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Av. Metin FEYZİOĞLU 
Ankara Barosu Başkanı 

Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anayasa Mahkemesinin öncesi 

sayın başkanlarını, Yargıtay sayın üyelerini şimdiki önceki, Sayın Danıştay 

Başsavcımız burada, Danıştay'ın sayın üyeleri, sayın baro başkanlarımın bir 

kısmı burada, hocalarımız burada, çok değerli avukat meslektaşlarımız 

burada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı burada, eğer 

unuttuğum biri varsa, herkes ev sahibidir, affola efendim.

Sayın dinleyenler, Türk toplumuna askeri darbeler çok büyük zarar 

vermiştir. Sivil toplum örgütlenmeleri askeri darbelerle çok zor telafi edilecek 

yaralar almıştır. 1980 darbesinde siyasi partiler kapatılmış, toplumun zar zor 

biriktirdiği siyasi kültür bir anda silinmiştir. Parti örgütlerinin dağıtılması, 

gençlik ve kadın örgütlerinin dağıtılması, devlet memurlarına, üniversite 

öğrencilerine siyaset yasağı getirilmesi, memurların öğrencilerin dernek 

kurmasının, derneklere üye olmasının engellenmesi, sendikal hürriyetlerin 

sembolik düzeylere çekilmesi, örgütlü toplumu yok etmiştir.

Üniversiteler YÖK aracılığıyla siyasi iktidara bağımlı kılınmıştır. En 

vahim gelişmelerden biri, yeni yetişen nesillere siyasetin ve siyasi partilerin 

toplum zararlısı olarak öğretilmesi olmuştur. HSYK eliyle bu süreç içerisinde 

yargı da siyasi iktidara bağımlı hale getirilmiştir. Sivil toplum 

örgütlenmelerinin böylesine zayıflatıldığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğini 

yitirdiği ve referandum sürecinde bile susmayı bir kolay çıkış yolu olarak 

benimsediği, demokratik protestoların önce polis, sonra da yargı tarafından 

ağır şekilde cezalandırıldığı bir ülkede dört yılda bir sandığa gidiyoruz evet. 

Peki, sandıkta önümüze konan listeleri evet mührü basarak o küçücük 

delikten attığımız için kendimizi demokraside mi yaşıyor sanıyoruz?



Bu ülkede dostlar, insanlar haklı bir paranoya yaşıyor. Neredeyse 

simitçiler, çaycılar bile telefonun dinlendiğinden şüpheleniyor. Gerçekler 

kadar algılamalar da önemlidir. Toplumda böyle bir algılama varsa, bu 

algılamayı giderme sorumluluğu siyasi iktidardadır. Yargıya güvenelim veya bu 

korkuları birileri maksatlı olarak yayıyor şeklinde geçiştirmelerde, topluma 

güven duygusu aşılanamaz. Resmi rakamlara göre –bilmem biliyor musunuz?- 

70 binin üzerinde kişinin telefonu dinleniyor. Üç ay içerisinde herkesin yüz 

değişik kişiyle telefonda konuştuğunu varsayarsanız, üç ayda 7 milyon kişinin 

telefonu dinleniyor bu ülkede resmi rakamlara göre. Nüfusumuzun 7'de biri 

resmen dinleniyor. Gayri resmi dinlemeleri hesaplama imkânı maalesef  yok. 

En acısı, bir şekilde tehdit unsuru olarak görülen kişilere ait olduğu ileri 

sürülen özel görüşmeler ve görüntüler internette ya da basında dolaşıma 

çıkarıldığında, bu başta siyasi partiler ve siyasi iktidar temsilcileri olmak üzere 

yeterli tepkiyi görmüyor. Topluma yol göstermesi, öncülük etmesi beklenen 

saygın kişiler dahi böyle bir kaydı kim, hangi hakla yaptı diye sormak yerine, 

özel hayata saygımız sonsuz, ama diye devam eden ikiyüzlü cümleler kuruyor. 

Kimin kaydettiği belli olmayan, suç teşkil eden kasetlerin içeriğinin doğru 

olduğunun varsayılarak insanlar siyaseten linç ediliyor, itibarsızlaştırılıyor. 

Sayın dinleyenler, iddia ediyorum Türkiye'de tutuklamaların yüzde 99'u 

evrensel hukuk standartlarına aykırı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 

Anayasa, bırakınız bunları Ceza Muhakemesi Kanunu emredici hükümlerle 

diyor ki; mahkemelerin bütün kararları gerekçeli olmak zorundadır. Kanunda 

yazılı soyut ifadeler gerekçe diye, laf  olsun diye tekrarlanıyor. Tutuklanan kişi 

neden tutuklandığını bilmiyor, aynı cümlelerle salındığında niye tahliye 

edildiğini de bilmiyor. Çünkü tutuklama bu ülkede peşin peşin verilen, keyfi 

eziyet niteliğini taşıyan bir ceza olarak uygulanıyor. Bu engizisyon. 

Suçsuzluk karinesi yalnızca Anayasada yazılı hoş bir sedadan ibaret. Birine 

100 lira borçlusun dendiğinde, toplum iddia eden iddiasını ispatlasın demeyi 

biliyor, ama birine bir savcı suçludur deyince, toplum ona dönüyor “biz de onu 

adam sanırdık” diyor. Kişi özgürlüğünün, kişinin temel haklarının değeri 

maalesef  bu. 

Ergenekon diye bilinen sürecin ve KCK diye başka bir coğrafyada devam 

eden bir başka sürecin, belki de bu anlamda toplumda bir silkinmeye yol 

açacağını umut ediyorum. Türk toplumu hukuksal doğruları doğru 

örneklerden görerek değil, kitaplar dolusu yanlışlığı bir arada yaşayarak 



anlıyor, özgürlüklerin değerini onları kaybettikçe kavrıyor. Yıllardır Anadolu 

insanının çektiği çile, adliyelerde yaşadığı sıkıntı, böylece maalesef  bu vesileyle 

toplumun gündemine geliyor. Keşke öğrenme süreci olumlu, çağdaş, güzel, 

göğsümüzü kabartan örneklerle gerçekleşseydi. Keşke çağdaş uygarlığında 

üzerine çıkma hedefinde. Cep telefonlarının teknolojisinden başka bir 

kulvarda bir adım ilerleyebilseydik.

Bugün özel görevli ağır ceza mahkemeleri adıyla devlet güvenlik 

mahkemeleri aynen devam ediyor, uygulamaları daha acımasız. Mahkemede 

gerçek aranır, adalete ulaşılmaya çalışılır. Bir mahkeme bireye karşı devleti 

korumak amaçlı kurulabilir mi hiç? Devleti veya iktidarı korumak amaçlı 

kurulan mahkemeler, Ortaçağın engizisyon mahkemelerinin süslü isimlerle 

devamıdır. Geldiğimiz noktada özel görevli savcılar ve mahkemeler, 

Anayasanın 148. maddesinde sayılan makamlardaki kişileri dahi yüce divan 

veya Yargıtay Başsavcısı soruşturmasına dair açık hükümleri görmezden 

gelerek soruşturmaya, tutuklamaya sevk etmeye ve tutuklamaya başlamıştır.

Bugün 148. maddede sayılan Genel Kurmay Başkanıdır tutuklanan, ama 

bu tutuklamayla birlikte tehdit altına giren 148. maddede sayılı olan herkestir. 

148. madde yasama, yürütme ve yargının en üst makamlarının yazılı olduğu 

bir maddedir. Dolayısıyla 148. maddenin getirdiği güvence yasama, yürütme, 

yargı kuvvetlerinin ayrılığının güvencesidir. Bu üç kuvvetin soruşturmasını, 

tutuklanmasını, yargılanmasını bir özel görevli savcı ve mahkeme 

koalisyonuna bıraktığınız gün, dördüncü kuvvet özel görevli savcı mahkeme 

kuvveti doğar. Demokrasilerde basın dışında bir kuvvet olursa, artık o 

demokrasilerde diye başlayan cümleyi derhal değiştirmek ve faşist devletlerde 

bu böyledir demek gerekir. (Alkışlar)

Sayın dinleyenler, demokrasinin ilerisi gerisi olmaz. Az demokrasiden, 

çok demokrasiden söz etmek anlamsızdır. Demokrasi ya vardır, ya yoktur. 

Bugün yaşadığımız bir demokrasi illüzyonudur. Referandumda yargıyı baştan 

sona şekillendiren hükümler bir oldubittiye getirilip, önümüze konuverdi. 

Açıkçası evet diyen de, hayır diyen de neye evet, neye hayır dediğini bilmedi, 

anlamadı. Oysa toplumun gelecek 100 - 150 senesi şekillendiriliyordu. Daha 

doğmamış çocukların bile gelecekleri bu değişikliklerle ipotek altına 

alınıyordu. O zaman gücümüz yettiğince söylemeye gayret ettik, 

dinletemedik. Hatta bunları söyleyip de yüksek yargı bile HSYK eliyle siyasi 

iktidara bağlanmıştır dediğimizde, bize her kim yargıda yapılan reformlar, 

yargıyı bağımlı hale getirmiştir diyorsa, o faşisttir dendi. Doğruyu 



söylemekten yılmadık, doğruyu söylemeye devam ettik. Keşke 

söylediklerimiz doğru çıkmasaydı. 

Siyasi iktidar referandum sınavını geçemedi. Çünkü referandumda evet 

diyenlerin de, hayır diyenlerin de niye oya verdiğini bilmelerini sağlamak, 

siyasi iktidarın göreviydi. Siyasi iktidar bunu yapamadı. Dolayısıyla 

demokrasinin temel gereklerinin yerine getirilmediği bir referandumda ileri 

demokrasiye geçtiğimizi düşündük. 

Kıymetli dinleyenler, Türkiye'de basın özgürlüğü kalmamıştır. 

Düşüncesini açıklayan onlarca gazeteci, sonu ne zaman geleceği bilinmeyen, 

ucu açık soruşturmalarla tutuklanmaya başlamıştır. Gazeteler, televizyonlar, 

oto sansür uygulamaları altındadır. Vergi denetimleri, ceza kovuşturmaları, 

soruşturmaları, mülki amirlerin uygulamaları başta yerel basın, ardından 

ulusal basın olmak üzere basın özgürlüğünü yok etmiştir.

Özellikle Ankara'dan, İstanbul'dan çığlıkları duyulmayan yerel basının 

bu süreçte çektiklerini, ancak görerek anlayabiliriz. Basının özgür olmadığı 

bir ülkede, düşünceyi açıklama özgürlüğü sınırlanmış demek bile lükstür. 

Çünkü basının özgür olmadığı bir toplumda düşünecek veriye sahip 

olmayan insanların elinden düşünce özgürlükleri alınmıştır. Deniyor ki 

istikrar var, düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde bu nasıl istikrar? Basın 

özgürlüğünün yok edildiği, insanların siyasi iktidarı eleştirmekten korktuğu, 

hatta Anayasa değişikliği sürecinde görüş bildirmesi istenen sivil toplum 

kuruluşlarının anlamlı bir çoğunluğunun, görüşümüzü bildirsek başımıza 

bir iş gelir mi diye resmi yazıyla sormak zorunluluğunu hissettiği bir ülkede, 

kişiler istikrarın olmadığını ancak işsiz kaldıklarında veya siyasi iktidarı 

eleştirmeye cüret edip de zindana atıldıklarında anlarlar. 

Bana inanmayın, ama gördüklerinize inanın. Türkiye'de geçtiğimiz yaz 8 

uluslararası basın kuruluşu Gazetecilere Özgürlük Platformunda bir araya 

geldi. Birkaç milyon gazeteciyi temsil ediyordu bu gelenler ve onların en üst 

temsilcileri Türkiye'de özgürlükler yok edilmektedir dedi, Türkiye'de basın 

özgürlüğü kalmamıştır dedi. Amerika, Avrupa güzel şeyler söylediğinde ben 

Amerika'yı, Avrupa'yı dinlerim. Eleştirdiğinde sen kim oluyorsun, burası 

Türkiye derim anlayışı işte bizi buraya getirir.

Anadolu insanı evrensel standartlarda bir demokraside yaşamaya 

layıktır, hiç kimse bu hakkı bizden alamaz. Bugün geldiğimiz noktada 

gazetecilerin peşine avukatlar takılmıştır. Onlarca ve onlarca avukat sırayla 

tutuklanmaktadır ve Silivri Mahkemelerinde avukatların oturduğu sıraların 



üzerinde, avukatların ne konuştuğunu kaydetmek amaçlı olduğu tutanağa 

geçirilecek şekilde fütursuzca yazılan mikrofonlar vardır. Bu mikrofonlar 

sesleri yükseltmek amaçlı değildir, sesleri kaydetmek amaçlıdır ve mahkeme 

başkanı tarafından bunun bu amaçla yerleştirildiği tutanağa yazdırılmıştır.

Avukatların oturdukları sıralarda işleyebilecekleri suçların kaydını tutmak 

için mikrofon yerleştirmeyi hak gören bir yargı uygulamasından söz ediyoruz. 

Avukatları 16 celse o yargılamadan yasaklamayı, duruşmanın düzenini 

sağlamak diye kabul eden bir uygulamadan söz ediyoruz. 

Sayın dinleyenler, demokrasinin korunması adına orduya güvenmek 

kadar anlamsız, çelişkili bir şey olamaz. Bünyesinde demokrasi olmayan bir 

kuruma, demokrasi emanet edilemez. Demokrasi adına darbe istemek kadar 

çelişkili bir düşünceyi, aklı başında hiçbir insan evladı kabul edemez. 

Demokrasinin koruyucusu daima sivil toplum ve siyasi partilerdir. Ancak sırf  

yok etmek, belini kırmak, dokunulmazlara dokunuyoruz diye övünmek, 

böbürlenmek adına insanları zindanlara atmak, soruşturmak, yargılamak, 

ezmek, ailelerinden, sevdiklerinden koparmak demokrasi değil, tipik bir 

engizisyon uygulamasıdır.

Bugün Türkiye'de sivil toplum susmuştur, susturulmuştur. Basın 

susmuştur, üniversiteler susmuştur, yargı yüksek yargı dahil olmak üzere 

siyasi iktidarın etkisine açık hale getirilmiştir. Öyleyse demokrasi için, hukuk 

devleti için, özgürlük için siyaset elbirliğiyle ortak bir çözüm üretmek 

zorundadır. Bu noktada ilk görev, hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanına ve 

Sayın Meclis Başkanına düşmektedir. Dostlarım biz hiçbir zaman 

umudumuzu kaybetmedik. Umudumuzu kaybettiğimiz gün, mücadeleyi 

bırakmamız gerekir. Her sabah, ama her sabah yeni bir umutla kalkıyoruz. En 

az 18 saat sürecek olan günümüze heyecanla başlıyoruz. Biz Ankara Barosu 

huzurluyuz, çünkü bu ülkenin insanları için, çocuklarımızın geleceği için, 

başta yönetim kurulu üyelerimizin her biri can dostlarımız ve halka halka 

Ankara Barosuyla birlikte hareket eden milyonlarca Türk insanı, evet halka 

halka Ankara Barosuyla hareket eden milyonlarca Türk insanı, demokrasiye 

susamış, özgürlüğe susamış kitleler. Biz umutluyuz, umudumuzu hiç, ama hiç 

kaybetmedik. 

Anadolu'nun her köşesine gittik. Herhangi bir hedef  doğrultusunda 

değil, birilerinin küçücük kafalarında dile getirdiği herhangi bir gayeyle değil. 

Biz Anadolu insanıyla, Türk insanıyla kucaklaşmak için ve Ankara Barosunun 

ışığını paylaşmak sorumluluğuyla Anadolu'nun her köşesine gittik. Protokol 



gezilerine gitmedik, insanlarımızla kucaklaştık ve gördük ki, insanını seven, 

halka hizmet etmek isteyen kişi, yüreğini açmadığı takdirde yüreklere 

giremez. Yüreklere girmenin yolu, önce halka inmek lafını bırakıp, halka 

çıkmayı becermektir. Sanıyorum başarının formülü de budur. 

Yeni Anayasa çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Komisyonlarımızı 

aylar önce kurduk. Ancak endişemiz şu: Değişiklik isteyen siyasi partilerin 

hangi değişikliği neden istediği hâlâ bilmiyoruz. Evimizi, arabamızı 

değiştirirken bile neden değiştirdiğimizi veya niye değiştirmek istediğimizi 

eşimizle, sevdiğimizle oturur tartışırız. Değiştirilmek istenen Anayasanın 

hangi ilkelerinin ve maddelerin değiştirilmek istendiği daha önümüze 

konmamıştır. Anayasa değişikliği süreci A planı olmazsa, B planı şeklinde 

pazarlık usulü olmaz. Elbette müzakere olur, ama pazarlığa bağlanmış bir 

Anayasa değişikliği bir felakettir. (Alkışlar)

Bu noktada herkesten samimiyet bekleme hakkımız var. Başkanlık 

sistemi Türkiye açısından bir felakettir. Başkanlık sisteminin ABD dışında 

demokratik sonuçlar doğurduğu hiçbir ülke yoktur. Başkanlık sistemi birleşik 

devletler dışında diktatörlüklere yol açmıştır. 

Son olarak Avukatlık Kanunu değişikliği gündemdeyken ve Ankara 

Barosunun bu sürece somut ve etkili katkıda bulunma gayreti, bu yolda 

harcadığımız bütün çabalar ortadayken, Hukuk Kurultayında niçin bu 

başlıklı bir oturumun yer almadığını sorabilirsiniz. İki sebebi vardır; hukuk 

kurultayını vaktiyle hazırlamış olan herkes iyi niyetliyse bilir. Çünkü hukuk 

kurultayı bugünden yaklaşık bir sene önce hazırlanmaya başlanır. Ancak 

buna rağmen bu kurultayın gündemi avukatlıktır. Kurultayın başlığı “Hukuk 

Devleti ve Demokrasi” avukatın olmadığı, avukatın ekonomik yönden 

bağımlı, hukuki yönden güçsüz, fiilen de etkisiz kılınmak istendiği, kadı 

sisteminin yeni yüzü, avukatsız bir arabuluculuğun dayatıldığı, yabancı 

avukatlık ortaklıklarının serbestçe faaliyet göstermesine izin verilmesine 

gayret gösterildiği, avukatlık stajının Adalet Bakanlığının emrinde yapılması 

yoluyla uslu avukat, edepli, tatlı avukat modelinin yaratılmak istendiği bir 

süreç, hukuk devleti ve demokrasiyle ilgili değil midir?

Avukatın olmadığı, avukatın sistemden dışlandığı bir hukuk devlet 

toplum düzeninde, hukuk devleti ve demokrasi olmaz. Böyle bir yerde hâkim 

ve savcılar, cübbe giymiş bürokratlara dönüşürler. (Alkışlar)

Şu halde değerli dinleyenler, konusu hukuk devleti ve demokrasi olan bir 

kurultayın öyle yalnızca bir oturumu değil, her günü, her oturumu, her 



konuşması aslında avukatlıkla ilgilidir. Yeter ki belirli pozisyonlarda görev 

yapan kişiler avukatın ve baronun işlevini bilsinler, içlerine sindirsinler, yeter 

ki avukatlığın hukuk devletinin, demokrasinin dışında başka amaçlara hizmet 

etmesinler. Avukatlarla el ele versinler ve avukatlığı merkez alarak hukuk 

devleti ve demokrasi mücadelesinde etkili bir yürüyüşe çıkmaya karar 

versinler. (Alkışlar)

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayının ülkemize ve dünyadaki 

tüm hukukçulara faydalı olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara ve 

dinleyicilere ve kurultayımızı yapmamızda bize büyük destek olan sponsor 

kuruluşlara teşekkür ediyorum. Burada büyük bir çoğunlukla gelmiş olan 

Türkiye Barolar Birliği sayın yönetimini bir kez daha kucaklıyorum. Başta 

Başkan Yardımcımız olmak üzere tüm yönetime Ankara Barosunun içten 

sevgilerini, selamlarını, saygılarını bir kez daha iletiyorum. (Alkışlar)

Bu kurultayın düzenlenmesinde büyük gayret sarf  etmiş olan değerli 

meslektaşımız Avukat Oğuzhan Buğur'a gece gündüz çalışması sebebiyle 

teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Avukat Faruk Eren, Avukat Eralp Özgen, Avukat Özdemir Özok gibi 

efsanevi başkanların elinde yükselmiş olan Türkiye Barolar Birliğinin 

kurumsal kişiliğine en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar)



Av. Metin BOSTANCIOĞLU
Ankara Barosu 

OTURUM BAŞKANI

Değerli hukukçular, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar; öncelikle 
bu oturumun konuşmacısı iken, yöneticisi durumuna geldiğim için sizi 
bilgilendirmek istiyorum. Son günlerde sağlık nedeniyle konuşurken sık sık 
öksürük tutması, maalesef  rahat bir konuşma yapmamı engelleyecekti. Ateş 
düşürmek için iğnemi de yaptırdım, ama ben meslekte olduğu gibi hiç 
mazeret vermediğimden bugün de geldim, karşınızdayım. (Alkışlar)

Hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasinin kurultayımızın ilk 
oturum konusu olarak belirlenmiş olmasını, ülkemizde son yıllarda özellikle 
çözüm bekleyen konu olmalarına bağlıyorum. Nasıl insanlar susuz kalınca 
suyun, havasız kalınca havanın, sağlığını kaybedince sağlığın kıymetini daha 
iyi anlıyorlarsa, hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi de bu yıllarda 
kıymetini daha iyi anladığımız bir özlem haline gelmiştir. İşte bu ortamda 
baromuzun Uluslararası Hukuk Kurultayının, hukuk devleti ve demokrasiyi 
tartışmaya açması, hukuk devleti ve demokrasinin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Sizlere konuşmacıları tanıtayım; isimleri yazılı olduğu gibi soyadı 
alfabetik sırasına göre değerli gazeteci Sayın Fikret Bila, avukat 
meslektaşımız ve şu anda parlamentoda görev yapan Sayın Kart, benim baro 
başkanlığımı da yapmış, daha sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu 
sırada da meslektaşlarını hiç unutmamış, hukukun üstünlüğünü daima 
savunmuş Değerli Başkanım Yekta Güngör Özden, Anayasa hukukunun 
ülkemizde önde gelen çağdaş öğreticilerinden Prof. Dr. Erdoğan Teziç. 
(Alkışlar)

Konuşma sırası için bir öncelik isteyip istemediklerini sorduğumda bana 
bıraktılar. Ben de, siz de uygun görürseniz yine soyadı alfabetik sırasına ve 
takdim ettiğim sıraya göre söz vereceğim. Süreler 20 dakikadır. Sayın Fikret 
Bila'ya sözü veriyorum, başarılar diliyorum.



Fikret BİLA 
Gazeteci-Yazar

 

Ankara Barosunun Uluslararası Hukuk Kurultayına konuşmacı olarak 

iştirak etmekten de büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek 

isterim. Hem Ankara Barosuna, hem Sayın Başkan Metin Feyzioğlu'na da 

ayrıca şükranlarımı sunuyorum, bu uluslararası düzeyde, böyle güzel bir 

platformu gelenek halinde yürüttüğü için. Ankara Barosunun gerçekten 

bilime de bir katkısı olarak görüyorum.

Ben konuşmamda hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi olduğu için 

konu, konuyla da çok yakından ilgili olduğu için, bu açılardan Türk basınının 

durumunu bir çerçeve olarak ele almayı düşünüyorum. Daha sonra belki 

imkân olursa sorularla da konuyu açabiliriz diye düşünüyorum.

Tabi hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasi, aslında birbirinden 

ayrılmaz, birbirini tamamlayan ve birbirinin güvencesi olan iki ilke. Bu iki 

ilkenin hayata geçmediği bir yönetimde de demokrasiden bahsetmek 

mümkün değil. Demokrasinin üzerine oturduğu üçler ayrılığı ilkesinin 

uygulanabilirliğinden bahsetmek mümkün değil. Bu bakımdan hukukun 

üstünlüğüyle katılımcı demokrasiyi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı, birbiriyle 

gelişen veya birbiriyle gerileyen iki olgu olarak ele almakta fayda var diye 

düşündüm. 

Kuşku yok ki hukukun üstünlüğü, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez 

temel öğesi. Zaten demokrasilerin yasama, yargı ve yürütme erklerini ayrı 

kurumlar olarak görmesi, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi, bunların 

birbirinden bağımsız olarak çalışmasını öngörmesi de bunu gösteriyor. 

Buradaki temel amacın kuşkusuz devleti de yöneten siyasal erkin elindeki 

gücün mutlak bir güce dönüşmesini önlemek, hem yasama, hem yargı 



denetimiyle bunu dengelemek. Yasama ve yargı erklerinin yine sonuç olarak 

yargı denetimine açık olması, yürütmenin bütün işlem ve kararlarının yargı 

denetimine açık olması, yasamanın da Anayasaya uygunluk denetimi altında 

olması da yine bunu gösteriyor. 

Bu açılardan yaklaştığımızda, hukukun üstünlüğünün geçerliliğini, 

sürekliliğini koruyabilmesi için de bir demokratik altyapının bulunması 

gerekiyor. Bu altyapıyı da yine konumuz olan katılımcı demokrasi 

oluşturuyor. Çünkü demokrasi özellikle temsili demokrasinin de sakıncaları 

ve sorunları olduğunu biliyoruz. Artık bu tarz yönetim de çağdaş dünyaya 

yetmiyor. Bunun yerine bunun sakıncalarını, sorunlarını aza indirmek 

bakımından da katılımcı demokrasinin yolları açılmaya, genişletilmeye 

çalışılıyor. 

Katılımcı demokrasi açısından baktığımızda nasıl bir tarif  getirebiliriz? 

Şunu söyleyebiliriz: Demokrasiye katılmak, belli dönemlerde sandık başına 

gidip oy kullanmaktan ibaret değil. Bunun sürekli kılınabilmesi, sürekliliğe 

yakın kılınabilmesi için başka yolların da bulunması ve vatandaşların, 

bireylerin siyasal karar alma mekanizmalarına aktif  biçimde katılmaları 

gerekiyor. İşte bunun yollarından bir tanesi ve zorunlu olan yollarından bir 

tanesi örgütlü toplum. Örgütlü toplum olmadıkça, katılımcı demokrasiden 

bahsetmek de mümkün değil. Ne demek örgütlü toplum? Değişik ortak 

noktaları esas alarak bir araya gelmiş, çıkarlarını ortakça savunan gruplardan 

söz ediyorum. 

Bunlar mesleki olabilir, sosyal olabilir ve sınıfsal ....96.49 olabilir. Yani 

sendikalar, odalar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarının tamamını örgütlü 

toplum unsurları olarak sayabiliriz ve toplum bu örgütleri vasıtasıyla da 

demokratik karar alma mekanizmalarına ağırlığını koyabildiği ölçüde 

demokrasiye katılmış olur veya katılımcı demokrasi yerleşmeye başlamış 

olur. Tabi Türkiye'nin bu yönde de çok önemli bir sorunu olduğunu da 

parantez olarak belirtmekte fayda var. Hem örgütlülük, hem de örgütlenmiş 

haliyle bile siyasal karar alma süreçlerine grupsal, sınıfsal çıkarlar açısından 

ağırlık koyabildiğini söylemek de mümkün değil. Bu da ayrı bir tartışma 

konusu. 

Benim konum tabi basın. Bireyin demokratik karar alma süreçlerine 

ulaşmasının en etkili, en geniş yolu kuşkusuz özgür basındır. Özgür basının 

olmadığı bir yerde demokrasiden de, katılımcı demokrasiden de söz 

edemeyiz. Basın her rejimde vardır, her ülkede vardır, ancak özgür basın 



sadece demokratik ülkelerde vardır. Özgür basının temel işlevlerinden biri, 

halk adına hem erkleri denetlemek, hem de vatandaşın siyasal katılım sürecine 

iştirakini sağlayacak platformu oluşturmaktır. Kamuyu oluşturmak kavramı 

da bunun içindedir, kamuoyunu bilgilendirme kavramı da bunun içindedir ve 

çağdaş demokrasilerde, günümüz modern dünyasında vatandaşın siyasal 

iktidarı denetleme, ona ulaşma, onun üzerinde baskı kurma, kendi çıkarları 

yönünde yasama ve yürütmeye öneride bulunmasının en etkili yolu da 

kuşkusuz basındır. Bu bakımdan özgür basının, katılımcı demokrasinin 

olmazsa olmaz koşulu olduğunu söylememiz gerekiyor. Ben bu açıdan 

yaklaşmak istiyorum konuya. 

Son dönemde çağdaş demokrasilerde artı bir kavram olarak ortaya çıkan 

bir birey tanımlamasını da anımsatmak istiyorum. Artık çağdaş 

demokrasilerde bilinçli birey, verdiği oyun siyasal hesabını sorabilen, verdiği 

oyu seçimi beklemeden takip edebilen, bir eleştirel demokratik birey olarak 

tarif  ediliyor. Keza aynı şekilde aynı birey, ödediği verginin nereye 

harcandığını, nereye harcanmak istendiğini takip edebilen, sorgulayabilen, 

denetleyebilen, eleştiren ekonomik birey olarak tarif  ediliyor. İşte biz basın 

mensuplarının veya kurum olarak basının görevi de, bireylerin bu özelliğinin 

oluşmasına katkıda bulunmak olduğunu söylemek istiyorum. Bizim 

faaliyetimizin de böyle birey ortaya çıkartacak bir sonuca katkı vermesi 

gerekiyor. 

Bu açıdan baktığımızda katılımcı demokrasiye Türk basınının katkısı 

nedir sorusunu cevaplamamız lazım. Demin ifade ettiğim gibi bunun bir ön 

koşulu var. Basın özgür olmadıkça böyle bir işlevi yerine getiremez. 

Dolayısıyla olaya biz özgürlük ölçüsü açısından bakmamız lazım diye 

düşünüyorum. Basın nasıl özgür olur? Birinci koşulu şu tabi, öncelikle basının 

bağlı olduğu sermayenin ekonomik açıdan özgür olması gerekir. Bünyesinde 

basın yayın organı bulunduran sermaye gruplarının diğer faaliyetlerinin 

herhangi bir güç odağına bağımlı olmaması lazım gelir. 

Tabi idari olarak arzu edilen sadece basın faaliyetlerinden para 

kazanabilen, ayakta durabilen, bu faaliyetlerini ancak gazetecilik 

faaliyetlerinden elde ettiği gelirle sürdürebilen bir sermaye grubunun 

oluşmasıdır. Buna karşılık son dönemlerde hem batıda, hem Türkiye'de 

büyük sermaye gruplarının basın sektörüne girdiğini ve bünyelerinde basın 

yayın organları bulundurduklarını biliyoruz. Eğer basın yayın organı 

bulunduran sermaye grubu bu faaliyetini diğer faaliyetlerin bir aracı olarak 



görüyorsa ki, bir zaman yayın politikasıyla siyasal güç merkezinden, 

odağından yeni ekonomik imkânlar sağlıyorsa veya rakiplerine şantaj yapmak 

üzere yine basın yayın organlarını kullanıyorsa orada özgür basın 

sermayesinden, dolayısıyla ona bağımlı olarak özgür basından bahsetmek 

mümkün olmaz.

Sözü çok uzatmaya gerek yok, Türkiye'de bu tabloya baktığımızda, aynen 

demin ifade ettiğim görüntüyü görürsünüz. Türkiye'de maalesef  bünyesinde 

basın yayın organı bulunduran grupların istisnasız hemen hepsi siyasal 

iktidarla iş yapmak zorunda kalmış veya yapmak istemiş, oradaki bağımlılığı 

yayın politikalarına yansıtmış, dolayısıyla o bağımsızlığı elde etmediği için de 

basın faaliyetini bağımsız olarak sürdürememiş gruplarla karşılaşıyoruz. Bu 

sadece siyasi iktidar bakımından da geçerli değil, herhangi bir güç merkezine 

bağımlı olarak çalışan sermaye grubuna bunun içindeki basın yayın 

organlarının bağımsız olması mümkün değildir.

Bizde daha ileri noktalara da varan bir durum söz konusu. Eğer bu 

bağımlılığı kurmak istemiyorsanız veya kurmayacak kadar ekonomik 

imkânınız varsa ve bağımsız bir basın yayın çizgisi izleyebiliyorsanız veya 

muhalif  bir yayın izleyebiliyorsanız, bu kez tersinden bir bağımlılık 

yaratıldığını görüyoruz. Bu kez siyasal iktidar olmanın, devleti yönetmenin 

gücünü kullanarak bu sermaye grubunun üzerine gidebiliyor, onu 

cezalandırabiliyor, sermaye grubunu parçalattırabiliyor, sattırabiliyor, 

küçültebiliyor, etkileyebiliyor. Sonuçta o grubu kontrol edilebilir bir noktaya 

çekinceye kadar bu baskıyı sürdürebiliyor. 

Hem kontrol edilebilir bir grup haline dönüştürüp, hem de yayın 

politikasını da değiştirtebiliyor, ondan sonra programlamaktan çıkıyor. 

Dolayısıyla benim bir basın mensubu olarak katılımcı demokrasiye basının 

vermesi gereken katkıyı, o alanda, o yönde görmesi gereken işlevi gördüğünü 

söylemem çok zor. Bu sınırlama Türk basınının sermaye yapısından ve siyasal 

iktidar ilişkilerinden kaynaklanan bir sınırlama. Ancak sınırlamalarımız bu 

kadar da değil. Ayrıca gazetecilerin bu sınırlı şartlarda bile özgürce 

çalışmalarını engelleyen bir tablomuz var maalesef. Bu da hukukumuzdan 

kaynaklanıyor, hukukumuzun uygulanış biçiminden kaynaklanıyor. Hukukun 

üstünlüğünden ne anlaşıldığının tartışmalı hale gelmesinden kaynaklanıyor. 

Hepiniz çok yakından biliyorsunuz hukukçular olarak, en fazla 

soruşturmaya ve davaya muhatap olan meslek grubu bizleriz, gazetecileriz. 

Onlarla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum size. Şimdi bizim meslek 



örgütümüzün yaptığı araştırmalara göre Türk Ceza Kanununda gazetecilerin 

faaliyetlerini veya başka bir deyimle basın özgürlüğünü kısıtlayan 22-27 

hüküm bulunuyor. Bunları şöyle gruplar halinde söyleyecek olursak; Türk 

Ceza Kanununda hakaret, haberleşmenin izinli ihlali, kişiler arasındaki 

konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğinin ihlali, 

yargı görevinin yapılmasını etkileme, soruşturmanın gizliliğini ihlal, yargıyı 

etkilemeye teşebbüs, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama, terör 

örgütüne hedef  gösterme, terör örgütünün amacının propagandasını yapma 

gibi konuları düzenleyen 27 ayrı hüküm var ve bu hükümler sebebiyle de 

soruşturma altında veya yargılanmakta olan gazeteciler var.

Bununla ilgili bilgileri de yine hem meslek kuruluşlarının Adalet Bakanı 

Sayın Sadullah Ergin'in verdiği bilgilerle anımsatmak istiyorum. 2007-2011 

yılları arasındaki dönemi kapsayan rakamlar şöyle: Gazeteciler hakkında 

açılan toplam dava sayısı 2333, bunlardan 1577'si soruşturmanın gizliliğini 

ihlalden açılmış durumda. Hakaretten açılan dava sayısı 500. Bu davaların 

gazetelere dağılımı da şöyle: Vakit Gazetesi 486, Star 443, Zaman 394, 

Milliyet, Radikal, Posta grubu 348, Akşam, Tercüman, Güneş 193, Hürriyet 

181, Milli Gazete 43, Türkiye 38, Vatan 24, Yeniçağa 8, Yeni Asya 6. 

Şimdi bu davalarla ilgili olarak da tartışılmakta olan iki önemli yön var, 

bunu da bilginize sunmak istiyorum. Bir tanesi yargıyı etkilemeye 

teşebbüsten açılan davalar ki, bu maddenin kullanılması bizim çoğu kez 

elimizi kolumuzu bağladığı gibi, çok garip yargı görüntüleri de ortaya çıkardı. 

Yani herhangi bir savcıya eğer sizin yazdığınız bir haberi veya yorumu 

kendine göre yargıyı etkilemeye teşebbüs gibi yorumlarsa, zaten kendinizi 

mahkemede buluyorsunuz. Oysa bu konunun düzenlenmesi gerektiğini 

düşünüyorum ben deneyimli bir gazeteci olarak. Çünkü bilgi çağında, iletişim 

çağındayız, kamuoyunu yakından ilgilendiren, merak uyandıran, haber değeri 

taşıyan o kadar çok gelişme oluyor ki, hukuk alanında soruşturmada veya 

yargılamalarında bunları yazmak, kamuoyunu bilgilendirmek bizim 

gazetecilik görevimiz. Ancak bunun yargıyı etkilemeye teşebbüs sınırına ne 

zaman girdiğini, ne zaman yaklaştığını, ne zaman çıktığını da tespit etmek çok 

kolay değil.

Nitekim yaşadığımız somut örnekler de, yargıda bu konuda bir uygulama 

birliği olmadığını da gösteriyor. Örneğin bir meslektaşımız bir internet 

sitesinde yayınlanmış, aslında internette basın yayın aracı olarak kullanıldığına 

göre, bir bilgiyi gazetesinde haberleştirirse biz buna dolaylı haber diyoruz, 



yani yansımız haber, çıkmış haber, onu özetleme. Buradan propaganda 

yapmaktan bir davayla muhatap olabiliyor. Aldığı internet sitesi işte terör 

örgütüne yakın internet sitesi diye ayrıca Terörle Mücadele Kanunundan 

davaya karşılaşabiliyor. Orada yayınlanmış olan bilgi, orada yayınlanmaktan 

dolayı hukuki takibe uğramıyor, ama onu kullanan gazetecinin yazdığı haber 

veya yorum takibata uğrayabiliyor. Böyle garipliklerle karşılaşıyoruz ki, 

örnekleri biliyorsunuz yakında Batman'da karşılandı ve hukukumuzda hiç 

örneği olmayan, nereye dayandırıldığını henüz anlayamadığımız cezayla da 

karşılaşabiliyoruz. Bir meslektaşımız mahkeme tarafından seni meslekten 

men ettim diye cezalandırıldı biliyorsunuz, gazetecilik yapamazsın diye, bu 

da çok garip bir uygulamaydı. Yargıda uygulama birliği de yok.

Ben şöyle de bir eleştiri getirmek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla 

savcılar ve hâkimler öyle her şeyden çok kolayca etkilenen meslek mensupları 

değildir. Özel eğitimleri vardır, vicdanlarını özenle korurlar, bazen selam 

almazlar, selam vermezler ki yanlış anlaşılmasın diye. Toplumda fazla 

bulunmazlar, güç odaklarıyla ilişkiye girmezler, siyasal odaklardan özellikle 

uzak dururlar ki vicdanları kapalı kalsın, açık olmasın. Şimdi böyle bir 

mesleğin çok önemli aşamalarına gelmiş yargıç ve savcıları bir haberden, bir 

yorumdan, bir demeçten etkilenir gibi görmek doğrusu onlar açısından 

sorun gibi geliyor bana. Hani yargıçlara ve savcılara böyle yaklaşmak onlar 

açısından sorun gibi geliyor. Kaldı ki eğer kendileri kendi kendilerine bizi 

etkilediniz diye soruşturma dava açıyorlarsa, kendilerine güvenleri 

konusunun sorgulanması gerekir diye düşünüyorum. 

Yani yargıçlık, savcılık kaya gibi bir yapı gerektirir, çoğunluğun da böyle 

olduğuna inanıyorum, böyle olması gerekir. Bu yapıda insanların birisi haber 

yazdı, birisi yorum yazdı, bir siyasi demeç verdi diye benim yargımı, benim 

vicdanımı etkiledin diye soruşturma açmalarını yadırgıyorum. Bu bakımdan 

bu sorunun mutlaka yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekir, yeniden 

tarif  edilmesi gerekir. Bence bu yargıçlarımıza da biraz hakaret anlamı 

taşıyor. Bizim gibi yazıp çizmek zorunda olan, haber vermek zorunda olan 

insanlara da olduğundan fazla bir güç atfediliyor gibi düşünüyorum, birinci 

yönü bu.

İkincisi de, içeride şimdi 100'e yakın meslektaşımız var. Yapılan savunma 

bu meslektaşlarımızın gazeteci oldukları için değil, teröre yardım ettikleri için 

veya terörist oldukları için içeride olduklarına dair bir savunma. Bunu da 

kabul etmek mümkün değil. Bunun da net bir şekilde hukukumuzda yerini 



bulması ve uygulamaya geçmesi lazım. Gazetecilik faaliyeti hangi görüşte 

olursanız olun sadece haber yazmak, yorum yazmak, yazmak çizmektir. Eğer 

elinize silah almamışsanız, kişileri teşvik etmiyorsanız, birine şiddetle zarar 

vermiyorsanız sizin terörist olarak tarif  edilmeniz mümkün değildir. Yani 

yazıyla çiziyle uğraşan, gazetecilik mesleğini yapan, görüşlerine 

katılmayabilirsiniz, karşı olabilirsiniz, ama sadece bu faaliyette bulunan bir 

insanı terörist sıfatıyla cezaevinde bulundurulması, gazeteci olarak 

bulundurulmasını örtmez, onu ortadan kaldırmaz. Basın özgürlüğüne darbe 

niteliğini de ortadan kaldırmaz.

Dolayısıyla son dönemde bu savunmaları görüyoruz. Gazeteci 

arkadaşlarımızın gazeteci oldukları için değil de, başka faaliyetten tutuklu 

oldukları ifade ediliyor, bunlara katılmak mümkün değil. Dediğim gibi ister 

görüşünüz ona yakın olsun, ister olmasın. Kaldı ki burada şunu da ilave 

ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Gazeteci olmaları bakımından da değil 

eleştiri, genel olarak zaten hukukumuza yöneltmemiz gereken bir eleştiri. 

Tutuklu yargılamanın artık asıl hale getirilmiş olmasıdır. Oysa hukukumuz 

tutuksuz yargılamayı, her çağdaş hukukta olması gerektiği gibi özgürlükleri 

mümkün olduğu kadar kısıtlamadan yargılamayı esas alan bir düzenlememiz 

var. Tutuklama istisnai bir yöntem, bir tedbir, ama biz görüyoruz ki gerek 

savcılarımız, gerek yargıçlarımız biz önce bir tutuklayalım da sonra duruma 

bakarız anlayışı içerisinde tutuklama yapıyorlar. Tutuklu yargılamanın esas 

uygulaması haline dönüştürmüş durumdalar. 

Bunu mutlaka Türkiye'nin artık uygulamada değiştirmesi lazım, 
uygulamayı bu yönde değiştirecek yeni düzenlemeler gerekiyorsa onları ele 
alması lazım. Tutukluluk şartlarını belki yeniden düzenlemesi lazım ki, 
gerçekten demokratik, çağdaş, hukukun üstünlüğünün esas olduğu 
görüntüsü veren bir yapıya kavuşabilelim. Yoksa duruma göre beni 
etkiliyorsun yaklaşımıyla açılan soruşturmalar Türkiye'nin demokratik 
görüntüsünü dünya nezdinde bozuyor. Başbakan dün Sayın İlker Başbuğ'un 
tutuklanması için tutuksuz yargılama arzumuzdur dedi. Bunu yargıyı 
etkileme olarak görmüyor, ama oraya ziyarete giden ve tutuksuz 
yargılansınlar diye milletvekilini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu yargıyı etkileme 
teşebbüsünden fezlekeyle soruşturmaya muhatap oluyor.

Bu tabi Türkiye'de güvence olması gereken yargının konumunu aslında 
gölgeleyen ve zedeleyen bir durum. Bunu da bizlerden önce yargı 
mensuplarının kendilerine sorun etmeleri ve yargının kendi kendini gözden 
geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.



Atilla KART 
Milletvekili

Sayın Başkan, Saygıdeğer Konuklar,
Ankara Barosunun Değerli Mensupları,
Değerli Meslekdaşlarım;

“Hukukun Üstünlüğü ve Katılımcı Demokrasiyi” konuştuğumuz 

bir dönemde; Türkiye pratiğini,Türkiye gerçeklerini somut olarak 

görmemiz ve değerlendirmemiz gerekmektedir.

Konuyla ilgili entellektüel değerlendirmeler, bilimsel düzeyde ayrıca 

ve elbette yapılmalıdır. Bu çalışmalar saygıdeğerdir. Takdir olunur ki, bir 

Milletvekili olarak olayı akademik düzeyde değerlendirme yaklaşımı 

içinde olmayacağım.  Özellikle son 7-8 yıldaki kronolojik ve sistematik 

yapılanmalar çerçevesinde, konuyu değerlendirecek ve eleştirilerimi 

yapacağım.

Eleştirilerle birlikte önerilerimizi de yine Siz'lerle paylaşacağız. 

Bu değerlendirmeleri yaparken, iddialı söylemlerde bulunmak yerine 

gerçekçi tespitler yapma gayreti içinde olacağım. “Hukukun Üstünlüğü 

ve Katılımcı Demokrasi” kavramlarını, Türkiye fotoğrafı içinde 

değerlendirmenin yerinde olacağına inanıyorum.

Değerli Konuklar, Değerli Meslekdaşlarım;

10 yıldan bu yana Türkiye'yi yöneten bir siyasi iktidar var. Demokrasi 

tarihimizde hiçbir siyasi iktidara nasip olmayan bir siyasi destekle 

Türkiye'yi yönetiyor.

Böyle bir dönemin sonunda, Türkiye'nin; demokrasi, refah, temel 

hak ve özgürlükler, insani yaşam endeksi gibi temel konularda, ciddi ve 

evrensel normlara uygun  bir atılım yapması gerekirken; ülkemizde nefret 



söyleminin iktidar eliyle etkili ve yaygın hale geldiğini görüyoruz.  Gelir 

dağılımı adaletsizliğinin uçurum boyutlarına ulaştığını görüyoruz.
Kadına şiddetin, aile içi şiddetin ve bağlı suç türlerinin katlanarak 

arttığını görüyoruz. Çocuk suçlu sayısının asgari 5 kat arttığını görüyoruz.

Korkunun egemen olduğu, 

Basın özgürlüğünün , iletişim ve özel hayatın güvenliğinin yaygın 

bir şekilde ihlal edildiği,

Anayasa'nın 19. maddesindeki kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ,

25 ve 26. maddelerindeki düşünce ve kanaat özgürlüğüyle, 

düşünceyi açıklamak ve yayma özgürlüğünün, ayaklar altına alındığını 

görüyoruz. 

Yasa dışı izleme, dinleme ve görüntülemenin kontrol edilemez bir hale 

geldiğini ve bu mekanizma üzerinden Siyasi İktidar ile Cemaatin kritik 

dönemlerde iktidar savaşına girdiğini görüyoruz. 

Görünürde bir Hükümet istikrarı var.  Ancak, siyasi ve sosyal anlamda 

toplumsal istikrarın olmadığı bir gerçektir. 

Türkiye'de 15 yıldan bu yana ilk kez TRT-3 yayınları kısıtlanıyor.Ÿ
Muhalefetin sesini kısmaya yönelik iç tüzük değişikliği gündemde Ÿ
sırasını bekliyor.

TBMM'ndeki mutlak çoğunluğa rağmen , KHK'ler yoluyla , Ÿ
Yasama Organı askıya alınıyor, işlevini yitiriyor.

Görünürde demokratikleşme adına yeni anayasa çalışmalarına Ÿ
istekli olan bir iktidar var ….. Ancak, 12 Eylül 1980- 6 Aralık 1983 

döneminde çıkan 100 civarındaki İhtilal Kanunlarını değiştirmek 

istemeyen bir iktidar gerçeği var…..

Telekom özelleştirmesi yoluyla ,Türkiye'nin iletişim ve güvenlik Ÿ
bakımından kuşatılmasına yol açan bir iktidar…. Telekom'un 

taşınmazlarının satışına ve içinin boşaltılmasına seyirci kalan 

Başbakanlık Müsteşarı, TRT Genel Müdürü, Sivil Havacılık 

Genel Müdürü, Muhammed Hariri'ler ve Abdullah 

Tivnikli'ler….. Yönetim ve Denetim Kurulundan söz ediyorum.

Peki, yaygın hale gelen tüm bu uygulamalar,

tesadüf  kavramıyla ya da münferit uygulamalar

kavramıyla geçiştirilebilir mi, izah edilebilir mi?

Elbette izah edilemez….



Bu tabloyu, bu sonucu yaratan sebepleri irdelememiz, sorgulamamız ve 

Türkiye gerçekleriyle yüzleşmemiz gerekmektedir.

Türkiye'deki fiili duruma bir kez daha bakalım ; 

Türkiye'de Savunma Avukatları görevlerinden dolayı Ÿ
tutuklanıyorlar… Mesleklerinden uzaklaştırılıyorlar….

Doktorlar , düzenledikleri raporlardan dolayı tutuklanıyorlar…Ÿ
Dünyada tutuklu gazetecilerin % 10 'u aşkın bölümü Türkiye'de….Ÿ
Yayımcılar tutuklanıyor….Taslak kitaplar imha ediliyor….Ÿ
Milletvekilleri tutuklanıyor…Ÿ
Tutuklu sayısı, hükümlü sayısını yakalıyor….. Tutuklama infaza Ÿ
dönüşüyor…

Cumhuriyet Başsavcılarının etkili bir bölümü artık “Hükümet'in Ÿ
Ajanı” …… Saç kesme eyleminden suç unsuru yaratan Savcılar…. 

Anayasanın 148. Maddesini ayaklar altına alarak, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetki alanına müdahale etme 

cesaretini gösteren Özel Yetkili Savcılar artık Türkiye gündemini 

belirliyor. Yargı sistemini ve haksız tutuklamaları eleştiren 

Anamuhalefet Liderine fezleke düzenleyebilen Cumhuriyet 

Savcılığı mekanizması Yargı'da egemen hale gelmiş durumda.

Hopa'daki demokratik gösteri  ya da Hükümet'i hedef  alan ve Ÿ
şiddet içermeyen herhangi bir gösteri, iktidar için, “Devlet Eliyle 

intikam ve sıcak takibe” dönüşüyor…

 Cezaevlerinde, son 1 yıl içinde 30 kişi Şüpheli bir şekilde ölüyor…. Ÿ
Cezaevi araçlarında insanlar ölüyor…

Hükümet, TUBA (Bilimler Akademisi) yönetimine müdahale Ÿ
ediyor… Aslında Hükümet bilimden korkuyor, akıldan 

korkuyor…

Anayasa görüşmelerine gelen Sivil Toplum Temsilcileri ; kaygı , Ÿ
eleştiri ve önerilerini, açık alanlarda dile getiremiyorlar…

Türkiye 17. Büyük ekonomi olmasına rağmen; insani gelişmişlik Ÿ
endeksinde neden 93.sırada? Demokrasi endeksinde neden 89. 

sırada?

İş kazaları neden iş cinayetlerine dönüşüyor?Ÿ
Sakarya'da 7 köyün bir banka tarafından haczedilmesinin bir Ÿ
önemi , bir anlamı yok mudur?



9 yılda 6 kez mali af  çıkarılmasının bir anlamı yok mudur? Ÿ
Ekonomik politikaların sakatlığını ve kısırlığını bundan daha iyi Ÿ
anlatan bir tablo olabilir mi?

Değerli Konuklar;Ÿ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde artık bir AKP Devleti inşa Ÿ
edilmiştir. Bu devlet, hem idari yapıda hem de adli yapıda 

egemen hale gelmiştir.

Daha önceki iktidarlar döneminde gerçekleştirilen nisbi ve Ÿ
münferit partizanlaşmayla hiçbir şekilde kıyaslanmayacak bir 

süreçten söz ediyoruz. Bu süreçte , artık Devlet yönetiminde Kamu 

Görevlisi yoktur. Kamu yönetiminde , Partinin Memuru vardır. 

Cemaatlerin Memuru vardır.

Bu süreçte , Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları kilit Ÿ
rol üstlenmişlerdir.  İstihbarat üzerinden Yargı ve Siyasetin 

gündemi belirlenmektedir.

3 Temmuz 2005 bir Pazar günü, CHP'nin yokluğunda çıkartılan Ÿ
TİB Yasası demokrasinin kırılması anlamında bir miladdır. Yasa dışı 

dinlemelerin ve Yargı'yı  istihbarat yoluyla şekillendirmenin  

temeli burada atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinde 4 Mayıs 2007 tarihli Dolmabahçe Ÿ
görüşmesiyle birlikte , “Sivil-Asker işbirliğiyle” postmodern bir 

darbe gerçekleşmiştir. Bu darbe üzerine 22 Temmuz 2007 seçimleri 

şekillenmiştir.

5 Kasım 2007 tarihinde yapılan Erdoğan-Bush görüşmesi, bu Ÿ
süreci planlamış ve uygulamaya koymuştur. 

Aralık 2007 tarihli Gizli Tanık Kanunu, tanık terörüne Ÿ
dönüşmüştür. 

2004 yılında DGM'ler kaldırılmış,  2005 yılından itibaren yürürlüğe Ÿ
giren CMK 250 ve 251. maddeler ile DGM'leri aratan Özel Yetkili 

Mahkemeler süreci, toplumun üstüne bir kabûs gibi çökmüştür. 

Özel Yetkili Mahkemeler,  Rövanş ve intikam aracı olarak 

kullanılan Mahkemeler haline gelmiştir. Hiçbir demokratik Hukuk 

Devletinde mevcut olmayan “Katalog  Suçlar” kavramıyla; 

“Toptan ve Götürü Yargılama Usulü” ihdas edilmiştir.



CMK'undaki bu temel düzenlemeyle birlikte; Türk Ceza Kanununun Ÿ
134, 214, 215, 216, 217, 218, 220/6-7-8, 222,277, 285, 288, 300, 301, 305, 

314/3, 318 ve 341. maddeleriyle “Düşünce ve İfade Özgürlüğü” 

tümden baskı altına alınmıştır. Öyle ki, TCK 'nun 220/6,7 ve 314/3. 

maddesiyle, yasa dışı silahlı örgüt üyesi olmadıkları ve şiddete 

başvurmadıkları halde, aralarında Üniversite öğrencilerinin de 

bulunduğu binlerce kişi, örgüt üyeliğinden suçlanarak Cezaevlerinde 

tutuklama yoluyla infaz edilmektedirler.

12 Eylül 1980'in başaramadığı bu uygulama, AKP iktidarı Ÿ
dönemindeki Merkezi ve illegal yapılanma ile başarılmıştır.

Şimdi sırada “Devlet Sırrı”, “Terörün Finansmanının Ÿ
Önlenmesi” ve “Arabuluculuk” tasarıları vardır.

Devlet sırrı tasarısıyla, sır damgası  vurulan her şey 75 yıllığına Ÿ
kapatılacaktır. Böylece Parti Devleti'nin kirli işlerinin, örtülü 

ödeneklerin üstü örtülecektir. Her türlü denetim engellenecek ve 

bu sırrı tayin-tespit yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek ve Yargı 

yolu kapatılacaktır.

Terörün Finansmanının Önlenmesi tasarısında da bir başka Ÿ
oyun var. Terörle ilgili finansman bulguları varsa, koğuşturmaya 

bağlayıp , olayı Yargı'ya intikal ettirirsiniz.  Müsadere ya da benzeri 

kararları Yargı verir. Bu tasarıyla ne yapılıyor? Bu yetki doğrudan 

İdare'ye veriliyor. Böylece muhalif  medya mensupları (kalmış 

ise!!!!!) , şirketler , siyasi partiler, özel üniversiteler, iş adamlarının mal 

varlıklarının dondurulması imkanı ve yetkisi sağlanmış olacaktır. 

Yine bu suretle İdare, Yargı'nın yerine geçecektir. Kurul'un 

haksız işlemlerine karşı denetim konusunda ise hiçbir açıklama 

yoktur.

Değerli Meslekdaşlarım;

26 Ağustos 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinin 

16. Maddesi ; “hakların güvence altına alınmadığı, erkler ayrılığının 

sağlanamadığı bir toplumda, Anayasadan söz edilemez” demektedir.

Bu siyaset gerçeği  270 yıl önce yaşayan Montesquie tarafından da 

ifade edilmiş idi. Montesquie; “…eğer Yargı gücü , yasama ve yürütme 

güçlerinden ayrılmazsa, özgürlük söz konusu olamaz…..” demişti. 

“İleri Demokrasi ve Demokratik Açılım” söyleminin dillerden 



düşürülmediği bir dönemde; 260 - 270 yıl öncesindeki Krallık-

İmparatorluk yönetimlerine ya da 1930'lardaki Hitler yönetimi 

anlayışlarına dönüşün kurgulanmak, senaryolaştırılmak istenilmesi, vahim 

ve kaygı verici bir tablodur.

Değerli Konuklar;

1982 Anayasasıyla “Yargının Bürokratlaştırılmasının” yolu açılmıştır. 

12 Eylül 2010 referandumu sonucunda ise, Yargı artık Devletleşmiştir. 

Yargı  tümüyle Devlet'in ya da Siyasi İktidarın güdümüne ve kontrolüne 

girmiştir. 

Buradaki temel sorun; zaman zaman cemaat ile siyasi iktidar kritik 

konularda iktidar savaşı içine girmektedirler. Yargı artık öylesine 

Devletleşmiştir ki, öylesine cemaatleşmiştir ki; “Deniz Feneri ya da şike 

olaylarında olduğu gibi”, siyasi iktidarı kontrol edebilmekte ya da tehdit 

edebilmektedir.

Yargı ve siyaseti kontrolü altına alan, İç  ve Dış dinamiklerden beslenen 

İstihbarat Birimleri, Siyasi İktidara tavır koyabilmekte, uyarı yapabilmek- 

tedir. 

İktidar Gücü ve Cemaat eliyle, Yargı Endüstrisi oluşmuştur.Yargı 

Endüstrisinin oluşturduğu pastanın, Devlet ve Cemaat gücüyle tevzii 

yapılmaktadır.

Yargı Endüstrisi'nin oluşturduğu kaynaklar, Devlet nüfuzu yoluyla,  

hiçbir mesleki müktesebatı olmayan, kerameti kendinden menkul 3 - 5 

yıllık mezun Hukukçuların oluşturduğu Hukuk büroları eliyle kullanılır 

hale gelmiştir. 

Tam da bu süreçte “Arabuluculuk” tasarısının gündeme getirilmesi, 

herhalde olağan bir gelişme olarak kabul edilemez. Küreselleşme adıyla 

yaratılan sosyo-ekonomik dönüşümün hukuk ayağı da bu yolla 

oluşturulmaktadır.

Değerli Meslekdaşlarım;

Siyasi Partiler demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır.  Ancak,  

bu durum bir başka sonucu da beraberinde getirmektedir;  Demokrasiyi 

özümsemeyen siyasi parti yapılanmasının olduğu ülkelerde, bu partilerin 

Demokrasiyi yok etmeye kadar varabilecek ihlâlleri söz konusu 

olabilmektedir.

Fransız Kamu Hukukçularından G. Wedel bu tehlikeyi; “...demokrasi, 



siyasi partiler olmaksızın yaşayamaz, ancak siyasi partiler yüzünden 

de son bulabilir…” ifadeleriyle vurgulamıştır. 

Ÿ Böyle bir zeminde hukukun üstünlüğü kavramından doğal olarak 

söz edilemez. Ancak, Üstünlerin, güçlülerin, zalimlerin egemen 

olduğu hukuktan söz edilebilir. 

Ÿ Korku ve baskı ikliminin egemen olduğu bir sosyal yapıda 

“Katılımcı Demokrasiyi” inşa etmenin zorluğu ortadadır.

Ÿ 10 yıllık iktidarı döneminde legal ve illegal dinamiklerle birtakım 

vesayetleri etkisiz hale getirmeyi başaran AKP; bu dönemin 

devamında sivil görünüm altında faşizan yapıyı oluşturmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde oluşturulan bu “Derin 

Devletin” temel ayaklarının başında ise, Kamu Düzeni ve 

Güvenliği Müsteşarlığı gelmektedir. Parti ve Polis Devleti 

uygulaması bu yolla sağlanacaktır. Bu Müsteşarlık vasıtasıyla İlçe'ler 

düzeyindeki “Yetkili Büro'lar” eliyle, Polis Devleti bu anlamda da 

örgütlü hale gelmiş olacaktır.

18 Mart 2003 tarihli Hükümet Programında; “Türkiye'yi , Bölge'nin 

Süpermarketi yapacağız” diyen Başbakan ve Hükümet, 7-8 yılın sonunda 

Türkiye'yi “bir sömürü ve Pazar Ülkesi” haline getirmeyi başarmıştır.

Faşizmin hem siyasi hem de ekonomik aygıtlarının kurulduğu bir 

dönem ve yapıdan söz ediyoruz.Peki, çözüm nedir?

Çözüm, kuşkusuz tüm demokratik güçlerin (sivil toplumuyla, meslek 

kuruluşlarıyla, siyasi partileriyle) birbirlerine üstünlük yarışına girmeden, 

tam bir dayanışma içinde mücadele etmeleridir.

Temel Hak ve Özgürlüklere karşı açık ve yakın bir tehlike söz 

konusu ise; meşru ve demokratik zeminlerde, şiddet kullanmadan, barışçı 

protesto eylemleri yoluyla, zorbalığa ve baskıya karşı direnme hakkını 

kullanmak artık herkesin ve Hepimizin sorumluluğu haline gelmiştir.

Cumhuriyet'in değer ve kazanımlarına sahip çıkarak, Cumhuriyet'i 

demokrasiyle güçlendirerek, Türkiye Cumhuriyetinin tüm yurttaşlarını 

kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.



Yekta Güngör ÖZDEN 
Önceki Anayasa Mahkemesi Başkanlarından 

Başta sayın bayanlar, değerli baylar, değerli meslektaşlarım; 40 yıl önce 

başkanlığını yaptığım Ankara Barosunun bugünkü etkinliğinde sizlerle 

buluşmaktan engin bir mutluluk duyduğumu da söylemek isterim. Şimdi 

emekli bir hukukçu arkadaşınız olarak sizlerle günümüzün başlıca sorunları 

konusundaki hukuksal yaklaşımları değerlendirmek istiyorum.

Sayın Ankara Barosu Başkanının konuşmasında değindiği arkadaşlarınız- 

dan rahmetli Teoman Evren'in adını unuttu. Konuşma heyecanı içinde, belki 

de aceleden bu oldu, zamanı yoktu, ama ben Teoman Evren'i de anarak, 

yitirdiğimiz hukukçuların hepsinin ışıklar içinde, çiçekler içinde yatmasını 

dileyerek, sizlere de sağlıklı uzun ömürler, başarılı meslek yaşamları diliyorum. 

(Alkışlar)

Sayın Baro Başkanı söyledi, Fikret Bila arkadaşımızla, Atilla Kart 

arkadaşımızda anlattı, söylenecek çok söz var. Günün ortamına şöyle bir 

bakmak, yapılan konuşmaları, parti liderlerinin özellikle iktidar partisi 

temsilcilerinin hukuksal konulardaki işlemlerini uygulamaları göz önüne 

almak, Türkiye'de hukuk devletinin ne duruma geldiğini saptamak için 

yeterli, ama biz yıllardır bu uğraşı veriyoruz. Sayın Başkanın, Metin Beyin 

söylediği Magna Carta bir İngiliz düzenlemesiydi, ama bakınız 1800 senedi 

ittifakından önce Fatih'in kanunnameleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın 

düzenlemeleri, ondan sonraki teokratik monarşinin böyle sınırsız 

günlerindeki sultanların, padişahların yaptıklarını biliyorsunuz. 1800 senedi 

ittifakından sonra, 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1875 

Fermanı Adalet, 1876 Kanuni Esasisi, 1921 ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve bunu 1923'te ilan eden değişikliği, peşinden 20 

Nisan 1924 ilk Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın, peşinden 1961 Anayasası, 



sonra da şimdi içinde bulunduğumuz, daha taslak durumundayken 

eleştirmeye başladığımız 1982 Anayasası.

Demek ki hukuk konusunda Türk Milleti yüzyılları aşan bir uğraşı 

içerisinde, ama bir türlü yakalayamıyoruz. Ben hemen sonucu söyleyeyim; 

bugün bana göre bir siyasi kıyametin içendeyiz arkadaşlar. Politikayı sayan, 

ama sevmeyen bir yurttaş olarak söylüyorum; bugün yaşadığımız sorunların 

üstesinden gelmek çabası, hastalıklara, tutuklamalara, cezaevlerinde ömür 

tüketmelere yol açıyor, ölümlere yol açıyor. Bu nedenle bir de siyasi, 

ekonomik karmaşa var. Gerçekler saklanıyor, basın özgürlüğü üzerindeki 

baskılarla halkımızın uyanması engelleniyor. Bu nedenle de ben buna bir 

siyasi kıyamet diyorum. 

Daha 1927'de Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ümüzün 36 saatlik yaptığı konuşmanın son 

tümcesini hemen size özetleyerek söyleyeyim. Ne diyor? “Bilimin ve 

teknolojinin son gereklerine göre bir devlet kurduk” diyor, ama bu 

Anayasalarında hukuk devleti yazmakla, hukuk devleti olunduğunu da 

göstermiyor. Kuşkusuz bu bir öneriydi, bu bir öngörüydü, bu bir özlemin 

gerçekleşmesi çağrısıydı, ama biz bunu anlamadık. 1924 Anayasasının 

gündeme getirdiği sorunlar pek anlaşılamadı. Kurtuluş ve kuruluş 

döneminde Türkiye Cumhuriyetinin çektiği güçlükler, ortamlar, koşullar, 

kadroların pek farkında olmadığımızdan bu Anayasanın da pek değerini 

bilemedik. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye Cumhuriyetinde konuşulduğu 

kadar Anayasa konuşulmamıştır, hiçbir ülkesinde Türkiye'de olduğu kadar 

Anayasa değişmemiştir.

Hemen hatırlatmak istiyorum konuya girmek için. 1876 Anayasası 5 kere 

değişiklik gördü. En son değişiklik 1918'di, bitti. 1924 Anayasası 5 kez değişti, 

1961 Anayasası 7 kez değişti, 1982 Anayasası 16 değişiklik gördü. Bugün 

üzerinde tartışılan yeni Anayasa çağrısıyla iyi bir şey yapıyormuş gibi 

gösterilmek istenilen olay açıkça bana göre şudur: Bugüne kadar yapılan siyasi 

aykırılıkları meşrulaştırmak istemektedirler ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan 

halkoylamasında geçen asıl oylamanın 26 maddesinin bana göre temeli olan 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesine ilişkin iki 

maddeydi. O madde dahil 26'sının bile değiştirilmesinin bu yeni Anayasa 

düzenlemesinde söz konusu olmadığını açıkça söyleyen Başbakana karşın 

Meclisin bir şey yapacağı kanısında değilim, kimse kimseyi aldatmasın.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısıyla, Anayasa 



Mahkemesinin yapısı ve yetkileri düzeltilip, değiştirilerek çağdaş duruma 

getirilmezse, Türkiye'de hukuku da aramak, adaleti de aramak bir düş 

olmaktan öteye geçemeyecektir. Şimdi hepimiz söylüyoruz, bugünkü 

çalışmanın konusu da o. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, katılımcı 

demokrasi. Peki, önce hukuk nedir? Biz daha yurttaşlarımıza hukuku diliyle 

benimsetemedik. Hukukun dilini düzeltemedik, hukukun uygulayıcısı 

durumunda olan hukukçuların niteliğine önem vermedik. Üniversitelerin 

eğitimlerinden, meslek içi eğitime kadar gözettiğimizde, bizim ahlaklı, adalete 

değer veren, çalışkan, bilgili ve de günün koşullarında yansız ve yüreksiz 

hukukçuyu yeteri kadar yetiştirdiğimizi hiç kimse söyleyemez.

Eğer bugün iki değerli arkadaşımızın açıkladığı sorunlar yaşanıyorsa, 

bunların kusuru iktidarın etkisinde ve onun buyruğunda çalışmayı kendilerine 

yedirebilen, meslek onurunu düşünmeden, vicdanlarına bakmadan görev 

yaptığını zanneden yargıçlar ve savcılardır, hiç başka kimse değildir. (Alkışlar)

Size burada bir küçük anekdot söyleyeceğim, aklıma geldi. Yıl 1982 - 83, 

Bülent Ecevit Demokratik Sol Partiyi kurmuştu, Başsavcılık Anayasa 

Mahkemesinde dava açtı. Dedi ki; Demokratik Sol Partinin Tüzüğünün 12. 

maddesi Anayasaya aykırı. Biz yazdık, düzeltmediler, Anayasa Mahkemesi 

ihtar ve karar versin uygun buluyorsa tabi. Ona rağmen düzeltilmezse 

biliyorsunuz otomatikman partinin kapatılması isteniyor. Ben Bülent 

Ecevit'le Cumhuriyet Halk Partisinde 26 yıl çalıştım, o benden sonra geldi 

partiye katıldı. İlk gençlik kolları kurucu genel yönetim kurulu üyesiydim, ama 

son 12 yıl da avukatıydım. Arkadaşlarımızın içinde beni tanıyanlar, onu 

bilenler bunu söylerler. Avukat herkesin avukatlığını yapar, inandığı davayı 

savunur, ama avukatlığı bırakıp yargıçlığa geçtiği zaman da, demin de 

söylediğim gibi vicdanından başka bir şey dinlemez.

Mahkememiz toplandı arkadaşlar, dediler ki Demokratik Sol Partinin 

Tüzüğünün 12 maddesi değil, 9 maddesi Anayasaya aykırı. Ben karşı oy 

kullandım, Başsavcılığın kayıtlarında vardır ve Bülent Bey ondan bana darıldı. 

12 madde değil, 15 maddede aykırılık var dedim. İyi ilaç acıdır, hatırla, gönülle 

ve başka türlü etkilerle ne yarış, ne savcılık yapılabilir ki, insanlık bile 

yapılamaz. Onun geçeceği yerler ayrıdır.

O bakımdan bizim üzerinde durmamız gereken şey, bir hukuk devletini 

oluşturmak istiyorsak, hukuku da halkın yaptığını bilelim. Hukuku halk yapar, 

devlet yapmış görünür, ama bugün ne oluyor? Halkın yaptığı hukuk kendisine 

karşı dönmüş bir silah durumuna geldi. O bakımdan hukukçu eğitimine, 



hukukçu öğrenimine çok iyi, çok değerli önem vermek, günümüzün 

koşullarında onları her bakımdan doyurucu biçimde yetiştirmek gerekiyor.

Peki hukuk biliyorsunuz insanlığın ilkçağlarında geçerli olan bir şey 

değildi. İnsan gücüyle birbirine karşı kötülükleri önleyen, kendi hakkını 

almaya çalışan bir güç gösterisiydi. Aşiretle bunlar başladı, ilk devirlerden 

–hemen özetleyerek geçiyorum, çoğunuz benden iyi bilirsiniz- polis 

devletinden hukuk devletine geldik. Demin de anlatmaya çalıştığı gibi, hukuk 

devletini öngören Anayasalarla hukuk devleti olduğuna inanarak, bunları 

yeterli ve doyurucu bularak kendisini tembelliğe terk etmek hiçbir vatandaşın 

hakkı ve ödevi değildir.

Bir bakalım, 1789 Fransa İhtilalinin dünya siyasetine armağanı olan, 

toplantı başkanımızın da belirttiği güçler ayrılığı ilkesinin Türkiye'de 

uygulaması ne âlemdedir. Hiç kimse tersini savunamaz sanıyorum, Türkiye'de 

yargı da, yürütme de, yani yönetim de siyasal iktidarın tam dümen suyunda 

yürütülmektedir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun düzenlemesinde 

yapılan amaç o, belli üyeler getirildi. Düşünebiliyor musunuz, Danıştay'da ve 

Yargıtay'da 70 kişiyle, Yargıtay'a da 60 kişi tek oy kullanır gibi aynı oyu 

kullanıyorlar. Ülkemizin değişik bölgelerinden gelmiş insanların, yargıçların 

ve savcıların belli bir karara varmak için kullandıkları oyların bu bağlamda 

siyasi oyu olmadığını kimse savunamaz. (Alkışlar)

O bakımdan kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmadığı bir yerde, isterse 

Anayasada bunların olduğu, bugün olduğu gibi yazılsın, bunun uygulamaya 

geçmediği, yaşama geçmediği ve halkımıza kendi ulusuna hizmet vermediği 

bir ülkede, kimse hukuk devletinin olduğunu savunamaz. O bakımdan hukuk 

devleti olduğunu söylemek için yalnızca Anayasada hukuk devleti olduğunu 

yazması, hukuk devletinde siyasi partilerin bulunması, seçimlerin özgür, eşit, 

genel, açık, sayım ve döküm ilkelerine göre yapılması yeterli değildir. Önemli 

olan bu kavramların içinin doldurulmasıdır. Bunlar doldurulmazsa ne oluyor 

arkadaşlar? Bana göre bugün olduğu gibi ismi var, ama cismi yok bir hukuk 

devleti oluyor, bunu bilmemiz gerekiyor.

Hiçbirimiz bu konularda hizmet yapmış ve yapmakta olan insanlar olarak 

hukuk devleti içinde yaşadığımızı, demokrasinin de üzerimizde bir hukuk 

güneşi olarak bulunduğunu sanmayalım. Çünkü biz bu yanlış kanılarla, 

yanılgılarla doğruya değil, sürekli yanlışa ve geriye gideriz. 

Peki, hukuk devleti oldu, hukuk devleti Anayasa Mahkemesinin 

kararlarında vardır. İçimizde bunu en son yazan Aysel Hanım arkadaşımız da 



var, bu kararın yazılmasında görevliydi. Nedir? Anayasa koyucunun bile bağlı 

olmak zorunda kaldığı evrensel ilkelerin gözetildiği, yaşamın her alanında 

adaletin sağlanmaya çalışıldığı, yürütmenin, yönetimin ve yasamanın her 

işlem ve eyleminin bağımsız yargı denetimine açık olduğu ve insanların hak ve 

özgürlüklerinin devletin özen göstereceği başlıca değerler olduğu bilinci 

hukuk devletinin esasıdır. Bunun olmadığı yerde, ister altından sandık 

götürün, isterseniz gümüşten oy pusulası yapın, demokrasinin yaşadığını ve 

yaşatıldığını savunamayız.

Bu bakımdan hukuk devleti dediğimizde bu organlar mutlaka olacak, ama 

bunların en temel organı da şüphesiz adaleti doyurucu bir gıda olarak 

topluma sunmak için görev yapan yargının bağlı olduğu hukukun da hukuk 

olması gerekiyor. Yoksa yasama organı bunu yaptı, Anayasa değişikliğinde bu 

sonucu vardık, yasalar böyle düzenlendi, bunlar biçimsel hukuk 

metinlerinden öteye geçemez. İçeriğinin doyurucu olması, çağdaş, evrensel 

ilkelere uygun bulunması gerekir. Bugünkü Anayasasının işte eğer hukuk 

devletinin yeterli bir dayanağı olsaydı 16 kez değişiklik görmezdi ve yeni bir 

değişiklik de düşünülmezdi. O bakımdan biz hukuk devletini kurumlaştırmak 

çabası içerisinde, yalnızca Anayasaya, yasalara, hukuk metinlerine değil, 

bunları yaşama geçiren kurumlara ve görevlilere de çok dikkat etmek 

zorundayız. 

Peki, hukuk devletini hukuku kullanarak etkin duruma getiren, bu yolla 

adaleti doyurucu bir gıda olarak sunma görevi yüklenen yargı organlarının 

durumu ne olacak? Bugün yine günümüzde iki arkadaşımız da söyledi, 

hepimiz de biliyoruz, içimizde birisinin çıkıp da, ben bir yazımda 

söylemiştim, mahkemelerin bağımsız olduğunu söylemek yalan söylemektir, 

ben yalan söyleyemem dedim. Şimdi yargı organlarının bağımsız olduğunu 

söylemek çok güç arkadaşlar. Siyasi iktidarın etkisinde düzenlenen kurumsal 

seçimlerle oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu kurulun 

yaptığı atamalarla oluşturulan Danıştay ve Yargıtay ve yüksek mahkemeler ve 

oradan belli grupların ağırlığıyla sağladığı oylarla Anayasa Mahkemesine 

giden üyeler ve bugün yanlı olduğunu söylemese bile, yansız olduğunu 

söyleyemeyeceğim Cumhurbaşkanının yaptığı atamaları oluşturan Anayasa 

Mahkemesi Türkiye'de bağımsız yargının temsilcisi olamaz, açık söylüyorum. 

(Alkışlar)

O bakımdan çok dikkat etmemiz gereken konular var. Demin Atilla Bey 

söyledi, bir adı Hüsnü galiba, Sefer bir şeydi, Ayhan Sefer Üstün –ben pek 



isimleri ezberleyemiyorum, öbürleri tabi dostlarım bilir- söylüyor, diyor ki; 

siz Genel Kurmay Başkanının özel yetkili ağır ceza mahkemesinde değil, 

Anayasa Mahkemesinde yargılanmasını istiyorsunuz, oraya gitse ne olacak, 

ne değişecek ki diyor. Bu kadar eminler, bir yargı organı hakkında böyle bir 

kanının uyanması, toplumun o yargı organına duyduğu güvenin ve saygının 

yok olması demektir, buna kimsenin hakkı yoktur, çok acı bir şey. 

O bakımdan yargıçlarımızın da seçmenlerin oyunu namusuyla 

kullanması gibi, kendi görevlerinde vicdan anıtı gibi davranmaları, namuslu 

olarak bildikleri kararlarını büyük bir inançlıkla vermeleri gerekiyor. Bunun 

dışında hiç kimse yarın için ümitli olamaz arkadaşlar. 

Peki şimdi dedik ki hukuk böyle, hukuk devleti böyle oldu, güçler ayrılığı 

ilkesinin Türkiye'de çiğnenmediğini bilmeyen insan yok. Bugün yasama ve 

yürütme iç içe kaynaşmış demektir. Aslında onu biz hukuksal bağlamda 

yapılar olarak ayrı ayrı değerlendiriyoruz, ama yasama meclisinde çoğunluk 

kimdeyse iktidar onun oluyor, hükümeti o oluşturuyor. Hükümet kim? 

Yasama çoğunluğu içindeki insanların uygulamaya aldıkları, çalıştıkları, belli 

sürelerde gelen görevler. Zaten demokrasinin asıl anlamı değerli arkadaşlar, 

belirli süre için görevleri seçerek değişimi sağlamaktır. Çünkü tek elde 

toplanırsa bütün güç, o zaman demokrasi demokrasi olmaktan çıkar. Bu 

nedenle 4 yıllık seçim süresini indirdi –önceden 5 yıldı- bunun amacı budur. 

Dünyanın her yerinde böyledir, ama dünyanın her yerinde demokrasi bir 

özlem olarak, bir düş olarak düşünülmekte ve sağlanmaktadır, ama 

demokrasi de her derde deva değildir.

Demin Fikret Bey de söyledi, demokrasinin de kendine özgün kötülükleri 

vardır. Çoğulcu, katılımcı, kurallar ve kurumlar düzeni dediğimiz demokrasi, 

eğitimli bilinçli bir kere seçmen ister. Bilgisi yeterli olmayan seçmenlerin, her 

yurttaşın, bir dağdaki çobanla, bir profesörün aynı oyu vererek 

değerlendirdikleri bir sonucu düşünürseniz, oradan pek sağlıklı sonuçlar 

çıkacağını da kabul etmemiz güçleşir. O bakımdan eğitimli toplumlarda, 

bilgili toplumlarda örgütlenmelerini sağlamış, sendika olsun, vakıf  olsun, 

dernek olsun, o toplumlarda demokrasi daha iyi sonuçlar verir, ama en zayıf  

yanında demokrasinin diktaya geçme kolaylığıdır.

Demin toplantı açış konuşmasında Metin Bey söyledi. Dünyanın 

Amerika Birleşik Devletleri dışında başkanlık sisteminin başarılı olacak yeri 

yoktur dedi. Ben hukuksal bağlamda bu konuya özen veren bir arkadaşınız 

olarak söylüyorum, Amerika'da bile demokrasinin tam olduğu kanısında 



değilim. Bir adama iki dudağının arasında bir ülkenin içerisine girmek, onun 

insanlarını öldürmek, orada istediği kadar kalmak, istediğini almak, istediğini 

yıkmak diye bir yetkisi varsa bu dünyanın hiçbir yerinde demokrasi sayılmaz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Irak olaylarını, Amerika Birleşik 

Devletlerinin NATO aracılığıyla Afganistan olaylarına, bugün büyük 

ölümlerin olduğu söylenilen Pakistan olaylarını düşünürsek, Libya olaylarını 

gözetirsek, bir kişinin eline verilmiş olan yetkinin kullanılmasındaki doğal ve 

insani hataların, demokrasiyi demokrasi olmaktan çıkardığını açıkça görürüz. 

O bakımdan böyle durumlar olduğu gibi, bir de demokrasiyi iyi kullanmak 

gerekiyor. 

Bizim bugün yasama organındaki siyasal çoğunluğun etkisi altında kanun 

hükmünde kararnameler çıkarılıyor, demin Atilla Bey söyledi. Böyle hukuk 

devleti mi olur? Anayasasında öncelikle, ivedilikle görüşülme zorunluluğu 

öngörülmesine karşın, yıllarca Meclisin kararına sunulmayan kanun 

hükmünde kararnamelerle yürütülen bir devlet hukuk devleti olamaz. 

Mahkemeleri bağımlı olan bir devlet hukuk devleti olamaz. Bir şey daha 

söyleyeyim; baroları vesayet altında olan devlet de hukuk devleti olamaz 

arkadaşlar. (Alkışlar)

Yıllardır bunların uğraşını yaptık, mücadelesini verdik, yazdık söyledik, 

ama anlatamadık. Çoğu zaman da siyasi amaçlar peşinde koşan insanlar 

olarak değerlendirdik ve eleştiridir. Hiç ilgisi yoktu, hepimiz mesleğimizde 

başarılı olmaya, bizden beklenen hizmetleri özenle yerine getirmeye, 

böylelikle ulusal ve insanlık borcumuzu ödemeye çalıştık, ama yanlış 

değerlendirildi. Demin de Metin Bey söyledi “keşke haksız çıksaydım” dedi. 

Ben de keşke haksız çıksaydım diyorum, ama baro başkanlığımdan beri, 

Barolar Birliğinin kuruluşunda yaptığım görevlerden ve sonraki 

görevlerimden beri hep söylüyorum. Yanılmayı çok istediğim konularda 

maalesef  yanılmadım. 

Söylenecek çok söz var da, karıştırıyorum bunları, zamanınızı almak 

istemiyorum pek. Dünyanın neresinde mahkemelerin özeli olur arkadaşlar? 

Mahkemelerin güzeli de olmaz, özeli de olmaz, mahkeme mahkemedir. Bir 

kere bir hakem göreviyle çıkıyorsunuz. Savla savunmayı dinliyorsunuz, ondan 

sonra karara varacaksınız. Anayasanın 138. maddesinde vicdanına göre karar 

verir, hukuka, Anayasaya filan gibi sözler, bugünkü uygulama katında 

geçerliliğini yitirmiş görünüyor. İşte bugün kötüye kullanılan ve kötü duruma 

getirilen demokrasinin bana göre en büyük zararından birisi, bizim üzerinde 



titrediğimiz yaşamsal ilkelerin, ulusal ilkelerin yanında, bu tür üstün 

kavramların da değerini yitirmesidir. Güven olduğunu söyleyemiyoruz, 

saygınlık olduğunu söyleyemiyoruz, yansızlık olduğunu söyleyemiyoruz, 

bağımsızlık olduğunu söyleyemiyoruz. 

Peki geriye ne kalıyor? İnsanlık. Bunların olmadığı yerde arkadaşlar 

insanlık da olmuyor. Demokrasinin özü insanlıktır, demokrasi 

sorumluluktur, demokrasi bir süs değildir, her derde deva ilaç da değildir. 

Demokrasiyi demokrasi yapan demokrat ruhlu insanlardır, demokrat inançlı 

insanlardır. Bunların da başında övünmekle söylüyorum ki hukukçular gelir, 

ama ülkemizde baroların vesayet altında tutulması, giderek siyasetin ılımlı 

İslam devleti yapılanmasına yönelişinden etkilenen bazı hukuk 

kuruluşlarının –ismini vermiyorum- bazı bölgedeki hukukçuların bu konuya 

hizmet vererek kendi mesleklerini inkâr eder duruma düşmeleri, Türkiye 

demokrasinin yozlaşmasını getirmektedir. Bu da bizim için en büyük 

yıkımdır.

Şimdi Cumhuriyetin ilanıyla amaçlanan demokrasiyi Türkiye'miz 

bağlamında düşünmemiz gerekiyor. Atatürk'ün -demin de söyledim- 1927 

konuşmasından önce, 1919'larda başlayan hukuk devletine bağlılık sözleri, 

Amasya Genelgesinden sonra Erzurum, Sivas Kongreleri, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi açışı, hep hukuk yolunu izlemesi, o büyük adamın yüz yıl önce 

düşündüğü hukuksallığın, bugün onun yerine yüz kere daha güçlü düşünmesi 

gereken insanların ondan yüz yıl geride olmaları acı bir tablo olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Biz onun emanetine de yeterince sahip çıkmış değiliz. (Alkışlar)

Eğer demokrasi bugün hepimiz için yakınma konusu ise, yargısından 

ekonomisine, güvenliğinden sağlığına kadar başımızda değişik sorunlar 

varsa, parası olmayan sağlık güvencesi içinde değilse, parası olmayan 

okumuyorsa, parası olmayan yargı yoluna başvuramıyorsa, hak arama 

özgürlüğüyle savunma özgürlüğü yerine getirilemiyorsa, bilim özgürlüğü, 

basın özgürlüğü, üniversite özerkliği yoksa hepimiz sorumlu, hepimiz 

kusurluyuz arkadaşlar.

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

Değerli arkadaşlar, tabi konu katılımcılık, bu sözlerimin sonucundan çok 

doğal olarak çıkıyor. Sendikalarıyla, vakıflarıyla, miskinler tekkesine 

dönmesini istemediğimiz üniversiteleriyle, güçlü durmalarını dilediğimiz 

barolarıyla halkın katılımı esastır. Çünkü demokrasi halkın rejimidir. Halk 

uyanmazsa, halk istediklerini hak arama özgürlüğü yoluyla, avukatları 



yoluyla, sendikaları yoluyla, toplantılarıyla, alanlarıyla, sesiyle duyurmazsa, 

ama çoğunluğu, büyük bir kesimi iktidarın dümen suyuna girmiş, iktidarcı 

olmuş medyasıyla Türkiye hiçbir şeye varamaz. O bakımdan katılımcılık 

demokrasinin özüdür, temel öğesidir, bunu da asla yadsıyamayız ve 

unutamayız. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)



 

Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ 
Anayasa Hukukçusu

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı'nın konu başlığı “Hukuk 

Devleti ve Demokrasi.” Aslında “hukuk devleti” ve “demokrasi” kavramları 

zorunlu olarak bir bütünü oluşturuyorlar. Hürriyetçi liberal bir toplumun 

onsuz olmazı “hukuk devleti”dir. 

Hukuk devleti dendiği zaman, bütün kamusal işlemlerin kaideten yargısal 

denetime bağlı olduğu bir devlet düzeninden söz edilir. Türk Anayasa 

Mahkemesi'nin süreklilik kazanmış kararlarının yakın tarihli örneklerine göre 

de (K: 2009/69 ve K: 2010/132) hukuk devleti:

1. Eylem ve işlemleri yargısal denetime bağlı olan;

2. İnsan haklarına dayanan (zikredilen kararlarda bundan böyle, 

Anayasadaki (m.2) “saygılı” yerine “dayanan” sözcüğü kullanılıyor);

3. Adeletli hukuk düzeni kuran;

4. Yasal düzenlemelerde belirlilik ilkesine bağlı olan;

5. Kişilere hukuk güvenliği sağlayan;

6. Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan;
7. Kurumların da üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel 

hukuk ilkeleri ve anayasanın bulunduğu bilincinde olan bir hukuk 
devletidir.

Bu açılardan hukuk devleti, kanun devletinden farklıdır. Şöyle ki, 

sadece kanunların üstünlüğüne bağlı kalınarak yönetilen devletlere 

mukabil, bütün eylem ve işlemleriyle yalnızca kanunları değil, kanunların 

da üstünde anayasa, hukukun temel ilkeleri ve kanunların anayasaya 

uygunluğunun da denetlendiği bir yönetim tarzıdır hukuk devleti. 

Kanun devletinde, parlamento, kanun koyucu olarak, milletin iradesine 



dayanarak kanun yaparken, kendi iradesi dışında bir kayıt ve şartla 

hukuken bağlı değildir. Kanunların anayasa uygunluğunun denetimi 

hukuki planda sağlanamamışsa, hukuk devletinin varlığından söz etmek 

güçtür. Örneğin Fransa'da 1789 devriminden sonra otoriter ve keyfi bir 

yönetim olan polis-devlet anlayışından hukuk devletine değil, fakat 

kanun devletine geçilmiştir. 

Türkiye'de milli mücadele, hukuki planda meclis üstünlüğüne dayalı bir 

yönetimle gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanından altı ay sonra kabul edilen 

1924 Anayasası uyarınca, TBMM ulusun tek temsilcisi olup, yasama yetkisi ve 

yürütme erki Meclistedir. (Ay. m. 4 ve 5) Öte yandan, TBMM'nin yetkilerinde 

bir kısıtlama ya da sınırlama yapma konusu gündeme gelmemiştir. Çünkü 

Meclisin yetkilerini ve iradesini kısıtlamak, aynı zamanda milletin iradesini 

kısıtlamak olacaktı. Bu aşamada hürriyetlerin en büyük güvencesi Meclisin 

asli bir güç haline getirilmesi olmuştur. Hukuki açıdan meclis üstünlüğüne 

dayalı bir yönetimin (meclis hükümeti sisteminin) öngörülmesine rağmen, 

siyasi açıdan, hem tek partili hem de çok partili dönemlerde, bir partinin 

seçimlerde çoğunluğu elde etmesi ile yönetimde yürütmenin üstünlüğü 

gerçekleşecektir. Özet olarak hukuk devleti zorunlu olarak demokratik 

çoğulcu (liberal) bir yönetime imkan verirken, kanun devleti ise çoğunlukçu 

bir anlayışı ifade etmektedir. Zira seçimleri kazanan bir partinin 

çoğunluğunun kanun adı altında yaptığı, üstelik özgürlükçü olamamış bir 

toplumda ve yasama organının işlemlerinin yargısal denetime tabi olmadığı 

bir yapıda, otoriter bir yönetimin zemini oluşabilmektedir. Özgürlüklerin 

bütün boyutlarıyla sağlandığı İngiltere'de kanunların yargısal denetiminin 

mevcut olmaması böyle bir tehlikeyi doğurmamaktadır. Çünkü güçlü bir 

kamuoyu son derece etkili bir siyasi denetim sağlayabiliyor. Onun için de, 

hukuk devletinin liberal demokratik toplumlarda en güçlü teminatı 

özgürlükçü ve eğitimli insanlardan oluşan toplumun varlığıdır. 

Anayasa Değişikliği mi? Yeni Anayasa mı? 

“Yeni bir anayasa” ile ilgili olarak son aylarda en çok tartışılan konulardan 

biri, günümüz koşullarında, yeni bir anayasanın nasıl yapılacağı sorusuna 

cevap arayışı oluyor. Bu konu ile ilgili olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 19 

Eylül 2011 günü, “üniversitelerde görev yapan Anayasa profesörleriyle” 

TBMM'de bir toplantı düzenledi. Toplantıda, yeni anayasa yapılması  için 

nasıl bir usul ya da yöntem izlenmeli konuları üzerinde duruldu. 

Haziran 2011 seçimleri ile oluşan TBMM'nin varlığı karşısında, “anayasa 



değişikliği” ya da “yeni anayasa” yapabilme konusunda yetkili organın 1982 

Anayasasına göre TBMM'nin olacağı düşünülebilir. Ancak 1982 Anayasası, 

yürürlükteki metnin “bütünüyle” yeniden hangi organ tarafından 

yapılacağına ilişkin bir kural içermiyor. Durum hukuken böyle olunca, bu 

husus hukukçuları ister istemez “anayasa değişikliği” ile karşı karşıya 

bırakıyor. 1982 Anayasasındaki anayasa değişikliği ile ilgili yetki kuralları 175. 

İle 4. maddesindeki “değiştirilemeyecek hükümlerdir”. Yeri gelmişken 

değiştirilemeyecek hükümlerle ilgili ifadenin içeriğini açıklamam isabetli 

olacaktır. Anayasa'nın 4. maddesi hükümler ve cumhuriyetin nitelikleri 

arasında bir ayrım yaparak, yalnızca bunların değiştirilemeyeceğini 

vurguluyor. Şöyle ki, değiştirilemeyecek hükümler Anayasa'nın 1. 

maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hükmü ile 3. 

maddesindeki devletin tekil (üniter) yapısını, bayrağını, milli marşını ve 

Ankara'nın başkent oluşunu düzenleyen hükümdür. Bunun yanı sıra 

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen; cumhuriyetin demokratik laik ve sosyal 

hukuk devleti nitelikleri de değiştirilemez. Bu maddedeki “insan haklarına 

saygılı” ifadesinin, soyut ve hukuki bağlayıcılığının olmadığı, bunun yerine 

1961 Anayasasındaki gibi (m. 2) “insan haklarına dayalı” ifadesinin daha 

isabetli olacağı ileri sürülmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 2009/69 ve 

2010/132 sayılı kararları ile bundan böyle “insan haklarına dayanan” olarak 

kullanılmaktadır. Böylece Anayasa'nın 2. maddesinde yer almayan “insan 

haklarına dayalı” ifadesi, Anayasa Mahkemesi'nin biraz önce anılan kararları 

ile cumhuriyetin değiştirilemeyecek nitelikleri kapsamına alınmıştır. 

Bu bakımlardan 4. madde yorumlanırken değiştirilemeyecek olanların 1. 

2. ve 3. maddelerdeki “hükümler” ve “nitelikler”le sınırlı olduğunu, bunun 

dışında 2. maddedeki “toplumun huzuru”, “milli dayanışma ve adalet 

anlayışı”, “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ifadelerinin madde metninden 

çıkarılmalarına hukuki bir engel olmadığını burada ifade etmek isterim. Şunu 

da eklemeliyim ki, Anayasa Mahkemesi “Atatürk milliyetçiliğini” bir arada 

ortak yasama isteği olarak hukuk boyutu ile yorumlayarak “milli devlet” 

deyimiyle özdeşleştirmiştir. (Any. Mahk. 1989/12 sayılı kararı)

TBMM, varlığını bu Anayasadan almakta olup, anayasa değişikliğinin yetki 

kuralları da kaynağını bu hukuku zeminde bulmaktadır. 19 Eylül 2011 günlü 

TBMM konu ile ilgili toplantı tutanağında bazı öğretim üyelerinin yer yer 

“1982 Anayasasını yok sayarak”(!) yeni bir anayasa yapılabileceğini dile 

getirmelerinin hukuki geçerliliği olabileceği düşünülemez. Fiili bir durum 



yaratarak, 1982 Anayasası'nı “yok” saymak hukukçunun önerebileceği bir 

görüş olamaz. Gerçi 1961 ve 1982 Anayasaları, darbe sonrası ortamlarda 

hazırlanırken, önceki 1924 ve 1961 Anayasalarının hükümlerinden sıyrılmak 

için, Fransız kamu hukukundaki “ihtilallerin etkisiyle anayasasızlaştırma” 

görüşünden esinlenerek, darbe öncesi anayasayı herhangi bir kanun düzeyine 

indirgeyerek, yani “esnek bir anayasa” haline getirerek böyle bir hukuki 

zeminde, asli kuruculuk işlevinin yerine getirilmesini sağlamışlardı.

27 Mayıs 1960 darbesinden 15 gün sonra, 12 Haziran 1960 tarihinde 

“Milli Birlik Komitesi”nin (MBK) kabul ve ilan ettiği “geçici Anayasa”, 

1924 Anayasası'nın yasama ve yürütme organları ile ilgili hükümlerini 

yürürlükten kaldırarak bu süre içinde Milli Birlik Komitesi'nin ve hükümetin 

çıkarmış olduğu kararnameler ve kararlar geçerli sayılmıştır. 12 Eylül 1980 

günü silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasından bir süre sonra, Milli 

Güvenlik Konseyince kabul edilen 27 Ekim 1980 gün ve 2824 sayılı 

“Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile 1961 Anayasası'nın üstünlüğüne 

son verilerek, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ve kabul 

edilecek bildiri, karar ve kanunların, 1961 Anayasa hükümleriyle 

bağdaşmayanlarının Anayasayı değiştirmiş olarak yürürlüğe girmiş 

sayılacakları öngörülmüştü (m. 6). Günümüz şartlarında, yürürlükteki 1982 

Anayasasını hukuken esnek bir anayasaya dönüştürebilme olanağı mevcut 

olamayacağı  dikkate alınır ve asıl önemlisi, bir fiili durum yaratarak, darbe 

benzeri bir usulle yola çıkılamayacağına göre, bu durumda yapılması gereken, 

“Anayasayı değiştirme” usulüne bağlı olarak, hukuki zeminden yola 

çıkılmasıdır. 

Tarihimizde, seçilmiş bir meclisin “yeni bir anayasa” yapabileceğine 

örnek olarak sık sık 1924 Anayasası zikredilir. Hemen hatırlatalım: 1924 

Anayasasını yapan İkinci TBMM, 1923 yılında seçilmiş ve Cumhuriyeti ilan 

etmiştir; böylelikle hukuki tanımına uygun bir kurucu Meclisti. Zira, 1921 

Anayasası esnek bir anayasa olduğu için bu Meclis'in kuruculuk vasfı 

cumhuriyetin ilanı ile hukuken de oluşmuştu.  

Anayasa Değişikliğinde Usulde Mutabakat Nasıl Gerçekleşmeli?

Hukukçuların “usul esası belirler” vecizesi demokratik anayasa değişikliği 

süreci için de geçerlidir ve önemini korur. Şöyle ki, usulde mutabakat ilk 

aşamada öngörülmesi gereken temel ilkelerden biridir. Gerçi, yürürlükteki 

1982 Anayasası'nın anayasa değişikliği için mutabakata ilişkin usul kuralları 

175. maddede öngörülmektedir. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca, 



Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi tam sayısının 

(550 üye) en az üçte biri (184 üye) tarafından yazılı olarak teklif  edilebilir. 

Değiştirme teklifinin kabulü Meclis'in üye tam sayısının beşte üç (330 üye)  

çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür. 

12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra anayasa değişikliği ile ilgili olarak 

usulde de uzlaşma sağlayabilmek için, Meclis Başkanının girişimiyle, ilk 

aşamada, temsil edilen dört partinin belirledikleri üç er temsilcilerden oluşan 

bir uzlaşma(=mutabakat) komisyonu oluşturuldu. Komisyonda partilerin 

eşit sayıda temsil edilmeleri, 1995 yılında da uygulanmış bir usuldü. Ancak 

bundan sonraki aşamalarda mutabakatın devam nasıl olacaktı. Gerçi TBMM 

içtüzüğünün 20. maddesinde öngörülen Anayasa Komisyonunda ve sonra da 

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp nitelikli çoğunlukla oylanacağı 

öngörülmüştür. Fakat 12 Eylül 2010 yılı anayasa değişikliği; hatırlanacak 

olursa, bu aşamaların gerçekten de bir mutabakat değil, çoğunluk partisi olan 

AKP'nin iradesinin egemen olduğu bir oylama süreci ile gerçekleştiği ve bu 

açıdan da anayasa değişikliği için partilerarası bir uzlaşma özelliği taşımadığı 

bilinmektedir. 

Bu defa, 2012 yılında yapılması mutasavver anayasa değişikliği sürecinde, 

mutabakatın güvenilir bir ortamda devamını sağlayabilmek için, Anayasaya 

geçici ek bir madde eklenerek, yalnızca bu dönemde uygulanmak üzere, 

Meclis içtüzüğünün 20. maddesinde öngörülen “Anayasa Komisyonunun” 

devre dışı bırakılacağı ve dört partiden eşit temsille (üçer üye) oluşan 

“uzlaşma komisyonunun” hazırlayacağı ve kabul edeceği metnin, doğrudan 

TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceği hükme bağlanmalıydı. Ayrıca 

Anayasa'nın 175. maddesinin 1. fıkrasında yapılacak bir değişiklikle beşte üç 

karar yeter sayısı, mutabakat kavramının ruhuna uygun sayılabilecek dörtte üç 

(411 üye) ya da beşte dört (440 üye) gibi biraz daha ağırlaştırılmış nitelikli 

çoğunluklar öngörülmelidir.  

Karar yeter sayısında ağırlaştırılmış karar yeter sayısı, mutabakatın 

gücünü ve inandırıcılığını ortaya koymak açısından önemli olacaktır. 

Anayasa Değişikliğinde Ön –sorun

Türk siyasi hayatının günümüzde en çok tartışılan, mürekkep akıtılan 

konularının başında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı yer almaktadır. 12 Eylül 

2010 halkoylamasıyla kabul edilen yeni düzenlemeler de maalesef  bu 

konudaki endişeleri giderebilmiş değildir. Yargının siyasileştiği konusunda 

toplumda oluşan algı giderek daha da artmaktadır. Bu hususu, yargıçların 



kişiliklerinden tenzih ederek, büyük ölçüde Anayasa ve kanunlarda öngörülen 

düzenlemelerden kaynaklandığını ifade etmek isterim. Kamuoyunda oluşan 

bu algının bir an önce giderilmesi için acilen yeni düzenlemelerin yapılması 

gerekiyor.

Bu konuda siyasi partiler arasında acilen bir mutabakat sağlamadığı 

takdirde, Anayasadaki değiştirilemeyecek maddeler dışında, geniş kapsamlı 

değişikliklerin yapılması da fazla bir anlam taşımayacaktır. Hemen belirtelim 

ki, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve iktidarın hukuki zeminden 

çıkmadan ülkeyi yönetebilmesinin en önemli teminatı bağımsız ve 

tarafsız bir yargıdır.

İçinde bulunduğumuz koşullarda anayasa değişikliği için mutabakat 

arayışlarının en güçlü örneği bu ön-sorunun çözülebilmesi olacaktır. Bilindiği 

gibi, demokratik ülkelerde anayasa belgesi bir toplum sözleşmesi olduğu 

kadar hürriyet ve otorite dengesini sağlayan belge olarak da tanımlanır. Bunun 

teminatı da tartışmasız bağımsız yargıdır. Onun için 12 Eylül 2010 anayasa 

değişiklikleri arasında yer alan Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar 

Yüksek Kurulu (HSKY) ile ilgili düzenlemeler, halkoylamasına katılan sade 

yurttaşların, inceliklerini kolaylıkla kavrayamayacakları konulardı. 

Hürriyetlerin düzenlenmesi halkoylamasının konusu olamayacakları gibi, 

yargı ile ilgili konular da halkoylamasının konusu olmamalıdır. 2010 yılında 

yapılan düzenlemelerden, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda 

toplumumuzda oluşan endişeleri ve algıyı giderebilecek yeni düzenleme 

yapma zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zira, böylesi yaygın bir 

olguya ve algıya, demokratik bir toplumda siyaset duyarsız kalamaz. 

Bu konuda yapılabilecek düzenlemelerde bundan böyle, hakim ve 

savcılar için ayrı ayrı kurullar oluşturulması daha isabetli olur. Aksi 

halde hakimlik teminatı, savcılık teminatı ile eşdeğerde tutulmuş olacaktır. Öte 

yandan, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na 

yapılacak üye seçimi doğrudan TBMM tarafından yapılmalı. Bu husus iki 

açıdan önem taşıyacaktır: Birincisi, siyasi partiler arasında zorunlu olarak 

büyük ölçüde mutabakat zemini oluşabilecektir. İkincisi de üzerinde hayli 

tartışılan “demokratik bir yargı oluşturulması” arayışlarına da nihai bir 

çözüm bulunmuş olacaktır. Ancak bunun için Anayasa Mahkemesi ile 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin TBMM tarafından seçiminde 

beşte dört (440 üye) dörtte üç (411 üye) gibi nitelikli karar yeter sayı koşulu 

aranmalıdır. Bu kurulların en geniş katılım ve uzlaşma ile seçilmeleri, yargı 



mensupları hakkında oluşmuş algının ve endişelerin en kısa sürede 

giderilmesine çalışmak, gayret göstermek, iktidar ve muhalefet partilerinin 

sorumluluğundadır. 

Anayasa Değişikliklerinde Esasa İlişkin Başlıca Konular

Anayasa değişiklikleri hakkında bütünü kucaklayan bir değerlendirme 

yapmak yerine, üzerinde sıklıkla tartışılan konularla ilgili görüşlerimi 

açıklamam, sınırlı zaman diliminde daha isabetli olacaktır.

Hürriyetler açısından, bireyin esas alınarak yapılması zorunlu 

değişiklikler 2001 yılında büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Zira Anayasa'nın 

13. maddesinde yapılan düzenleme sonucu, hürriyetler ile ilgili genel 

sınırlama kuralı kaldırılarak, yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak hürriyetler kanunla sınırlanabilecektir. Ancak 

bu düzenlemeye rağmen içerik olarak sınırlanamayacak olan “düşünceyi 

açıklama”, “bilim ve sanat hürriyeti”, “savunma hakkı” konularında, 

bunların yalnızca kullanılmalarını sağlayabilmek açısından Anayasa'da bir 

düzenleme yapılması zorunluluğu açık seçik bir biçimde ifade edilmelidir. 

Buna karşılık, hak ve hürriyetlerin sınırlanması ise, “özlerine dokunulmak- 

sızın” (Ay. m. 13) kötüye kullanılmalarını önlemek amacıyla yapılabilir.

Hürriyetler konusunda hassas olan, bütün anayasacılık hareketlerinde 

hürriyet-otorite dengesinin sağlanabilmesidir.  Günümüzde, hürriyetlerin 

düzenlenmesinde temel ilke, hürriyetlerin sınırlanması kadar bunların sürekli 

olarak korunması ve geliştirilmesi birlikte ele alınmasıdır. Ama önemli olan, 

anayasa değişiklikleri sürecinde, kanun koyucunun hürriyetleri genişletici 

düzenlemeleri de gündeminden çıkarmamasıdır. Bunların başında ceza 

kanununun 301. maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu gelmektedir. Öte 

yandan bu süreçte iktidar-muhalefet işbirliği, parti politikalarının üstünde, 

başta toplumdaki huzur ve güvenliğin oluşturulmasında hayli mesafe 

alınabilir. Sağlıklı hayat için çevre sorunları giderek artan bir önem kazanıyor. 

1982 Anayasasında, yeterli olmasa da dile getirilen çevrenin korunması (m. 

56), sporun geliştirilmesi (m. 59), tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 

korunması (m. 63) konularında, kanun koyucu, acilen yapacağı düzenlemeler 

için anayasa değişikliklerinin gerçekleşmesini beklememelidir. 

Anayasa'da Laikliğin Yeniden Düzenlenmesi Nasıl Olmalıdır?
1982 Anayasası'nın laiklikle ilgili 24. maddesinin kenar başlığı “Din ve 

Vicdan Hürriyeti” olmalıydı. Çünkü deruni (içsel) olan vicdan (inanç, itikat) 
dır. Buna karşılık, dini olan ise uygulama hürriyeti anlamındaki ibadet 



hürriyetlerinin düzenlenmesini ifade eder. Deruni olmayan dini tören, ayin, 
din eğitimi alanlarıdır. Laikliğin kuşkusuz Türkiye'ye ilişkin bir özelliği 
de çağdaşlaşmayı ifade etmesidir. Anayasa Mahkememiz de laikliğin bu 
yönünü şöyle açıklar: “… Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türk 
Devrimi'nin kaynağı olan laiklik ilkesi, toplumun akıl ve bilim dışı 
düşüncelerle yargılardan uzak kalmasını amaçlar.” (1989/12 sayılı 
kararı)

Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılığını, öte yandan da eşitlikle hürriyetin 

kesiştiği bir alanı ifade eder. Anayasa değişikliği tartışmalarında, yer yer 

laikliğin hukuki tanımının yapılması yönünde bir eğilim de ortaya atılır. 

Hemen belirtelim ki, laikliğin kucaklayıcı bir tanımını hukuki planda yapmak 

mümkün olmayacağı gibi, buna gerek de yoktur. Toplumların gelişiminde 

laikliğin belli bir kalıba yerleştirmenin yararlı olacağı da düşünülmemeli. Bu 

konuda olsa olsa laikliğe hukuki bir açıklama ya da çerçeve çizebiliriz. Nitekim, 

gerek 1961 (m. 19/son fıkra) gerek 1982 Anayasaları (m. 24/son fıkra), benzer 

ifadelerle isabetli hukuki açıklamalar yapıyorlar. Şöyle ki, “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.” Bu hükmün Anayasa'da korunması isabetli olacaktır. Buna 

karşılık, 1. 2. ve 3. fıkralar yeniden kaleme alınabilirler. Fakat 4. fıkradaki  “… 

Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan 

zorunlu dersler arasında yer alır” hükmü madde metninden çıkarılmalıdır. 

Laik bir devlette din dersleri zorunlu olmamalı; din eğitimi ile ilgili olarak, 

devletin tarafsız olması sağlanmalıdır. 

Vicdan ve din hürriyeti hakkında devletin görevi, bu hürriyetleri 

güvenceye olmak, öte yandan da din eğitimi konusunda aslolan ebeveynlerin 

tercihlerine saygı gösterilmesidir. Ancak din eğitimi okullarda değil 

ibadethanelerde verilmelidir. Bu konular aslında anayasa metninde değil, 

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında düzenlemelidir. 

Anayasadaki Vatandaşlık Anlayışı Tekrar Düzenlenmeli mi?

Yürürlükteki Anayasa'nın temel haklar kısmında yer alan “siyasi haklar” 

bölümündeki “Türk vatandaşlığı” son yıllarda en çok tartışılan konuların 

başında gelmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra TBMM'de görüşülüp kabul 



edilen 1924 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tanımlarken (m. 

88) “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur(= Türk 

denir)” diyordu. 1924 Anayasası hazırlıkları sürecinde, Mustafa Kemal, 

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadesini 

kullanırken, millet kavramının ya da anlayışının ırki ve dini bir esasa 

dayanmadığını açıkça vurgulamaktaydı. Zira, aynı cümledeki “ahali” (halk) 

sözcüğü farklı kimliklerden oluşan insanları ifade ettiği halde “Türk milleti” 

kavramı yeni kurulan milli devletin daha doğrusu bir ulusun adını ifade 

ediyordu. Başka anlatımla, Anayasa'da kullanılan Türk sözcüğü, Türk 

devletini kuran milletin adıdır. 1961 (m. 54) ve 1982 (m. 66) Anayasaları 

vatandaşlığı benzer ifadelerle tanımlarken, “Türk devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türktür” hükmünü öngörüyorlar. 1982 Anayasası'nın 

66. maddesindeki vatandaşlık hükmü yorumlanırken, Anayasa'nın “genel 

esasları” kısmında yer alan 10. maddesindeki “kanun önünde eşitlik” 

hükmünden soyutlanamaz. Bu bakımdan, Türk anayasasının öngördüğü 

vatandaşlık, “dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı farklılıkları” yok sayan 

mutlak bir eşitlik anlayışına bağlı kalmaktadır. Biraz önce, Türk sözcüğünün 

milletin adı olduğunu ifade etmiştik. Millet bölünmez bir bütün olarak, 

kendisini oluşturan kişilerden ayrı bir varlık demektir. Bu özelliği ile “millet 

kavramı”, belli bir zamanda farklı kimlikleriyle bir arada yaşamakta olan 

sosyolojik bir varlık olarak ifade edilen “halk kavramından” ayrıdır. Bu 

açıdan, devlete, milli devlet vasfını veren halk değil, fakat millet 

olmaktadır. Son yıllarda Türk vatandaşlığı yerine “anayasal vatandaşlık” ya 

da belli bir coğrafi bölgeye aidiyeti ifade eden “Türkiyelilik” gibi bir kavramın 

kullanılması da önerilmektedir. Hemen belirtelim ki, bu önerinin esası, etnik, 

dini ve kültürel özellikleri ön plana çıkararak, millet kavramının birleştirdiği 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli birliğini zedeleyerek etnik ayrımcılığı 

teşvik etmek sonucunu doğuracaktır. Onun için, vatandaşlık kavramında 

etnik ve dini özellikler hukuki unsurlar olarak yer alamazlar.

Cumhuriyetin Temel Organları ile İlgili Nasıl Değişiklikler 

Yapılmalı?

Burada ele alınacak konu Türkiye'nin yönetim ya da hükümet sistemidir. 

Türk siyasi hayatının bu alandaki birikimleri dikkate alınarak en uygun 

hükümet şeklinin parlamenter rejim olduğunu söylemek gerekir. Bu 

açıdan, Amerikan modeli başkanlık ve Fransa'daki V. Cumhuriyet yarı 



başkanlık rejimlerinin Türkiye'de uygulanma zemininin olmayacağı 

görüşündeyim. Yeri gelmişken şunu hemen belirteyim, 2007 yılında 

cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören Anayasa 

değişikliğinden kısa sürede vazgeçilmesi en isabetli bir anayasa değişikliği 

olacaktır. Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişinin, Meclis tarafından 

seçilmesi ile en azından bir ölçüde tarafsızlığın yolu açılırken, Anayasa'daki 

geniş yetkileri tekrar gözden geçirilmelidir.

Parlamenter rejim, siyasi hayatın dalgalanmalarında ortaya çıkabilecek 

tıkanıklıkları, buhranları aşmada değişik hukuki ve siyasi imkanlar 

sunabilmektedir. Yürütme veya yasama, buhranlı ortamda erken seçim yollarını 

kullanarak bunu giderme imkanını bulabilirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

başkanlık ve yarı başkanlık rejimlerinin “anayasa mühendisliği” ürünü olan 

anayasalarına karşılık, uygulama ürünü olup “ampirik” özelliği olan 

parlamenter rejim, şekli anlamda anayasası olmayan (İngiltere gibi) rejimlerde 

de uygulanabiliyor. “Parlamenter rejim başarılı olduğu takdirde anayasayı 

gereksiz kılar, başkanlık rejimi ise anayasanın ürünüdür.”

ABD dışında uygulanması daima rejim buhranlarına yol açan başkanlık 

rejimi, Latin Amerika ülkelerinde kışlanın darbeleriyle (pronunciomiento) 

sonuçlanmışlardır. Fransa'da uygulan yarı başkanlık rejimi de son yıllarda 

yoğun tartışma konusu olup, gelecekte yeni bir anayasa ile “VI. Cumhuriyet” 

sürecinde tekrar parlamenter rejime dönülmesi eğilimleri güç kazanmaktadır. 

Zira, parlamenter rejim, hem olası hükümet bunalımlarını giderme, hem de 

partiler arası uzlaşmaları sağlayabilecek bir rejim türüdür. İnsan aklının ürünü 

olmayıp, uygulamalarla ve siyasi partiler arası iktidar yarışının tarihi bir 

ürünüdür. Parlamenter rejim, esnek yapısı ile her ülkenin özel koşullarında 

oluşur. Ancak bu rejimin iktidar muhalefet dengesi ortamında mutabakata 

dayalı olarak uygulanabilmesi, “tarafsız” bir devlet başkanının varlığını 

zorunlu kılmaktadır; onun için de halk tarafından doğrudan seçilmesi ister 

istemez siyasi partilerin de seçim kampanyasına müdahil olmaları sonucu, 

devlet başkanlığına taraflı birinin seçilmesi sonucunu doğuracaktır. Oysa 

parlamento tarafından seçim, uzlaşma ortamının oluşmasını gerçekleştirerek, 

tarafsız birinin seçilebilme imkanını sağlayabilir; en azından bu fırsat ortaya 

çıkabilmektedir.

Yasama Dokunulmazlığı Yeniden Nasıl Düzenlenmeli? 

Meclis üyeleri yasama faaliyetlerini yerine getirirlerken özel korumadan 

yararlanırlar. Buna kucaklayıcı bir ifade ile yasama bağışıklığı (muafiyeti= 



immunite) deniyor. Bu bağışıklıklar milletvekillerinin faaliyetlerini korku ve 

baskı altında kalmadan yapabilmeleri için kamu yararı amacıyla 

öngörülmüştür. Yasama bağışıklığı biri sorumsuzluk (irresponsabilite= 

mutlak dokunulmazlık) öteki de dokunulmazlık (inviolabilite = nispi 

dokunulmazlık ya da masuniyyet) olarak iki yönlüdür. Onun için Anayasa'nın 

83. maddesinin kenar başlığı her ikisini de kapsamına alacak biçimde yasama 

bağışıklığı olmalıydı. 83. maddenin 1. fıkrası milletvekillerinin Meclis 

çalışmalarındaki düşüncelerinden ve oy vermelerinden dolayı sorumlu 

olamayacaklarını düzenliyor. Buna karşılık 2. fıkra ise, seçim öncesi ve sonrası 

bir suç işlemeleri halinde milletvekilleri Meclis kararı olmaksızın 

tutulamazlar, sorgulanamazlar, tutuklanamazlar ve yargılanamazlar. Kısaca, 

sorumsuzluk cezalandırılmamayı, dokunulmazlık ise sadece cezanın 

ertelenmesini ifade eder. Onun için halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu 

milletvekillerinin mazbatalarını aldıkları gün salıverilmeleri hukuki 

bir zorunluluktu. TBMM Başkanı, bu konuda sorumluluğunu yerine 

getirebilmelidir.

Türk siyasi hayatının temel sorunlarının başında “temiz toplum” özlemi 

gelmektedir. Bunun yollarından biri de “yasama dokunulmazlığının” yeniden 

düzenlenerek, dokunulmazlığın kapsamının daraltılmasıdır. Böylece, yasama 

dokunulmazlığı kalkanı, ceza kovuşturmasına çok uzun süre engel 

olmamalıdır. Araya sık sık giren af  kanunları ile nispi dokunulmazlık mutlak 

dokunulmazlığa dönüşebilmektedir. Böyle olunca, sadece hürriyeti sınırlayan 

yakalama, tutuklama ve gözaltına alınma durumlarında, Meclis'in kararı 

zorunlu olmalıdır. Bunun için 83. Maddenin 2. fıkrasının birinci cümlesinde 

yer alan “sorguya çekilemez” ve “yargılanamaz” ifadelerinin metinden 

çıkarılmaları yeterlidir. TBMM'nin madde metninden bu ayıklamayı 

yaparak, sorumluluğunu yerine getirmesi beklenir.

Yerel Yönetimlerin Özerkliği

Yürürlükteki Anayasa'nın ifadesi ile, “mahalli idarelerin” (m. 127), tekil 

(üniter) devlet yapısına bağlı kalınarak ve Avrupa Yerel Yönetimlerin 

Özerkliği Şartına da aykırı olmamak koşulu ile Anayasa'nın 127. maddesinin 

1. fıkrasında yer alan mahalli idarelerin “karar organları” ibaresi daha sınırlı 

bir anlamda “genel karar organları” olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde, il 

özel idarelerini yürütme organı olan valinin veya karma nitelikteki belediye 

encümenlerinin atanmış üyelerinin varlığının Anayasaya uygunluğu hep 

tartışmalı olacaktır. Öte yandan, 1. fıkradaki “kuruluş esasları kanunla 



belirtilen” ifadesi karşısında 127. maddenin 2. fıkrasındaki hüküm gereksiz 

bir tekrardır. “Yerinden yönetim ilkesi” 1. fıkradaki “mahalli idareler” 

ifadesinden hemen sonra eklenmelidir. 

Yükseköğretim/Üniversiteler

Kurulduğu 1981 yılından günümüze değin, Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK), sürekli tartışmaların odağında yer aldı. Bu kurum başka bir ad altında 

da olsa gene anayasada yeniden düzenlenmeli. Yapılacak yeni düzenlemede, 

üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerkliği bir bütün olarak 

öngörülmelidir. Buna bağlı olarak üniversiteler için -rektör seçimleri dahil- 

kendi organlarını sadece kendilerinin seçeceği bir usul benimsenmelidir. 

“Yükseköğretim Kurulu = (YÖK) yerine ilk, orta ve yükseköğretimi de 

kucaklayan ve başka bir adla Türk Eğitim Öğretim Kurulu = (TEÖK) 

anılabilecek kurul, bütün öğretim aşamalarını planlayacak biçimde ve 

üniversiteler arasında da eşgüdümü sağlayacak bir konumda olmalıdır. 

Kendisi de özerk olması gereken bu kurul, öte yandan üniversitelerin de 

özerkliğini güvence altına alabilecek hukuki imkanlara sahip olabilmelidir.

Mali ve Ekonomik Hükümler

Yürürlükteki Anayasa'nın dördüncü kısmında yer alan “mali” ve 

“ekonomik” hükümler olarak iki bölümde düzenlenmiştir. (Ay. m. 161-173)

Küreselleşmenin mali ve ekonomik politikalara yansımaları dikkate 

alınarak, son yıllarda, bazı ülkeler, anayasalarında, ekonomi yönetimi 

konusunda, krizlerin yarattığı çalkantıları önleyebilmek için özellikle 

anayasal borç sınırlamaları ile ilgili düzenlemelere yer vermektedirler. 

Bu doğrultudaki hükümlerin yapılacak değişiklikler kapsamına alınmaları 

isabetli olacaktır. 



Soru - Cevap

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)  Bir açık oturum 
kapsamında bize çok güzel bir Anayasa dersi veren Sevgili Hocamıza teşekkür 
ediyorum. 

Değerli konuklar, şimdi dileyen arkadaşlardan katkıda bulunmak 

isteyenlerden katkıda bulunmalarını, soru sormak isteyenlerin sadece bir soru 

olmak üzere ve kime sorduğunu da belirterek soru sormalarını, konuşmaya 

başlamadan önce tutanağa geçmesi için adını soyadını söylemelerini rica 

ediyorum. Katkıda bulunmak isteyen? Buyurun.

HAYRETTİN ÜLKÜSÜZ- Sayın YÖK Başkanıma, Değerli Hocam 

keşke karşılaşsaydık, bir sitemim var size. Benim dekanlığım sırasında ben size 

15 sayfalık bir rapor gönderdim hukuk fakülteleri hakkında ve tüm YÖK 

üyelerine gönderdim, feryat-figan ettim. Sizin söyledikleriniz dâhil ve onun 

üzerine belki üç-beş misli eleştiri ve öneride bulundum, sizden randevu 

istedim. Hocam gerçekten çok dertliyim.

Şimdi hukuk fakülteleri üzerine tabi konuşmamız lazım, hukuk eğitim-
öğretimi üzerine konuşmamız lazım, hukuk kültürü üzerine konuşmamız 
lazım, ama tren kaçtı Hocam. Ben 1999'da Marmara Hukuktan Akdeniz 
Hukuk Fakültesine geçtiğimde kurucu dekan olarak, Marmara Hukukun 
öğrencilerinin fakülte kurulduğunda konuşulan, verilen bilgiye göre yüzde 
70'i imam hatip mezunuydu. Bu sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tabiî ki, 
ben hiç kimseyi zan altında tutmak istemem, hepsi bizim sevgili 
öğrencilerimizdi, ama bu yüzde 70 oranında imam hatip kökenli öğrencilere 
ders verirken bir siyasi parti lideri bu okulları arka bahçe olarak ilan ediyordu. 
Hukuk fakültesi öğrencileriydi bunlar. Şimdi bir şeyler birden olduğu zaman 



deprem gibi, şaşırıveriyoruz acaba bu deprem nereden geldi diye. 

Bu deprem birden olmuyor Hocam. Bu deprem birikiyor, birikiyor, 
birikiyor sonra 8 şiddetinde depremde eyvah ne yapacağız? O zaman geçmiş 
olsun diyorlar. Yani o YÖK dönemleri pekiyi kullanılmadı, benim eleştirim 
bu. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. ERDOĞAN TEZİÇ (Anayasa Hukukçusu)- Sayın Ökçe 
sizden çok üzülerek özür diliyorum, kendisiyle karşılaşamadığım için. Yalnız 
şunu belirteyim, benim kendi dönemimde ilk karşıma çıkan YÖK 
Kanununun değişikliği gelmişti. Hazırlanmış, Başbakana sunulacak; “Bir 
dakika” dedim. Ben yeni geldim, böyle bir yasa nerede görüşüldü? Hiçbir 
yerde görüşülmedi, 7-8 kişi verecekler, önce öğrencileri çağırdım. Her 
üniversitenin temsilcileri gelsin dedim, ama öyle resmi ağızdan gönderilmiş 
değil. Sonra Rektörler Komitesi, Üniversitelerarası Kurul böyle bir yapısal 
şeyden sonra çalışmaya oturacağız. 

O zaman Başbakana sunulacak metin, dedi ki hocam ortak çalışalım Milli 
Eğitim Bakanlığıyla. Hatta bu komisyonun başında siz olun dedi. Yok dedim, 
onu bana söylemeyin, siz Bakanınıza söyleyin onu. Yarın sen ne oluyorsun 
filan gibi –içimden dedim tabi onu ben- ertesi gün baktım Milli Eğitim 
Bakanı, Hocam dedi beni Başbakana şikâyet etmişsiniz. Hayır dedim, doğru 
değildi, sizin de bilmeniz lazım, Bakansınız siz dedim, olur mu sizi atlamak. 
Uygun görüyorsanız Başbakanla konuşun, ben meraklı değilim başkanlık 
etmeye. 

Aradan bir mutabakat metni oluşmak üzere iki-üç toplantı kalmıştı. 
Yurtdışındayım, bir geldim Milli Eğitim Bakanı yepyeni bir komisyon 
kurmuş, onlarla devam ediyor. Bize demektir ki bu, gidin siz, biz de çekildik. 
Ondan sonra Başbakan, hani başkanı siz olun diyen Başbakan ondan sonra 
aramadı bile beni, akim kaldı. Sonradan bir 15 maddelik metin çıktı, şunu 
gördüm ki bütün mücadele YÖK Kanununun üzerine gitseydik, sonunda 
Milli Eğitim Bakanlığının bir ilişkilendirilmiş birim olacaktı Yüksek Öğretim 
Kurumu. O bakımdan en iyi reform bu Kanunu tutmak düşüncesi hâkim 
oldu, çünkü eldekini de kaçıracağız, o da gidecek, konu budur. 
Yapamadığıma ben de üzgünüm, ama tutabildiğim kadar üzerime gelen çığı, 
arkadaşlarım da sağ olsunlar tutmaya çalıştım. Size de güzel yazılarınıza 
devam için iyi niyetimi ifade etmek istiyorum. Çok düşündürücü yazılar 
yazıyorsunuz Cumhuriyet'in ekinde. 

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Konuşmalar 
başlarken söz isteyen bir arkadaşımız vardı, salondan ayrıldığı için buradaki 



arkadaşa söz veriyorum.

Prof. Dr. MEHMET KOCAOĞLU- Sayın Hocam bu eğitim 
meselesine değinmeyeceksiniz diye biraz üzüldüm, ama az da olsa değindiniz. 
Ben de eski Kırıkkale Hukuk Fakültesinin kurucu dekanıydım. Buradaki 
meslektaşların birçoğu bilir, bu gibi kurultaylarda eğitimin eksikliğinden ve 
Kırıkkale Hukuk Fakültesinin nasıl kurulup ve neler yaptığımdan. Birinci 
sene tek hocaydım, bunu Milliyet Gazetesi de yazdı, tek hoca, tek profesör beş 
dersi, beş ana temel dersi ilkokul öğretmeni gibi çalışıp verdim. Şimdi bunlar 
hâkim, savcı, avukat çıktı. Eğitim olmazsa ne iyi hâkim olur, ne iyi savcı olur, 
ne iyi avukat olur, ne iyi vali olur, hiçbir şey olmaz. 

Yani yargı reformundan filan bahsediyoruz, ama öncelikle bir kere oradan 
eğitim reformundan başlayalım. Eski Milli Eğitim Bakanımız da oradaydı, 
ben o zamanlar fakülte dekanı olarak bir yazı yazdım. Bu dört senelik kapasite 
yetmiyor dedim, çünkü 22 hukuk fakültesi dekanı Amerika'ya gittik, orada 27 
gün 183 hukuk fakültesi var dolaştık, oradaki eğitimi gördük. Oradaki eğitim 
kısaca şu: 183 fakültede önce 4 yıllık bir yüksekokul bitiriyorlar, sonra hukuk 
fakültesine girme sınavına giriyorlar. Orada en az 3 sene, 1 senesi nazari, 2 
senesi tatbiki eğitim yapıyorlar, sonra mezun oluyorlar, sonra dediğiniz gibi 10 
yıl avukatlık yapıyorlar, sonra hâkim tarafına geçiyorlar hâkim oluyorlar. 

Şimdi Atatürk'le o zamanın Yargıtay Başkanı oturmuşlar. Aziz Atatürk 
demiş ki; sayın başkan, ben de başkanım, sen de başkanım, artık gideceğimiz 
yol yok, ne olacak bizim halimiz? Paşam dur bir dakika demiş, siz tamam 
devlet başkanısınız bir yere gidemeyeceksiniz, ama ben daha avukatlık 
yapacağım demiş, hukukun mareşalliği orada. Hâlbuki bakın mareşallikten 
değil, hukuk avukatlık başlangıçtan başlayıp, sonra yargıç olması gerekir, biz 
tersini yapıyoruz. Bir kürsünün öbür tarafını görmesi gerektiği 
kanaatindeyim. O arada fakülte dekanıyken bir yazı yazdım o zamanki 
YÖK'e, dedik ki en az 5 sene olsun. Bütün hukuk fakülteleri toplandık, o 
zamanki YÖK Başkanımız –buradaysa da çıksın- “kardeşim Kocaoğlu, senin 
hukuk fakültenin Kırıkkale'deki bir meslek yüksekokulundan ne farkı vardı, 
Allah aşkına bunu 5-6 seneye çıkarıyorsun” dedi YÖK Başkanı. Başka 
söyleyeceğim bir şey yok efendim. Arz ederim. 

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Sayın 
Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. ERDOĞAN TEZİÇ (Anayasa Hukukçusu)- Ben de 
dekanları topladım, arkadaşlar bunun için yasal düzenlemeye gerek yok, bir 
mecburiyette yok. Yola çıkılsın, örnek de var, hazırlık sınıflarını hukuk 



fakültesinin önünde 1 veya 2 yıl yerleştirmekte bir hukuki engelle 
karşılaşmayacaksınız dedim. Şimdi Vakıflardan gelen –onlar da ayrıldılar 
artık- hocam biz öğrenci bulamayız sonra dedi. Yani başka türlü düşünüyor, 
müşteri kaybedeceğim anlamında. Toplumun ne kazanıp, ne kaybedeceği 
sorunu değil, yargıcın yetişmesiyle ilgili ben bunu. 

Bakın bir şey daha unuttum. Hürriyet otorite bağlantısı dedik Anayasa, 
bizim eğitilmesi gereken en zor alanlarımızdan biri, nasıl yargıçları 
oluşturmak istiyorsak, kolluk kuvvetlerimiz. Kolluk kuvvetlerinin ilk 
öğrenecekleri şiddet kullanmama olmalıdır. Karşınızdaki öfkeli insan her 
türlü davranışa kendini adamıştır, gözü görmez. Ona rağmen kolluk kuvveti 
bütün önlemleri alacaktır, teçhizatından, sadme yapmadan, şiddet 
kullanmadan savuna savuna püskürtecektir, ama yerde yatan hamile kıza 
tekme atmayacaktır, çok acı bir şeydir. Biz hemen ülkenin evlatları, kolluk 
kuvvetleri de aynı kökenden geliyorlar, öğrencilerimiz de halk çocukları, orta 
tabakanın çocukları birbirlerinin gırtlağına sarılıyorlar.

Bunu yolu var, şiddeti kullanmadan olayları, bir basın açıklaması yapacak, 
bırakın yapsın. Ben öğrencileri toplardım YÖK'e, hemen jandarma filan hop 
etrafı sarar, aman Hocam. Yahu gidin gözükmeyin derdim, bana bir şey 
olacaksa olsun, işe yarar derdim. Belki bu kurumla beraber ben de giderim, 
bir hayrı olur derdim. Biraz latifeyle söylerdim bunu. Siz şiddetin ucunu 
gösterdiğiniz zaman, şey gibidir çocuk, birden bire benlik savaşı veriyor, 
delikanlı. Onun için asıl sorunumuz kolluk kuvveti ve yargıçların 
yetiştirilmesi. 

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Teşekkür 
ederim Hocam. Siz yokken ben şunu söyledim, ilk söz isteyen arkadaş şu 
anda salonda yok dedim. Buyurun sizi dinliyoruz. 

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- 1954 yılından beri Ankara Barosuna 
kayıtlı bir avukatım, yani 57 senelik avukatım ve sözüm ona duayen geçinen 
bir avukat. Şimdi bu girizgâhı yaptıktan sonra Sayın Fikret Bila'ya ve diğer 
konuşmacılara da sual tevcih etmek istiyorum müsaade edilirse tabiatıyla. 

Şimdi benim avukatlığa başladığım 1954 yılında yine demokrasi, yine 
katılımcı hukuk devleti filan gibi sözleri ve sözcükleri devamlı olarak 
duyulmaktaydı, konuşulmaktaydı. Bugün yıllar geçti, 57 sene geçti, hâlâ aynı 
şeyleri burada arz ediyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Şimdi sizlerin örgütü 
vardı Fikret Bey, sadece bir tek değil, birçok örgüt var. Bu örgütler içerisinde, 
acaba buyurmuş olduğunuz demokrasi ve hukuk devletiyle ilgili olan 
konulardaki konuşmalar, beraberce ve süzgeçten geçirilerek yapılıyor mu, 



yapılmıyor mu? Kendi aranızda demokrasi var mı, yok mu? 

Diğer taraftan, bu kadar çok basın teşekkülü olduğuna göre, onların 
yönetim kurulları bir araya gelip de bunları tezekkür ediyor mu, etmiyor mu, 
konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Bunlara cevap verirseniz memnun olurum. 

Sayın meslektaşım Yekta Güngör'e de bir sualim olacak. Biraz evvel 
kendileri buyurdular, dediler ki Anayasada birçok defa değişiklik yapıldı. 
Birçok defa değişiklik yapılmasının acaba kanun yapma tekniğine vakıf  
olmayışımızdan mı kaynaklandığını sormak istiyorum. Çünkü çoğumuz, yani 
Meclisi izlerken dahi, biraz evvel Sayın Erdoğan Teziç Bey de buyurdular, 
dediler ki burada şunlar şunlar yanlış yapılıyor dediler, içtihatlar varken 
kanunlar değiştirilmemesi lazım gelir veyahut değiştirilecekse dahi onların 
süzgecinden geçirilmesi iktiza eder dediler.

Şimdi ben de soruyorum: Siz acaba bu kadar çok değişiklik yapıldığına 
göre, sebebi nedir? Devam edeyim mi efendim?

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Efendim bir 
soruyla sınırlamıştık.

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Ama efendim bir soru konuşmacıların 
hepsine sorma hakkını tanımanız lazım gelir. Normalde bir soru derken ya 
şundadır, ya şundadır diye mi başlayacağız yani, müsaade buyurun. (Alkışlar)

Sizi biz o kadar dinledik, bizlerin de sual tevcihini sizin mutlaka 
gülümseyişle buyurun demeniz  icap eder.

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Katılımıza 
teşekkür ediyorum. Buyurun.

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Devam edeyim mi, daha sonra mı 
efendim?

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Siz bitirin, daha 
sonra.

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Sayın Erdoğan Teziç Beye de bir şey 
soracağım. Şimdi biraz evvel dediler ki, Meclisteki 8 tane milletvekilinin eksik 
olması, bu oy verme sırasında bir nakısadır, bunun düzeltilmesi gerekir 
dediler. Katılıyorum, o zaman siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil 
Çiçek Beyle görüşüp de, bu işi halletmiş olmanız veyahut da ona bir fikir 
vermeniz mümkün değil midir? Size sual tevcihim de bu olacak.

Sayın Atilla Kart Beyefendiye de bir sual tevcih ediyorum. Şimdi Sayın 
Kart'a suali şu bakımdan tevcih ediyorum. Hep politika konuşuluyor, ben de 
politikayla ilgili bir sual tevcih edeceğim kendisine. Siz niye gecikerek yemin 



ettiniz ve gecikerek yemin etmenizin sonuçta sağlıklı bir yola dönüştüğü oldu 
mu? İsa Gök Beyefendi sizden ayrılarak yeminini eda etmedi ve gecikerek 
yemin etti. Bu yemin etmeden milletvekili olunamayacağına göre, bunun 
mantığı neydi? İsa Gök hakkında da grup kararı verilip, disipline sevk edildi 
mi? 

İnsanların hukuka riayet etmelerini talep etmeleri kadar, onlara saygılı 
olmaları gerektiği inancını taşıdığım için bu sualleri sordum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Bütün buradaki haziruna da saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Sayın Özakı'ya 
teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, kokteylin hazır olduğu söylendi. 
Sorular da efradını cami, ayarını mani durumda. O nedenle bu sorulara 
verilecek cevaplardan sonra oturumu kapatmak istiyorum izninizle. Buyurun 
Fikret Bey.

FİKRET BİLA (Gazeteci-Yazar)- Teşekkür ederim. Efendim tabi 
meslek kuruluşlarımız kendi içlerinde çalışmalarını yürütüyorlar, hepsi aynı 
açıyla bakmıyor olaya, ama Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye 
Gazeteciler Sendikasında sık sık bu tür değerlendirme toplantıları yapılıyor ve 
biz de meslektaşlarımızı desteklemek, yargılamayı protesto etmek amacıyla 
Ankara ve İstanbul'da, İzmir'de düzenlenen gösterileri zaten bu meslek 
kuruluşlarımızın öncülüğünde yürütüyoruz. Teşekkür ederim.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Önceki Anayasa Mahkemesi 
Başkanı)- Bülent Beye benim yanıtım şu olacak: Bir kez Anayasa 
Mahkemesi kararları düzeyinde ve değerindedir, ama Türkiye'de Anayasa 
değişiklikleri –düzelterek de söyleyeyim- 1876 Anayasası 6, 1921 Anayasası 
1, 1924 Anayasası 5, 1961 Anayasası 7, 1982 Anayasası 16 kez değişti. Bu 
değişikliklerin bir bölümü ve çok az bölümü gereksinimleri karşılamak ve 
doyurmak içindi, ama büyük bir bölümü, özellikle 82'de siyasal iştahların 
kabarıklığını tatmin içindi. Bu kadar. (Alkışlar)

Prof. Dr. ERDOĞAN TEZİÇ (Anayasa Hukukçusu)- Meclis 
Başkanıyla bir dostluğum var, görüşmüştüm daha evvel, ama Anayasa 
sürecinde emekli olmuş Anayasacıları çağırmadı, işe yaramaz onlar gibi bir 
şey. Ben de ona bir şey diyemem, tercihidir böyle olması. Yalnız bir şey 
söyleyeceğim Sayın Kart buradayken, bu Anayasa yapımıyla ilgili önemli bir 
nokta var. Bakın başlandı, usulleri konuşuyorlar, yol belli değil. Bu çok 
tehlikeli, çünkü yarı yolda bu iş durduğu anda mevcut parlamentodaki 
çoğunluk Anayasayı yapar bitirir. Niye yarım? Bir defa Anayasaya yola 
çıkarken geçici ek bir madde koymak lazım, sırf  bu dönem için. İntibak 



Komisyonunun kararı, ne karara varırlarsa bilmiyorum, doğrudan genel 
kurula mı gidecek, yoksa Anayasa Komisyonuna mı gidecek? 

Anayasa Komisyonuna giderse orada tıkanır. Çünkü o komisyon 
AKP'lilerin çoğunlukta olduğu bir komisyon. İkincisi, bir an için geçti genel 
kurula geldi, genel kurulda nasıl oylanacak? Beşte üç mü, 330 civarında 
yandaşlar bularak, 367 mi? Halkoylamasına tutturamazsanız gidiyorsunuz, 
tutturursanız o da tutturabilirsiniz, ama bunlar bir çözüm değil, mutabakat 
sağlayacak hususlar değil. Orada da nitelikli bir çoğunluk, beşte dört 
çoğunluk diyeceksiniz. Eğer bunu yapabiliyorsanız, başta bu usulü 
benimsemezseniz, esas da şimdiden belli olur. Bir mecelle kuralıdır, usul esası 
belirler diye, orada verilen bir sınav vardır, imtihan vardır. Acaba iktidar 
çoğunluğu ve Meclis Başkanı gerçekten samimi olarak bu süreci götürmek 
istiyor mu? Götürmek istiyorsa tek başına mı buna özgür iradesiyle hâkim 
olacak, yoksa arkasında partisinden kendisine gelen tazyikle mi yapacak?

Anayasa çalışmaları yarı yolda kalırsa, bunun bedelinin muhalefete 
ödetileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Pardon, biraz yaşıma da bağışlayın, 
parlamentodaki tecrübelerinden biliyorum. Uzun yıllar orada danışmanlık 
yaptığım içini, o süreçlerde nasıl akamete uğradığını, nasıl cambazlıklar 
yapıldığını. Çünkü obstrüksiyon denir ona, cambazlık demeyelim ona 
amiyane tabiriyle engelleme, Frenkçe sözcüklerle. Yarı yolda kaldığı zaman 
da biz yolumuza devam ediyoruz dedikleri zaman da, Adalet Kalkınma 
Partisi bir haklılık kazanır, hiç kimsenin de söyleyecek bir şeyi kalmaz.

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Teşekkür 
ederim. Sayın Kart.

Av. ATİLLA KART (CHP Milletvekili)- Teşekkür ediyorum. Değerli 
meslektaşım yemin konusuna temas ettiniz, ben kişisel olarak yemin edilmesi 
gerektiği yönünde görüşümü o zaman da ifade etmiştim, kamuoyuyla 
paylaşmıştım. Bir süreç yaşandı, orada parti içindeki birtakım tartışmalar, 
kararlar vesaire. Takdir edersiniz ki, bunları şimdi burada, bu zeminde 
bunları tartışmam, bunları anlatmam parti disiplini açısından, parti kültürü 
açısından doğru olmaz. O noktada bunları burada tartışmayı uygun 
görmüyorum, bunu hoşgörünüze ifade ediyorum.

Sayın Hocamın ifade ettiği konuya gelince hemen kısaca onu ifade 
edeceğim. Değerli Hocam, saygıdeğer meslektaşlarım; şunu öncelikle ifade 
edeyim, burada Anayasa yapımı sürecinde bir görev ve sorumluluk 
üstlenmekle tarihi bir görev üstlendiğimizin farkındayım. Bu oradaki 12 
komisyon üyesinin kendi başına götürebileceği bir süreç değil. O toplumla 



paylaşılarak götürülecek bir süreç. Hep bu anlayışın içinde olduk, bundan 
böyle de olacağız.

Orada 15 maddelik çalışma usulleri ilkesini düzenledik Değerli Hocam. 
Nihai metin mutabakatla çıkacak. Yani diyelim ki, efendim 120 maddede 
mutabık kalındı, 15 maddede mutabık kalınmadı. Bu sunulamayacak, teklif  
haline getirilemeyecek, bunu dönüp dönüp yazıyoruz. Üç-dört maddede o 
çalışma usullerine ilişkin, yani âdeta kendi iç tüzüğümüzü ifade eden o 
metinde bunları ifade ediyoruz. Burada teklif  haline geldikten sonra nihai 
metin -taslak ya da- teklif  haline dönüştükten sonra bunun doğrudan kişisel 
olarak benim düşüncem genel kurula götürülmesi. Bunun yöntemini 175. 
madde noktasında ek düzenleme yapılması hususunu o zaman 
değerlendireceğiz. Bunun bugünden adını koyamıyoruz. 

Niye koyamıyoruz? Çok açık söylüyorum, bu noktada hep ihtirazi kayıt 
içindeyiz, çünkü siyasi iktidarın bu süreçte samimi olmadığı kanısını hep 
muhafaza ediyoruz. Hep bu ihtirazi kayıtla olayı takip ediyoruz. O 15 
maddelik çalışma usulleri ilkesinde öyle bir madde var ki, genel kurula 
götürüme aşamasında, genel kurulda taslak metin üzerinde bir müdahale 
yapıldığı takdirde, yine uzlaşma komisyonunun mutabakatının aranacağını, 
bunu dahi zikretmiş durumdayız. 

Bütün bunlara rağmen, bunlar bir teminat mıdır? Değildir, bunlar bir 
teminat değildir. Bunun bir Anayasal dayanağı yok, bir iç tüzük dayanağı yok, 
ama bu süreci paylaşmak gerekiyor. Biraz evvel konuşmamda anlattığım o 
mücadele sürecini burada da, bu uzlaşma komisyonu sürecinde de götürmek 
gerekiyor diye düşünüyorum. Orada Türkiye fotoğrafını görüyoruz, orada 
Türkiye gerçeğini görüyoruz, orada toplumun nasıl sindirildiğini görüyoruz 
ve bunları her zeminde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu anlayışın içinde, bu 
kararlılığın içinde görevimizi yapmak gayreti içinde olacağız.

Av. METİN BOSTANCIOĞLU (Oturum Başkanı)- Teşekkür 
ediyorum Sayın Kart. Değerli meslektaşlarım, katılım ve katkılarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Açık oturumumuza katılan sayın konuşmacılarımıza 
teşekkür ediyor, plâketlerini takdim etmek üzere Baro Başkanımız 

Av. Metin Feyzioğlu'nu davet ediyorum.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı 

Başkanı

OTURUM BAŞKANI

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler; günaydın. Bu önemli 

sempozyumun bugünün ilk oturumunda “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinde Adil Yargılanma Hakkı, Savunma Dokunulmazlığı ve 

Türkiye” başlıklı oturumu açıyorum. 

Zamanımızı iyi kullanacağız. Saygıdeğer katılımcıların her birisi de kendi 

alanında çok tanınmış ve değerli şahsiyetler. Dolayısıyla onları tekrar 

tanıtmakla da zaman kaybetmeyeceğim. Niçin ben başkan seçilmişim? Onu 

bilmiyor olabilirsiniz, ceberrutluğumdan ötürü. Ankara Barosu kimseye 

bırakmazdı; süreyi aşanın konuşmasına izin vermeyeceğimden emin olduğu 

için özel olarak İstanbul'dan getirtildim. Benim misyonum bu. 

15'er dakika konuşacak her konuşmacı ve siz değerli katılımcıları da soru 

sormak için bir zaman ayırmaya çalışacağız. Buradaki sırayla gitmeyeceğim. 

Sayın Avrupa Mahkemesi Eski Yargıcı, taze milletvekili -değil mi, öyle de 

demekte fayda var- Sayın Rıza Türmen'in bir başka toplantısı bulunduğu için 

sırayı değiştiriyoruz ve ondan başlayacağız. Aslında bu hayırlı da olabilir. 

Belki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 6. Maddesine ilişkin bir genel 

çerçeve çizerse Sayın Türmen, oradaki problemler bizim Türkiye'deki 

problemleri de ele almamızda yararlı olabilir. 

Yalnız söz vermeden önce bir şey söylemem lazım, o da şudur: Yargısal 

bir faaliyetin eleştirilmesi konusunda Türkiye'de kafaların karışık olduğu 

kanaatindeyim ben. Sıradan bir hukukçuyum ben ama bu alanlarda biraz 

bilgiliyim. 
Biraz da şunu anlamak zor: Bu yargıçlar, savcılar, söylenen her laftan 



etkileniyorlar. Bu kadar etkilenmeye açıksa, nasıl kararını verecektir? 

İkincisi, hiçbir işlem -saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler; isterseniz 

tartışmaya açarız; burada değerli insanlar da var, sizler de değerli 

hukukçularsınız- eleştiriyle barışık değildir. Altını çiziyorum, ceza yargısında 

ara işlemler de dâhildir. Daha da ilginci -sayın ceza hukukçuları 

saçmalıyorsam lütfen düzeltin- ceza yargılamasında ara kararla itiraz üzerine 

kesinleşen kararlardır. Bir daha altını çiziyorum, kesinleşiyor, bitiyor. Ondan 

sonra yapacağınız bir şey yok. Belli bir süre sonra olsa olsa talebinizi 

yineliyorsunuz. Hangi talebi? Diyelim ki tutuksuz yargılanma talebini 

yineliyorsunuz. 

Dolayısıyla her bir -Semih Gemalmaz'ın görüşünü dinliyorsunuz şimdi- 

tutuklama kararının kendisi, sınırsız biçimde eleştiriye açıktır. Bunun için ana 

davanın sona ermesini beklemeye gerek yoktur. Dolayısıyla tutuklama 

kararının eleştirilmesi, sürmekte olan ana davada yargılamayı etkileme olarak 

kabul edilemez, düşünülemez. Gayet özlü söylediğimi ve açık söylediğimi 

zannediyorum. Semih Gemalmaz'ın görüşü bitmiştir, nokta. 
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Üyesi

Bu çalışmanın konusu idari yargı açısından, adil yargılanma hakkının 

kapsamlı bir şekilde düzenlendiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 

(AİHS) 6. maddesidir. Çalışmanın ana temasını oluşturan AİHS madde 6, 

adil yargılanma hakkını geniş biçimde ele almıştır. Nitekim 6. maddenin 1. 

fıkrası medeni haklar ve ceza yargısı ile ilgili iken 2. ve 3. fıkra ceza yargısı ile 

ilgilidir. Bu nedenle, 6. maddenin 2. ve 3. fıkraları değerlendirme dışında 

bırakılmak suretiyle özellikle 1. fıkra bağlamında Türk idari yargısı 

incelenecektir. Bu incelemede, ilk olarak ulusal hukukta ve uluslararası 

metinlerde adil yargılanma hakkının nasıl düzenlendiğine kısaca 

değinilecektir. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

kararları ışığında, medeni hak ve yükümlülükler kapsamında değerlendirilen 

ve değerlendirilmeyen idari uyuşmazlıklar ele alınacaktır. Son bölümde, idari 

yargı açısından adil yargılanma hakkı ile ilintili temel sorunlar, özellikle 

hakkaniyete uygun yargılanma ilkesi göz önünde tutularak açıklanacaktır.  

Anahtar kelimeler: İdari yargı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, adil 

yargılanma hakkı ve Türkiye

ABSRACT

The subject of  this study is the right to a fair trial held in a comprehensive 

manner by the European Convention on Human Rights (ECHR) Article 6 in 

terms of  the administrative jurisdiction. Article 6 of  the ECHR, the main 

theme of  the study, provides the right to a fair trial in detail. In fact, the first 

paragraph of  Article 6 is related to civil rights and criminal jurisdiction while 

the second and third paragraphs are related to the criminal jurisdiction. 

Therefore, the Turkish administrative jurisdiction shall be examined in the 



context of  the first paragraph whereas the second and third paragraphs are 

left out of  the assessment. In this assessment, first, how the right to a fair trial 

is regulated by national law and international legal texts briefly will be briefly 

discussed. Later, administrative disputes that can be considered within and 

without the scope of  civil rights and obligations will be dealt with in the light 

of  decisions of  the European Court of  Human Rights (ECHR). In the last 

section, the main problems associated with the right to a fair trial in terms of  

administrative jurisdiction will be explained, particularly taking into 

consideration the right to a fair hearing.
Keywords: Administrative jurisdiction, European Convention on 

Human Rights, the right to a fair trial and Turkey

GİRİŞ

Devletin üç temel organından biri olan yargı organı ve bu organın 

üstlenmiş olduğu yargısal denetim fonksiyonu, çağdaş hukuk devletinin 
1olmazsa olmaz bir unsurudur.  Sözü edilen bu yargısal denetim şüphesiz 

idarenin her türlü işlem ve eylemini de kapsamaktadır. Bununla birlikte, 

idarenin idare hukukunca düzenlenen işlem ve eylemlerinden doğacak 

uyuşmazlıkları kendine özgü kural ve yargılama yöntemleri ile çözen, adli 
2yargının dışında, ayrı bir yargı düzeni görülebilmektedir.  Türkiye'nin de 

içinde yer aldığı bu yargı düzeni kaynak ülke Fransa olduğu için “Fransa 
3Sistemi” ya da “İdari Rejim” olarak adlandırılmaktadır.  

Eğer yargısal fonksiyonun amaçlarından biri “adaletin tecellisi” ise adalet 

duygusunun tatmini için öncelikle davanın tarafları, yargılamanın 

hakkaniyete uygun yapıldığına inanmalıdır. İlk derece mahkemelerinin 

vermiş olduğu kararlara karşı halk mahkemesine veya kralın atadığı hâkimlere 
4başvuru yolunun Eski Yunan ve Roma Hukukunda tanınmasının,  başka bir 

ifade ile iki dereceli yargılamanın altında yatan neden, kanaatimizce, bireyin 

ve toplumun bu adalet duygusunu tatmin etmek olmalıdır. 

Belirtmek gerekir ki, Eski Yunan ve Roma Hukukundan günümüze 

taşınan bu iki dereceli yargılama sistemi, tek başına bireyin ve toplumun 

adalet duygusunu tatmin etmeye yetmemektedir. Bu nedenle, sözü edilen iki 

1 Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 17.
2 Gözübüyük, A. Şeref/Tan, Turgut, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, C. 1, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2010, s.10.
3 Atay, E. Ethem, İdare Hukuku, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, s.29.
4 Ceza Muhakemesinde İstinaf  El Kitabı, Türkiye Cumhuriyeti' İstinaf  Mahkemelerinin Kuruluşunun 

Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 2007, s. 6.



dereceli yargılamanın içeriği de adalet duygusunu tatmin edecek diğer unsurlar 
5

dikkate alınarak tasarlanmalıdır.  Bu tasarım, yalnızca yargılama sürecini değil, 
6 

yargılama sürecinden önceki ve sonraki aşamaları da kapsamalıdır.

Günümüzde bu tasarımı sağlayabilecek önemli bir enstrüman olarak 

karşımıza uluslararası insan hakları hukukunca tanınan adil yargılanma hakkı 
7 çıkmaktadır. Çünkü adil yargılanma hakkı “yargılama hukukunun doğruluk 

8 9 ölçütü”  ve “adaletin iyi biçimde dağıtılması hakkı”  olarak bireye bir takım 

güvenceler sağlamayı ve yargılamanın hakkaniyete uygun yapılmasını 

amaçlamaktadır.

Bu çalışmanın konusunu idari yargı açısından, adil yargılanma hakkının 

kapsamlı bir şekilde düzenlendiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 

6. maddesi oluşturmaktadır. Çalışmamızın ana temasını oluşturan AİHS 

madde 6, adil yargılanma hakkını geniş biçimde düzenlemiştir. Nitekim 6. 

maddenin 1. fıkrası medeni haklar ve ceza yargısı ile ilgili iken 2. ve 3. fıkra ceza 

yargısı ile ilgilidir. Bu nedenle,  6. maddenin 2. ve 3. fıkraları değerlendirme 

dışında bırakılmak suretiyle özellikle 1. fıkra bağlamında Türk idari yargısı 

incelenecektir. Bu incelemede, ilk olarak ulusal hukukta ve uluslararası 

metinlerde adil yargılanma hakkının nasıl düzenlendiğine kısaca değinilecektir. 

Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında, 

medeni hak ve yükümlülük kapsamında değerlendirilen ve değerlendirilmeyen 

idari uyuşmazlıklar ele alınacaktır. Son bölümde ise, idari yargı yönünden adil 

yargılanma hakkı ile ilintili temel sorunlar, özellikle hakkaniyete uygun 

yargılama ilkesi göz önünde tutularak ortaya konulacaktır.  

ULUSAL HUKUKTA VE ULUSLARARASI METİNLERDE 

ADİL YARGILANMA HAKKI

Ulusal hukuk bakımından adil yargılanma hakkı, Anayasa'nın hak arama 

hürriyeti başlıklı 36. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik ile anayasal 

5 Pekcanıtez'e göre, adil yargılanma hakkı, “iddia” ve “hukuki dinlenilme hakkının” ötesinde yargılamanın tüm 
safhaları için geçerli olan bir haklar demetidir. Pekcanıtez, Hakan, “Medeni Yargıda Adil Yargılanma Hakkı”, 
İzmir Barosu Dergisi, S.1997/2, s.38.

6 Mole,Nuala/Harby, Catharina, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Kılavuz, http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/kitapmad6.zip (06.11.2011), s.10.

7 Lawyers Committee For Human Rights, What is a Fair Trail? A Basic Guide to Legal Standards and Practice, 
New York, March 2000, s.1; Tezcan, Durmuş, “Adil (Dürüst) Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı Açısından 
İdari Uyuşmazlıkların Konumu”, Yıldızhan Yayla'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 
2003, s.469.

8 Akıncı, Müslüm, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s.1.
9 Gölcüklü, A.Feyyaz, “Avrupa İnsan Hakları Divanı İçtihadına Göre Doğru Yargılama ve Kanıtların Değerlendirmesi”, 

AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C.II, S.2, Ankara 1994, s.2.



güvence altına alınmıştır: 
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma 
ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” 

1982 Anayasası'nın dışında ceza yargısı ile ilgili olarak Ceza 

Muhakemeleri Kanunu'nda, medeni yargı ile ilgili olarak ise Hukuk 
10Muhakemeleri Kanunu'nda adil yargılamaya ilişkin kurallar getirilmiştir.  

İdari yargı yönünden ise, mahkemenin işleyişine ilişkin bazı konularda, İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü 
11Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanacağı hükmü not edilmelidir.

Uluslararası metinler bakımından adil yargılanma hakkı ilk olarak, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi'nde “herkes hakları ve yükümlülükleri ile 

hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında bağımsız ve tarafsız bir 

yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkına 
12sahiptir” ifadesiyle yer almıştır.  İkiz sözleşmelerden birinci kuşak hak 

grubunu düzenleyen 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesi, benzer düzenleme ile adil yargılama hakkına yer 

vermiştir: “Herkes mahkemeler ve yargı mercileri önünde eşittir. Herkes 

hakkındaki bir suç isnadının veya hak ve yükümlülükleri ile ilgili bir hukuki 

uyuşmazlığın karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir 
 13yargı yeri tarafından adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir”.

En etkili bölgesel insan hakları koruma sistemini geliştirmeyi başaran 

AİHS, adil yargılanma hakkını diğer uluslararası metinlerden daha kapsamlı 
14bir şekilde düzenlemiştir:

Madde 6
Adil yargılanma hakkı

1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 

uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların 

esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız 

ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul 

10 Bkz. Ceza Muhakemeleri Kanunu m.149, 150, 153 ve 154.
11 İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 31.
12 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 10.
13 Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 14/1.
14 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BAA147F-29C9-48CE-AF64-

FB85A86B2433/0/CONVENTION_TUR_WEB.pdf  Ayrıca, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı adil yargılanma hakkını terimsel olarak düzenlememiş olsalar da, 
hakkın unsurlarını güvence altına almışlardır. Bkz. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi m. 8/1; Afrika 
İnsan ve Halkların Hakları Şartı m. 7.



bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî 

olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu 

düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir 

davaya taraf  olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde 

veyahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel 

durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak 

değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava süresince veya 

kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir.

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit 

oluncaya kadar masum sayılır.

3. Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en 

kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar 

edilmek;

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip 

olmak;

c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin 

yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli 

maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için 

gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından 

ücretsiz olarak yararlanabilmek;

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 

tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet 

edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı 

takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlan- 

mak.

Adil yargılanma hakkı ile ilgili bu düzenleme hem AİHM tarafından en 

çok başvurulan hüküm haline gelmiştir hem de diğer hakların korunması için 
15olmazsa olmaz niteliğiyle önemli bir işlevsel role sahip olmuştur.  

İDARİ YARGI AÇISINDAN ADİL YARGILANMA HAKKI

AİHS'in 6. maddesinin lafzi yorumundan hareketle adil yargılanma 

15 İnceoğlu, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yayınevi, 
İstanbul 2008, s.4; Altıparmak, Kerem, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin Uygulama Alanı”, 
AÜSBFD, C.53, S.1-4, Ankara 1998, s.2.



hakkının uygulanabilmesi için, “medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin 

uyuşmazlıklar” ile “suç isnadı” içeren bir davanın ön şart olarak arandığı 

görülebilir. Fakat AİHS'i “yaşayan bir belge” kılan AİHM içtihatları, söz 

konusu maddenin içeriğini tespit ederken de dikkate alınmalıdır. Nitekim 

AİHM bu tespiti yaparken, lafzi yorum yerine özerk yorum yöntemini 

benimseyerek, özellikle idari rejimi benimsemiş ülkelerdeki idari 

uyuşmazlıklar bakımından adil yargılanma hakkından yararlanabilme 
16 imkânını ortadan kaldıracak bir yaklaşım benimsememiştir.  

İlk olarak belirtmek gerekir ki, AİHM bir hak ve yükümlülüğün 6. madde 

kapsamında değerlendirilebilmesi için uyuşmazlığın her iki tarafının özel 

hukuk kişisi olmasını aramamaktadır. Medeni hak ve yükümlülük kavramının 

hangi hallerde uygulanabileceğini ele aldığı ilk kararında AİHM, 

Ringeisen/Avusturya, ister medeni-ticarî ister idarî kanun olsun ve 

uyuşmazlığa ister idarî bir makam ister olağan bir mahkeme baksın, dava 

konusu olay özel bir hak ve yükümlülüğü ilgilendirdiği takdirde, 6. madde 
17 uygulanmalıdır görüşünü benimsemiştir. Dolayısıyla medeni hak ve 

yükümlülükler konusunda daha çok bireyler arası ilişkiler ve özel hukuk kişisi 

gibi hareket eden idare ile birey arasındaki ilişkiler akla gelmekte, devletin 
18 kamu gücünü kullanarak tesis ettiği işlemler bunun dışında görülmektedir.

Medeni Hak Ve Yükümlülük Kapsamında Değerlendirilmeyen 

İdari Uyuşmazlıklar  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, devletin kamu gücünü kullanarak tesis 

ettiği işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar yani kamusal yönü ağır basan uyuşmazlıklar 

medeni hak ve yükümlülük olarak değerlendirilmemektedir. Bu anlamda ilk 

olarak, kamu personelinin işe alınması, ilerlemesi, emekliliği veya görevine son 

verilmesine ilişkin işlemler konusunda devlet ile kamu personeli arasındaki 
19idari uyuşmazlıklara ilişkin olarak bir dizi kriter Pellegrin kararı ile getirilmiştir.  

Şöyle ki, AİHM öncelikle sözleşmeli veya kadrolu çalışıp çalışmadığına 

bakılmaksızın, kamu personeline 6. maddenin uygulanabilirliğini belirlemek 

için, başvuranın görevlerinin ve sorumluluklarının niteliğine dayalı işlevsel bir 

ölçüt kabul etmiştir. Daha sonra Vilho Eskelinen ve Diğerleri/Finlandiya 

16 Tezcan, s.469.
17 Ringeisen/Avusturya davası, 16.07.1971, No.2614/65, paragraf  94. 
18 Altıparmak, s 11.
19      Pellegrin/Fransa davası, 08.12.1999, No. 28541/95, 

Bkz.,http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696279&portal=hbkm&
source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 
(24.12.2010).



kararında, Pellegrin ölçütünün sınırlarını genişleterek, kamu görevlilerine 

ilişkin idari uyuşmazlıklar bakımından ileri bir yorum biçimini benimsemiştir. 

Şöyle ki AİHM, Pellegrin kararından sonra uyuşmazlığın niteliğini dikkate 

almaksızın, kategorik olarak işlevsel kriterin uygulanmasının normal olmayan 

sonuçlara yol açacağı, dolayısıyla bu kriterin daha da geliştirilmesi gerektiğini 
20belirtmiştir.  Sonuç olarak AİHM, üstün kamu gücünü kullanan kamu 

görevlilerinin 6. maddenin dışında sayılmasına ilişkin kriterin uygulanması 

için, somut olayda iki koşulun daha bulunması gerektiği sonucuna varmıştır:

1- Ulusal hukukta açıkça mahkemeye ulaşma hakkının kabul 

edilmediğinin belirlenmesi.

2- Söz konusu kısıtlamanın devletin çıkarları bakımından, nesnel 

temellerinin olması.

Medeni hak ve yükümlülük kapsamında değerlendirmeyen diğer konular 
21ise şunlardır:  Siyasi haklar; Yabancıların ülkeye kabulü, Sınır dışı edilme; 

Vergilendirme; Kişi özgürlüğünün kısıtlanması; Kamu fonlarından yapılan 

ödemeler; Göç ve milliyet konuları; Askerlik yükümlülüğü; Kamu görevine 

seçilme hakkı; Eğitimin devlet tarafından karşılanması hakkı; Pasaport 

vermeyi reddetmek; Tıbbi tedavinin devlet tarafından karşılanması hakkı; 

Patent başvuruları; Doğal afet kurbanlarına tek taraflı bir kararla devlet 

tarafından yardım edilmesi; Medeni hukuk kapsamındaki davalarda yasal 

yardıma ilişkin konular; Kamu fonlarından yapılan ödemeler; Devlet 

memurluğu statüsüne ilişkin nizalar.

Medeni Hak Ve Yükümlülük Kapsamında Değerlendirilen İdari 

Uyuşmazlıklar

Doğası gereği, bireylerin kendi aralarındaki ya da özel kişi ile özel hukuka 

tabi kamu tüzel kişileri arasındaki özel hukuk ilişkileri medeni hukuka 

ilişkindir. Bu nedenle, AİHM özel kişilerin kendi aralarındaki ilişkileri ile 

ilgili hak ve yükümlülükler ile ilgili tüm davaları 6. madde kapsamında 

değerlendirmektedir. Eşya hukuku, miras hukuku ve aile hukuku ilişkileri, 

kişilik haklarından doğan davalar ile sözleşme hukuku, ticaret hukuku ve iş 

hukukundan doğan davalar bunlara örnektir. Bunların dışında niteliği gereği 

20 V i lho  Eske l i nen  ve  d i ğe r l e r i /F in l and i y a  dava s ı ,  19 . 04 . 2007 ,  No.  63235/00 ,  
Bkz.,http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=820651&portal=hbkm&
source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 (24.12.2010).

21 Gölcüklü, A.Feyyaz/Gözübüyük, A.Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2009, s.272; İnceoğlu, s.58-63.

22 Gölcüklü/Gözübüyük, s.270; İnceoğlu, s.26



idari uyuşmazlık olmasına rağmen 6. madde kapsamında kabul edilen 

uyuşmazlıklar ise şunlardır:
221- Özel hukuk sözleşmelerini etkileyen idari uyuşmazlıklar

2- Bir meslek, sanat veya ticari bir faaliyetin yürütülmesi ile ilgili idari 
23uyuşmazlıklar

243- Mülkiyet hakkının kullanımı ile ilgili idari uyuşmazlıklar
254- Sosyal güvenlik sistemine ilişkin idari uyuşmazlıklar

5- İdarenin kusurundan doğan zararın tazmini ile ilgili idari 
26uyuşmazlıklar

İDARİ YARGIDA ADİL YARGILANMA HAKKI İLE İLİNTİLİ 

TEMEL SORUNLAR

Kanaatimizce, Türk idari yargı sisteminin adil yargılanma hakkı ile ilintili 

Türk idari yargı sisteminin temel sorunları daha çok hakkaniyete uygunluk ile 

ilgilidir. Nitekim hakkaniyete uygunluk, adil yargılanma hakkının önemli bir 

parçasıdır. Hakkaniyete uygun yargılamanın gerçekleşmesi, yargılamanın 

yürütülmesi sırasında savunma hakkının gereklerinin yeterince ve tam olarak 
27kullanılması için gerekli önlemlerin alınması mümkündür.  AİHS'in 6. 

maddesinde davanın hakkaniyete uygun dinlenmesini isteme hakkı 

kapsamında, silahların eşitliği, kararların gerekçeli olması, duruşmada şahsen 

hazır bulunma hakkı, hukuka uygun delillerden yararlanma yükümlülüğü ve 
28benzeri hususlara yer verilmektedir.  Sonuç olarak, hakkaniyet, usul 

29bakımından gözetilmesi gereken hakkaniyettir.  Bu nedenle idari yargı 

yönünden adil yargılanma ile ilintili temel sorunları üç başlık altında toplamak 

mümkündür.

1- Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi ile İlintili Sorunlar: 

Adil yargılamanın gereklerinden olan silahların eşitliği davanın tarafları 

arasında tam bir eşitliğin temin esilmesini ve bu dengenin bütün yargılama 

23 Gölcüklü /Gözübüyük, s.271; İnceoğlu, s.27.
24 Gölcüklü /Gözübüyük, s.271; İnceoğlu, s.30.
25 Gölcüklü /Gözübüyük, s.271-272; İnceoğlu, s.39.
26 Gölcüklü /Gözübüyük, s.272 İnceoğlu, s.31.
27 İnceoğlu, s.218.
28 Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sancakdar, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında 

Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s.335.
29 Pekcanıtez, s.55.
30 Akıncı, Müslüm, İdari Yargılama Hukukunda Savunmada Fırsat Eşitliği, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 

(TAAD), Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2, s. 36.
31 İnceoğlu, Sibel, s.240.



30boyunca korunmasını sağlar ki böylece hakkaniyet ilkesine uyulmuş olur.  

Çelişmeli yargı ilkesi ise davada bir tarafın dosyaya eklemiş olduğu belgeden 
31diğer tarafın haberdar olmasını gerekli kılar.

İdari yargı yönünden ifade emek gerekir ki, uyuşmazlık konusu bilgi ve 

belgelerin çoğu kez idarenin elinde olması ve mahkemelerin avukatların 

baktıkları dava ile ilgili bilgi ve belgelerin inceleme hakkını kullandırmada 

ihtiyatlı davranmaları idari yargı yönünden adil yargılanma hakkı ile ilintili 
32temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

2- Gerekçeli Karar Hakkı ile İlintili Sorunlar: Kararın gerekçeli olması, 

davanın tarafları için kanun yoluna başvurma ve hakkaniyete uygun bir 

görüntü sunma açısından olduğu kadar, toplumun mahkemelere güvenini 
33 sağlamak açısından da önemlidir. Gerekçeli karar konusunda Anayasa'nın 

141. maddesi, bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Aynı şekilde, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda, 

kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm ile tazminat 

davalarında, hükmedilen tazminat miktarının belirtileceğine dair benzer 
34 hükümlere yer verilmiştir.

Bütün bu emredici hükümlere rağmen, uygulamada idari yargı yerleri de 

bu kurala tam anlamıyla uymamakta, kararlar genelde gerekçesiz veya yeterli 
35gerekçeden yoksun olarak alınmaktadır . Özellikle yürütmenin 

durdurulması ile ilgili taleplere sadece “koşulların oluşmadığından reddine” 
36şeklinde cevap verilmesi bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

3- Yargı Bağımsızlığı ve Mahkeme Kararlarının Uygulanması ile İlintili 

Sorunlar: AİHS'in 6. maddesi ifade edilen adil yargılanma hakkının en önemli 

öğelerinden biri “Kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde 

yargılanma” hakkıdır. 1982 Anayasası'nın 9. maddesi yargı yetkisinin 

bağımsız mahkemelerce kullanılacağını belirtir iken, 138. maddesi 

bağımsızlıktan ve tarafsızlıktan ne anlamamız gerektiğini düzenlemektedir. 

Bununla beraber, AİHM “adaletin yerine gelmiş olmasını yeterli 

saymamakta, aynı zamanda yerine getirildiğinin görülmesini de 

32 Akıncı, 2008, s.242-25.
33 Reisoğlu, Safa, Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s.108; İnceoğlu, Sibel, 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yayınevi, İstanbul 2008, s.322.
34 İdari Yargılama Usulü Kanunu, m.24.  
35 Sancakdar, Oğuz, “AİHM Kararlarının İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler”, Amme İdaresi 

Dergisi, C.38, S.1, Ankara 2005, s.104.
36 Akıncı, 2008, s.260-270.
37 Campbell ve Fell/Birleşik Krallık davası, 28.06.1984, No: 7819/77, paragraf. 81.



37aramaktadır.  Bir başka deyişle, yargıcın bağımsız ve tarafız olması kadar 

bağımsız ve tarafsız görünmesi de önemlidir. 

İdari yargıda, bu görüntü daha çok Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

açısından dikkat çekmektedir. Nitekim yarbay ve albay rütbelerindeki kurmay 

subayların Genelkurmay Başkanı tarafından belirlenip, Cumhurbaşkanı 

tarafından atanmaları üzerinde durulması gereken bir konudur.  

4- Yargılamanın tamamlayıcı parçası olan yargı kararlarının uygulanması 

yapılan yargılamanın anlamlı kılınması için çok önemlidir. Mevzuatımızda 

başta 1982 Anayasası'nın 138. maddesi olmak üzere İdari Yargılama Usulü 

Kanunu'nun 28. maddesi yargı kararlarına uyma zorunluluğunu açıkça 

düzenlemekte, bu zorunluluğa uymama durumunda ise, hem idare hem de 

kamu görevlisi bakımından idari, mali ve cezai sorumluluk doğmaktadır.

Yargı karalarının zamanında uygulamaması özellikle idari yargı açından 

en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Yapılan yargılamanın anlamlı 

kılınmasının ve bireyi idareye karşı korumanın olmazsa olmaz bir unsuru olan 

yargı kararlarına uymanın ön koşulunun hukuk devleti ilkesinin 

içselleştirilmesi ile mümkün olacağı kanaatindeyiz.  

SONUÇ

Hukuk devletinin en önemli gereklerinden birisi olan idarenin yargısal 

denetimi, Türkiye gibi idari rejimin benimsenmiş olduğu ülkelerde idarenin 

işlem ve eylemleri, adli yargı dışında kendine özgü yargılama yöntemine sahip 

bulunan idari yargı tarafından yerine getirilir. AHİS'in temel hak ve 

özgürlüklerin korunması için getirmiş olduğu temel güvenceler adli yargı için 

olduğu kadar idari yargı için de önemlidir. Bu anlamda, adil yargılanma 

hakkının düzenlendiği 6. maddenin, medeni ve ceza yargılama sürecine ilişkin 

getirmiş olduğu birçok kural AİHM tarafından yorumlanmak suretiyle, idari 

yargıyı da içine alan bir yargısal temel haklar alanı oluşturmaktadır. Bununla 

beraber, adil yargılanma hakkı ilkeleri bakımından ve özellikle hakkaniyete 

uygun yargılanma hakkı bakımından idari yargı sürecine bir takım sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözümünde ise, yukarıda sözünü ettiğimiz 

hukuk devleti anlayışının öncelikle idare tarafından içselleştirilmesi belki en 

önemli rolü oynayacaktır. 



Prof. Dr. Süha TANRIVER 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 

Anabilim Dalı Başkanı 

Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sözlerime başlamadan önce sizleri 

saygıyla selamlıyorum. Adil yargılanma hakkı genellikle ceza yargısı 

bağlamında çok tartışılan temel haklardan birisi. Bu hakkın hukuk yargısında 

geçerli olmadığı anlamına gelmez. İç hukukumuzun da bir parçası haline 

gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde, medeni hukuka 

ilişkin hak ve vecibelere yönelik nizalardan söz edilmek suretiyle bu hakkın 

hukuk yargısı bağlamında da geçerli olduğuna işaret edilmiştir.

Yine Anayasamızın 36. maddesinin 1. fıkrasında, hiçbir ayrım 
gözetilmeden, tüm yargı çeşitleri bu arada adli yargı bütünü içinde yer alan 
hukuk yargısı bakımından da adil yargılanma hakkının geçerli olduğu hususu 
açıklığa kavuşturmuştur. O halde adil yargılanma hakkı, aslında tüm yargı 
çeşitleri bakımından geçerlilik taşıyan, usuli bir genel şart konumundadır, 
tüm yargı çeşitleri bağlamında işlerlik kazanır. Hukuk yargısında da ne bir 
yargılama usulüyle, ne de yargılamanın belirli bir kesitiyle sınırlı olan bir 
haktır. Tüm yargılama usulleri bakımından geçerlilik taşır. Davanın 
açılmasından, hükmün şekli anlamda kesinleşmesine kadar olan sürecin 
tamamına şamil bir haktır, hatta cebri icra yoluyla hükmün yerine getirilmesi 
aşamasında dahi bu hakka riayet edilmesi gerekir.

Zaman darlığı nedeniyle bazı hususlara temel çizgileriyle işaret edeceğim, 

eğer soru sorulacak olursa bunları tartışmaya da açabiliriz. Dört tane temel 

unsur var: Kanuni, bağımsız, tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma; 

makul sürede yargılanma; aleni olarak yargılanma ve hakkaniyete uygun 

olarak yargılanma. Birinci unsurda kanuni mahkemeyle kastedilen, tabi 

hâkim ilkesine uygun olarak mahkemelerin yapılandırılmasının 

gerçekleştirilmesidir. Tabi hâkim ilkesi Anayasal bir ilkedir ve hukuk 



devletinin asli ve vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Yargılanacak olan 

uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce, görevi yetkisi ve çalışma usulü 

kanunla tayin edilmiş olan mahkemenin hakimine biz tabi hâkim diyoruz.

Tabi hâkim ilkesinin iki temel unsuru var: Bir, kanunilik; iki, öncedenlik. 

Yani kanunla yapılacak olan belirlemenin, yargılanacak olan uyuşmazlığın 

gerçekleşmesinden önce gerçekleştirilmiş bulunması. Hukuk yargısında 

maalesef  işaret etmek istiyorum, tabi hâkim ilkesinin kanunilik unsuruna 

aykırı olarak oluşturulmuş yargı yerleri mevcut. Markalar, patent, coğrafi yer 

işaretleri ve endüstri tasarımlarının korunması hakkındaki Kanun 

Hükmünde Kararnameyle, fikri ve sınai hakların hukuk mahkemesine göre 

verilmiştir. 

Diğer bir husus, burada bulunanların da ilgisini çekeceğine işaret 

ediyorum. Biliyorsunuz son dönemde kolaj kanun modası başladı. Çiçek 

aranjmanı gibi sürekli çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, 

torba kanun diye. İşin garip tarafı, bu ülkede temel kanunlarla ilgili şerhler 

çıkmamıştır, torba kanun şerhleri çıkmıştır peş peşe. Örneğin 6111 sayılı 

Kanunla ilgili çok sayıda monografik inceleme mevcut.

6110 sayılı Kanunla, Danıştay Kanununun 27'nci, Yargıtay Kanununun 

da 14. maddesi değiştirildi. Bu hükümler Danıştay'ın ve Yargıtay Dairelerinin 

görevlerini belirleyen temel düzenlemeler idi ve kanunla bu yetki, bu göreve 

ilişkin belirleme yapma yetkisi arkadaşlar, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi 

tasarruf  alanlarına bırakılmıştır. Görev tayini, yargı erkinin doğrudan 

doğruya işleyişiyle ilgilidir ve kanunla yapılmak gerekir, kanunla bu yetkinin 

bir başka organa devri mümkün değildir. Yasama yetkisinin devredilmezliği 

ilkesi 7. madde buna her şeyden önce açıkça zorunlu kılar.

Diğer bir husus, bu sene sizin davanızın görüleceği daire 4. daire, öbür 

sene 11. Hukuk Dairesi de olabilir. Bu neyi ortadan kaldırır? Bu tabi hâkim 

ilkesine aykırı bir yapılanmanın da ortaya çıkma tehlikesini beraberinde 

getirir. Yine bağımsızlık ve tarafsızlık da son derece önemli, bunun üstünde 

çok fazla durmayacağım. Yalnız bağımsızlık bakımından şuna vurgu 

yapmakta yarar görüyorum. Yargıçların bağımsızlığını ve teminatını 

sağlamak üzere biliyorsunuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

oluşturulmuş durumdadır. Bunun yapılanmasında da yine birtakım sorunlar 

vardır, işleyişinde birtakım sorunlar vardır. Yeri geldiğinde, eğer tartışma 

açılırsa ona işaret etmek isterim. 

Fakat şuna vurgu yapmakta yarar görüyorum. Hâkimler hâlâ idari 



görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdır, Anayasada yer alan bir kural. 

Adli görev, idari görev ayrımını kesin çizgileriyle bilmek mümkün değildir. 

Diğer önemli bir husus, hâkimlik teminatını pekiştiren iki önemli öğe bizde 

yoktur. Kürsü teminatı ve coğrafi yer teminatı. Bunlar olmadığı sürece hâkim 

bağımsızlığı da tüm boyutları itibariyle gerçekleşemez.

Diğer bir önemli öğe, makul sürede yargılanma hakkı ki, Türkiye'nin en 

çok -Sayın Değerli Yargıcım da burada- mahkûmiyet sebeplerinden birisidir. 

Geciken adalet, adaletsizliğin ta kendisidir şeklinde bir özdeyişle, veciz bir 

söz de mevcuttur. Davanın açılmasından, hükmün kesinleşmesine kadar olan 

süreç baz alınarak belirleniyor. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

koyduğu içtihatlar, ölçüler şunlar: Dava konusu uyuşmazlığın niteliği ve 

delillerin toplanmasındaki güçlük dereceği, taraflardan her birinin usul 

hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirip getirmedikleri ve 

bireysel başvuruya konu olan dava bakımından ulusal yargılama 

makamlarının genel olarak sergiledikleri tavır konusu. 

Bizde en çok yakınılan sorunlardan birisi, yargılama usullerinin 

gereklerine maalesef  uymuyoruz. Eskiden dört tane yargılama usulümüz 

vardı, şimdi ikiye indirildi ve bir başka husus, her hâkimin sanki kendine özgü 

bir de ayrıca yargılama usulü varmış gibi bir temel çelişkiyi de beraberinde 

yaşıyoruz. Yargılama usullerinin gereklerine mutlaka uyulmalı, bunu 

sağlamak amacıyla yargılama usulleri ikiye indirildiği gibi, ön inceleme 

denilen bir aşama getirilmiştir. Davayla ilgili hazırlık işlemlerinin tamamlanıp, 

davanın olgunlaştırılmasından sonra taraflara duruşma günü verilmesi. Bizde 

duruşmalar sadece karşılıklı durmak için yapılan bir usul kesiti haline 

gelmiştir. 

Hâlbuki duruşma, tartışma ortamının, müzakere ortamının yaratılması 

ve iddia ve savunmanın dayanağını oluşturan olguların tartışmaya açılması 

gereken evre konumundadır. Burada bir başka husus söylemem gereken, 

diğer önemli bir husus; istinat mahkemeleri diye bir mahkeme kurduk 

biliyorsunuz. 2004'ten beri bu mahkemeler hukuken var, fiilen işlerlik 

kazanamadı, kağıt üstünde duruyor. Ümit ederim ki bu mahkemeler fiilen 

işlerlik kazanamaz. İki dereceli yargı düzeninin bile sağlıklı bir biçimde 

işletilemediği bir ortamda, üç derecelik esasına geçilmesi halinde, 

doğabilecek sakıncaların takdirini sizlere bırakıyorum.

Son olarak önemli gördüğüm için diğer bir unsur olan alenilik ilkesi 

üzerinde durmayacağım, soru sorulursa onu açarız. Diğer bir husus, 



hakkaniyete uygun yargılama. Bunun sağlanabilmesi için iki ana kural var: Bir, 

hukuki dinlenilme hakkı taraflara tanınmış olacak. Yani taraflardan her biri, 

diğer tarafın ileri sürdüğü vakıaları, delilleri tartışabilme ve karşıt vakıalar ileri 

sürebilme, onu gerekçelendirme olanağına sahip olacak. İki, bu hak eşitlik 

temeline dayalı olarak kullanılacak. 

Hukuki dinlenilme hakkının üç ana öğesi var, yeni kanun bunu açıkça 

hüküm altına almıştır. Şunu da hemen belirteyim, bu yen bir hak filan değil. 

Şimdi paketlenip bazı şeyler yeniden servis ediliyor, eskiden de vardı. 

Yargılama hukukunun en temel ilkesidir, karşılıklı olarak iddia ve savunmada 

bulunma hakkı. Eşitlik temeline dayalı olarak iddia ve savunmada bulunma 

hakkı. Üç öğesi var: Bir, bilgilenmeyi talep, yargılamanın varlığından 

haberdar olma ve dosyayı dava malzemesini inceleyebilme; iki, açıklama 

yapma ve ispat hakkı, taraflardan her birinin diğer tarafın ileri sürdüğü 

vakıaları tartışabilme, görüş açıklayabilme, karşıt delil getirebilme ve son 

olarak da taraflardan dikkat alınma hakkı. Tarafların ileri sürdüğü iddia ve 

savunma sebeplerinin neden kısmen ya da tamamen kabul görmediğinin, 

kararın gerekçesinden anlaşılır olması. 

Özellikle bizde mahkeme kararlarında gerekçe konusunda çok büyük 

zafiyet var. Hocalarım da bana hak verecektir, hiçbir Avrupa ülkesinin 

Anayasasında mahkeme kararlarının gerekçeli olacağına dair bir kayıt 

göremezsiniz. Eşyanın doğası gereği mahkeme kararı zaten gerekçeli olmak 

zorundadır. İki, bu hak eşitlik temeline dayalı olarak kullandırılacak. İşte biraz 

önce, benden önceki konuşmacılar ifade etti, silahların eşitliği ilkesine uygun 

olarak bu hakkın kullanımının sağlanması. Yani taraflara sağlanan hak ve 

yükümlülükler bağlamında, taraflar arasında tam bir ilişkinin kurulması. 

Çünkü bir usuli mücadeledir ve bunun yargılama süresince devamlılığının 

sağlanması şeklinde formüle edilir.

Bir cümleyle yaptırıma işaret edip sonlandıracağım. Adil yargılanma 

hakkının ihlali halinde biliyorsunuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

kişisel başvuru olanağı var. Kesinleşmiş bir kararla bu sabit hale gelirse, 

tazminatın yanı sıra yargılamanın yenilenmesi dediğimiz kurum işlerlik 

kazanabilir. Burada hemen şunu anti parantez işaret edeyim: Her ihlal 

yargılamanın yenilenmesine vücut vermez. Örneğin makul sürede sizin 

yargılanma hakkınız ihlal edilmişse, yargılamanın iadesi talebinde 

bulunduğunuz anda, bu talep mesbu olmadığından, dinlenilebilir 

bulunmadığından reddedilecektir. Çünkü yeni bir yargılama, yargılamanın 



gecikmesinden kaynaklanan zararları telafi edici bir nitelik taşımaz. Bunun da 

altını çizmek isterim.

Hocam katılmasa bile, 2012 yılında yine Anayasa şikâyet yahut bireysel 

başvuru dediğimiz yol da işleyebilecektir. Çünkü adil yargılanma hakkı 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında olan ve Anayasada da güvence 

altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden birisidir. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (Alkışlar)



Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS) açısından, adil yargılanma 

hakkı, 6.maddede ayrıntılı olarak düzenlenen bir haktır. Savunma 

dokunulmazlığı ise, bu hakkın bir uzantısı olup, müdafi ve vekillerin görülen 

dava ile ilgili görüşlerini hukuk içinde kalarak korkmadan söylemelerini ifade 
1eder.  Savunma dokunulmazlığı böylece, bir yandan adil yargılanma hakkı 

kapsamında silahların eşitliği ilkesini, diğer yandan da, 10.maddede korunan 

düşünceyi açıklama özgürlüğünü ilgilendirir ve bu iki hak kapsamında 

korunur.  

2. Türk Hukukuna gelince, 1982 Anayasasında adil yargılanma hakkı 

kavramına başlangıçta açıkça yer almamışken, 2001 yılında, içeriğine yer 

verilmeksizin sadece terim olarak 4709 sayılı Kanun ile Anayasa'nın 
236/1.maddesine yapılan ekleme ile girmiştir.  Ancak bu hakkın kapsamı 

tanımlanıp, içeriğine Anayasa'da yer verilmeden, Anayasa'nın diğer bazı 

maddelerinde yer alan suçsuzluk karinesi gibi, kimi adil yargılanma hakkı 
3

kapsamına giren ilkelerle birlikte,   konuya bütünlük kazandırılmıştır.   

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)'ne göre, adil yargılanma 

hakkı, dürüst bir yargılamanın gereklerine uyum yükümlüğünü getiren ve 

demokratik bir toplumda insanlara adaletin iyi işleyişini isteme hakkı veren, 

yargılananlar kadar yargılayanlar açısından da, hukuk kuralına titiz bir şekilde 

uyma yükümlülüğünü içeren bir kavramdır. Bu nedenle, adil yargılanma 

1 Bu konuda geniş bilgi için bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El 
Kitabı, 4.b, Seçkin yay, Ankara, 2011, s. 215  vd. Bu tebliğin hazırlanmasında en yeni bilgilerin yer aldığı 
bu ortak eserimizin son baskısının bize rehberlik ettiğini ve burada belirtilen konularla ilgili geniş 
bilgileri o eserimizde bulabileceğinizi belirtmek isteriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 Ay. m. 36/1 : «Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 
veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.»

3 Bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, s. 221  vd



hakkı, yalnızca ulusal anayasa hukuku ve muhakeme hukukunun önemli bir 

parçası değil, aynı zamanda Avrupa ortak anayasal düzeninin temel bir değeri 

olarak kabul edilmektedir. Gerçekten, insan haklarının güvence altına 

alınması kadar, bu hakların etkin bir biçimde korunmasını isteme hakkının 

güvence altına alınması da büyük önem taşımaktadır.

4. AİHS m. 6 uyarınca, adil yargılanma hakkından yararlanabilme 

bakımından uyuşmazlığın özel hukuk uyuşmazlıkları veya suç ithamı (ceza 

davalarına ilişkin uyuşmazlıklar) olması gerekirken, Anayasa m. 36'daki 

düzenlemede böyle bir ayırıma gidilmemiş ve tüm uyuşmazlıklara adil 

yargılanma hakkı güvencesi getirilmiştir. 

5. Başlangıçta, AİHM Büyük Dairesinin 8.12.1999 tarihli Pellegrin-

Fransa kararı, disiplin cezalarına ilişkin kararların 6. madde kapsamında 

değerlendirilmeyeceğine yönelik temel içtihadı oluşturmuştur. Büyük 

Dairenin bu kararı ile 6.madde kapsamında sadece suç isnadına ve medeni 

hak uyuşmalıklarına yer verildiği ve bu yüzden idari uyuşmazlıkların 

6.maddedeki güvence yararlanamayacağı kabul edilerek, disiplin cezalarına 

ilişkin kararların 6. madde kapsamında değerlendirilmeyeceğine karar 

verilmiştir. Böylece Türkiye'de Yüksek Askeri Şûranın disiplinsizlik nedeniyle 

yargı yolu kapalı olan askerlikten ihraç kararlarına karşı açılan davalar da, 
4 AİHM tarafından ret edilmiştir. 

6. Bununla birlikte, bu dönemde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 

6.maddedeki kavramları özerk biçimde yorumlayarak, iç hukuka göre aslında 

idari yargı veya anayasa yargısının yetkili olduğu birçok uyuşmazlıkta adil 

yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Örneğin, 20.5.2008 

tarihli Gülmez-Türkiye kararında, bir hükümlünün aile fertleri tarafından 

ziyaret edilmesi hakkının kısıtlanmasına yol açan disiplin işlemlerine, bu 

konunun özel hayata dair hakları ilgilendirmesi sebebiyle, 6. maddenin 

uygulanabileceği kararlaştırılmıştır. Aynı doğrultuda, 23.9.2008 tarihli Emine 

Araç-Türkiye kararında, AİHM,  üniversitede eğitim görme hakkını özel 

hukuk uyuşmazlığı çerçevesinde değerlendirerek, 6. maddenin ihlal edildiği 
5sonucuna varmıştır.  AİHM'in 11.1.2007 tarihli Mamidakis-Yunanistan 

kararında da, (kaçakçılıktan 3.008.216 Euro gümrük cezasından müteselsil 

sorumlu tutulmuştu), kaçakçılık suçunun ciddi niteliği, uygulanan 

4 D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu,  s. 325  vd.
5 Bu konuda geniş bilgi için bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, 

4.b, Seçkin yay, Ankara, 2011, s. 220  vd.



yaptırımların caydırıcı ve cezalandırıcı etkisi ve öngörülen cezanın miktarı 

dikkate alınarak uyuşmazlığın 6. madde kapsamında ele alınması gerektiğine 

karar verilmiştir. Aynı şekilde, 27.11.2007 tarihli Hamer-Belçika kararında, 

başvurucuya karşı ceza mahkemesince verilmiş bir mahkûmiyet kararı 

olmamasına rağmen, izinsiz olarak inşa ettiği bina hakkında yıkım kararı 

verilen başvurucu açısından bu emrin “ceza” teşkil ettiği belirlenmiş ve 

başvuru “suç isnadı” kapsamında AİHS m. 6'ya dahil edilmiştir. AİHM, aynı 

doğrultuda, 31.7.2007 tarihli Zaicevs-Letonya kararında, idari makamın 

verdiği üç günlük “idari” hapis cezasının da, 6. madde kapsamında 

değerlendirmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

7. AİHM Büyük Dairesinin 6.maddenin kapsamıyla ilgili sözkonusu 

8.12.1999 tarihli Pellegrin-Fransa kararının idari uyuşmazlıkları AİHS 

m.6'nın bu madde kapsamı dışına çıkaran bir anlayışı sergilemesinden dolayı, 

gereksinimleri tam olarak karşılamadığı gerekçesiyle 2007 yılından itibaren 

Büyük Dairenin 6.madde ile ilgili kararlarında 19 Nisan 2007 tarihli Vilho 

Eskelinen ve diğerleri-Finlandiya kararı ile bu içtihatı kısmen değiştirip 

tamamlayan yeni bir içtihat oluşturulmuştur. Bu  kararla AİHM, Pellegrin 

kararında olduğu gibi, idari uyuşmazlıklardan suç isnadı veya kişisel hak ve 

yükümlülüklerle ilgili olan uyuşmazlıkların adil yargılanma hakkı kapsamında 

değerlendirileceği görüşünü korumuş ve fakat bunun dışında kalan konularda 

6.maddenin uygulanmaması için bazı koşulların varlığını  aramıştır. Vilho 

Eskelinen ve diğerleri kararında belirtildiği üzere (par. 62), davalı devletin 

başvuranın davasında 6. maddenin uygulanayacağını ileri sürebilmesi için iki 

hususu kanıtlaması gerekir. Bunlar : 1) Devlet tarafından bu memur veya 

hizmetliler için iç hukukta yargı yolunun kapalı olduğunun kanıtlanması; 2) 

Böyle bir istisnanın Devletin yüksek menfaatlerine bağlı olduğunu kanıtlayan 

objektif  gerekçelerin gösterilmesi gerekir. Böylece Mahkeme, kural olarak, bu 

ilkelere uyulmayan davalarda, Devlet memurlarının adil yargılanma hakkının 

olduğuna ve bu tür Devlete karşı açılan davalarda 6. maddenin uygulanabilir 

olduğuna karar vermiştir. Bu içtihatla AİHM,  Pellegrin-Fransa kararının 
6 uygulama alanını oldukça daraltan bir anlayışı hayata geçirmiştir.

8. Öte yandan, savunma dokunulmazlığı konusunda, AİHS'de 

doğrudan korunmuş bir hakkın bulunmadığını yukarıda da belirtmiştik. Buna 

6 Bu yeni içtihattan sonra pekçok  kararında iç hukukta yargı yolunu kapatan gerekçeli bir düzenle 
bulunmadıkça, adil yargılanma hakkı ile ilgili 6.maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. 5.2.2009 tarihli 
Olujić/Hırvatistan kararıda bunlardan biridir.



karşılık, Anayasa'nın 36/1.maddesinde “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma 

ile adil yargılanma hakkına sahiptir” hükmüyle hak arama hürriyeti kapsamında 

iddia ve savunma dokunulmazlığı ve adil yargılanma hakkı anayasal bir 

güvenceye bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak da 5237 sayılı TCK'nun 

128.maddesinde bu dokunulmazlık açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna 

göre: “[1] Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü 

başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da 

olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat 

ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı 

olması gerekir.” 

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu “isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve 

somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir”. Bununla 

birlikte, bu “isnat ve değerlendirmelerin“ somut uyuşmazlıkla ilgili olması kadar, 

iddia ve savunma sınırını aşmaması da gerekir. Nitekim, AİHS m.10/2'de, 

Görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, demokratik bir 

toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak 

bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin 

sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının 

şöhret ve haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının 

sağlanmasının, yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve 
7 yaptırımlara bağlanabileceği hüküm altına alınmıştır.             

9.  Ülkemiz, uzun süreden beri, hakkında en çok dava açılan ve adil 

yargılama hakkının ihlali başta olmak üzere çeşitli maddelerin ihlalinden 

mahkûm edilen Avrupa Konseyi ülkelerinin baş sıralarında yer almaktadır. 

Bu ihlal nedenleri

9. AİHM de, avukatları ilgilendiren önemli bir konu iç hukuk yollarının 

tüketilmesiyle ilgilidir. Sözgelimi altıncı maddede korunan hakların iç hukuk 

yargılamasında ihlâl edildiği iddia ediliyorsa, bunun görülmekte olan davanın 

en az bir aşamasında açık veya örtülü olarak mutlaka ileri sürülmesi gerekir. 

Bu ihlal iddiası mahkemeye verilen dilekçe ile ve/veya duruşmada tutanaklara 

geçirtmek suretiyle ileri sürülebilir. AİHM'nin çeşitli kararlarında bu konu 

7 Bu doğrultuda AİHM, gerek Sürek I – Türkiye davasında ve gerekse Sürek III – Türkiye davasında, 
8.7.1999 tarihli kararlarıyla, gazetede yayınlanan ve bundan dolayı bu yazıları yayımlayan gazetecinin 
cezalandırılmasına ilişkin kararların, düşünceyi açıklama özgürlüğü içinde değerlendirilemeyeceğini, bu 
nedenle verilen cezaların 10.maddeyi ihlal etmediğine karar vermişti. 



8
dile getirilmiştir.   Nitekim 15 Kasım 1996 tarihli Sadık Ahmet-Yunanistan 

kararında, Komisyon önünde kabul edilmeyen bu yöndeki Hükümet 

Ajanının itirazı, Mahkemece kabul edilmiş ve düşünceyi açıklama özgürlüğü 

ile ilgili AİHS'in 10. maddesinin ihlâl edildiği iddiasının iç hukuktaki 

yargılama sırasında gündeme getirilmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. 

Bu nedenle, yukarıda da belirttiğimiz gibi, AİHS'de korunan bir hakkın ihlali 

iddiasının AİHM önüne götürülebilmesi için, iç hukuktaki yargılamanın en 

az bir aşamasında açık veya örtülü olarak gündeme getirilmelidir.

10. AİHS m. 6'da adaletin dürüst ve adilce gerçekleşmesi amacıyla üç 

fıkra halinde adil yargılanma hakkı ile ilgili belli başlı hak ve güvenceler 

düzenlenirken, bunlara AİHM içtihat yoluyla, kendi ürettiği hakları 

eklemiştir. Bu çerçevede birinci fıkrada: 

a) Öncelikle yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede 

yargılanma hakkına yer verilmiştir. 

11. Böylece hem olağanüstü mahkemelerin önünü kapatmış, hem de 

yargıya güveni tesis etmeyi amaçlamıştır. Hatta 9 Haziran 1998 tarih ve 

41/1997/825/1031 sayılı İncal-Türkiye kararında  a bağımsız ve tarafsızlık 

kavramına sivilleri yargılayan ve bünyesinde bir askeri hakime yer veren 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin “görünürde tarafsızlık” kavramını ihlal 

ettiği sonucuna vararak, hem bu kavramın kapsamına yeni bir unsur eklemiş, 

hem de Türk Anayasası da dahil mevzuatın değişmesini sağlamıştır. Bu 

anlayış Türkiye ile ilgili yeni kararlarda askeri hizmetlerde görev yapan 

sivilleri de kapsayacak şekilde daha da ileriye götürülmektedir. Nitekim  31 

Mayıs 2011 tarih ve 45912/06 sayılı İçen-Türkiye kararında “AIHM, birçok 
o odavada (Ergin c. Turquie (n  6) (n  47533/99, CEDH 2006-VI, Maszni c. 

Roumanie) sivillerin askeri mahkemede yargılanmasını haklı kılan bir neden 

olmadığını hüküm altına almıştır. Bu olayda da bir sivil memurun sivil 

mahkemede yargılanmasını engelleyecek bir neden bulunmadığı sonucuna 

varmıştır” (par. 42) denilerek, “Bu davada da yargının bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı yönünden de bir sivilin adli yargıda yargılanması daha güvenceli” 

olduğu vurgulanmış (par. 43) ve bu olayda, sivil memurun askeri bir 

mahkemede yargılanması, sivil bir mahkemede yargılanmasından çok daha 

8 Bkz ._%C3%A9puisement_des_voies_de_recours_ internes_traduct ion_en_Turc.pdf :  
Castells/İspanya,no. 11798/85 , 23 Nisan 1992, § 32; Ahmet Sadik/Yunanistan, no. 18877/91, 15 Kasım 
1996, § 33; Fressoz ve Roire/Fransa, no. 29183/95, 21 Ocak 1999, § 38; Azinas/Kıbrıs, no. 56679/00, 28 
Nisan 2004 [BD], §§ 40-41; ancak bkz. Cardot/Fransa, no. 11069/84, 19 Mart 1991, Seri A no. 200, s. 18, § 
34).



ağır sonuçlar yarattığı sonucuna varılmıştır (par. 45). 

b) Makul sürede yargılanma hakkı: 

12. Davasının çözümsüz kalmasını önlemek ve davaların uzun süre 

sonuca ulaşmamasının önüne geçmek amacını taşıyan bir haktır. Hukuk ve 

ceza davalarında her olayın özelliğine göre sürenin makul olup olmadığı 

mahkemece takdir edilir. Türkiye bu hakkın  ihlalinden de pekçok kez 

AİHM'de mahkum olmuştur.  

c) Aleni duruşma hakkı : 

13. Duruşmanın herkese açık olması ve hükmün de açık duruşmada 

verilmesi keyfiliğin önlenmesini ve halkın yargılamaya katılmasını sağlayan 

bir ilkedir. Türk hukukunda küçüğü (CMK m.185'e göre yaş küçüklüğü 

onsekiz yaşını doldurmamışlar için söz konusudur)  veya genel ahlâkın veya 

kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde kamu düzenini 

korumak gibi bazı istisnalar dışında duruşmaların aleniliği temel bir ilke 

olarak yasalarda yer almıştır (CMK m.182). Ancak zorunlu ve Kanunun 

belirlediği hâllerde duruşma gizli yapılabileceğinden açık duruşmayı 

kaldırma kararının bütün nedenleriyle birlikte tutanağa geçirilmesi 

gerekmektedir. Buna karşılık, aleniliğin suçsuzluk karinesini ortadan 

kaldırmaması için yargılanan kişilerin duruşmalarda resimlerinin çekilmesine 

izin verilmemiştir. Konuyla ilgili olarak, CMK m. 183'e göre, “180 inci 

maddenin beşinci fıkrası ile 196 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı 

kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma 

salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan 

aletler kullanılamaz. Bu hüküm, adliye binası içerisinde ve dışındaki diğer adlî 

işlemlerin icrasında da uygulanır”.

d) Hükmün aleni olarak açıklanması hakkı: 

14. Bu hak da, yukarıdaki hak ile paralel uygulama alanı bulmaktadır.  

Ancak, küçüklerle ilgili hükümler CMK m.185/3 gereğince ayrık olmak 

üzere, duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm, 

açık duruşmada açıklanır (CMK m.182/3).

15. Bu haklar yanında, Sözleşmenin üç fıkrasında sayılan haklardan 

bağımsız olarak AİHM tarafından “hakkaniyete uygun yargılanma 

hakkı” yaratılmıştır. Bu kapsamda, adil yargılanma hakkı kapsamına, bir 

yargı yerine başvuru hakkı; duruşmada hazır bulunma hakkı; duruşmaya 

etkin olarak katılma hakkı; silahların eşitliği; çekişmeli yargı hakkı; kendini 



suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamama hakkı; kararların ve hükümlerin 

gerekçeli olması hakları da hakkaniyete uygun yargılanma hakkına dâhil 
9

edilmiştir.  Bunlardan herhangi birinin ihlali de, adil yargılanma hakkının 

ihlali sayılmıştır.    

16. AİHS m. 6/2'de masumiyet karinesine yer verilmiştir. 

Anayasa'nın 38.maddesinde de yer alan Sözleşme'nin bu hükmüne göre “Bir 

suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.” 

Türkiye, AİHM tarafından, birçok davada “terör örgütü çökertildi, suçlular 

yakalandı” gibi yazı ve görüntülerle henüz şüpheli veya sanık konumundaki 

kişileri basın ve tv'nin peşin olarak suçları sabitmiş gibi mahkum eden 
10 ifadeler kullanmasına fırsat tanımalarından dolayı mahkum edilmiştir.

17.  AİHS m. 6/3'de ise, şüpheli ve sanığa korumaya dönük “silahların 

eşitliği” ilkesi  doğrultusunda birtakım ilave haklar yer almıştır. Bunlar 

arasında şüpheli ve sanığın, kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve 

nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar 

edilmek hakkı; savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara 

sahip olmak hakkı; kendini bizzat veya bir avukat aracılığıyla savunmak hakkı; 

iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da 

iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağrılmasının ve dinlenmesinin 

sağlanmasını istemek hakkı ve tercüman yardımından bedelsiz yararlanmak 

hakkı yer almaktadır. Bu hakların her birini ayrı ayrı ele almak, böyle bir 

konferansın amaçlarıyla da zaman bakımdan uyuşmaktadır. Bu konuda yazılan 
 11pek çok çalışmada konu AİHM kararlarıyla genişçe değerlendirilmiştir.

18. Savunma dokunulmazlığı konusuna gelince, yeni 5237 sayılı 

TCK, 128/1.maddesinde iddia ve savunma dokunulmazlığını açıkça 

düzenlemiştir. Buna göre ¨Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde 

yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle 

ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması 

hâlinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, 

gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması 

gerekir". Avukatların yasanın belirlediği sınırlar içinde savunmalarını yapmak 

durumundadırlar. 

AİHM de, savunma dokunulmazlığını, silahların eşitliği ilkesi 

9 Bu konuda bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, s. 233 vd.
10 Bu konuda bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, s. 249 vd.
11 Bu konuda bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, s. 255 vd.



kapsamında, adil yargılanma hakkı içinde değerlendirmekle birlikte, 

savunmanının kişilere hakaret düzeyine varması halinde bu konunun 

Sözleşmenin 10.maddesindeki ifade özgürlüğü yönünden değerlendirilmesi, 

savunma hakkı ile ölçülü bir savunma olup olmadığının da araştırılması 
12gerekir. 

19. Sonuç olarak, gerek 1 Haziran 2006'de yürürlüğe giren yeni ceza 

mevzuatımız ve gerekse AİHM içtihatları, adil yargılanma hakkı yönünden, 

Türk hukuk uygulamasını iyileştirmeye hizmet etmektedir.  

12 Bu konuda bkz. D.Tezcan/M.R. Erdem/O. Sancakdar/R.M. Önok, İnsan Hakları El Kitabı, s. 332 vd.



Rıza TÜRMEN 
CHP İzmir Milletvekili

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkese merhaba, saygıyla 

selamlarım. Adil yargılama konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

nasıl bakıyor? Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Bir kere bunu söylemek 

lazım ki, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bekleyen yaklaşık 

14 bin davası var. Bu davalardan 699'u, yani 700'ü adil yargılamayla ilgili, 

bunu içine dava süresinin uzunluğu –ki, o da adil yargılamanın bir parçası- 

girmiyor, o ayrı bir rakam, 440 tane de dava süresinin uzunluğuyla ilgili davası 

var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye hakkında şimdiye kadar 

verilmiş 2573 ihlal kararından, 1145'i adil yargılamayla ilgili. Yani bu neyi 

gösteriyor? Türkiye'de yargı iyi işlemiyor, onu gösteriyor, buna geleceğiz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. maddesi çok geniş bir madde. Bu 

hem ceza yargılamaları, hem hukuk yargılamalarını kapsar. Fakat Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinde adil yargılama çok önemli. Yargılamanın süreci 

sırasında adaletin sağlanması nasıl sağlanacak, bunu ön plana alıyor ve birçok 

kararında da söylediği gibi, hukukun üstünlüğü ilkesinin çok temel bir unsuru 

adil yargılama. 6. madde 1. fıkrasında; hem ceza, hem hukuk yargılamaları 

için geçerli olan güvenceleri sıralıyor. Ondan sonraki 2. ve 3. ve diğer 

maddelerinde de sadece ceza yargılaması için geçerli olan güvenceleri 

sıralıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini en çok uğraştıran konulardan biri 6. 

maddeye ne girer, ne girmez, kapsamı nedir? Çünkü disiplin suçları girmez 

deniyor. O zaman ne giriyor, disiplin suçlarını nasıl ayıracaksınız? Bunun 

üzerine çok kafa patlatır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kapsamla ilgili 

içtihat büyük dalgalanmalar göstermiştir. Önce Peregrin içtihadı çıkmıştır. 



Denilmiştir ki; devletin egemenlik yetkisini kullanan güçler, polis, dışişleri, 

güvenlik, askerler 6. maddenin kapsamı dışında kalır. Sonra bunun geçerli 

olmadığı görülmüştür. Onun üzerine değiştirilmiştir, Eskelinen Kararıyla 

demiştir ki, ancak iç yargı yolu kapalıysa, o zaman ben de bakmam. İç yargı 

yolu kapalı değilse, ulusal mahkeme bunu kabul ediyorsa ben niye kabul 

etmeyeyim diye düşünce var. Ancak iç yargı yolunun kapalı olduğu -mesela 

bizde Yüksek Askeri Şuranın verdiği kararlar gibi- kararları 6. maddenin 

dışında bırakayım. Yalnız bunu devlet  iç yargı yolunun bunlara kapalı 

olduğunu haklı göstermek zorundadır. 

Hem ceza, hem hukuk yargılaması bakımından 1. maddede sayılan 

güvenceler, yazılı ve yazılı olmayan güvenceler.  Bazılarını kararlardan 

çıkarıyorsunuz. Mesela  mahkemeye ulaşma hakkı çok önemli. Mahkemeye 

ulaşamıyorsanız zaten geri kalan hiçbir şey anlam taşımamaktadır. Bu adli 

yardım sorununu da beraberinde getiriyor. Türk mahkemelerinde adli 

yardım yeteri kadar işliyor mu? Galiba işlemiyor, çünkü birçok mahkeme 

kararında  avukat tutacak parası varsa adli yardım vermem diyor. Hâlbuki 

avukatla müvekkili arasındaki ilişki tamamen farklı bir şey.

Hem hukuk hem ceza yargılaması için geçerli olan başka bir güvence, 

silahların eşitliği. Buna ayrıca gelmek istiyorum. Bunun dışında yargılamanın 

bağımsız, tarafsız mahkeme tarafından yapılması, açık olması, belirli bir 

zaman süresi içinde yapılması, Sanığın duruşmada hazır bulunması, 

gerekçeli bir karar verilmesi, bütün bunlar hem hukuk, hem ceza yargılaması 

için olan unsurlar. 

Sadece ceza yargılaması için olan güvenceler, sessiz kalma hakkı, 

masumiyet karinesi,  şüphelinin kendisine suçlamanın derhal bildirilmesi, 

savunma hakkı, savunmak için gerekli imkânlara  ve zamana sahip olması, 

tanıkları dinleme, tanıklara soru sorma ve kendi tanıklarını çağırma hakkı ve 

eğer konuşulan dili anlamıyorsa bir tercüman isteme hakkı gibi hakları 

kapsıyor. Genel çerçevesi bu.

Benim burada özel olarak değinmek istediğim, Türk hukukunda pek 

fazla bilinmeyen –hiç olmazsa yargı kararlarından anlıyoruz- silahların 

eşitliği ilkesi. Silahların eşitliği ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

pek çok kararına yön veren bir temel ilke. Aslında silahların eşitliği ilkesi ceza 

yargılamasında savunmayla iddia makamı arasındaki, iddia makamı lehine 

olan eşitsizliği dengelemek için ortaya atılmış bir Anglosakson hukuku 

kavramı. 



Şöyle tanımlanıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında: Her iki 

tarafın da tezlerini ileri sürerken, kendilerini karşı tarafa göre dezavantajlı 

duruma sokmayacak koşullara sahip bulunmaları. Yani iki tarafın da sahip 

oldukları koşullar bakımından eşit durumda olmaları, dezavantajlı duruma 

düşmemeleri. Yani gerek savunmanın, gerek iddia makamının. Eşitsizliğin 

savunmaya zarar verdiğinin gösterilmesi gerekir mi? Burada Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi pek fazla tutarlı değil. Çünkü bazı kararlarında diyor ki; 

sadece eşitsizliğin dezavantajlı durumu olduğunu göstermek yeterlidir, bunun 

savunmaya zarar verdiğini ayrıca göstermek gerekmez. Bazı kararlarında 

diyor ki; savunmayı da zarara soktuğunun ayrıca gösterilmesi lazım savunma 

tarafından.

Hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Baktığımız zaman kararlara, bir kere 

bizde olmayan bir durum, daha çok Belçika, Fransa'da görülen bir durum. 

Temyiz aşamasındaki bazı davalarda bu ülkelerde savcı ya da savcılık 

bürosundan biri müzakereye katılıyor, hâkimlerin görüşmesine katılıyor. Bu 

böyle geleneksel bir kurum oralarda. Bundan dolayı çok ihlal bulundu, 

Fransa'ya  ve Belçika'ya karşı  Fransızlar  ve Belçikalılar AİHM'in kararları 

sonucunda yasalarını değiştirdiler. 

Başka bir ortaya çıkış şekli; dosyadaki bilgilere sahip olma konusunda Bu 

bizim bakımımızdan  can alıcı bir konu. Savunma makamı sanığın lehinde ya 

da aleyhindeki tüm kanıtları açıklamak zorunda ilke olarak. Açıklanmaması 

adil yargılamayı ihlal eder der Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Edward/ 

İngiltere davasında. Bu aynı zamanda savunma için gerekli kolaylıkların ve 

zamanında sağlanmasıyla ilgili. Savunma hakkıyla ilgili maddeyle örtüşür. Ne 

zamandan itibaren başlar, dosyayla ilgili bütün bilgilerin savunmaya, verilmesi 

zorunluluğu? Suçlamanın yapıldığı zamandan itibaren başlar.

Yani ifade alınırken gözaltında, avukat bulunacaksa yanında -ki, böyle bir 

zorunluluk var- o zaman burada avukatın dosyayla ilgili bütün bilgilere sahip 

olması gerekir, daha ifade alınırken. Çünkü aynı zamanda soruşturma 

aşamasında belki tanıklar da çıkacak ortaya,  o zaman soru sormak isteyecek 

belki avukat. Bütün bunları yapabilmesi için elbette dosyanın içeriğini bilmesi 

lazım.

Prof. Dr. SEMİH GEMALMAZ (Oturum Başkanı)- Rıza Bey bir şey 

sormak istiyorum, lütfen kusura bakmayın, benim üslubum biraz farklı. Bu 

son söylediğiniz cümle avukatın gerekli dosyadaki bilgiye ulaşması, polisteki 

sanığın ya da şüphelinin polisteki sorgusu aşamasından mı söz ediyorsunuz, 



yoksa sonra savcılık makamının önüne sevk edildiğinde savcı tarafından 

yapılan sorgulama aşamasından mı söz ediyorsunuz?

RIZA TÜRMEN (Milletvekili)- Polis tarafından alınacak ifadesinde 

hazır bulunacaksa avukat –ki, bulunacak- o sıradaki soruşturma dosyasındaki 

bilgilere sahip olması gerekiyor. Tabi en önemli mesele, iddianame daha 

hazırlanmadan tutuklanmışsa eğer, tutuklulukla ilgili itirazı yapabilmesi için 

dosyadaki bilgilere sahip olması lazım. Yani bu Lami Belçika kararında ortaya 

çıktı. Yani habeas corpus aşamasında, yani tutuklulukla ilgili itirazı öne 

sürerken tutuklu ve avukatı, dosyayla ilgili bilgilere sahip olması lazım ki neye 

itiraz ettiğini bilsin. 

Mahkeme bu Lami kararında, tutuklamanın başlangıcından itibaren, 

tutuklama kararı verilirken de hatta dosyayla ilgili bilgilere sahip olunması 

lazım diye. Litsof  Almanya kararı bu bakımdan önemlidir. Burada avukatın 

soruşturma dosyasındaki belgelere tutuklama aşamasında sahip olması, 

müvekkilinin tutukluluğunun hukuka uygunluğuna itiraz edebilmesi için 

zorunludur der. Yoksa silahların eşitliği ilkesi ihlal olur der. Şimdi bu Litsof  

Almanya davasında, hükümet dedi ki bunu açıklarsak, o zaman 

soruşturmanın etkinliği bakımından büyük bir problem ortaya çıkar, gizli 

tutmak zorundayız. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu görüşü kabul etmedi. Buna karşılık 

dedi ki; soruşturmanın etkili bir biçimde yürütülebilmesi, toplanan bilgilerin 

bir bölümünün gizli tutulması gerekli olabilir, ben bunu kabul ediyorum. 

Ancak bu savunma hakkına sınırlama getirmek pahasına olamaz. Yani bu 

soruşturmanın etkinliği, gizliliği savunma hakkını ortadan kaldırmak, 

savunma hakkına zarar vermek şeklinde anlaşılamaz. Bu nedenle tutukluluğa 

itiraz için gerek bilgiler, uygun bir biçimde şüphelinin avukatına verilmelidir. 

Yani burada böyle bir denge kurabilmesi lazım, savcının ve tabiî ki yargının. 

Bazı şeyler belki çok gizlidir, ama bunları hiçbir şekilde avukatından gizli 

tutamazsınız, çünkü itiraz hakkını ortadan kaldırır. 

  Bir başka ortaya çıkış şekli silahların eşitliğinin, gizli tanıklardı, tanık 

dinlemeler. Savunma mutlaka silahların eşitliği ilkesi gereğince, tanıkların 

ifadelerine itiraz etme ve tanıklara soru sorma hakkına sahip olmalıdır. Gizli 

tanık birçok nedenle haklı olabilir.  Tanıkların  güvenliği bakımından gerekli 

olabilir. Ama gizli tutuluyorsa eğer mutlaka bunu savunma hakkı bakımından 

dengeleyecek tedbirler alması gerekiyor mahkemenin. Bu tedbirlerin 

sözleşmeye ne kadar uygun olup olmadığını inceler.



Bir örnek vermek gerekirse, Meykelen/Hollanda davasında mahkeme 

bir perde koymuş,  tanıkla savunma avukatı ve sanık arasında. Avukat soru 

sorabiliyor ama tanığın yüzünü görmüyor. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi bunu yetersiz buldu. Çünkü dedi ki, soru sorduktan sonra o 

kişinin, o tanığın yüz ifadesi önemli, nasıl tepki gösterecek, ne kadar doğru 

söylüyor? Bunu anlamak için yüzünü görmek lazım ve bu tedbiri yeterli 

bulmadı.

En son şunu söylemem lazım: Bütün bunlar çerçevesinde Türk Ceza 

Muhakemesi Kanununun 153. maddesinin 2. fıkrası diyor ki, müdafinin 

dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın 

amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 

sulh ceza hâkimliği kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. Bu şekilde bir kısıtlama 

kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarına uygun değil. 

Prof. Dr. SEMİH GEMALMAZ (Oturum Başkanı)- Sayın Türmen 

çok teşekkür ederim, fevkalade özlü biçimde ve çok önemli bir boyutuna da 

özel olarak değinerek 6. maddenin, aydınlık getirdiniz. Hemen aynı sırayla 

gidiyoruz, Sayın Tezcan'dan süreye uymasını rica ederek. Demin Rıza Beyin 

referans verdiği o vakayı da açmanızı rica edeceğim ben. 



Av. Erdal MERDOL
Ankara Barosu

Oturum Başkanı

 Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Ankara Barosunca düzenlenen 

hukuk kurultaylarının bugün yedincisini idrak ediyoruz. 2000 yılında bu 

kurultayı başlatan, ardından bu kurultayı zenginleştirerek sürdüren tüm 

meslektaşlarıma ve yönetimlere huzurunuzda şahsım adına şükranlarımızı 

sunuyorum. 

Bugünkü açık oturumun konusu Adil yargılanma hakkı çerçevesinde 

savunma hakkı ve avukatın bağımsızlığı. Üç değerli hukukçu meslektaşım 

huzurlarınızda bu konuyu irdeleyecekler ve görülerini size sunacaklar. 

Kurultay yönergesine göre süremiz 90 dakikadır. Ancak şu andaki saat 

itibariyle 20 dakikaya yakın bir gecikmemiz vardır. O nedenle programdaki 

bitiş saatini buna göre hesaplamanızı istirham ediyorum.

Bu üç değerli konuşmacımız, İstanbul Barosunun uzun yıllar başkanlığını 

yapmış, mümtaz hukukçu sayın meslektaşım Turgut Kazan, Eskişehir 

Barosunun çok değerli Başkanı Sayın Rıza Öztekin ve genç 

kabiliyetlerimizden Yrd. Doç. Dr. Av. Sinan Kocaoğlu. Süremizin 20'şer 

dakikalık olduğunu yönergeden açık oturumun bu bölümünden tespit 

ediyoruz. Ancak bu meslektaşlarımızın açıklamaları, sorularıyla kısa ve somut 

açıklamalarıyla oturumu zenginleştireceklerine de inanmaktayım. 

Bu sürenin kullanımı konusunda, daha doğrusu sıra konusunda sayın 

meslektaşlarımın kendi aralarında bir değerlendirme yaptıklarını biliyorum, 

bana iletildi. İlk konuşmacı arkadaşımız Sayın Sinan Kocaoğlu, ardından 

Sayın Rıza Öztekin ve en son Sayın Turgut Kazan görüşlerini açıklayacaklar. 

Ancak, bu arkadaşlarıma söz vermeden önce küçük bir takdim yapmak 



istiyorum.

Müellifler tarafından adil yargılanma, adil yargılama, dürüst yargılama, 

hakkaniyete uygun yargılama, düzgün yargı hakkı gibi isimler altında 

adlandırılan adil yargılanma hakkı, ilk kez 1215 Magna Carta ile tohumları 

atılan bir kavramdır. Adil yargılanma ile ilgili düzenlemeleri ABD Anayasası 

1787, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar 

Sözleşmelerinde görmekteyiz.

Adil yargılanma hakkıyla ilgili ilkeleriyse, Amerikan İnsan Hakları ve 

Ödevleri Bildirisi –Sayın Gemalmaz'ın tercümesiyle- Afrika İnsan ve Halkları 

Hakları Şartı ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri Standartlarıyla da 

belirlenmiştir. Özlü olarak ifade etmek gerekirse, yargının bağımsızlığı, 

yargının tarafsızlığı ve yargının aleniyeti ilkeleridir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bu saydığım hukuki temel 

metinlerden farkı, bir yargı organına sahip olması ve yaptırım gücünün 

bulunmasıdır. Ülkemizde yürürlüğe konulan ilk beş Anayasa 76, 21, 24, 61 ve 

82 Anayasalarında adil yargılanma hakkına yer verilmemiştir. 82 Anayasasının 

36. maddesi, 2001 senesinde değişikliğe uğratılmış ve orada adil yargılanma 

hakkı Anayasal metne girmiştir.

Anayasamızda adil yargılanma hakkının tanımlanması yapılmamıştır, 

unsurları belirtilmemiştir. Ancak Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası olarak 

yapılan değişiklikle, usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan uluslararası 

metinler kanun hükmündedir ve temel hak ve özgürlükler konusunda iç 

hukukuyla bir çatışması halinde, uluslararası antlaşmaların geçerli olacağı 

hükme bağlanmakla, bu hakka bir işlerlik kazandırılmıştır.

Bu nedenle uluslararası sözleşme, protokol ve antlaşmalarla, mahkeme 

içtihatlarıyla bu adil yargılanma hakkının maddi muhtevasını tespit etmemiz 

mümkün olabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi, bu 

sözleşmenin ruhudur. Adil yargılanma hakkının temel unsuru ve özüyse, 

bana göre masumiyet ilkesi, susma hakkı ve silahların eşitliğidir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde silahların eşitliğiyle ilgili herhangi 

bir hüküm yoktur. Bu prensip, Strasburg Mahkemesinin içtihatlarıyla hayata 

geçirilmektedir. Mahkemeye göre, tarafların bütün yargılama boyunca eşit 

pozisyonda, aynı hak ve yükümlülüklerle davanın sonuna kadar eşit 

pozisyonda bulunmaları, silahların eşitliğinin bir gereğidir. Yani bir tarafa 

diğer taraf  karşısında dezavantajlı durumda bırakmamak, silahların eşitliği 



ilkesinin temelidir. Hatta yargılamadaki tarafların kendilerine eşit pozisyonda 

bulunduklarına dair bir iknanın da verilmiş olması gerekir, buna da 

inandırılmış olmaları gerekir. 

Nihayet kısaca bu sunuşumun son değerlendirmesi olarak; taraflar 

gösterilen bütün delillerin ve sunulan mütalaaların tamamından eksiksiz 

haberdar olmak zorundadırlar. Bu imkân kendilerine tanınmalıdır. 

Soruşturma dosyasına erişim hakkı, silahların eşitliği ilkesinin vazgeçilmez 

öğesidir. Sözleşme, soruşturma dosyasının erişme hakkını açıkça ifade 

etmemiş ise de, sözleşmenin 6. maddesinin 3. fıkrasında bu hak tanınmıştır. 

Mahkeme bir kararında, sanık yetkili makamlar tarafından toplanan veya 

toplanabilecek olan bütün unsurlara erişme hakkına sahip olmalıdır. Savcılık 

ve soruşturma makamı, elindeki ya da ulaşabildikleri ve sanığın kendisini 

temize çıkartabilme ya da daha az ceza alma imkânını sağlayacak olan bütün 

malzemeleri savunmaya açıklamakla yükümlüdür.

Ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında ise, bu işlemin hiç böyle 

yürümediğini görmekteyiz. Büyük yetkilerle donatılmış olan savcılık, daha 

soruşturmanın başında Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesiyle 

getirilen gizlilik kararlarıyla önemli bir pozisyon ve üstünlük sağlamaktadır. Bu 

hususların değerli konuşmacılar tarafından ele alınacağını umuyorum. 



Turgut KAZAN
İstanbul Barosu

1)  AVUKATA  BASKI VARSA  YARGILAMA  ADİL OLAMAZ

Adil yargılanma hakkı çerçevesinde, savunma hakkı ve avukatın 

bağımsızlığı sorunu tartışılırken, uluslararası temel belgelere atıf  yaparak, 

Türkiye'deki gerçeği anlatmaya çalışacağız. Ve hemen, Birleşmiş Milletler'in 

“Avukatın Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi” ile açıklamalarımıza 

başlayacağız. Bildirgede, gözaltına alınan veya tutuklanan kişilerin korunması 

için bir ilkeler demeti kabul ediliyor. Girişten sonra 8 bölüm / 29 maddeden 

oluşan metinde, aynen şöyle denildiğini görüyoruz:

“Herkesin, bağımsız hukukçuların sağladığı, adli hizmetlere etkili bir 

biçimde ulaşma hakkına sahip olması gerektiğinden …

“Herkes haklarının varlığını tespit ettirmek ve korumak ve ceza 

muhakemesinin her aşamasında haklarını savunmak için kendi seçtiği 

bir avukatın yardımına başvurma hakkına sahiptir …

“Hükümetler … avukatların rolü konusunda halkı bilgilendirmek için 

programlar yaparlar …

“Hükümetler, avukatların a) Hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz 

müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini yerine 

getirmelerini, … c) Kabul görmüş mesleki ahlak kurallarına uygun 

faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya 

başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle 

karşılaşmamalarını sağlar.

“Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle yetkili mahkemeler 

tarafından gerekli biçimde korunurlar.

“Avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit 



edildiği takdirde, yetkili makamlar tarafından gerekli biçimde 

korunurlar.

“Avukatlar … mıdır.

“Avukatlar, … hiçbir baskı veya ayrımcılığa uğramadan, mesleklerini 

serbestçe ve bağımsız olarak icra edebilmelidir.

“Bağımsızlıklarını korumak avukatların görevidir.

“Avukatlar, hiçbir müdahale veya kısıtlamaya maruz kalmadan, tam bir 

dokunulmazlık içinde, mesleklerini icre etmek hakkına sahiptir.

“Yargı makamının bağımsızlığı için mücadele etmek avukatların 

görevidir.”

Demek oluyor ki, adil yargılanma hakkının hayata geçirilebilmesi için, 

avukata (öncelikle) bu imkanın ve korumanın sağlanması gerekir. Yürütme / 

yasama veya yargı organının baskılarına maruz kalmadan ve hiç korkuya 

kapılmadan görev yapılabilmelidir ki, savunma hakkı işlerlik kazanıp etkin 

olabilsin.

2) AVUKATIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MAHKEME

       SALONUYLA  SINIRLANAMAZ

Adil yargılanma hakkı açısından, avukatın üstlendiği görev o kadar 

önemlidir ki, işin durumuna ve meslek kuralların uygun davranmak koşuluyla, 

ona sağlanacak korumanın savcılık odası ile mahkeme salonu dışına da 

taşabileceği kabul edilmiştir. Gerçekten, AİHM'nin çok yeni tarihli 

MOR/FRANSA kararında bu kabulün çarpıcı bir örneğini görüyoruz.

Hepatit B aşısı uygulanan bir çocuk yaşamını yitirmiş. Açılan kamu 

davasına, katılma isteyen ailenin vekili sıfatıyla avukat Ms. MOR görev 

üstlenmiş 14 Kasım 2002 günlü Le Parisien Gazetesi'nde, davaya ilişkin 

bilirkişi raporu, “suçluyu gösteren rapor” başlığıyla yayınlanmış. Gazetenin 

sorusu üzerine, Ms. MOR “aşının yan etkilerini araştırmak için devletin 

yeterli kaynaklar ayırmadığı” yolunda görüş bildirmiş. Bu nedenle ve gizliliği 

ihlal ettiği iddiasıyla dava açılmış. Mahkeme, gizliliğin çiğnendiğini kabul 

ederek, mahkumiyet kararı vermiş. Temyiz üzerine, Yargıtay mahkumiyeti 

onamış.

İşte, bu olayı inceleyen AİHM, “kamuoyunda adaletin işleyişine ilişkin 

yorum yapabilme hakkı” açısından “avukatlara tanınması gereken ifade 

özgürlüğünün” çok önemli olduğuna vurgu yaparak, ihlal kararı vermiştir. 

Sonuç bölümündeki değerlendirmede aynen şöyle denilmiştir:



“Mahkeme, avukatların … adaletin tecellisinde kilit rol oynadıklarını, 

halk ve mahkemeler arasında aracı niteliğinde bulunduklarını belirtir. 

Avukatlar, adaletin görevlileri olarak, mahkemelere güveni sağlayan 

anahtar rolündedirler. Adaletin düzgün işlediğine dair güvenin 

sağlanabilmesi için, avukatların kamuyu temsil edebildiğine dair 

güvenin sağlanması gerekir. Bu nedenle, avukatlar ifade özgürlüğü 

hakkına ve kamuoyuna adaletin işleyişine ilişkin yorum yapma hakkına 

(belirli sınırları geçmedikçe) sahiptirler. … demokratik toplumlarda 

avukatın ifade özgürlüğüne ancak istisnai durumlarda müdahale kabul 

edilebilir.

“Mahkeme Ms. MOR'un medyaya yaptığı açıklamanın kamu yararına 

ilişkin bir tartışmayı içerdiğini ve olayın kamu sağlığını doğrudan 

ilgilendirdiğini, dolayısıyla olayda kamu yararı bulunduğunu belirtir.

“Mahkeme … basına yapılan açıklamaya karşı … baronun Ms. MOR 

hakkında disiplin kovuşturması başlatmayı gerekli görmediğine 

işaretle, başvuranın müvekkilini savunmak için konuşmuş olduğunu, 

dolayısıyla ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale bulunduğunu 

kabul ederek, 10. Maddenin ihlaline karar vermiştir.” 

(MOR/FRANSA Davası, Başvuru No: 28198/09, 15.12.2011 tarihli 

AİHM kararı)

3)  SAVCI / YARGIÇ İLİŞKİSİ DEĞİŞTİRİLMEDEN

     SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ SAĞLANAMAZ

Elbet, avukata yalnızca bu imkan ve korumanın sağlanmış olması yetmez. 

Adil yargılanma hakkı için, ayrıca silahların eşitliği ilkesinin de tastamam 

işlemesi / işletilmesi gerekir. Bu ilke, yargılamanın “baskın taraf ” egemenliği 

yerine, “denge” arayışının ürünüdür. Çünkü, eşitlik ve denge olmadan 

hakkaniyetli bir yargılama sağlanamaz. Bu gerçek fark edildiği için, 

meslektaşımız Güney DİNÇ'in diliyle, “heyecan verici” bir gelişme yaşanmış 

ve oradan silahların eşitliği ilkesi doğmuştur. (Güney DİNÇ, TBB Dergisi, 

Sayı:57, 2005, sh. 283)

AİHS'de doğrudan yer almayan bu ilkeye, 6/1. maddedeki “hakkaniyete 

uygun yargılama kavramından” hareketle ulaşılmıştır. Eşitlik ve çekişmeli 

yargılama olmadan, adil yargılanma hakkı sağlanamaz. Bu nedenle, uslu ve 

yapılanlara boyun eğen değil, eşit imkanlarla etkinliği artırılmış bir savunma 

makamı yaratılmalıdır. Tabii, eşit imkanlı ve çekişmeli bir yargılama için, önce 

adli bir organ olan savcılığı iyileştirmek zorundayız. Bunu başarabilmenin 



yolu, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 19 sayılı ve (13/22 Haziran 

2005 günlü) “Savcıların Etik Davranışlarına Dair Avrupa İlkeleri” başlıklı 

Tavsiye Kararı ile yine Avrupa Konseyi'nin “Türkiye'de Yargılama 

Sisteminin İşleyişi İstişare Raporu”nda gösterilmiştir. Sözkonusu tavsiye 

kararı ile istişare raporunda aynen şöyle deniliyor:

Savcıların Etik Davranışlarına Dair Avrupa İlkeleri

“Ceza Yargılamasında görev alırken savcılar her zaman:

· Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde ve Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'nin içtihat hukukunda kutsallaşmış “adil yargılama 

ilkesini” desteklemelidir.

· Görevlerini, adil, tarafsız, objektif  ve kanun çerçevesinde bağımsız 

olarak yerine getirmelidir.

·  Ceza adalet sisteminin, adaletin çıkarlarıyla örtüşür bir şekilde mümkün 

olduğunca hızlı işlemesini sağlamaya çabalamalıdır.

·  Masumiyet karinesine saygı göstermelidir.

· Tarafsız bir araştırma, şikayetin dayanaksız olduğunu ortaya koyduğu 

takdirde, takibat başlatmamalı veya devam ettirmemelidir.

·  Delillerin gösterdiğinin dışına taşmayarak takibat yapmalıdır.

· Özellikle zanlıya veya ailesine veyahut avukatına hukuka ve adil 

yargılanma hakkına uygun bilgi verirken ve her zaman silahların 

eşitliği ilkesini gözetmelidir.

Avrupa Konseyi / Brüksel

Türkiye Cumhuriyeti'nde Yargılama Sisteminin İşleyişi İstişare 

Raporu

“3.1 Daha önceki raporlar da, Türkiye'de hakim ve savcılar arasındaki 

yakın ilişkiye dikkat çekmişti. Bu konu yargının bağımsızlığından öte, 

hakimlerin karar verme aşamasında tarafsız olmalarına ilişkindir.  

Gerçekte öyle olmasa bile, görünüş gösteriyor ki, gözlemci savcının 

mahkemedeki konumuna bakarak (savcı ve aynı mahkemenin 

hakiminin çalışma odaları aynı binada, çoğunlukla aynı koridorda, 

bazen yan yana yer almaktadır ve bunun gibi) hakimin tarafsız 

olamayacağını ve her hangi bir davaya ilişkin asla objektif  karar 

veremeyeceğini düşünecektir.

“… bu şekilde işleyen bir yargısal sistemde, özellikle zorlu davalarda, 

hakim ve savcının arasındaki bu sıkı bağ, bu yakın ilişki dolayısıyla, 



yargı kararının tarafsızlığı bir takım çevrelerce mutlaka sorgulanacak ve 

kafalarda soru işaretleri oluşacaktır.

“3.6 Asıl olarak savcıların çalışma odalarının adliye sarayları dışında 

olmasını tavsiye ediyoruz. Ancak, bunun gerçekleştirilmesi mümkün 

değilse, savcıların çalışma odaları adliyelerin hakimlerden tamamen 

ayrı bir bölümüne taşınmalı, hakimlerle ayrı katta yer almalıdır.

“3.7 Ceza yargılamasının seyrinde, savcı ve savunma avukatı arasındaki 

eşitliği sağlamaya yönelik önlemlerin bir an önce alınmasını tavsiye 

ediyoruz.

“… ceza yargılamasının her aşamasında savunma avukatı ve savcı 

arasında mutlak bir eşitlik sağlanmalıdır.

“Silahların eşitliği sorunu sadece savcının konumunun değiştirilmesi 

(örneğin çalışma yerinin adliye binası dışına taşınması vs.) ile 

çözümlenemez. Savunmanın da rolünde bir takım değişiklikler 

gerçekleştirilmelidir.  

“3.8 Savcıların mahkeme salonlarına giriş ve çıkışlarını, hakimlerin 

kullandığı kapılardan değil de, ayrı bir takım kapılardan 

gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Bu tavsiyenin sadece bundan sonra 

açılacak mahkeme salonlarında değil, mevcut mahkeme salonlarında 

da uygulamaya konulmasına çalışılmalıdır.

“Uygulamada her oturumun başlangıcında, hakimler ve savcılar 

mahkeme salonuna birlikte olarak ve aynı kapıdan girmektedirler. 

Savunma avukatları ise mahkeme salonuna halka ve sanıklara ayrılmış 

olan diğer bir kapıdan girerler. Hakim salondan çekilir veya ara verirse, 

savcı da onunla birlikte hareket eder ve aynı kapıyı kullanmak suretiyle 

salondan ayrılır. Savunma avukatını salondaki halkla birlikte bırakır. 

Daha önceki istişare raporlarında da dile getirdiğimiz gibi, savcının 

hakimle aynı kapıyı kullanmak suretiyle mahkeme salonuna girmesi 

eşitliğe aykırıdır, başka bir kapıyı kullanması tavsiye edilir.

“3.9 Adalet Bakanlığı prensipte bu tavsiye kararını kabul etmiştir. 

Bakanın imzasıyla Komisyona gönderilen mektupta, yeni kurulacak 

olan İstinaf  Mahkemelerinde uygulamanın bu yönde olacağı taahhüt 

edilmiştir. Ancak mevcut mahkeme salonlarında bu şekilde bir 

uygulamanın mümkün olamayacağı belirtilmiştir. Yine de, mevcut 

salonlarda da bir dereceye kadar bu yönde bir uygulamaya başlanması 

yönündeki tavsiyemizi tekrarlıyoruz.



“3.10 Savcı ve savunma avukatlarının, mahkeme salonlarında eşit 

seviyede yerlerde durmasını tavsiye ediyoruz. Zeminde konuşlanmış, 

karşılıklı masalarda oturmalarını tercih ediyoruz.

“…savcı, yükseltilmiş bir platform üzerinde ve hakimin hemen 

yanında oturmaktadır. Savunma avukatı ise, zeminde yer alan bir 

masada, halkla ve sanıkla aynı seviyede bulunmaktadır. Daha önceki 

istişare raporlarında dile getirildiği gibi, savcının yeri değiştirilmeli, 

hakimin yanı başı ve yükseltilmiş platform yerine, savunma avukatıyla 

aynı konuma getirilmelidir. Savcının duruşma salonundaki yerinin, 

savunma avukatıyla aynı seviyede ve onun karşısı ya da yanı olduğunu 

tekrarlıyoruz.

“3.11 2003 İstişare Raporunda dile getirildiğinde de, Adalet Bakanlığı 

bu görüşe katıldığını ve olması gerekenin savcının savunma avukatıyla 

eşit seviyede yerleştiği bir duruşma salonu uygulaması olduğunu 

söyledi. Yeni kurulacak olan İstinaf  Mahkemelerine bu şekilde bir 

düzen verileceğini belirtti. Yeni mahkemelerin inşası halinde de, 

savcıların zemin seviyede ve savunma avukatlarının karşısında 

oturacağı şekilde düzenlemeler yapılacağını dile getirdi. 2004 raporuna 

karşılık verdiği cevapta da, Adalet Bakanlığı bu yaklaşımını tekrarladı. 

Ancak bu sefer, avukatların yerini değiştireceklerini ve yeni kurulacak 

olan istinaf  mahkemelerinde avukatların da yükseltilmiş bir platform 

üzerinde görevlerini icra edeceklerini söyledi. Ve bu şekilde 

düzenlemenin zaman ve finansal kaynak gerektirdiğini de belirtti. Biz, 

şu anda bundan daha fazlasını yapmanın mümkün olduğu 

görüşündeyiz.

“3.12 Hakim karar vermek üzere duruşma salonundan çekildiğinde, 

savcının salonda kalması gerektiğini belirtiyoruz. Hakimler karar 

verme aşamasında salonda kalırsa, savcının bu istişareye hiç bir şekilde 

katılamaması gerektiğinin altını çiziyoruz.

“Adalet Bakanlığı konuya ilişkin görüşlere katılmış ve hakimlerle 

savcıların bu konuda daha ayrıntılı bir eğitime tabi tutulacağını ve bu 

şekilde savcının, karar aşamasında hakimin istişare çalışmalarına 

katılmasının önüne geçilebileceğini belirtmiştir. Eski CMUK md. 

282/1 ve yeni CMK 227/1 uyarınca, savcının yargılama 

müzakerelerine katılması mümkün değildir. Adalet Bakanlığı, Adalet 

Okulu'na konuya ilişkin resmi bir açıklama göndermiştir. Mümkün 



olan en yakın zamanda Adalet Okulu'nun bu konuda eğitim vermesi 

gerekmektedir. Biz tavsiye kararımızın uygulamaya konulmasının 

öneminin altını bir kez daha çiziyoruz.

“3.13 Türk Ceza Yargılaması sisteminde hakimler ve savcılar arasında 

yakın bir bağ mevcuttur. Aynı backgrounddan gelmişlerdir, aynı 

fakültede eğitim görmüşlerdir, hakim ve savcı olabilmek için aynı staj 

okuluna gitmişlerdir. Bu staj okulunda aynı eğitimi almışlardır ve 

hakim veya savcı olma arasında tercihi yapma olanağına bile sahip 

olamamışlardır. Bu tercih final sınavı sonrasında Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından yapılmıştır. Adaylar kendileri adına yapılan 

bu tercihi ya kabul ederler ya da istedikleri neyse onu olmaktan 

vazgeçerler.

“… Hakimler ve savcılar aynı adliye binalarında çalışırlar, genellikle 

aynı koridor üzerinde bulunan çalışma odalarında haftanın beş gününü 

geçirirler.  İlk görev yerleri, genellikle küçük yerleşim birimleri, kırsal 

alanlardır.  Duruşma salonlarında, fiilen yanyana otururlar, bazen 

yıllarca sürer bu beraberlikleri ve mahkeme salonlarına giriş ve 

çıkışlarını, alenen aynı kapılardan yaparlar.

“3.14 Türk hakim ve savcıları, tabii ki farklı roller üstlendiklerinin 

bilincindedir. İddia ettiklerine göre, birbirlerinden etkilenmiyorlar. 

Ama dışarıdan bakan insanlara, … çıkarların çatıştığı izlenimi veriliyor. 

İstinaf  Mahkemelerinde yeni düzenlemeye gidilmesi olumlu bir 

gelişme olacaktır. Ancak … tavsiyelerimiz doğrultusunda değişiklik 

yapılması ne zaman, ne de finansal kaynak ister. Bu yüzden, bu 

tavsiyelerimizin bir an önce gerçekleştirilmesi taleplerimizi 

tekrarlıyoruz. Hakim ve savcıların mahkeme salonlarına giriş ve 

çıkışlarını birlikte gerçekleştirmelerinin,  yükseltilmiş seviyede aynı 

kürsüde oturmalarının, benzer cübbeler giymelerinin, bu sırada 

savunma avukatının başka türde bir cübbe giymesinin, savcının 

aşağısında alçak bir zeminde yer almasının, halka ayırılmış kapıdan 

salona girip çıkmasının simgelediği gerçek küçümsenemez.

“3.15 Bir adım sonrasında, yeni inşa edilecek İstinaf  Mahkemeleri 

binalarında hakimin ve savcının yanı sıra avukatın da yükseltilmiş bir 

platformda yer almasının da bir dezavantajı vardır. Bu durumda da, 

savunma avukatı müvekkiliyle ayrı kalacak, duruşma sırasında 

mahkemenin izni olmadan ya da ara talebinde bulunmadan 



müvekkiliyle görüş alışverişinde bulunamayacaktır. 

“3.16 Bize göre, devleti temsil etmesi dolayısıyla savcıya özel bir statü 

tanımak, özel bir kimlik vermek de ayrı bir tartışma konusudur. 

Toplumu temsil etmesi dolayısıyla, özel statü bir tek devletin 

mahkemesine, hakime aittir. Savcı ise ceza yargılamasında bir tarafı 

temsil eder, devlet bu tarafın adıdır, savunma avukatı da diğer tarafı 

temsil eder, bu diğer taraf  da insandır. Tüm bu veriler doğrultusunda, 

en uygun ceza yargılaması sistemi, mahkemenin savcıdan ayrı bir 

bölümde görülmesini gerektirir. 

Evet, bizim yaşadığımız gerçek budur. Kökleşmiş anlayışa ve inanca göre, 

savcıyla / yargıç iç içedir. Sabahleyin aynı servise binip adliyeye gelirler. 

Birlikte çay / kahve içip aynı mekanda öğle yemeği yerler. Salona aynı kapıdan 

girerler, aynı kürsüde otururlar. Ve çoğu zaman, dosyayı birlikte “müzakere” 

ederler. Akşam, aynı servisle lojmana dönerler. Büyük olasılıkla, birbirlerini 

evlerine davet ederler. Yani, uyku dışında sürekli beraberdirler. Bu 

beraberliğin, yargıcı etkilememesi mümkün değildir. Dolayısıyla, müdafiin 

“dosyayı inceleme hakkına” karşı, savcı (CMK 152/2 veya 3713/10-d 

maddeleri uyarınca)  kısıtlılık kararı istenmişse, mutlaka dosya müdafie 

kapatılır, kapatılmaktadır, kapatılacaktır. Ve bu anlayışla uygulama 

değiştirilmedikçe, soruşturma evresinde, silahların eşitliği sağlanamayacaktır.

Çünkü, silahların eşitliği ilkesi, taraflar arasında hukuka uygun bir denge 

kurulmuş olmasını gerektirir. Eğer, sanık ve müdafii, soruşturma evresinde 

dosyaya erişemiyorsa, denge bozulmuş ve silahların eşitliği ilkesi ihlal edilmiş 

olur. Nitekim, daha önce değindiğimiz Avrupa Komisyonu Tavsiye 

Kararlarının “savunma avukatının soruşturma dosyasına erişimi” başlıklı 5. 

bölümünde, konuya ilişkin olarak aynen şöyle deniliyor:

“5.33 Savunma avukatının dosyalara erişimi, sanığın adil yargılanma 

hakkının en temel koşullarındandır. Bu konuya ilişkin olası 

engellemeler dikkatle izlenmeli ve sorgulanmalıdır. Adalet Bakanlığına 

bu konuya ilişkin engellemelerin önüne geçilmesini şiddetle tavsiye 

ederiz …

“5.34 Adil yargılanma hakkında hiçbir koşul, savunma avukatının 

dosyalara rahatlıkla erişiminin sağlanması koşulu kadar önem 

taşımaz.”



4) YARGI BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANMADIKÇA ÖZEL 

YETKİLİ MAHKEMELER DURDUKÇA ADİL YARGILAMA 

HAKKI OLAMAZ

Tabii, vurgulamaya çalıştığımız bu gerçeklerden başka, bağımsız / kaliteli 

ve iyi işleyen bir yargı varsa, savunma hakkı etkin olabilir. Eğer yargı 

yürütmeye bağlıysa ve yargıçlarla / savcılar insanlığın ortak değerlerine / 

insana / insan haklarına duyarlı değilse, savunma görevi (ne yaparsa / yapsın) 

hiçbir katkı sağlamaz, sağlayamaz. Bugün Türkiye'deki durum budur. Çok 

ciddi bir yargı bağımsızlığı sorunu vardır.

Özellikle, bir bölüm savcılarla / mahkemelere özel yetki  / geniş yetki / 

olağanüstü yetki / istisnai yetki tanınmış olması, o yerlerde savunma 

görevinin hiç yapılamaması ve adil yargılanma hakkına hiç ulaşılamaması 

sonucunu yaratıyor. Çünkü, olağanüstü yetki keyfiliğe yol açıyor. Her gün bu 

keyfiliğin sayısız örneklerini yaşıyoruz. Özel yetkililer, giderek bir 

Frankeştayn olmuştur. Demokrasiyi ve hukuk devletini tehdit ediyorlar. Kimi 

zaman, yürütme ve yasama organıyla bilek güreşi yapmaya başladılar. 

Tutuklamayı bir koruma önlemi olarak değil, cezalandırma ve soruşturma 

aracı olarak kullanıyorlar. Diledikleri zaman, en temel hakları askıya alıyorlar. 

Ergenekon diye, KCK diye 95 gazeteci tutuklandı. 8 milletvekili cezaevinde. 

Basılmamış kitap toplanıyor. CMK'nun 46 ve 124. Maddeleri ile Avukatlık 

Yasası'nın 36. maddesine rağmen, iş sahibinin teslim ettiği belge zorla ve 

savcılık tehdidiyle avukattan alınıyor. Hopa olayıyla ilgili Erzurum 

uygulamasında, “menfaat çatışması olduğu” öne sürülerek, bir avukatın 

ancak bir şüpheliyle görüşebileceği dayatılıyor. Böylece, tutuklanmış 

insanların avukattan yararlanma hakkı, alenen ve fiilen engelleniyor. 

Engelleyen savcı, yeni HSYK tarafından ödüllendirilip Başsavcı vekilliğine 

getiriliyor. Tutuklama isteğini reddeden, tahliye oyu veya kararı veren, tahliye 

ve beraat yolunda görüş bildiren savcı ve yargıçlar, haklarında şikayet var 

gerekçesiyle, görevden alınıp başka yerlere gönderiliyor.

Ama, keyfi karar ve uygulamalarıyla, temel hakları asıya alanlar aleyhine 

hiç “olur” verilmediği gibi, haklarında soruşturma açılması için mahkeme 

kararı bulunanlar da titizlikle korunuyor ve yükseltiliyor. Örneğin, Ankara 4. 

İdare Mahkemesi kararına rağmen, Zekeriya ÖZ hakkında soruşturma 

açılmamış, kendisi İstanbul Başsavcı vekilliğine yükseltilmiştir. Ve Bursa 

Barosu başta olmak üzere, birçok avukatın şikayetine ve Ankara 15. İdare 

Mahkemesi kararına rağmen, Coşkun DEMİR hakkında yine soruşturma 



açılmamış, kendisi Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

İşte, bu anlayış keyfiliği artırıyor, adil yargılanma ve savunma hakkını 

öldürüyor. Gerçekten basılmamış kitapla ilgili mahkeme kararı ve avukatlara 

da imzalatılan savcılık talimatı, nasıl bir uygulamayla karşı karşıya 

olduğumuzun çok çarpıcı örnekleridir. Birlikte okuyup görelim:

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Kararı:

“Soner Yalçın'dan elde edilen bilgi ve örgütsel dökümanlar 

çerçevesinde Ahmet Şık ve Soner Yalçın bilgisayarlarından elde edilen 

İmamın Ordusu belgeleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 

Mart 2011 tarih B.05.1.EGM.4.34.46 755 sayılı yazısı ekinde sunulan 

16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık rapor incelenmiş kitap taslağının 

önceden hazırlanıp daha sonra örgütte etkin konumda bulunan Soner 

Yalçın'a gönderildiği kitap üzerinde yazdığı notların talimata 

dönüştürülerek Ahmet Şık'tan elde edilen kitap taslağında uygulandığı, 

Ergenekon Silahlı Terör Örgütü talimatlarıyla bu kitabın yazdırılmaya 

çalışıldığı kitap içeriğinde açıkça terör örgütünün ve amacının 

propagandasının yapıldığı suçu ve suçluyu övme, adil yargılamayı 

etkilemeye teşebbüs suçlarının da örgüt talimatlarıyla kitabın 

bastırılarak sansasyon ve dezenformasyon yapılmasının planlandığı, 

yargılanan örgüt üyelerine de bu suretle moral ve motivasyon 

verilmeye çalışıldığı, 49 sayfalık inceleme tutanağında ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir.

Söz konusu yazıların henüz basılmadığından kitap niteliğinde 

olmadığı, kitabın içindeki örgütsel emir ve talimatlar ile paragraf  

aralarına yerleştirilmiş, eklenmesi ve çıkarılması gereken yerlere ilişkin 

notlardan şu haliyle örgütsel doküman niteliğinde olduğu, örgütün 

amacına hizmet etmek ve propagandasını yapmaya yönelik 

hazırlandığı anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü:

a. İmamın ordusu isimli doküman ve tüm nüshalarına

b. İçerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına

c. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 17 Mart 2011 tarih 

B.05.1.EGM.4.34.46 755 sayılı yazısı ekinde sunulan 16 Mart 2011 

tarihli 49 sayfalık rapor içeriğinde belirtilen evrak ve tüm nüshalarına 

CMK 121,122,123/2,124,127 uyarınca el konulmasına

karar verildi.”



“VE SAVCILIK TALİMATI

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.03.2011 tarih 2011/397 

Değişik İş sayılı mahkeme kararı doğrultusunda İmamın Ordusu isimli 

doküman ve tüm nüshalarına veya kitap taslağına, 3. kişilerde buluna 

nüshalarına, kitap haline dönüştürülmüşse suretlerine içerik olarak 

aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına el konulmasına ve muhafaza 

altına alınmasına şüphelinin avukatına da bir nüshasını verdiğini beyan 

ettiğinden avukatındaki nüshalarına da el konulmasına mahkeme 

kararına rağmen vermeyen veya vermek istemeyenlerin ellerinde 

bulunan nüshaların temini için gerektiğinde arama ve el koyma kararı 

talep edilmesi bulunması muhtemel diğer adreslerin tespit edilerek bu 

adresler için de arama kararı talep edilmesi aksine davranışın hem 

CMK 124 hem de örgüte yardım suçunun oluşturacağının 

bildirilmesine…

Tebliğ Tebellüğ Tutanağı”

Evet, hukuk devleti ve yargı kararına saygı türküleriyle yaşadığımız gerçek 

budur. Yargı bağımsızlığı kalmamış, özel yetkili mahkemeler demokrasiyi 

boğan bir frankeştayn olmuştur. Artık, Türkiye'de AİHM kararları ışığında 

hukuk devleti ilkeleri değil, düşman ceza hukuku uygulanıyor. Alman 

hukukçu Günther Jakops'un önerisi olan ve 11 Eylül saldırılarından sonra, 

çok sıcak bakılan düşman ceza hukuku anlayışı, CMK'nun 250, 251, 252. 

Maddeleri ve 3713 sayılı yasa ile hayata geçiriliyor. Bu anlayışa göre, tehlikeli 

sayılan kişilere, yurttaş ceza hukuku uygulanmaz. Onlar düşmandır, düşman 

ceza hukuku ile bertaraf  edilmeleri gerekir.

Gerçekten, siyasal iktidara yakın bir köşe yazarının diliyle, ülkemizdeki 

bütün soruşturmalar “polis merkezli” olarak yürütülüyor. Savcılar 

“yönlendirici / denetleyici” değil, “onaylayıcı ve meşrulaştırıcı” bir görev 

üstleniyor. (Ali BAYRAMOĞLU, Yenişafak, 28.12.2011) Böylece, bazı 

çevrelerin kızdığı gazeteci / avukat veya başka mesleklerden insanlar, yargı 

formatı kullanılarak, düşman ceza hukuku kurallarıyla ezilip sindiriliyor, 

susturuluyor. Bu süreci, hukuk devletinin işleyişi saymak, kocaman bir 

yalandır. Masumiyet asıldır, uzun tutukluluğa biz de üzülüyoruz, hele bir yargı 

kararını bekleyelim diyerek, insanları kandırıyorlar. Oysa, gizli tanıklı ve dijital 

senaryolu yeni bir engizisyon modeli yaşıyoruz. Bu uygulamada, avukatın yeri 

/ savunma görevinin rolü yoktur. Bağımsız bir yargı yoktur. Dolayısıyla ve 

kesinlikle, adil yargılanma hakkı yoktur.



Nitekim, başka bir BURSA örneği, vurguladığımız bu gerçeği çok çarpıcı 

biçimde doğruluyor. Yargının durumunu ve avukatın rolünü anlayabilmek 

için, bu örneğe bakmak yeterlidir. Birlikte, inceleyip değerlendirelim. 

Kurulması planlanan bir fabrika için Bursa Barosu ile bazı çevre örgütleri 

idari yargıya başvurmuştur. Zor bir süreç yaşanmış, çeşitli yürütmeyi 

durdurma ve iptal kararları alınmıştır. Ama, sonunda fabrika yapılmıştır. 

Fabrikanın mutlaka yapılması yolunda, Başbakanın bir yazısı ve Bayındırlık 

Bakanının katkıları vardır. 

Bursa Barosu'na bağlı meslektaşlarımız, zorlu bir yargısal mücadele 

verdiklerini ve hukuksal açıdan haklı çıkmalarına rağmen, ihlali 

önleyemediklerini, dolayısıyla prestij ve onurlarının kırılmış olduğunu 

belirterek, Başbakan, Bayındırlık Bakanı ve Belediye Başkanı aleyhine 

tazminat davası açmışlardır. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ret kararı 

vermiştir. Karar temyiz edilince, Y4HD idari yargı sürecini esas alarak ve 

kesinleşmiş yargı kararlarına vurgu yaparak, davacı avukatların çok zorlu bir 

uğraş verdiklerini, dolayısıyla doğan sonuçtan zarar gördüklerini kabul 

ederek, tazminata karar verilmesi gerekirken, reddedilmesini yasaya aykırı 

bulup bozmuştur. (Y4HD'nin 26.05.2008 gün ve 2008/6404-7002 sayılı 

kararı) Bursa mahkemesi DİRENME kararı vermiştir. Direnme kararı 

temyiz edilince, YHGK oybirliğine yakın bir çoğunlukla ve Y4HD kararı 

doğrultusunda, yine tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirterek, bu kararı 

bozmuştur. (YHGK'nun 25.11.2009 gün ve 2009/4-453-553 sayılı kararı) 

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi bozmaya uymuş, ama yeniden ret kararı 

vermiştir, verebilmiştir. Oysa, 1086 sayılı HUMK'nun 429/son maddesi ile 

6100 sayılı HMK'nun 373/6 maddesi gayet açıktır. “Hukuk Genel 

Kurulu'nun verdiği karara uymak zorunludur.” Ve bu apaçık yasal kural yok 

sayılmıştır. Çünkü, Başbakan aleyhine karar verebilmek mümkün değildir. Ve 

nasıl olsa, Yargıtay'ın yapısı değiştiği için, basılı bir onama kararıyla sorunun 

çözüleceği düşünülmüştür.

Mahkemenin bu son ret kararının, HSYK'nın yeni Yargıtay ve Danıştay 

üyelerini seçtiği 24.02.2011 günlü kararıyla birlikte değerlendirdiğimiz 

zaman, durum apaçık anlaşılıyor. 6110 sayılı yasa, 14.02.2011 günü 

yayınlanarak yürürlüğe girdi. HSYK, bu yasa uyarınca, 15.02.2011 günü 

seçim usullerini belirledi. Ve 24.02.2011 günü, kendi açıklamasına göre, 4988 

adaydan Yargıtay'a 160 üye, 544 adaydan Danıştay'a 51 üye seçti. Yani, günde 

8 saatten, 6 iş günü, en çok 48 saat çalışarak, toplam 5532 adayın dosyalarını 



inceleyip yeni üyeleri belirledi. Ve dosya başına 31 saniye düşen bu liyakat 

değerlendirmesinden sonra, seçilenlerin hepsi (nerden / nasıl tanıyorlarsa) 

43 üyenin katıldığı YHGK kararına muhalif  iki üyeden birine, A. Nazım 

KAYNAK'a blok oy verip Yargıtay Başkanı seçtiler.

Sonuç olarak, özel veya olağan yetkilisiyle, çok ciddi bir yargı sorunumuz 

olduğunu tekrarlıyorum. Öncelikli görevimizin, bağımsız / özel yetkilerle 

donatılmamış ve kaliteli bir yargı mücadelesi olduğuna inanıyorum. Ancak 

bunu başarabilirsek, adil yargılanma hakkı çerçevesinde, etkin bir savunma 

görevi yapabileceğimizi ve avukatın bağımsızlığına ilişkin özgün koşulları da, 

o gün konuşabileceğimizi belirtiyorum.

Saygılarımla.



Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE SAVUNMA 
HAKKI VE AVUKATIN BAĞIMSIZLIĞININ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE BAROLARA DÜŞEN 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Değerli Konuklar,

Bu oturumda “adil yargılanma hakkı” , “savunma hakkı”, “avukatın 

bağımsızlığı” gibi  bir hukuk devletinde hem “medeni” ve hem de “ceza” 

yargılamasında  oldukça önem arzeden anahtar kelimeler içeren bir konuyu 

tartışacağız. Geçen dönem “Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği” yapmış 

olan uygulama kökenli bir akademisyen meslektaşınız olarak, şu an birlikte 

bildiri sunmaktan ve tecrübelerinden yararlanmaktan büyük bir haz 

duyduğum “İstanbul Barosu Eski Başkanı” Av. Sn.  Turgut KAZAN ve 

“Eskişehir Barosu Başkanı” Av. Sn. Rıza ÖZTEKİN gibi iki kıdemli 

meslektaşımızın varlığından  ilham alarak oturumun konusu olan “Adil 

Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Savunma Hakkı ve Avukatın Bağımsızlığı”na 

“Baroların Yükümlülükleri” penceresinden bakmaya çalışacağım. 

a. Genel Olarak Adil Yargılanma ve Savunma Hakki ve Avukat

Bağımsızlığı

İnsanın sırf  insan olmasından dolayı dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerden biri olarak kabul edilmiş olan 

“savunma hakkı”, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan çağdaş 

ülkelerin anayasalarında bir insan hakkı olarak anayasal teminat altına 

alınmıştır. Bu hak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile başlayan süreçte 



başta AİHS olmak üzere pek çok uluslararası ve bölgesel düzeydeki sözleşme 

ile korunan evrensel değerler arasında girmiştir. 

“Adil yargılanma hakkı” ise; süratli, açık ve tarafsız yargılanma; 

silahların eşitliği; doğal hakim ilkesi vb. haklar ile birlikte  savunma hakkkını 

da kapsayan bir şemsiye insan hakları kavramıdır. Bu kavram en somut şeklini 
1

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin (AİHS) 6. Maddesi  ile;  

“Amerikan Anayasası”na yapılan “6. Değişiklik” de  (VI. Amendment to 
2the US Constitution) bulmuştur.  1982 Anayasası da hem “savunma” ve hem 

de “adil yargılanma” haklarını, 36. maddesinde hak arama özgürlüğü 

çerçevesi altında güvence altına almıştır.

Aslında bütün ceza veya  medeni muhakemesi  süjeleri için ve elbette de 

avukatlar için de bir teminat olarak çeşitli seviyelerde öngörülmüş  olan 

“bağımsızlık/özgürlük” kavramı, kelime olarak herhangi bir kısıtlamaya, 

zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı 
3olmamayı betimleyen bir kavramdır.  Bu çerçevede avukat bağımsızlığı ise, 

avukatın herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünmesi, savunma 

görevinin ve adil yargılanmanın gereklerinin yerine getirilmesi için çalışması 

demektir. Zaten avukat, yargının kurucu unsurlarından olan “bağımsız” 

1 AİHS'nin  6. maddesi  “Adil Yargılanma Hakkı”nı şu şekilde düzenlemiştir: “1. Herkes, gerek medeni hak 
ve yükümlülükleriyle ilgili anlaşmazlıklar, gerek ceza alanında kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda 
karar verecek olan, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre 
içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda 
verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin 
korunması veya davaya taraf  olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık 
oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu 
göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak 
sürdürülebilir. 2. Bir suç iddiası altındaki herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. 3. 
Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden 
en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b) Savunmasını hazırlamak için 
gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;  c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir 
savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun 
bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin 
yardımından yararlanabilmek; d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da 
iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; e) Duruşmada 
kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin 
yararlanmak”.

2 ABD Any, 6. Değişiklik: “Bütün ceza davalarında sanık, suçun işlendiği iddia edilen bölgeye bakan kanunla 
kurulmuş bir mahkeme tarafından, tarafsız bir jüri ile, iddianın mahiyeti ve nedeni hakkında 
bilgilendirilerek, aleyhindeki tanıklarla yüzleştirilerek, lehine tanıkları temin etmesi sağlanarak, [...] 
savunması için müdafi yardımından faydalanabileceği hızlı ve açık bir yargılanma hakkına sahip olacaktır”. 
Bu hususta geniş bilgi için bkz. KOCAOĞLU S. Sinan,  “TÜRK CEZA MUHAKEMESİ 
SİSTEMİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN BİR 
REFORM ÖNERİSİ”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 92, Yıl: 23, Ocak/Subat 2011, sf. 
238-286.

3 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdksozluk.com/ (Erişm Tarihi: 05. 01. 2012).



savunmayı serbestçe temsil eden hukukçu kişidir (Av. K. m. 1). Bu 

düzenlemeye amaçsal yorum yapıldığında ise “bağımsız savunma”nın 

serbestçe temsil edilebilmesi için, avukatın her türlü baskıdan uzak bir 

şekilde görevini yapabilmesi yani bağımsız olması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu yüzden de avukatın erk  ve süjelere karşı bağımsız olması için 1136 

sayılı “Avukatlık Kanunu”ndan başlayarak (örneğin Av. K. m. m. 58/1 yani 

adli aramalarda avukatın üzerinin ağır cezalık bir suç üstü hali olmadıkça 

aranamayacağı); 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu” (örneğin TCK m. 128'de 

düzenlenmiş olan savunma bağışıklığı); 5271 sayılı “Ceza Muhakemesi 

Kanunu”nunda (örneğin CMK m. 203/3 gereğince duruşma düzenini 

sağlamak maksadıyla avukata disiplin cezası verilememesi) gibi pek çok 

normatif  düzenlemeler öngörülmüştür.

Açıktır ki bu teminatların amacı sadece avukatın bağımsızlığını iddia ve 

yargılama makamı gibi diğer muhakeme süjelerine karşı bağımsızlığını 
4sağlamak değildir.   Aynı zamanda medeni muhakemede müvekkili, ceza 

muhakemesinde ise savunmasını üstlendiği şüpheli veya sanığa karşı 
5bağımsızlığını da sağlamaktır.  Bununla birlikte avukat, yasama organına 

olduğu kadar ve idare organları ile birlikte levhasına kayıtlı olduğu baroya 
6 yani yürütme erklerine karşı  olduğu kadar; avukatı, duruşmayı izleyen 

izleyiciler gibi üçüncü şahıslara ve kamuoyu ile medyaya karşı da bağımsız 
7kılmaktır.     

b. Baroların Avukat Bağımsızlığını Sağlama Görevi

Uygulamadan da sıkça bilindiği üzere  avukat (müdafi),  yapmakta 

olduğu savunma görevinin neticesinde sık sık kolluk kuvvetleri, diğer 

yargılama süjeleri, üçüncü şahıslar ve medya ile karşı karşıya gelebilmektedir. 

Böylesi  durumlarda, savunma görevini icra ederek esasen bir kamu hizmeti 

yapan avukat, adeta karşısındaki koskoca orduyla tek başına çarpışan bir 

asker görünümünde olmaktadır. İşte bir kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşu olan baroların avukatin bağımsızlığını sağlamak için olan en önemli 

görevlerinden birisi, tam bu noktada devreye girmektedir. Zira, barolara 

kanun koyucunun yüklediği başat görev üzerine çeşitli yönlerden yapılan 

4 Bu hususta detaylı bilgi için bkz. KOCAOĞLU S. Sinan, “MÜDAFİ”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 
253-257.

5 Ibid.
6 Ibid. s. 264-268.
7 Ibid. s. 268-270.



haksız taarruzların ortasındaki avukatı her ne pahasına olursa olsun  

korumaya almak değil midir?

Kanun koyucu bu amacı gerçekleştirebilmek için Baro Başkanları'na ve 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı'na meslek onuru bağımsızlığı ile 

ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü 

organlara karşı savunmak mükellefiyetini yüklemiştir (Av. K. m. 97/6; m. 

123/6). Dolayısıyla avukatın bağımsızlığını korumak başkanları marifeti ile 

birinci elden baroları ve TBB'nin sorumluluğundadır. 

Hal böyle iken baroların böylesi bir vazifenin icrasında uygulayacağı 

kriterler, baro yönetiminin siyasi veya ideolojik duruşuna göre avukata 

ayrımcılık yapmak ya da avukata arka çıkmanın baroya veya baro yönetimine 

kaybettirebileceği kişisel menfaatleri hesaplamak gibi uygulamada sıkça 

görülen örnekler değildir. Bilakis, barolar, hukukun üstünlüğü ve savunma 

hakkının gereği gibi icrası ilkelerinin yerine getirilmesi için koşulsuz ve ön 

yargısız olarak, haklı veya haksız nedenlerden dolayı başı derde girmiş 

avukata yardımcı olmalıdır. Bu yardımda birincil maksat, öncelikle, avukata 

yalnız olmadığı ve baronun bir örgüt olarak meslektaş dayanışması ile kişinin 

madden ve manen arkasında olduğunun avukata hissettirilmesidir.

Soruşturma safhasında, polis veya jandarmaya şüphelinin savunma 

hakkının tesisi için tek başına gitmiş olan avukat hakkında kolluk alt-

kültürünün etkisi ile gerçeğe aykırı bir tutanak tutulması durumunda, baro 

derhal avukatın yanında olmalıdır. Cumhuriyet savcılığında şüphelinin 

ifadesi için bulunan avukata karşı vuku bulabilecek herhangi bir olayda baro 

derhal o avukatın yanında yer almalıdır.  

Mahkemede sanığın savunmasını yaparken hakimle tartışmak zorunda 

bırakılan avukatın baro derhal yanında olmalıdır.   Davalarda duruşma 

esnasında veya sonrasında üçüncü şahıslar veya medya ile karşı karşıya kalan 

avukatın  barolar vakit kaybetmeksizin yanında yer almalıdır. Sayıca çok 

arttırılabilecek bu örneklerde, baro görevinden dolayı avukata karşı fiziksel 

veya psikolojik “zorbalık” (bullying) ya da “adli taciz” (mobbing) 

uygulayan, iftira atan, tehdit eden, kısacası şahsiyet haklarını ihlal eden tüm 

kişilere karşı işgal ettikleri statüleri ve konumları ne olursa olsun haklarında 

hukuku ve cezai takibat yapılması için avukata her türlü desteği vermelidir.  

Bu kişiler hakkında gerek baro tüzel kişiliği ve gerekse üyeler nezdinde  

şikâyet ve suç duyurusu mekanizmaları kullanılmalıdır. Basın açıklamaları 

yapılmalıdır. Avukatlar hiçbir şekilde haksızlıkların karşısında yapayalnız ve 



korunmasız bir şekilde bırakılmamalıdır. Çünkü, barolar öncelikle bir 

meslek kuruluşudur ve varlık amacı mensuplarını  korumak ve kollamaktır. 

Burada vurgulamak istediğimizi husus, avukat bağımsızlığını 

gerçekleştirmek için baroların adeta birer toplumsal baskı aracı olarak 

kullanılmasıdır.

Baroların avukatlar lehine, ısrarlı bir şekilde uygulayacakları engelleyici 

ve bastırıcı politikalar neticesinde, avukatlara karşı kendilerini belki görevleri 

süresince geçici olarak kullanımlarına verilmiş olan kamu gücünün 

kendilerinde uyandırdığı yanıltıcı üstünlük duygusunun etkisi ile, gerekse 

kendi kişisel özellikleri nedeni ile, üstün hisseden ve haksız fiillerde bulunan 

bütün kişiler, süreç içerisinde kendilerini savunma görevini yapmasını 

engelleyecek davranışlardan kaçınma mecburiyetinde hissedeceklerdir. 

Ancak, baroların “birlikten kuvvet doğar” ilkesini kullanarak ortaya 

çıkarabilecekleri sinerji ülkemizde savunma yetki ve hakkının 

gerçekleştirilmesinde en önemli rolü oynayan avukatın, hak ettiği şekilde 

layıkıyla görevini yerine getirebilecektir. Yoksa, her an karşısındaki kolluk, 

savcılık veya mahkeme görevlileri veya üçüncü şahıslar ya da medya ile karşı 

karşıya gelme endişesi içerisinde kalacak olan avukat, şüpheli veya sanığı 

savunması gereğince yapamayacağı gibi, işini yaparken sürekli endişe 

içerisinde yaşayan avukatın kendisine ve mesleğine saygısı bile yok olacak, 

karamsarlığa düşecektir.     

Böylesi bir durumu önleyecek güç, bizce, baroların meslektaşlarına karşı 

dayanışma içinde olduğunu alenen göstermektir. Bu aynı zamanda baroların 

örgütsel olarak var olabilmesi ve amaçladıkları saygın konuma ulaşabilmeleri 

için bir  zorunluluktur.      

Elbette ki haksızlığa uğrayan avukata destek olma konusunda tek vazife 

tümel olarak bir tüzel kişi olan baronun değildir. Tikel olarak da o esnada 

orada canlı ve kanlı olarak bulunan birer gerçek kişi olan diğer avukatlar da, 

aynı olayın başka bir zaman kendi başına da gelebileceğini düşünerek ve 

nemelazımcılık yapmadan adeta kendi başına geliyormuş gibi olumsuz 

durumdaki avukata gerekli hukuki, maddi ve manevi desteği yapmalıdırlar.

Ancak, üzülerek söylemek zorundayız ki, ne barolar ne de savunmanın 

emekçileri olan avukatlar/müdafiler henüz bu hedefi yakalamış durumda 

değillerdir. Hatta, bazen halk deyimi ile birbirlerinin gözünü oyacak 

derecede mücadele içinde bulunan meslektaşların olduğunu görmek üzüntü 

vericidir. 



c. Ankara Barosu Örneği

 Baroların avukatlara destek oldukları örnekler maalesef  ki fazla değildir. 

Daha çok küçük baroların yönetimlerinde görülen avukatın yetki sahasındaki 

kolluk görevlileri veya savcı ve hakim gibi diğer yargılama süjeleri ile 

geliştirilmiş olan iyi ilişkileri bozmama adına yalnız bırakıldığına dair örnekler 

çoktur. Bazı baro başkan ve yönetim kurulu üyelerinde var olan bu sığ 

düşünceler, geçici bir süre kamu görevini icra etmek için tayin ile o şehre veya 

ilçeye gelmiş görevlilerin avukata yapabildikleri bir takım haksızlıklara adeta 

göz yumulmakta ve savunma hakkını ihlal edici yanlış hareketler cevapsız ve 

cezasız kalmaktadır.

Kurumsal veya kişisel olarak karşına gelen avukata yönelik yaptığı yanlış 

hareketlere hiçbir karşılık almamaya alışan o kamu görevlisi, yaptığı hatayı 

çok normal olarak algılamakta, daha kötüsü bu hareketleri bir davranış kalıbı 

haline getirmekte ve meslek hayatının geriye kalan dönemlerinde de dozunu 

arttırarak bu yanlışlıkları sürdürmektedir. “Adli mobbing”e maruz bırakılmış 

avukat ise iktidarın karşısında yanında kimsenin durmaması neticesinde, bir 

tür “öğrenilmiş çaresizlik” sendromu ile uğradığı zorbalıklar karşısında 

sesini çıkarmaya başlamaktadır. 

Avukata karşı meydana gelebilecek her türlü haksız olaya karşı 

kanaatimizce öncelikle her baro tüzel kişiliğinin organizasyon yapısı 
8içerisinde birer “Avukat Hakları Merkezi”  kurmalıdırlar. Ülkemizde 

öncülüğünü Ankara'nın yaptığı, hâlihazırda İstanbul, İzmir, Balıkesir gibi bir 

takım barolarda mevcut olan bu uygulama hızla ülkedeki diğer bütün 

barolara da yayılmalıdır.  Kurulacak olan bu Avukat Hakları Merkezlerin de 

muhakkak bilgili, deneyimli, kıdemli,  cesur ve saygın bir avukatlar yer 

almalıdır. 

8 Bu merkezin her baroda kurularak eşgüdümün sağlanılması maksayla Ankara Barosu'nun  “Avukat Hakları 
Merkezi Yönergesi” ek olarak bildirimize konulmuştur. 

9 Her ne kadar “Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide birleşemeyecek görevler” başlığını taşıyan Av. K. 78. 
madde birinci fıkrada “[…]baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen 
işler ücretsiz görülür” denilse de, kanatimizce bu hüküm “Avukat Hakları Merkezi”nin faaliyetlerini 
kapsamaz. Çünkü, avukat hakları merkezinde çalışan avukatların vazifesi genel olarak, merkezden yardım 
talebinde bulunan avukatakarşı gerçekleşen haksız fiileri tespit edip, tutanağa dökerek, baroya bilgi vermek 
olduğu için kanaatimizce adı geçen merkezin faaliyetleri ne “baro menfaatlerini gözetme”, ne “temsil” 
ve ne de “savunma”dır. Ankara Barosu gibi yaklaşık Türkiye'nin en büyük ikinci barosunda bile  Avukat 
Hakları Merkezi üyesi avukatların adı geçen sene boyunca görevlendirildikleri olaylarda toplam yol 
masrafları ve görevlendirmeler 2008 yılında toplam 7000 TL gibi cüzi bir miktar tutmuştur. Ancak, bu 
küçük miktar para, savunma hakkının tesisi ve avukat bağımsızlığı için çok büyük vazifeleri yerine getirdiği 
kanaatindeyiz. Nitekim, Avukatlık Kanunu'nun 78. maddesinin ikinci fıkrası, yolculuk ve ikame giderleri ile 
diğer zaruri giderlerin baro kasasından ödeneceğini hükme bağlamıştır. Bu hüküm ile, en azından, 
avukat/müdafi haklarının korunması için görevlendirilen avukatların yaptıkları zaruri masraflarının 
ödenmesi bile görevi “angarya” olarak kabul etmekten çıkarır.



Merkeze gönüllülük esasına göre alınacak üyelere avukat hakları 

merkezinin görev alanına giren faaliyetlere katıldıklarında muhakkak yol 
9 

masrafları ve uygun görülecek bir miktar “ücret” takdir edilmelidir.

Böylelikle, gece veya gündüz mevhumu tanımadan bazen saatler alan avukat 

haklarını koruma  vazifesi, görevli avukatlara bir angarya gibi gelmemeli ve 

bütün dikkatini bu işe verebilmelidir. Çünkü, isteksizce yapılacak bir avukat 

hakları merkezi faaliyetinde  görevli avukatın, görevi dolayısıyla zorbalığa 

uğrayan avukata yapılacak saldırıları tam ve doğru olarak dinlememesi, 

algılamaması ve tutanağa dökememesine sebebiyet verebilecektir ki bu da 

merkezin kuruluş amacını baltalayacaktır. 

Avukat hakları merkezinin kurulma amacı, elbette ki dolaylı ama nihai 

olarak savunma hakkının ve avukattan/müdafiden yararlanma hakkının 

gereğince uygulamaya geçirilmesini kolaylaştıracaktır. Bu konuda 

ülkemizdeki tüm baroların şemsiye örgütü olan Türkiye Barolar Birliği'ne bu 

merkezlerin kurulmasını teşvik, koordinasyon vazifesi düşmektedir. Şu 

günlerde tartışması süren yeni Avukatlık Kanunu taslağına bu husus 

muhakkak detaylı bir şekilde eklenerek yasal bir dayanak kazandırılmalıdır. 

Bunun yanında TBB bünyesinde kurulacak akademisyenler ve 

uygulamacılardan oluşan bir karma kurulun bu konuda her baroda 

uygulanacak bir model iç yönetmelik hazırlayarak uygulama alanına 

konulması, savunma hakkı yanında avukatlık haklarının yani avukat 

bağımsızlığının korunmasında bir nevi kalkan olacaktır. 

Ankara Barosu'nun avukat bağımsızlığı konusunda avukata destek 

amaçlı olarak öncülük ettiği bir diğer önemli ve örnek uygulama ise, (şahsıma 

ait bir adlandırma ile) “avukatlara/müdafilere görevleri ile ilgili su-i 
10muamelelerde bulunan kamu görevlileri veri tabanı”dır.  Avukatların 

kendilerine haksızlık veya kötü muamele ettiklerinden dolayı şikâyet ettikleri 

kamu görevlilerine ait dilekçeler bir “veri tabanı” haline dönüştürülmekte ve 

adı geçen kamu görevlileri hakkındaki işlemler baro tarafından takip 
.11edilmektedir

Bu veri tabanının bir başka faydası da özellikle avukatlara kötü veya 

aşağılayıcı muamelelerde bulunan hukukçu kökenli kamu görevlileri ile 

ilgilidir. Bu kamu görevlileri istifa veya emeklilik gibi idari işlemler ile mevcut 

 

 
 

  
  

 10 Zira anılan merkezin görevlerinden birisi de çalışma konuları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmaktır 
(Ankara Barosu Avukat Hakları ve Toplumsal İlişkiler Merkezi Yönergesi, m. 6, b. d  [bkz. EK-1]). 
Açıkladığımız bu veritabanına da yeni avukatlık kanununda yasal dayanak kazandırılması uygun olacaktır.



hukuki statülerinden ayrılıp baroya avukat olarak kayıt olmak veya avukatlık 

stajına başlamak amaçları ile başvuruda bulunduklarında, zamanında aynı 

hukuk fakültesinden mezun olduğu hukukçu meslektaşı avukatlara kötü 

davranan, avukatlık statüsüne saygı göstermeyen bu kişilerin  başvuruları 
12

daha bir özenle incelemeye alınmaktadır.  Bu uygulamanın ülke çapındaki 

bütün barolarda TBB öncülüğünde yaygınlaşması savunma hakkının yalnız 

koruyucusu avukatın elini kuvvetlendirecek, anılan “kara listeye” girmemek 

ve baroya başvuruları öncesinde özenle araştırılmamak, icabında da 

reddedilmemek için hukukçu kökenli hakim ve savcı statüsündeki kamu 

görevlilerinin kendilerine çeki düzen vererek yargının üçüncü ayağı olan 

avukatlara hak ettikleri şekilde iyi muamelelerde bulunmaları konusunda fiili 

bir durum yaratacaktır.  11. 01. 2012 

Saygılarımla,        

EK-1

ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ 

YÖNERGESİ

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Barosu bünyesinde kurulan 

ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ'nin kuruluş, görev, 

11 Baroların tutacağı bu veritabanının, kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK m. 135) suçunu oluşturabileceği 
şeklinde gelebilecek olan potansiyel eleştirilerin haksız olacağı kanaatimizi şimdiden belirtmeliyiz. Zira 
burada bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan baroların, üyelerinin kendilerine meslek 
haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunan kamu görevlileri hakkındaki şikayetlerinin baro tüzel kişiliği 
adına takibi için verilen dilekçelerin kaydının tutulmasının anılan suçun maddi ve manevi unsurlarını 
oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Neticede idare hukuku çerçevesinde kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu olarak kendilerine mahsus bir tüzel kişilik sahibi olan baroların yapılan başvuruları bir veritabanı 
şeklinde kaydetmek ve saklamak zorunda olduğu izahtan varestedir. Kişisel verilerin kaydedilmesi başlıklı 
TCK m. 135 şu şekildedir: “(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı 
olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri 
kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır”.

12 Savunma hakkını ihlal eden hakim ve savcıların baroya üye olarak kabul edilmemesi  ile ilgili olarak Ankara 
Barosu'nun pek çok kararı vardır.  Örneğin görev yaptığı sürede avukatlar tarafından pek çok baroya 
şikayet edilen Ankara 9. Ceza Mahkemesi Başkanı İ.K.'nın baroya kayıt edilmemesi ile ilgili olarak 
“Avukatların Müthiş İntikamı” başlıklı haber için  bkz.  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ 
20048580.asp  (Erişim Tarihi: 03. 03. 2012). Başvurucu emekli hakime,  ret gerekçesi olarak ise “Avukatlık 
Kanunu'nun 'Avukatlığa Kabulde Engeller' başlıklı 5. maddesinin (c) bendinde yer alan 'Avukatlık 
mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak' hali” gösterildi (id.). 
Ancak Ankara Barosu'nda başvurusu reddedilen bu kişinin daha sonra başka bir baroya başvurup, kayıt 
olmasının önünde hiç bir engel yoktur. Bu yüzden hakim ya da savcı olarak kürsüde otururken savunma 
mesleğine saygısı olmayan kişilerin, emekliliklerinden sonra dışladıkları avukatlık statüsüne geçmeye 
çalışmalarının, TBB tarafından koordine edilen ve tüm barolarda örgütlenmiş bir avukat hakları sisteminin 
altında incelemeye alınmasının gerekliliği açıktır.  Bundan dolayı halen bahsi geçen merkezi kur(a)mamış 
barolar için bir model olması amacı ile Ankara Barosu'nun “Avukat Hakları Merkezi Yönergesi”ni 
tebliğimize ek olarak basılması maksadı ile aşağıda sunuyorum (EK-1).   



yetki, örgütlenme, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu Yönerge, Ankara Barosu bünyesinde kurulan Yönetmelik 

ve/veya Yönerge ile çalışmalarını yürüten Komisyon ve /veya Kurulların 

dışında kalan ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ'nin 

çalışma usul ve esaslarını kapsar.

TANIMLAR ve KISALTMALAR:

BARO                          :Ankara Barosunu,

YÖNETİM KURULU :Ankara Barosu Yönetim Kurulunu,

ABAHAM                    :Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezini,

SORUMLU ÜYE        :Baro Başkan Yardımcısını,

KURUL BAŞKANI    :Avukat Hakları Merkezi Kurulunun Başkanını,

KURUL                      :Avukat Hakları Merkezini oluşturan 

,ifade eder.

KURULUŞU:

Madde 4- ABAHAM Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.Yönetim Kurulu, 

gerekli gördüğü hallerde Kurulun görevine son verebilir.

ABAHAM'NİN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 5- ABAHAM, demokratik, laik sosyal hukuk devleti anlayışı 

çerçevesinde, bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, 

yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini dikkate alarak bağımsız 

savunma erkinin kurumsal yapısı içerisinde Avukatlık mesleğine, 

meslektaşlarına ve kamuya hizmet amacı doğrultusunda çalışır.             

 ABAHAM'NİN GÖREVLERİ:

Madde 6- ABAHAM,

a)  Avukatlık onurunun  korunmasına ve  mesleğin adalet ilkelerine uygun 

olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü hukuki ve fiili 

saldırılara karşı çalışmalar yapmak, davalar açmak, açılmış davalara 

müdavi veya katılan olarak katılmak,

c) Avukatlık mesleğinin gelişmesine ve avukat haklarının korunmasına 

yönelik çalışmalar yapmak

d)  Çalışma konularıyla ilgili arşiv ve istastiki çalışmalar yapmak,



e)  Adli yıl içerisinde yaptığı çalışmaları düzenli olarak yayınlamak ve ilan 

etmek,

f) Avukatların mesleki faaliyetleri sırasında hukuki – fiili engel ve 

güçlüklerin tespiti ile giderilmesi için resmi ve özel kişi ve kuruluşlar ile 

yargı mercileri nezdinde gerekli girişimlerde ve önerilerde bulunmak,

g) Uluslararası platformlarda avukat hakları alanındaki gelişmeleri 

izleyerek, bunlarla ilgili olarak ülkemizde de  çalışmalarda bulunmak,

h)  Merkeze intikal eden başvurular ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve 

başvuru sahiplerine bilgi vermek,

i)   Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

SORUMLU ÜYENİN GÖREVLERİ:

Madde 7- Sorumlu üye ABAHAM Kurul toplantılarına katılır.Gerek 

gördüğü zamanlarda Kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu ile Kurul arasında koordinasyonu sağlar.

KURUL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ:

Madde 8- Kurul üyelerinin seçimi, görev almak isteyen Baro üyeleri 

arasından Yönetim Kurulunca bir yıl süre ile her yılın Aralık ayının ilk 

Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.

Kurulda görevlendirme tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içerisinde 

Avukatlık Yasasında yazılı cezalardan kesinleşme şartı aranmaksızın para 

cezası veya daha ağır cezalardan biri ile sonuçlanan disiplin kovuşturmasına 

uğramışlar ile meslekten men cezasını gerektiren bir ceza kovuşturması 

altında olan Avukat Kurul üyesi olarak görevlendirilemez. 

Kurulun üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kuruldan 

herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine Yönetim Kurulu  tarafından yeni 

üye seçilir. 

KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 9- ABAHAM'nin görevlerini yaşama geçirmek için çalışacaktır. 

Bunun için gerekli her türlü önlemi alacak ve yapısal düzenlemeleri 

gerçekleştirecektir. Kurul çalışmalarının düzenli ve verimli yapılabilmesi için 

gerekli her türlü düzeni kurar, belge toplar ve kayıt altına alma gibi konularda 

çalışma ilkelerini belirler.

KURUL BAŞKANI VE YAZMANININ SEÇİMİ:

Madde 10- Sorumlu Üyenin de katıldığı ilk kurul toplantısında, bir Kurul 

Başkanı ile Yazman üye oy çoğunluğu ile seçilir.



KURUL BAŞKANININ GÖREVLERİ:

Madde 11- Kurul Başkanı.AHM Kurulunun toplantılarına başkanlık 

eder. Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır.

Kurul Başkanı, Ankara Barosu Kurul ve Komisyonlarının Kuruluş, 

Görev Çalışma ve Usulleri Hakkında Yönerge'nin 23.Maddesi ile oluşturulan 

Yürütme Büyük Kurulu'na katılır.

KURUL YAZMANININ GÖREVLERİ:

Madde 12- Kurul Yazmanı, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme 

göre gerekli dosyaların ve dokümanın hazırlanmasını sağlar ve toplantı 

tutanağını tutar. Toplantıya katılsın veya katılmasın tutanağın bir örneğini 

tüm üyelere ulaştırır. Ayrıca tüm kayıt ve belgelerin  Baro tarafından 

belirlenen yerde şekilde arşivlenmesini sağlar.

ANKARA BAROSU KURUL VE KOMİSYONLARIN 

KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA USULLLERİ HAKKINDA 

YÖNERGE'NİN UYGULANMASI:

Madde 13- Kurul Üyelerinin görev ve sorumlulukları, Kurul toplantıları, 

toplantı yeri, gündem, toplantı ve karar yeter sayısı, Kurul üyeleri, kurulun 

çalışma yöntemi, Kurul Üyeliğinin son bulması, etkinlik bütçesi, harcırah ve 

avans gibi hususlar da, Ankara Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, 

görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönergenin ilgili hükümleri bu 

Yönergeye aykırı olmadığı sürece AHM  için de uygulanır.

YÜRÜTME:

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Ankara Barosu yürütür.

YÜRÜRLÜK:

Madde 15- Bu Yönerge, Yönetim Kurulunca kabul edildiği […] tarihinde 

yürürlüğe girer.



Av. Rıza ÖZTEKİN 
Eskişehir Barosu Başkanı 

Sayın Başkan, çok değerli meslektaşlarım; şahsım ve Eskişehir Barosu 

adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi öncelikle Ankara Barosuna, başta 

Sayın Başkana ve yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum, böylesine 

üst düzey bir organizasyona imza atmışlar. Zaten Ankara Barosuna da 

yakışan budur. Bizlere de burada çok değerli hukukçu üstatlarımızla çok 

önemli bir konuda konuşma fırsatı verildiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. 

(Alkışlar)

Şimdi tabi konu çok geniş, fakat süre sınırlı, Sayın Başkan süremiz 20 

dakika hâlâ o konu geçerli mi? Evet, çok fazla ayrıntıya girme imkânımız 

olmayacak, ama konuşmamın en başında, tabi Sinan Beyin renkli 

sunumundan sonra birtakım eleştiri noktaları da getireceğim. Gerçekten 

renkli bir sunum yaptı Sinan Bey, kendisine teşekkür ediyoruz. 

Yargının kurucu unsuru olarak Anayasamızda her ne kadar avukatlar 

belirtilmiyor. Bu bir temenni bizim için, hep diyoruz ki avukatları yargı 

bölümünde, üstelik ismi de zikrederek, barolar ve avukatlar olarak mutlaka 

belirtilmesi gerekir. Yapılacak,  tabi benim bu yeni kelimesini tırnak 

içerisinde söylediğimi birçok meslektaşım bilir. Anayasada herhalde bu konu 

düşünülecektir, ama yetiyor mu? Yani metinlere birtakım kavramları 

eklememiz yetiyor mu?

Tabi Avukatlık Yasamızın 1. maddesi çok önemli. 2001 yılında getirilen 

bir değişiklik, bizleri yargının kurucu unsuru olarak değerlendirdiler. Bir de 

Ceza Yasamızda yargı görevi gören olarak avukatlar tanımlanıyor, bunun 

dışında çok fazla düzenleme yok, ama samimiyet var mı acaba? Zihniyete 

bakmak lazım, yani yasalarda bunlar geçmesine rağmen, bizlere bakış 



değişiyor mu? Bizlere siyasilerin, özellikle Adalet Bakanlığının bakışı 

değişiyor mu? Ben çok katılmıyorum. Dolayısıyla yapılacak Anayasada yargı 

bölümünde düzenlensek de, uygulamada ben yine bize yargının kurucu 

unsuru olmamızın içselleştirilmesi noktasında herhangi bir uygulama 

getireceğini düşünmüyorum. 

Bakın, elimde yargı reformu stratejisi eyleme planı var. Demin 

zihniyetten bahsetmiştim, yani siz nereye ne yazarsanız yazın, bize bakışın 

değişmesi lazım. Yani orada Avukatlık Yasamızda çok güzel tanımlanmış, 

bağımsız savunma. Bakın sadece savunma değil, bağımsız savunma, çok çok 

önemli, birazdan o konuya geleceğim. Bahsettiği yargı reformu stratejisi 

eylem planı, herhalde Kopenhag kriterlerinden sonra Avrupa Birliğine uyum 

yasaları çerçevesinde ya da uyum çerçevesinde üretilen bir model. 2008 ilâ 

2013 arasında Adalet Bakanlığı yargı reformu stratejisi eylem planını hayata 

geçirmek istiyor.

Bakın bizi orada nasıl tanımlamışlar ya da bazı tanımları size okumak 

istiyorum oradan. Adalet aktörleri; yüksek mahkemeler, Türkiye Adalet 

Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, hukuk fakültesi. 

Yargı mensubu; -burası önemli- hâkim ve cumhuriyet savcıları. Yargı çalışanı; 

işte hâkim, savcı, Cumhuriyet başsavcılıkları, onları sayıyor. Yargı 

profesyoneli; -yeni bir kavram- yargı mensubu, yargı çalışanı, avukat ve 

noterler. 

Yani istediğiniz yerde siz yargının kurucu unsuru avukatlardır, bağımsız 

savunmayı avukatlar temsil edecek diye düzenleme getirseniz de, bu bakış 

açısını, bu zihniyeti değiştirmediğimiz sürece, ben bağımsız savunmanın bir 

anlamı kalmayacağının düşünüyorum. 

Adalet Bakanlığındaki bu düşüncenin değişmesi için, güçlü baroları, 

güçlü savunmayı yaratmak zorundayız, ama her şey dediğim gibi yasalara 

birtakım montajlar yaparak çözümlenmiyor. Ben hep bahsettim, samimiyet. 

Şimdi tabi konu çok güzel seçilmiş. Yani avukat bağımsız olduğu takdirde, 

bağımsız savunma yapabildiği takdirde bireylerin savunma hakkı 

güçlenecektir. Dolayısıyla adil yargılamaya çok büyük bir katkı yapacağız ve 

en önemlisi adil yargılamaya yaptığımız bu katkı oranında da hukuk devleti 

içselleşecek. Çok çok önemli bir görevimiz var, ama dediğim gibi ben samimi, 

yargının diğer kurucu unsurları açısından da samimiyetin olmadığını 

düşünüyorum. 

Peki, biz bu şekilde donandık diyelim. Yani son derece önümüzde 



bağımsız savunma yapmamızı engelleyen birçok uygulamanın kaldırıldığını, 

savunma hakkımızın güçlü şekilde yapıldığını ve adil yargıyı da tesis ettiğimizi 

düşünelim, ama bu yük sadece bizim omuzlarımızda mı olacak, sadece 

avukatların, baroların omuzlarında mı olacak? Yargının diğer kurucu 

unsurları dizayn edildikten sonra, gelinen aşamada, şu aşamada yargının diğer 

kurucu unsurları dizayn edildikten sonra bütün yük bizim üzerimizde mi 

olacak? Yani ben bağımsız savunma yaptığımda, ne bileyim savunma hakkım 

güçlendiğinde, sadece tek başımıza avukatlar yargının kurucu unsuru olan 

bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar tek başına acaba bunu 

gerçekleştirebilecekler mi? Ben bu konuda olumlu düşünmüyorum. 

Yani bu konuda, yargının diğer kurucu unsurları da çok çok önemli bir 

şekilde adil yargılamaya katkıda bulunmadığı sürece, bizim bu konudaki 

çabamızın çok yeterli olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla adil yargılama 

konusunda yapacağımız katkı, diğer kurucu unsurların da yapacağı katkı 

oranında olacaktır. Yani sizler istediğiniz kadar mükemmel savunma yapın, 

istediğiniz kadar önünüzdeki engeller kalkmış olsun, ama sonuçta yargının 

diğer kurucu unsurlarının gelinen, özellikle son yıllardaki uygulamalarla 

geldiği aşama gözetildiğinde, ben çok olumlu düşünmüyorum.

Bakın, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yaklaşık 4000 atama yaptı, 

2010'dan sonra, 4000 atama. Yaklaşık 4000, idari yargı bunun içinde mi 

bilmiyorum. Böyle bir durumda, adil yargılama noktasında avukatların 

yapacağı katkının ne kadar faydası olabilir? Bir de olaya ben bu açıdan 

bakılmasını istiyorum. Dolayısıyla biz meslektaş olarak evet elimizden geleni 

yapacağız. Yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı sonuna kadar 

temsil edeceğiz, başka bir çaremiz yok, ama bir de bakış açısının değişmesi 

gerekir. Bu bakış açısını değiştirmek de tabiî ki bizim mücadelemizle 

olacaktır. Bu konuda yeterli mücadele veriyoruz mu? Hayır, ben bu konuda 

eksik kaldığımızı düşünüyorum. 

Diğer konuşmacılar bahsettiler, ben çok detaya girmek istemiyorum. Adil 

yargılama 2001 yılında Anayasa değişikliğiyle Anayasamıza ilk kez girdi. 

Bunun dışında Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 160. maddesinde açıkça 

zikrediliyor. Bir de ilginçtir, Ceza Kanunumuzun 288. maddesi var. O da adil 

yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu. Tabi maddeye baktığınızda, yasa 

koyucu yapacağı bütün yargılamaların adil olacağına dair bir karine getirmiş. 

Çok ilginç, tabi Anayasa değişikliğinden sonra adil yargılamayla ilgili 

yapılacak düzenlemelerde yasa koyucunun yapacağı her yargılamanın adil 



olmasını oraya yazması son derece olumlu bir gelişmedir, ama bu bir 

temenniden, sadece yasadan, yasanın oradaki sözcüklerinden ibaret kalıyor. 

Türkiye'de adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu, en fazla tartışılan 

konulardan biridir. Bu konuda da en fazla baskı altında olan avukatlardır. 

Şöyle bir klişe söz var: Olay yargıya intikal etti, yani bu artık sizin o 

yargılamayla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmenizi, açıklama yapmanızı, 

istenmediği durumlarda olay yargıya intikal etti. Yargının sonucuna bakalım, 

yargı kararı verecektir şeklinde birtakım klişe sözlerle maalesef  bu suça da 

dokundurma yaparak, bizim sesimiz kesilmeye çalışılıyor. 

Oysa özellikle avukatlar, masumiyet karinesini destekleyecek nitelikte ve 

özgürlüklere yapılan müdahaleyi ortaya çıkaracak şekilde usul çerçevesinde 

bana göre yargılamayla ilgili maddi ceza anlamında hiç kimsenin suçlu olup 

olmadığı noktasında değil, açıklamalar yapabilmelidir. Bu konuda 288. madde 

hepimizin, özellikle avukatların üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durmaktadır. 

Adil yargılamayı karine olarak tüm yargılamalarda yapacağını taahhüt eden 

yasa koyucunun bu isteğinin, maalesef  uygulamada yerine gelmediğini 

görüyoruz.

Gerçekten yasalardan aslında mucizeler de bekliyoruz. Ben şimdi tabi adil 

yargılamayı Anayasamıza, işte Ceza Yargılama Yasamızın 160. maddesine 

yazdığımızda sorun bitti mi? Hayır, sorun maalesef  çok ciddi boyutlarda 

devam ediyor. Tabiî ki benden sonraki konuşmacı, çok değerli üstadımız 

Turgut Bey bu konuyu açacaktır. Artık maalesef  savunma savunulmak 

zorunda kaldığı bu durumda, ben adil yargılamaya avukatların katkı yapma 

noktasının bitirilmeye doğru gittiğini düşünüyorum. Gerçekten savunma 

makamı artık savunulacak duruma geldikten sonra, yasalarımızda geçen 

bağımsız savunma, bağımsız yargı, tabi bu kavramların çok fazla anlamı 

kalmıyor.

Tabiî ki bizi yasamızda aslında belirtmiştim, Avukatlık Yasamızın 1. 

maddesinde dikkat ederseniz sadece savunmadan bahsetmiyor, bağımsız 

savunmadan bahsediyor. Yani avukatın yapacağı savunmanın bir kere 

bağımsız olması ön koşul, olmazsa olmazdır. Gerçekten de savunma özgürce 

yapılamadığı takdirde bağımsız olma imkânı yoktur. Bu konuda Sokrat zaten 

gerçeği çok güzel açıklamış “Balık için su ne ise, savunma için de özgürlük 

odur” yani çok çok önemli. Savunma özgür olmadığı sürece, ben hiçbir 

şekilde 1. maddemizdeki bu bağımsız savunma ibaresinin içselleşeceğini 

düşünemiyorum. 



Tabi biz yasalardan bahsettim, hep mucizeler bekliyoruz. Yasalara 

birtakım alıntıları yaptığımız takdirde her şeyin düzeleceğini düşünüyoruz, 

ama bana göre konu insandır, insana bakıştır, barolara ve avukatlara bakıştır. 

Siz 1. maddeye aykırı olan düzenlemelerle ilgili yıllardır çırpınan baroların, 

avukatların bu görüşlerine itibar etmeyeceksiniz, daha sonra adil yargılamayı 

biz işte şekil eksikliğini yerine getirdik, yasalarınıza, Anayasanıza koyacaksınız 

ve o konuda da adil yargılamayı gerçekleştirdiğinize dair karinelerle ortaya 

çıkıp, adil yargılamayı gerçekleştirdiğinizden bahsedeceksiniz. Ben buna 

açıkçası inanmıyorum.

Tabi Sinan Bey bahsetti 58. ve 59. maddeden, ben olaya biraz farklı 

bakıyorum, o konuda Sayın Oturum Başkanımız belirtti, bir baro başkanı 

olarak en fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan biridir. Aramızda baro başkanları 

var, Yasamızın 58. ve 59. maddesini ben biraz farklı değerlendiriyorum. O 

konuda evet soruşturma açma oranı yüzde 60'tan da fazladır Sayın Başkan, bu 

konunun istatistikleri yapılmış. Tabi burada avukatlar görevini ne derece 

bağımsız yapabilirler? Avukat görev yaptığı sürece Adalet Bakanlığı benim 

hakkımda kesinlikle yaptığım bu görevden dolayı soruşturma açacaktır 

tereddüdüyle, korkusuyla, kaygısıyla siz avukatların bağımsız olarak mesleği 

icra ettiğini düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. 

Bir de orada başka bir garabet var. Bizim Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine bağlanmamız nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

zorunlu yargı yetkisinde kabul ettiğimiz için, verdiği kararlar bağlayıcı, en 

azından o konuda düzenleme yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz başsavcılık 

tebliğnameleri ilgililere tebliğ edilmediği için, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi adil yargılama hakkının zedelendiği noktasında birçok kararlar 

verdi, ama bizim bu 58 ve 59. maddede çok ilginç bir şey var. Bizler 

hakkımızda savcılığa şikâyet yapıldığını ancak ve ancak şüpheli sıfatını 

aldığımızda, Adalet Bakanlığı bizim hakkımızda soruşturma izni verdiğinde 

öğrenebiliriz. 

Ben hiçbir meslektaşımın bana savcılığın ilk düzenlenen fezlekesi tebliğ 

edilmedi deyip, bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiğini 

zannetmiyorum. Bakın bu silahların eşitliği, o noktalarda değerlendirilebilir, 

ama burada, ben başka bir açıdan da bakıyorum. Bu noktada savunma hakkı 

kısıtlandığı için adil yargılama hakkı zedelenmiştir. Bir de avukatların üzerinde 

Adalet Bakanlığının, bu nasıl olsa ben görevimi yaparken çok ileri 

gitmeyeyim, savunmamı çok çok özgürce yapmayayım, aman çok fazla 



sınırları aşmayayım, yoksa müvekkil ya da mahkeme beni şikâyet ettiğinde, 

Adalet Bakanlığı kesinlikle ve kesinlikle soruşturma izni verecektir.

Bakın sonuçta, işte beraat etti dedi Sayın Başkan, ben beraat etmeyi 

olumlu görmüyorum, yeterli görmüyorum. Bir avukat hakkında soruşturma 

yapılması, baroya şikâyet verilmesi bile mesleğini yaparken tereddütler 

uyandıracaktır. Avukat mesleğini yaparken artık korku içerisinde olacaktır. 

Başka bir şey daha yaparsam, yine hakkımda şikâyet yapılırsa başka sıkıntılar 

çıkacak. Biliyorsunuz bizim disiplin hükümlerimiz sürekli cezalar yükselerek 

gider. 5 yıl yönetim kurullarına giremezsiniz, avukatların üzerinde özellikle 

savunma yaparken bu baskı olduğunda, ben bağımsız savunmayı 

gerçekleştireceğimizi zannetmiyorum. O konuda ben Sinan Beye 

katılmıyorum, Adalet Bakanlığının soruşturma izni vermesi bizim için bir 

güvence değildir. O konuda Barolar Birliği mi yapar, başka bilemiyorum, yani 

izin nasıl verilir, sistem nasıl düzenlenir, ama ben 58 ve 59. maddelerdeki bu 

uygulamanın avukatlar üzerinde çok ciddi baskılar yarattığını biliyorum. 

Bizim baroya sürekli yazılar geliyor. İşte bu kişiler açık kimliği, hep oradan 

şunu anlıyorum: Hakkında savcılığa bir şikâyet yapıldı ve meslektaşımın 

haberi yok. Yani sayfalarca kalın kalın çok güzel, genelde başsavcı vekilleri o 

konuda fezleke düzenlerler, çok güzel fezlekeler düzenlenir. Bizim hâlâ 

haberimiz yok, belki müvekkil gelip gidiyor büroya o anda, onu da bilmiyoruz 

ve Adalet Bakanlığı büyük ihtimal, yüzde 70'e oranda soruşturma izni 

verecektir. O soruşturma izni sonrası şüpheli sıfatını alacağız, daha sonra 

başka süreçler var. 

Ben bu noktada bağımsız savunmanın önündeki en büyük engel olarak 

görüyorum açıkçası. Bu baskı bizleri mesleğimizi özgürce yapma noktasında 

sınırlamalar getiriyor. Dolayısıyla bu maddenin, bilemiyorum Avukatlık 

Yasası hâlâ taslak halinde, yeni bir yasa mı yapılacak, mevcut yasa üzerinde 

değişiklikler mi yapılacak onları bilemiyorum, ama bu çok önemli bir konu. 

Barolar Birliğinin bizim soruşturma izni vermesi noktasını, evet olumlu 

olabilir, memurlar o şekilde yargılanıyor. Ben de bu konuda özel 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Benden sonraki konuşmacı bu konuda çok çok detaylı bilgiler verecektir, 

ama ben çok kısaca bizim özellikle bağımsız savunma yapmamızı engelleme 

noktasında, adil yargılama hangi hususlarda etkileniyor, bunlardan çok çok 

kısaca bahsedeceğim. Bu noktada tabi duruşmalardaki pozisyonlarımız çok 

çok önemli. Ben biliyorum, Eskişehir Adliyemizde sırf  oturarak faaliyet 



gösteren, mesleğini icra eden meslektaşlarımızla ilgili, neden oturuyorsun 

şeklinde, neden ayağa kalkmıyorsun şeklinde birtakım baskılar yapıldığını 

biliyorum.

Bakın avukat şu baskı altında olursa, acaba ben direnirsem, bağımsızsa 

bana 1. maddemizde öngörülen bu bağımsız savunmayla ilgili haklarımı 

sonuna kadar kullanırsam ya da buna engel olacak düzenlemelerle ilgili 

direnirsem, ayakta kalırsam, acaba başıma neler gelir? Müvekkilimin hakları 

acaba zedelenir mi, davayı mı kaybederim, müvekkilim tutuklanır mı, daha 

fazla ceza mı verilir endişesinde olan bir avukatın bağımsız savunma 

yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Bakın bu noktada 

tutanaklar bile tutuluyor. Neden oturarak savunma yapıyorsun ya da neden 

ayakta durmuyorsun şeklinde. Hatta bu konuda bazı yargıçlar evet oturun, 

buyurun oturun demesine rağmen, o kısa kararı açıklarken ayakta kalmak 

zorundayız ya, saatlerce kısa kararın ben okunduğunu biliyorum. Dediğim 

gibi zihniyetin, bakış açısının değişmesi lazım. 

Yine önleme aramaları. Siz adliyeye girerken yine aranacağım baskısı 

altında olan bir avukatın bağımsız savunma yapabileceğini düşünebiliyor 

musunuz? Önleme araması, bu konuda işte avukatın üstü aranmaz, işte filan 

evet, ama kendimizle ilgili bir şikâyet olduğu noktasında –bu konuya 

katılmıyorum- ama bu önleme aramaları genel, çantanızı girerken, hatta 

bununla ilgili XR cihazları getirdiler, çok güzel. Avukatların çantası ve bir 

şekilde adliyeye girerken çantanın aranması noktasında çok ciddi sıkıntılar 

var. Bu önleme aramalarının avukatların mesleği bağımsız yapmalarının 

önündeki en büyük engel olarak görüyorum. 

Yine cezaevlerindeki durum; bizim Eskişehir'de terlik veriyorlar, evet 

terlik, düşünebiliyor musunuz? Yani müvekkilinizi ziyaret edeceksiniz, 

onunla fikir teatisinde olacaksınız, onun düşüncelerini alacaksınız ve 

bağımsız özgürce bir savunma, yani savunma hakkını içselleştireceksiniz, ama 

daha size girerken buyurun terlikler şeklinde çok soğuk bir karşılama, çok 

detaylı bir arama. Siz o saatten sonra içeri girdiğinizde müvekkilinizle 

yapacağınız görüşmenin ne kadar sağlıklı olacağını düşünebilirsiniz.

Özür diliyorum süremi aştıysam ben. Bir de dün bahsettiler, telefon 

dinleme. Ben telefon dinleme olduğunu zannetmiyorum, herkesin 

telefonlarının kaydedildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok özel 

konuşmalarınız bir anda tak diye, ben 70 bini avukatta şu korkunun olduğunu 

düşünüyorum: Telefonum kesin dinleniyor. Siz müvekkilinizle nasıl rahat 



görüşebileceksiniz, neler yapabileceksiniz? Mümkün değil. Bu korku, endişe, 

kaygılar içerisinde olan meslektaşlarımızın özgürce, bağımsızca savunma 

yapmaları mümkün mü? Dolayısıyla bu engeller kaldırılırsa Avukatlık 

Yasamızın 1. maddesindeki o tırnak içerisinde bağımsız savunmanın 

içselleşeceğini düşünüyorum.
Süremi aştığım için kusura bakmayın diyorum, hepinize saygılar 

sunuyorum. (Alkışlar)



Soru - Cevap

Av. ERDAL MERDOL (Oturum Başkanı)-  Değerli konuklar, 
hepiniz televizyonlarda şuna muhakkak tanık olmuşsunuzdur. Açık oturum 
yapılır, o açık oturumda konuşmacılar düşüncelerini gayet net bir şekilde 
ifade eder, ama oturumu yöneten kişi, yani demek istediniz ki der 
arkasından. Ben öyle olmamak dileğiyle şunu söylüyorum: Sayın Kazan bu 
kadar uzun uzun anlattı, aslında şunu söylüyor, balık baştan kokar diyor. 
Hani HSYK'nın yapılanmasıyla birlikte, Türkiye'deki bu yargı sisteminde 
kronikleşen hastalığın nereden kaynaklandığını anlatmak istiyor.

Efendim aslında Sayın Kazan bir hususu çok iyi bilir. Az önce Birleşmiş 
Milletlerin savcılarla ilgili yönergesi, Avrupa Konseyinin Türkiye'de 
yargılamanın işleyişine dair istişare raporlarında, hep savcıların eleştirildiğini 
ve savcılarla yargıçlar arasındaki ilişkilerin şöyle şöyle olmasına dair 
açıklamalar var. Sayın Kazan'ın ben bir yazısından okuduğumu 
hatırlıyorum. Savcıya Yargıtay, Mahkeme içi eşhas diyor.

Av. TURGUT KAZAN (İstanbul Barosu)- Barış derneği davasında 
biz dedik ki, yine böyle bir ayağa kalkma tartışması vardı. Ben ayağa kalkma 
tartışmasından yana değildim, ama böyle bir tartışmayı bir avukat 
arkadaşımız yaptı. Şimdi o yüzden bu tartışmayı çözecek mahkeme. Atilla 
Ülkü işte büyük haşmetiyle kararı açıkladı. Dedi ki; ....200.38 mahkeme içi 
eşas olur, kararda aynen böyle yazıyor, ama orada bitmedi. O hariç bütün 
avukatlar, bütün dinleyiciler ve bütün gazetecilerin ayağa kalkmasını ve 
ondan sonra Barış Derneği davasında hem gazeteciler, bütün ara 
kararlarında ayağa kaldırılıyordu erler marifetiyle, sopayla. 

Av. ERDAL MERDOL (Oturum Başkanı)- Şimdi efendim bu 
gizlilik kararları, CMK 153. maddede yazılı. Savcılar derhal mahkemelerden 
bu kararı talep ediyorlar ve ancak müdafi olarak siz müvekkilinizin hazır 



bulunduğu ifadelerin örneklerini alabiliyorsunuz. Terörle Mücadele 
Kanununun 10. maddesinin d) bendinde bu da yok. Yani bir eylemi terörle 
mücadele kapsamına sokacak nitelemeyi yapan bir savcı, sizin sonuna kadar 
canınıza okumak hakkına sahip oluyor. 

Av. TURGUT KAZAN (İstanbul Barosu)- Tutuklama müzekkeresini 
vermiyorlar, müvekkilinizin yanında alınan ifadeyi vermiyorlar.

Av. ERDAL MERDOL (Oturum Başkanı)- Yani bunu da küçük bir 
not olarak Sayın Kazan'ın konuşmasına ekliyorum. Konuşmacıların 20'şer 
dakikalık süreleri bitti, geç başladığımız için bir 10 dakika kadar daha devam 
etme şansımız var. Bu bağlamda Sayın Kocaoğlu, Sayın Öztekin'e bir yanıt 
vermek ya da bir düzeltmesini hatırlatmak istiyorum. 

Yrd. Doç. Dr. S.SİNAN KOCAOĞLU (Ufuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi)- Teşekkürler Başkanım. Şimdi herhalde orada ben tam 
açıklayamadım. Ben bu avukatın görev suçlarıyla ilgili soruşturma iznini 
Adalet Bakanlığı versin demedim. Ben dedim ki, bu sadece Sayın Center 
Hocamıza katılmıyorum, Barolar Birliğinin sübjektif  yaklaşımına 
bırakılacak bir şey değildir, bunu denge-fren sistemi içerisinde bir komisyon 
oluşturmak lazım dedim. Bu komisyonun asli üyeleri de Barolar Birliği 
temsilcileri, fakültelerin ceza ve medeni usul bölümünden akademisyenler 
ve Adalet Bakanlığından da bir temsilci olsun dedim. Bunda bir sıkıntı yok, 
bence yok. Çünkü o kalabalığın içinde bir tane temsilci olsa ne olur, olmasa 
ne olur, şimdi nasıl olsa onlar karar veriyor, bu birincisi.

İkincisi, ben şimdi baroların yönetim kurullarının, yani hepimiz 
uygulamada görüyoruz bazen tarafgir tutumları olabiliyor. Bu bana seçimde 
oy verdi, bu bana vermedi gibi sıkıntılar oluyor, disiplin kurullarının 
olabiliyor, çeşitli kişisel husumetler olabiliyor. Bu iş sadece bizim 
meslektaşlara bırakılmayacak derecede nitelikte iş, bu bir; ikincisi, savunma 
dokunulmazlığı meselesine döneceğim. Savunma dokunulmazlığı 
meselesini maalesef  en fazla ilerleten bizim barolar arkadaşlar. Bizim stajda 
ders veren hocaların şöyle bir sıkıntısı var. Öyle bir şey yapıyorlar ki, normlar 
hiyerarşisinde sanki meslek kuralları, grundnorm'un ötesinde bir şey bu, 
meslek kuralları. Meslek kuralları ne? 2003 yılında Avukatlık Kanununa atıf  
yaptı, bir şey yaptı, bir meslek taassubu haline döndü.Öncelikle 
bakacaksınız, bir üst normla çatışıyor mu, çatışmıyor mu? Türk Ceza 
Kanununun 128. maddesinin savunma dokunulmazlığıyla çatışıyorsa, o 



meslek kuralı önemli değildir. Avukat savunma yapmış, karşı taraf  şikâyet 
etmiş, gidiyor orada yönetim adamı sevmiyorsa disipline sevk ediyor, 
seviyorsa ne derse desin kapatıyor. Disipline gidiyor, disiplindeki adam ona 
husumet şey yapıyorsa uyarı veriyor, kınam veriyor, yoksa bilmem ne 
yapıyor, böyle bir sistem gidiyor, yüzlerce örnek var, ben bunu anlatabilirim.

Dolayısıyla öncelikle bu savunma dokunulmazlığını, baroların bizim 
meslek örgütlerimizin ihlal etmemesi lazım. Barolar bizim patronumuz 
değil, barolar bizim hiyerarşik üstümüz de değil, amirimiz de değil. İki 
senede bir olması da, ben yönetime girmeden evvel dört senede bir olsun 
diyordum. Girdikten sonra dedim ki iki sene iyidir, çünkü bir müddet sonra 
bizim insanlarımız da böyle çok pohpohlamayı seviyor; başkanım 
başkanım, canım yönetim kurulu üyem, yahu ben neymişim de haberim 
yokmuş, ben ne cevhermişim de beni keşfedememişler bu zamana kadar 
diyor, o iki. 

Üçüncüsü, Erdal Beye, başkanımdır, meslek büyüğümdür, şu bağlamda 
katılmıyorum. Mahkemeye saygı dedi, ayağı kalkmak lazım dedi. Ben bunu 
silahların eşitliği bağlamında, şunu söylüyorum ben silahların eşitliği 
bağlamında düşünüyorum. Eğer savcı ayağa kalkmıyorsa, bence müdafide 
ayağa kalkmamalı. Savcı orada oturacak ağa gibi sırmalı cübbesiyle, bizim 
müdafi devamlı ayağa kalkıp oturacak, emme basma tulumba gibi. Ben 
böyle düşünmüyorum. İkincisi, Türk Milleti adına karar veriyor, işte 
vergilendirilmiş kazanç kutsaldır, şu kutsaldır, savunma kutsaldır, her şey. 
İsim öyle de, bir kere onun mantığı şuradan geliyor, common law 
ülkelerinden geliyor. Mesela demokrasi ilkesinin yargıya yansıması 
Amerika'da hâkimleri de halk seçiyor. Halk seçtiği için, hâkim orada millet 
adına karar veriyor bir bağlamda. Aslında jüri çözüyor, ama orada ondan 
dolayı hakime de bir saygı var, halk seçtiği için.

Bizde öyle bir şey değil ki, 21 yaşındaki çocuğu, Türk Ceza Kanununun 
6. maddesine göre çocukluk şeyinden çıkalı 3 sene olmuş, 3 sene evvel 
çıkmış. Çoğu ülkede alkol kullanamıyor, Amerika'da federal yasayla 21 
yaşında adamın bira alması yasak arkadaşlar, ticari ehliyet alamıyor, sen 
adamı hâkim yapıyorsun. Al diyorsun, benim canım, malım, özgürlüğüm 
hakkında karar ver diyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar)

Av. RIZA ÖZTEKİN (Eskişehir Barosu Başkanı)- Açıklık 
getireceğim zaten ayağa kalkma meselesine. Benim oradaki ifadem tüm 
yargılama boyunca yargıçlarımızın, belki de savcılarımız da istiyordur o 



şekilde, avukatların ayağa kalkması noktasında bir manevi baskı 
kurduklarına dairdi benim. Yoksa söz isterken, yani oturdunuz, söz sırası 
size geldiğinde tabiî ki ayağa kalkıp nazikçe, çünkü bir de zaten oturarak 
vücut dilinizi konuşturamazsınız. Ben o noktada Sayın Oturum 
Başkanımıza katılıyorum, oturarak vücut dilinizi konuşturamazsınız.

Amerika'da görüyorsunuz, yani son derece böyle, o jürinin karşısında 
eller cepte. Çünkü savunma özgürce yapılmalıdır. Yani biz bunu tabi şov 
olarak görüyoruz, bazı böyle yapan avukatlara, ama orada gördüğünüz gibi 
jürinin karşısında eller cepte, hatta bazen jüriyi tehdit eder şekilde. 
Dolayısıyla ben konuşurken, savunma yaparken ayakta durulması gerektiği 
noktasının tekrar altını çiziyorum. Benim orada kastettiğim tüm yargılama 
boyunca bizde bir manevi baskı var.

Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ben tüm yargılama boyunca ayağa 
kalkmazsam, acaba müvekkilimin hakları yenir mi? Avukatın bir kere bu 
düşüncede olmaması lazım, işte bu zihniyet değişikliği gerekir, o noktanın 
altını çizeyim. Bir de CMK'dan hiç bahsetmedik. Burada tabi süre sınırlı 
olduğu için, CMK'da öngörülen bu ücret politikasının, savcılarımızın bu ita 
amir pozisyonlarının da avukatın bağımsızlığı açısından, bağımsız savunma 
yapmasını engelleyen en büyük durum olarak ben görüyorum. Açıkçası 
CMK'daki ücret politikasının değiştirilmesinin, çünkü avukat savunma 
yaparken ekonomik yönden de tatmin olmalıdır. Yani neticede fotokopi 
çektirme parasını bile bulamadığınız bir dosyada, çok özgürce, çok bağımsız 
olarak savunma yapma imkânı yoktur. Bunun da acilen değiştirilmesi 
gerekir. 

Zaman çok çok daraldı, ben tekrar tüm katılımcılara çok çok teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

Av. TURGUT KAZAN (İstanbul Barosu)- Bende size bir Bursa 
örneği daha anlatacağım, oradan Yargıtay Başkanına atıf  yapacağım. 
Bursa'da bir fabrika sorunu yaşandı, çok ilginç bir olaydır, ne olur her 
hukukçu bunu incelemelidir, her baro ve her kurum bunu tartışmalıdır. 

Bursa Barosu ile çevre örgütleri ayağa kalktı, davalar açıldı. Her dava 
kazanıldı idari yargıda. Yürütmeyi durdurma ve iptal kararları, ama 
Başbakan bir yazı yazdı Bursa'ya, fabrikanın ekonomik değeri üzerinde 
vurgu yaptı, yapılacak dedi ve bütün mahkeme kararlarına rağmen bu 
fabrika yapıldı. Arkadaşlar ben avukatlık bir çözüm üretme sanatı derim. 
Doğrusu benim aklıma gelebilir miydi bilmiyorum, ama Bursalı 



meslektaşlarım inanılmaz bir çözüm üretmişler. Tazminat davası açmışlar, 
Başbakan, Bayındırlık Bakanı ve Belediye Başkanı aleyhine. Diyorlar ki 
davada, biz hukuk devleti var diye ona inanarak bu işi üstlendik. Sonunda 
bütün davaları kazandık, yürütmeyi durdurma, iptal ve görevimizi zor 
koşullarda yapmaya çalıştık, her bir kararı bütün imkânları zorlayarak 
ulaştırdık, yani tebligatını sağladık, ama kimse dinlemedi ve fabrika yapıldı.

Şimdi bu durumda, bizim için bu durum onur kırıcıdır, onurumuz 
kırılmıştır. Yani biz üstlendiğimiz işi aslında yapmış olmamıza rağmen, 
yapamamış duruma düşürüldük. Bu nedenle Başbakandan, Bayındırlık 
Bakanından ve Belediye Başkanından tazminata hükmedilmesini istiyoruz. 
Bunu Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti, olabilir. Bir takdir 
hakkıdır bunu tartışmıyorum. Çünkü takdir hakkınız varsa tartışmam, 
tamam. Temyiz üzerine 4. Hukuk Dairesi dedi ki, avukatların söylediği 
doğrudur, sonuçta zor bir görev yapmışlardır ve hep başarmışlardır ve 
hukuk devleti de zaten budur, o kararlara uyulması gerekir. O kararların 
yerine getirilmesi zorunluydu, ama gerçekten sonuçta getirilmediği için 
prestijleri kırılmıştır, onurları kırılmıştır. Başbakan ve Bayındırlık Bakanıyla, 
Belediye Başkanı aleyhine tazminata hükmedilmesi gerekirken, işte 
reddedilmesi yolsuzdur, bozmuş.

Mahkeme direnmiş, yani kanun ona bu imkânı veriyor bunu kabul 
ediyorum. Hukuk Genel Kurulu –ne olur buradan müthiş bir finale 
geliyoruz- 4. Hukuk Dairesi Kararı doğrultusunda bir değerlendirme 
yaparak ve avukatların haklı olduğunu, yani hukukun hiçe sayıldığını, 
dolayısıyla onların onurunun kırıldığını, dolayısıyla da tazminata 
hükmedilmesi gerektiği yolunda direnme kararını bozmuş. Arkadaşlar ne 
olur, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429 ve son fıkrası, 
6100 sayılı yeni Kanunun, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 373. maddesi 6. 
fıkrası ne diyor? Hukuk Genel Kurulu kararına uymak zorunludur. İki 
metini de yeni Türkçeyle yazılmış ve cümle budur, ama mahkeme bu karara 
uydu, davayı reddetti. 

Şimdi arkadaşlar bu 257'dir. Yani Türk Ceza Kanununun tipik 257'sidir, 
tipik bir görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur, ama –bakın bitmedi, 
finale geliyorum- şimdi Coşkun Demir'di sanıyorum, o hakkında 1000 tane 
şikâyet olan, 160'ın içinde. O 160 ne yaptı? Arkadaşlar 43 kişi katıldı Hukuk 
Genel Kurulu kararına, âdeta oybirliğiyle alındı, alınmıştı. İki tane muhalif  
vardı, işte o 160 kişi o muhaliflerden birine Nazım Kartal'a oy verdi başkan 



oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Recep Tayyib Erdoğan aleyhine 
tazminat davası açılamaz, bu davanın reddi gerekir diyen iki kişiden birini 
seçti. Nereden biliyordu, nasıl biliyordu, nereden tanıyordu? İşte bu soru 
işaretlerinin cevabı o seçimdir. Ne olur, şimdi bu ne olacak?

Ben Baki Kuru'ya sordum, olamaz öyle bir şey dedi. Selçuk Öztek'e 
sordum, olamaz dedi, ama oldu. Buyurun, ne olur her yerde tartışın, nasıl 
çözüm bulunacak, herkes duysun bir defa. Arz ediyorum, teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

Av. RIZA ÖZTEKİN (Eskişehir Barosu Başkanı)- Sayın Kazan 
bunda bir, ne diyeyim diyecek bir söz bulamadım, çok şaşkınlıkla karşıladım. 
Aslında bunu Sayın Bülent Arınç ifade etti, Allah verdikçe veriyor dedi, 
bunun açıklaması budur Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar; 
başlangıçtaki sözüme sadakat gösteremeyeceğim, soru alma halinde 
süremizi aştığımız için beni bağışlayacağınızı ve yönergenin emrettiği 
biçimde davranmamıza katkı vereceğinizi umuyorum. O nedenle küçük bir 
son deyişle oturumu kapatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, avukatın savunma dokunulmazlığı ve avukatın 
bağımsızlığı, silahların eşitliği ilkesinin özü ve temelidir. Silahların eşitliği 
ilkesi konusunda ciddi şeyler söylendi burada, ancak bir masumiyet karinesi 
hakkında eksik olduğumuzu düşünüyorum. 2009 yılında mahkemenin 
vermiş olduğu bir kararda, Slovakya'ya karşı Barovski kararında, polis ve 
basın mensupları tarafından daha soruşturma aşamasında suçlu gibi 
gösterilen sanığın masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiğini, 
kullanacakları sözlere dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu çok sıradan, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için çok sıradan bir cümle olabilir, ancak 
Türkiye için çok özel bir anlam taşımaktadır.

Eğer ülkemizdeki uygulamaları hatırlayacak olursanız, polisin, 
medyanın, hükümetin, yürütme organının, önüne gelen herkesin bir 
soruşturma hakkında derhal fikir beyan ettiğini, hatta polisin hiç yetkisi 
olmadığı halde kalkıp şike soruşturmasında “var, var 19 tane olayda şike 
var” diye ortalara dökülmesi, masumiyet karinesini derin şekilde ihlal 
etmektedir. Düşünün ki, soruşturmada gizlilik kararı alınmıştır, ancak 
hükümet başkanı basında bu soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini ve 
bunun da özellikle savcılar kanalıyla basına intikal ettirildiğini öğrenince, 
bunu hiç yadırgamamış gibi “daha neler var bilseniz” dedi.



Yani anlaşılıyor ki hükümet başkanı, bu soruşturmalar gizli olmasına 
rağmen, bütün soruşturmalardan haberdar. Sonuna kadar, dibine kadar 
bütün soruşturmaları biliyor. Şimdi masumiyet karinesiyle ilgili 
söylediklerimizi bir tarafa koyun, bu son söylediklerimi bir tarafa koyun ve 
yetmedi sayın hükümet başkanı, bir davanın savcı görevini üstlendi. Şimdi 
savcıların Cumhuriyet savcısı olabilmeleri ve bu sıfatı iktisap etmeleri çok 
uzun hukuk mücadeleleriyle vaki olmuştur, ama şimdi Cumhuriyetin 
bağımsız savcıları değil, hükümetin savcıları var. Hükümetin savcıları var, 
bir de savcı hükümet var. İşte bunlar kanka, kardeş gibi Türkiye'de bu işleri 
yürütüyorlar.

Son olarak adalet hakkında bir şey söylemek istiyorum. Adil yargılanma 
hakkı özünde adalet talep etmektir. Adalet, insanların kendisinden alınan bir 
şeyi, kendilerine ait olduğunu düşündükleri bir şeyin geri verilmesi talebidir. 
Benden bunu aldınız, özgürlüğümüz aldınız, paramı aldınız, arsamı aldınız, 
bunu ben sizden geri istiyorum, adalet budur. Platon buna, her birine olması 
gerekeni borçlu olanına vermek şeklinde tarif  ediyor ki, tüm felsefeciler hâlâ 
adalet tanımı dedikleri zaman, Platon'un bu özdeyişiyle işe başlıyorlar. Adil 
yargılanma hakkı olmadan siz insanların adalet özlemlerini 
yanıtlayamazsınız.

İster buna adil yargılama deyin, ister sözlerimin başında dediğim gibi 
dürüst yargılama deyin, hakkaniyete uygun yargılama deyin, ama hepsi bir 
kenara, ben de diyorum ki mertçe yargılayın. Mertçe yargılayın, maddi 
gerçeği bulun.

Hepinize katıldığınız için teşekkürlerimi şahsım adına ve konuşmacılar 
adına sunuyorum, sağ olun. (Alkışlar)

SUNUCU- Oturum Başkanımız ve konuşmacılarımıza teşekkür 
ediyoruz. Plâketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkan Yardımcısı 
Sayın Avukat Hakan Canduran'ı sahneye davet ediyorum. 

Sayın Av. Erdal Merdol, buyurun efendim. Sayın Av. Turgut Kazan, 
Sayın Yrd. Doç. Dr. S. Sinan Kocaoğlu ve son olarak Eskişehir Barosu 
Başkanı Sayın Av. Rıza Öztekin. (Alkışlar)

Değerli katılımcılar, hepinize teşekkür ediyoruz.



Av. Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU 

Ankara Barosu

OTURUM BAŞKANI 

Değerli meslektaşlarım, değerli izleyiciler; hepinizi öncelikle sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. Konuşmacı arkadaşlarımızdan Ömer Faruk 

Eminağaoğlu hastalandığı için gelemedi, aklınıza başka bir şey gelmesin. 

Ömer Faruk Eminağaoğlu biliyorsunuz Türkiye'de hukukun üstünlüğü için 

savaş veren bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız. Eğer başka bir 

nedeni yoksa sadece hastalandığı için gelememiştir, kendisine acil şifalar 

diliyorum. 

Değerli meslektaşlarım ve değerli izleyenler; tarihi perspektif  açısından 

baktığımızda, insanlığın gelişim süreci içinde bulunduğu nokta ya da aşama, 

insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Fikri gelişme sürecinde ne yazık ki, 

en büyük tehlike inanç ve ideolojiler adına kavramların içinin boşaltılarak 

çarpıtılmasıdır. Hukukun üstünlüğünü benimseyip, içselleştirerek hayata 

geçiren demokratik ülkelerin aksine, demokratik olduğu iddiasını taşıyan 

toplum ya da ülkelerin demokrasiyi nasıl anladıkları ve bu kavramın içini nasıl 

boşalttıklarını gözlemlemek de kuşkusuz her hukukçuya ve aydına acı 

vermektedir.

Hukuka bağlı devletlerde bireyin haklarının nasıl hukuki güvence altına 

alındığı ortadayken, hukuku sadece bireylerin uymakla yükümlü olduğu 

kurallar bütünü olarak varsayıp, kendilerini yönetenler olarak hukukun 

üstünde görenlerin nasıl yasal destekli bir keyfilik içinde olduklarını görüp 

izlemek ve yılgınlığa kapılmak bir o kadar acıdır. Bu tür anlayışların egemen 

olduğu ülkelerde, adı demokrasi de olsa, gerçek bir demokrasinin olmadığı 

malumlarınızdır. Bu nedenle gerçek demokrasi için insanlığın daha kat 



edeceği uzun ve engellerle dolu bir yolun bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu 

yolda aydınlara ve özellikle aydın hukukçulara düşen sorumluluk ve görev, 

kuşkusuz daha ağırdır. 

Ancak, zor ve kalıcı olmanın başarmanın onuru ise daha büyüktür. Bu 

düşüncelerle hepinizi tekrar selamlıyor ve sözü konuşmacı değerli 

arkadaşlarıma bırakıyorum. Ömer Faruk Ağaoğlu'nun gelememesi nedeniyle 

belirli bir zaman süreci söz konusudur, bunu da arkadaşlarımıza 20 dakikanın 

üstünde bir konuşma hakkı tanıyarak, söyleyeceklerimizi daha rahat 

söyleyebiliriz.

İlk sözü Sayın Başkanı bırakıyorum, buyurun. 

Av. Prof. Dr. ERZAN ERZURUMLUOĞLU (Ankara Barosu)- 

Değerli meslektaşlarım, genç arkadaşlarımızın duyarlılığına bir şey 

demiyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, biz hukukçular olarak hep bir şeyi 

savunuyoruz. Savunmasız karar, karar değildir. Bir avukatın iyileri savunup, 

kötüleri savunmayacağı diye bir kural yoktur, böyle bir şey yoktur. Toplumu 

etkileyen davalarda dahi, en kötü diye bilinen insanın savunmasının yapılması 

gerekir. Bir avukatın bu görevidir. Kişiliğiyle, savunma görevini birbirine 

karıştırmamak gerekir. Arkadaşlarımızın duyarlılığına bir şey demiyoruz, ama 

bu genç arkadaşlarınız hukukçu olacaklarsa, günün birinde hiç de insan 

olarak sevmedikleri birisini savunmak durumunda kalabilirler. Bunu da hiç 

unutmasınlar diyoruz ve konuşma hakkını kullanmak üzere Sayın Başkana 

söz veriyoruz. Buyurun.



Av. Mustafa İlker GÜRKAN 
Muğla Barosu Başkanı 

Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Direnme hakkının teorik 
temelleri, tarihçesi, pozitif  hukukta yer alan metinler hakkında herhalde 
söylenmemiş söz yok. O nedenle bu konulara girmeden, direnme hakkı ve 
hayata dair şeyler söylemeye çalışacağım. 

Direnme hakkının doğal bir hak olduğu herkesin kabulüdür. Bu ne 
anlama gelir? Direnme insan, birey, kişinin Jon Look'un deyimiyle ölümsüz, 
devredilemez ve vazgeçilemez haklarındandır. Siz direnme hakkından 
vazgeçebilirsiniz, 

Av. Prof. Dr. ERZAN ERZURUMLUOĞLU (Ankara Barosu)- 
Değerli meslektaşlarım, genç arkadaşlarımızın duyarlılığına bir şey 
demiyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, biz hukukçular olarak hep bir 
şeyi savunuyoruz. Savunmasız karar, karar değildir. Bir avukatın iyileri 
savunup, kötüleri savunmayacağı diye bir kural yoktur, böyle bir şey yoktur. 
Toplumu etkileyen davalarda dahi, en kötü diye bilinen insanın 
savunmasının yapılması gerekir. Bir avukatın bu görevidir. Kişiliğiyle, 
savunma görevini birbirine karıştırmamak gerekir. Arkadaşlarımızın 
duyarlılığına bir şey demiyoruz, ama bu genç arkadaşlarınız hukukçu 
olacaklarsa, günün birinde hiç de insan olarak sevmedikleri birisini 
savunmak durumunda kalabilirler. Bunu da hiç unutmasınlar diyoruz ve 
konuşma hakkını kullanmak üzere Sayın Başkana söz veriyoruz. Buyurun.

Av. MUSTAFA İLKER GÜRKAN (Muğla Barosu Başkanı)- 
Değerli arkadaşlarım, direnme hakkının kullanılması siyasal iktidarlara, 
egemen otoriteye karşı olur, muhalefete karşı direnme hakkı olmaz. 
(Alkışlar)



Bu seyrettiğiniz sahne her duruşmada, mahkemenin önünde bir gösteri 

olarak cereyan ediyor. Hiç bugüne kadar bir şikayette bulunmadık, adil 

yargılamayı etkilemeye teşebbüs demedik, sanıklar tutuklansın, avukatlar 

çekilsin, bu gösteriler oluyor. Kadın hareketi 21. Yüzyılın umududur, öyle 

düşünüyorum. (Alkışlar)

Kadın hareketinin başarıya ulaşabilmesi için, çalışması ve bir tepkiler 

ortaya koyması gerekir. İş yapan yanlış da yapar, arkadaşlarım yanlış yapıyor 

olabilirler, belki doğru yapıyorlar bilmiyorum, ben yanlış yaptıkları 

inancındayım, ama yanlış yaptıkları için bir tepki gösteren topluluğa engel 

olmamak gerekir.

Geçen sene genç stajyer avukatlar kurultayı yapıldı Muğla'da. Ben de 

Muğla Barosu Başkanı olarak kurultayda konuşma yaptım. Konuşmamın ana 

teması şuydu: Genç arkadaşlarım dedim, büyük sözü dinlemeyin, isyan edin 

ve yanlış yapmaktan korkmayın. Eğer kadın hareketi bir ilerleme 

sağlayacaksa, eylemini devam ettirecek. Bu eylem içerisinde yanlışlar da 

olabilir, biz ilericiye demokratlara düşen şey onlara hoşgörü göstermektir. 

(Alkışlar)

Gelelim direnme hakkına. Dedim ki, direnme hakkı vazgeçilemez bir 

haktır, bu haktan vazgeçmek sizin hakkınızı ortadan kaldırmaz, ancak sizin 

birey, insan, kişi olmak, -Sayın Hayrettin Öksüz'e ait bir tanımlamadır- 

niteliğinizi ağır hasara uğratır. Bu hakkı tanımayanlar açısından ise, insanı 

reddederek, kendi meşruiyetini yitirmesine yol açar. İkincisi, direnme mutlak 

bir haktır. Sayın Vahap Coşkun'un ifadesiyle, hiçbir düşünceyle geçersiz 

kılınamaz, uygulamadan alıkonulamaz, kapsamları daraltılamaz ve pazarlık 

konusu yapılamaz. 

Üç, hukukun evrensel ilkeleri arasında yer alır, bu nedenle de zaman ve 

mekân gözetilmeksizin tanınması gerekir. Dördüncüsü, toplum öncesi 

ortaya çıkmış bir haktır. Toplumun yapısını, özellikle siyasal yapısının 

meşruiyetinin temel taşlarından biridir. Başka bir ifadeyle, herhangi bir yerde 

yazılı olması gerekmez. Çünkü o insanla beraber vardır.

Görüldüğü gibi değerli arkadaşlarım, insan odaklı olarak bu konuyu ele 

almak gerekiyor. Bu ne anlama gelir? Bir hak olarak direnme, direnmenin 

koruduğu hukuksal yara, insan özgürlüğü ve insan onurudur. Direnme 

hakkının doğal hak olduğu, onun insan onurunu ve özgürlüğünü koruduğunu 

ön kabul ettiğiniz zaman, zorunlu olarak çok önemli bir sonuca ulaşırsınız. 

İtaat, kural değildir. Direnme hakkının kabulünün birinci önemli sonucu 



budur.

İkincisi, -örnek olsun diye söylüyorum- idare hukukunda idare yetkisi 

kadar vardır, orantısız güç kullanımı yasaktır. İdarenin işlem ve eylemlerinde 

başat belirleyici olan kamu yararıdır. Bütün bunlar, insan hak ve 

özgürlüklerine ve insan onuruna dayanan direnme hakkının varlığının ön 

kabulünün sonuçlarıdır. Başka bir noktaya geleceğim, itaatin kural olmaması. 

İradenin asıl sahibinin insan, birey, kişi olması, uhrevi ya da soy bağına bağlı 

olmaması, çağdaş direnme hakkıyla laiklik arasında da yakın bir ilişki kurar. 

Ne demek çağdaş direnme hakkı? Yaygın bir görüşe göre direnme hakkı, 

aktif  ve pasif  direnme hakkı diye ikiye ayrılır. Çağdaş düşünce, aktif  direnme 

hakkını, hatta bunun ayaklanma biçimindekine de meşruiyet tanımaktadır. 

Çağdaş düşüncede, özgürlük yok edilmiş ve insan onuru çiğneniyorsa, buna 

son vermek zorundadır. İşte bu noktada, yani direnme hakkıyla özgürlük 

onuru arasındaki mutlak bağlılık nedeniyle, siyasal toplumun meşruiyetinin 

ölçütü, çağımızda insan onurunun hak ve özgürlüklerinin tanınması ve 

korunması olduğu kabul edilmiştir. Yani Tanrının krallığını korumak için 

değil, insan hak ve özgürlüklerini, insan onurunu korumak için direnme 

hakkı. 

İnsanlar eşittirler ve söz ve karar sahibi olan insandır. Çağdaş direnme 

hakkının önemli bir farkı da şu noktada ortaya çıkar. Herkesin zincirlerinden 

kurtulmak için direnme hakkı vardır, Sen Tomas'ta da .... 26.41vardır, ama 

çağdaş direnme hakkı zincirlenmeyi önleme hakkını da içermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ayaklanma meselesinde, yani direnme hakkının 

ayaklanma biçiminde, yöneltilen temel eleştirilerden biri, bu çok tehlikeli bir 

şeydir, bu çok zararlı bir şeydir şeklinde ifade edilmiştir. Bakın, ilk bakışta 

mantıken böyle gelebilir, ama tarihi incelediğiniz zaman, insanlığın insanlık 

olması direnme hakkıyla olmuştur, ayaklanmayla olmuştur. İnsanın insanlığın 

insanlık olmasında bildiğiniz bütün ilerlemeleri, Fransa'nın, İngiltere'nin 

ilerlemesini, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu düşünün, bir hatırlayın. 

Halkların, milletlerin direnme hakkına başvurmalarının olumsuz sonuçları 

olduğu tarihte nadir değil, enderdir. Direnme hakkı böylesine önemli bir 

haktır. Onun için de çok hassas koşullarda, çok önemli koşullarda bu 

biçiminin, çağdaş direnme hakkının Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan 

Hakları Beyannamesinin önsözünün üçüncü paragrafında zikredilen bu 

ayaklanma hakkının kullanılması, öyle her anda gerçekleştirilecek bir şey 

değildir, meşruiyeti de yoktur, dikkatli olmak gerekir.



Yöneticinin, yönetilenlerin yöneticiye devrettiği yetki sürelidir ve 

sınırlıdır. Bu yetkinin kötüye kullanılmaması ve sürekli yenilenmesi gerekir. 

Bir baro başkanı olarak yönetilmek ya da bir toplumu yönetmek, bir 

topluluğu yönetmek üzere seçilen görevlendirilmiştir. Biz de çok yanlış bir 

anlayışla, iktidarda bulunanlar tarafından sık sık ifade edildiği gibi, çok yanlış 

bir iktidarla seçildiğiniz anda, yetki aldığınız anda iradeyi devralmışsınız gibi 

işlem yapılmaktadır. İrade devredilmez arkadaşlar, yönetmek hizmet 

etmektir. Size görev verirler, şunları yapmak için sana yetki veriyorum. Eğer 

bu sözleşmeye, yaptığımız bu anlaşmaya aykırı davranırsanız, onunla orantılı 

olarak direnmek hakkına sahipsiniz demektir. 

Sayın Ökçesiz'in ifadesiyle, bu bağlamda direnme hakkı, hukukun özü 

olarak insan haklarıyla beraber koruma ve iktidarı sürekli olarak sınırlandırma 

amacı güden bir içerik denetimidir. Nedir? Bir içerik denetimidir. Şimdi bir 

noktaya geldik değerli arkadaşlar, denetim. Denetim nasıl olacaktır? 

Yürütmenin ve yasamanın denetimi neyle olur? Yargıyla olur, bunu hepimiz 

biliyoruz. Yurttaşın yapacağı, yaptığı bir içerik denetimi, meşruiyetin temel 

bir meselesi olarak bu vardığımız noktada önümüze konmuştur.

İşte kuvvetler ayrılığı kapsamında, yargının tarihsel fonksiyonlarından 

biri böyle ortaya çıkmıştır. Öyleyse biz direnme hakkını konuştuğumuz yerde, 

bağımsız yargıyı konuşmalıyız. Bağımsız yargının bulunmadığı bir yerde, 

yargının bağımsızlığının yürütme ve yasamaya bağlandığı bir yerde, direnme 

hakkının mevcut sistemin sınırları dışına çıkması, zımnen kabul edilmiş 

demektir bunu yapanlar tarafından. Aynı zamanda sistem insan, insanın 

kurdudur önermesinin dışına çıkmak istiyorsa, bağımsız yargıyı dışlayarak, 

kendi meşruiyetinin temellerine ciddi bir saldırı yapmış demektir, sözleşmeyi 

bozmuş demektir.

Şimdi bağımsız yargı deyince, ülkemizde şöyle bir paralel anlayış oluştu. 

Sen Tomas felsefesi üzerine ikinci dünya savaşından sonra kilise demişti ki, 

Sen Tomas'ın felsefesini günah işlemeden eleştirmek mümkün değildir. Bizde 

de şöyle bir anlayış oluştu. Mevcut iktidarı değiştirmek istemek, suç 

işlemeden mümkün değildir. Ceza Kanununa konulan ve kanunun, ceza 

hukukunun en temel ilkelerinden olan belirlilikle bağdaşmayan, adil 

yargılanmayı etkilemeye teşebbüs suçu diye bir suç, hiçbir belirliliği olmayan 

bir suç, sizin bağımsız yargının olmadığını gözeterek -sabahki konuşmada 

sevgili meslektaşım Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin Bey ifade 

etmişlerdi- ne olduğu belli olmayan bir şekilde bir Demokles'in kılıcı gibi 



toplumun üstüne dikilmiş durumdadır. 

Bu nedenle suç işlemeye teşebbüsten söz ettiğimiz zaman, suç diyecek bir 

makama ihtiyaç doğmaktadır. Suç diyecek makam yargıdır. O bağımsız 

olmadığı zaman, suç diyecek makamın suç deme meşruiyeti tartışma konusu 

haline gelmiş demektir. Demek ki arkadaşlarım, direnmeye bağımsız yargıdan 

başlayacağız. Sistem A'dan Z'ye bozulmuştur. Büyük bir hukukçumuzun 

dediği gibi, A bağımsız yargıdır, düzeltmeye A'dan başlayacağız. Yargının 

bağımsızlığının kaldırılması dediğim gibi, meşruiyetini sarsar mevcut 

iktidarın.  

Şimdi size bir şey hatırlatacağım. 2010 yılı başlarında Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonunda muhalefet milletvekilleri, Yargıtay 

ve Danıştay Yasasında yapılmak istenen değişikliğin ve bunun gerçekleştirme 

biçiminin keyfilik ölçülerine ulaştığını değerlendirerek, kamuoyuna bir bildiri 

yayınladılar ve komisyondan istifa ettiler. Bildirilerinde AKP iktidarının 

gayrimeşru hale geldiğini ve halkın direnme hakkını kullanma çağrısını 

yapıyorlardı. Sayın Başbakan bu çağrıya, eşkıyalığı davet ediyorlar dedi, aradan 

zaman geçti, ne diyorsunuz hakkı sahibe teslim etmek gerekir. Kim haklı? 

Soru bu. 

Hayat doğuruluyor, direnme hakkının kullanılmasının, kullanıldıkça 

meşruiyet kazanacak, sevgi gibi, bilgi gibi paylaşıldıkça çoğalacak, insanı insan 

yapacak, hukuk devletinin temellerini atacak bir hak olduğu hayat tarafından 

doğrulanıyor. Çok güncel bir örnek vereceğim. İtiraz ediyorsunuz, 

diyorsunuz ki benim özel görevli mahkemelerde değil, yüce divanda 

yargılanmam gerekir. O zaman neden özel görevli mahkemeye gidiyorsunuz? 

Çağrıyı reddedin, gitmeyin. Zorla götürmeye kalkarlarsa – o da ayrı bir konu 

ya, dersiniz ki ben de örgütü aldım geldim, birkaç tane zırhlı tümenle 

gidersiniz örgütünüzü alıp- ifade vermeyi reddedin, direnme hakkınızı 

kullanın. Direnme hakkı öyle soyut, kitaplarda yazan bir şey değildir. Tarifi, 

çareleri, görülecek bir şey değildir.

İtiraz ediyorsunuz, itiraz dilekçenizde söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bu 

mahkeme yetkili değildir. Hukukumuzda yetki nedir? Yetki yoksa işlem yok 

hükmündedir. Neden bunu yapmıyorsunuz? (Alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, Mihail Bakuni'nin bir lafı vardı, bir solucan bile 

üstüne basan ayağa kafa tutar. Kafa tutmak gerekir. Burada altın bir kurala 

geliyoruz. 17 yaşımdan beri direnme hakkını gücümün yettiği her yerde 

kullandım ve kullanmaya devam edeceğim. Bu süreç içerisinde bizim 68 



neslinin başarılarını sağlayan bir temel kuralımız vardır. Direnme hakkınızı 

uygularken dikkat etmeniz gereken altın kural budur. Haklı olmak yetmez, 

halkı kalmak gerekir, kural budur. Haklı olmak yetmez, haklı kalmak gerekir. 

Direnme hakkının kerterizi, şimdi direnme hakkının hangi durumlara 

meşruiyet kazanacağını ifade ediyorsun. Hani Con Looc bir tartışmaya 

girerdi, bilmem bilir misiniz? Tartışmada Can looc'a derler ki, halkın 

ayaklanma hakkını, işte direnme hakkını kullanmasında hakem kim olacak? 

Yani direnme hakkının doğup, doğmadığını kim bilecek? Con Looc cevap 

verir; borçlunun borcunu ödemediğini, alacaklıdan daha iyi kim bilir der. Halk 

alacaklıdır, yönetici borçludur. Dedik ya yönetmek hizmet etmektir, borcunu 

ödeyip ödemediğine yine bizzat halkın kendisi karar verir. 

Biz bir ölçü koymaya çalışıyoruz. Direnme hakkının kerterizi, hukuksal 

meşruiyetle, demokratik meşruiyetin -birisi hukuki bir meşruiyet biçimi, birisi 

bir sosyolojik meşruiyet biçimidir- kesiştiği yerde kurulur ve bu kesişme 

noktasına konulur. Demokratik meşruiyet önemlidir, hukuksal meşruiyet 

yetmez. Çok ciddi bir biçimde direnme hakkı üzerinde düşünen ya da direnme 

hakkının kullanılması gerektiğini ifade eden arkadaşlarımız, eylem projesi 

üretenler, demokratik meşruiyeti dikkate almıyorlar. 

Örnek olsun diye söylüyorum, yüzde 50 oyla iktidara gelen ve iktidarda 

duran, aynı oyunu koruyan, bir iktidara karşı direnme hakkının en yüksek 

biçimde kullanılmasının meşruiyeti yoktur. Neden yoktur? Çünkü 

demokratik meşruiyeti yoktur. Hukuksal meşruiyet olmayabilir, iktidar 

hukuksal meşruiyetini de yitirmiş olabilir. Bu size ona karşı bireysel, grupsal, 

belli ölçülerde direnme hakkı tanır, ama direnme hakkının kullanılmasında 

ölçürlük prensibine göre ayaklanma hakkı tanımaz. Bu tartışmalı bir nokta 

değil, kesin olarak böyle olan bir noktadır.

Sivil itaatsizlik, hukuk devletinin içerdiği üstün değerler uğruna kamuya 

açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen, bu sırada üçüncü kişilerin üstün 

bir hakkını çiğnemeyen barışçıl bir protesto eylemidir diyor Sayın Hocamız. 

Değerli arkadaşlarım, sivil itaatsizlik kavramını reddediyoruz. Sivil itaatsizlik 

kavramı, bugün emperyalistler tarafından, küresel propagandanın direnme 

hakkını yozlaştırmak, bertaraf  etmek için kullandığı bir kavram haline 

gelmiştir. Hocalarımızın kitaplarında koyduğu biçimiyle elbette ki kabul 

ediyoruz, tanıyoruz, ama bugün ortaya koymamız gereken kavram, bizim 

kendi kavramlarımızdır. Demokratik tepki kavramıdır.

Şimdi bakın, diyorlar ki sivil itaatsizlik kanuna karşı gelerek olur. Kanunun 



yorumlanması da sivil itaatsizlik şeklinde, sivil itaatsizlik kendini kanunun 

yorumlanması biçimimde de ifade edebilir. Biz bizim kullandığımız 

kavramlarla konuşacağız, dil önemlidir. Adanalı domates üreticileri, domates 

fiyatlarının çok düşmesini protesto etmek için, domates kamyonlarını 

Adana-Ankara Karayoluna devirdiler mi? Devirdiler. Yolu kapattılar mı? 

Kapattılar. Geldi topladı mı onu kolluk kuvvetleri? Topladı. Mahkemenin 

karşısına çıkardı, mahkûmiyet kararını verdi mahkeme. Konu Yargıtay'a 

geldi, Yargıtay ne dedi? Bu bir demokratik tepkidir. Toplantı, gösteri 

yürüyüşlerine muhalefet değildir dedi. Yol kapandı, Ankara-Adana Karayolu 

kapandı, bu bir demokratik tepkidir dedi, bu bir sivil itaatsizliktir demedi. 

Kavramın bu şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorum ve doğru buluyorum.

Şimdi üstünde durmamız gereken konulardan birisi, bu direnme 

hakkının demokratik tepki biçimiyle oluşuyla, ayaklanma biçiminde oluşu 

arasında bir derecelendirme farkı mı vardır, bir nitelendirme farkı mı vardır? 

Arkadaşlar böyle bir konunun üzerinde durursak eğer, bu biraz fikir 

jimnastiği gibi olacak. Biz başka bir şey tespit etmeye çalışalım. Bunu nasıl 

birbirinden ayıracağız, hangi ölçüleri kullanacağız? Elimizdeki verilere göre, 

düzen içerisinde sonuç alma hakkı, haksız yasaları değiştirmeye çalışmak, 

yine düzenin güçlerince zalimce bir baskıyla engelleniyorsa, egemen olanlar 

düzenin yasalarını dahi dinlemiyorlarsa, günübirlik yasalara dayanıyorlarsa ya 

da toplumu yasalarla değil de kararlarla yönetiyorlarsa, zulüm egemenlik 

aracı olmuşsa, bütün bunlar tahammül edilemez bir hal almışsa, genel olarak 

toplum bu duyarlılığa ulaşmışsa, direnmenin ayaklanma olarak kullanılması 

bir haktır. Bakın ne kadar koşulları olan bir şey.

Bir de bir şeyi ifade edelim, anlatılan koşullarda ayaklanma, yani isyan 

hakkına sahip olmakla, bu hakkı kullanmak aynı şeyler değildir. Herkesin 

boşanma hakkı vardır, ama herkes boşanmaz. Burada çalışmamızın 

başlığında olan hukukun üstünlüğü kavramına ihtiyaç duyuyoruz. Biz 

direnme hakkımızı kullanırken, daima hukukun üstünlüğü kurallarına bağlı 

olarak çalışmak durumundayız. Söylediklerimiz sadece teorik olarak 

kalmasın, örnek olarak ifade edelim. Libya'da Arap Baharı direnme hakkı 

kullanımı mıdır? Haklı olmak yetmek, haklı kalmak gerekir kuralı var. 

Libya'daki ayaklanmaya, Toyota Marka araçların arkasına 35'lik topları, seri 

atış yapan topları dizerek, bir topla bir insanı öldürmek biçiminde 

gerçekleştirilen halkın hareketi midir? Halk 35'lik topları çok yüksek bir 

teknolojiyle Toyota'ların arkasına yerleştirmeyi becerebilecek bir durumda 



mıdır?

Değerli arkadaşlarım, Libya'yla ilgili size bir bilgi vereyim. Yani orada 

görev yapanlardan aktarılan bir bilgidir. Hiçbir şey görmedik Libya'yla ilgili 

biliyor musunuz? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Bize gösterilenler, bize 

anlatılanların hiçbirisi doğru değil. Son yüzyılların en büyük vahşeti 

gerçekleştirildi Libya'da. İnanılmaz bir şey gerçekleştirildi. O kadar ki, bizim 

orada görev yapan insanlarımız, biz bunlarla mı beraberiz diye kendi üslerine 

sormak ihtiyacı hissettiler. 

Direnme hakkına söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi de, onun son çare 

olduğudur. Direnme hakkı hukukun üstünlüğüne varmamızdaki en önemli 

araç olmuştur. Hukukun üstünlüğünün tanınması, direnme hakkının da 

tanınmasını zorunlu kılar. Her somut durumda ayrı olarak değerlendirilmesi 

gereken bir haktır. Bir reçetesi yoktur, genel bir haktır. Kullanılması amacıyla 

gerçekleştirilen eylemin kendisi, daha üstün bir hakkı çiğnememelidir. 

Ölçülerimizden önemli bir tanesi de budur. Yani siz bir şeyi protesto etmek 

için bir gösteri yürüyüşü yapabilirsiniz, izin filan almadan yaparsınız. Bunu 

yaptığınız zaman, gidip oradaki gariban birisinin camını kırarsanız, bu sizin 

kullandığınız haktan daha üstün bir hakkı çiğnemek anlamına gelir. 

Provokatörlerin yaptığı da, zaten haklı tepkileri, haksız tepkiye dönüştürmek 

eylemidir. 

Haklar ve menfaatler, toplumda genel olarak yarışma halinde bulunurlar, 

ama direnme hakkı bu süreçlere hep eşlik eder. Direnme hakkı bizi biz yapan, 

insan yapan, hukukun üstünlüğüne ulaşmamızı sağlayan, hukuk devletinin 

özü olan bir haktır. Bunlar zorla, baskıyla, işte insanların kandırılmasıyla 

engellenebilirler çalınabilirler, ama şu bir tarih yasasıdır ki, cleptranik 

iktidarlar, yani hırsızların tiranlığı daima direnenlere yenilmiştir. 

Herkes korku imparatorluğu diyor,  Thomas Jefferson'un sözleriyle 

konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Halk devletten korkuyorsa bu 

tiranlıktır, devlet halktan korkuyorsa bu demokrasidir. Hepinize saygılar 

sunarım. (Alkışlar)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Nazmi TÜRKKOL
Hollanda Hakimler Savcılar Yüksek kurulu Üyesi,

Avrupa Türk Avukatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,

Amsterdam Barosu, Hollanda

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI 
AKDAŞ KARARI (Case C 485-07) VE SONRASI 

Aktaş kararından sonra AB üyesi diğer ülkelerdeki primsiz nitelikteki özel 

nakdi yardımların (special non-contributory cash benefits) da Türkiye'ye 

transferinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

Müşavirliğimizin konuya ilişkin değerlendirme ve görüşleri aşağıda 

sunulmuştur.  

ABAD Ek Ödeneklerin (Supplementary benefits) Türkiye'ye transferinin 

mümkün olup olmadığının tespiti ile ilgili Akdaş davasında aşağıda belirtilen 

mevzuatlara atıfta bulunmuştur.  

1. Ankara Anlaşması,

2. Katma Protokol,

3. 3/80 sayılı OKK,

4. 1408/71 sayılı AB Tüzüğü,

5. 1408/71 sayılı AB Tüzüğünde değişiklik yapan 1247/92 sayılı ve 

647/2005 sayılı Tüzükler.

1247/92 sayılı Tüzük ve Hollanda'nın girişimi ile başlayan ve 1408/71 

sayılı Tüzük'te değişiklik yapan 647/2005 sayılı Tüzük, AB üyesi ülkelerde 

ikamet eden/çalışan ve/veya bu ülkelerde bir süre ikamet ettikten/çalıştıktan 

sonra bir sigorta ödeneği ile Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın 

sosyal güvenlik hakları bakımından büyük önem taşımaktadır. 

1247/92 sayılı Tüzük ile “primsiz nitelikteki özel nakdi yardımlar/special 



non-contributory cash benefits” 1408/71 sayılı Tüzüğün kapsamına 

alınmıştır. 647/2005 sayılı Tüzüğün 1(2) maddesi ile 1408/71 sayılı Tüzüğün 

4 (2a) maddesinde değişiklik yapılmış “primsiz nitelikteki özel nakdi 

yardımlar”; 

     (a) ya;

i. Birinci paragrafta sayılan sigorta dallarıyla (dokuz klasik sigorta kolu) 

kapsanan risklere karşı sağlanan yardımları tamamlayan, ikame eden 

veya yardımcı nitelikteki ve ilgili kimseye Üye Devlette ekonomik ve 

sosyal durumu durumuyla ilgili asgari gelir sağlamayı amaçlayan 

yardımlar,
ya da;

ii. Engellilerin korunmasına yönelik özel yardımlar,
ve

(b) Finansmanı yalnızca zorunlu vergilerle karşılanan ve genel kamu 
harcaması olarak ve koşulları ve hesaplanması herhangi bir prime göre 
yapılmayan yardımlar,
ve
(c) Ek IIa'da belirtilen yardımlar,
 olarak tanımlanmıştır.

Dikkat edilecek olursa primsiz nitelikteki özel nakdi yardımlar sosyal 

yardımlardan farklı olup, 1408/71 sayılı Tüzüğün (aynı zamanda 3/80 sayılı 

OKK'nın) “yardımlar” tanımının kapsamına girmektedir.  

647/2005 sayılı Tüzüğün 1 (5) maddesi ile 1408/71 sayılı Tüzüğün 10a(1) 

(10bis1) maddesinde değişiklik yapılmış, 4 (2a)'da sayılan “primsiz nitelikteki 

özel nakdi yardımların” AB üyesi ülkeler arasında transferi durdurulmuştur. 

1 Ocak 2010 tarihinden bu yana 4 (2a)'da sayılan yardımların AB üyesi 

ülkeler arasında transferi yapılmamaktadır. 

Akdaş kararının önemi buradadır. 

ABAD öncelikle ödeneklerin transferi hakkındaki 3/80 sayılı OKK'nın 6 

(1) maddesinin doğrudan uygulanabilir olduğuna karar vermiştir. Buna göre 

ek ödeneklerin Türkiye'ye transferi mümkündür. Ancak bu noktada Katma 

Protokol'ün 59. maddesindeki “Bu Protokol'ün  kapsamına giren alanlarda, 

Türkiye üye devletlerin, Topluluğu kuran Antlaşma uyarınca birbirlerine 

tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yararlanamaz.” hükmü sorun 

yaratmıştır. 

ABAD bu sorunun üstesinden gelecek, birbirleriyle bağlı iki 



değerlendirme yapmıştır. Bunlardan ilki, 1408/71 sayılı Tüzük'teki 

değişikliğin, Türkiye / AB Ortaklık Hukukunu etkilemeyeceği olmuştur. 

İkinci olarak, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir Türk vatandaşının AB 

ülkesindeki ikamet hakkını kaybettiği, bu nedenle de Türkiye'ye yerleşen AB 

üyesi ülkenin vatandaşı ile aynı konumda olmadığını (AB vatandaşı ödenek 

almakta olduğu ülkeye dönebilecek ve ödenek hakkının devamını 

sağlayabilecektir.) değerlendirmiştir. 

Bu iki değerlendirmeyi yapan ABAD, Katma Protokol'ün 59. maddesi 

kapsamında belirtilen daha ileri haklar kavramının burada geçerli 

olmayacağına karar vermiştir. 

Akdaş kararından sonra, 4 (2a)'da tanımlanan primsiz nitelikteki özel 

nakdi yardımların tamamının Türkiye'ye transferinin mümkün olup 

olmadığının değerlendirilmesinin yapılması yararlı olacaktır.  

4 (2a), (a) (i ve ii) ve (b)'de tanımlanan yardımların ya tamamı ya da önemli 

bir kısmı esasen Ek IIa'da yer almaktadır. Ek IIa ilişikte sunulmuştur.

Ek IIa'da yer alan primsiz nitelikteki özel nakdi yardımların Hollanda 

bölümünde yer alanlar dışında hangilerinin Türkiye'ye transferinin yapılıp 

yapılmadığı tam olarak bilinmemekle beraber, büyük bölümünün ya hiç 

transfer edilmediği ya da kısmen transfer edildiği düşünülmektedir. 

Öncelikle Ek IIa'da yer alan yardımlardan hangilerinin ülkemize 

transferinin yapılmadığı veya kısmen yapıldığı yönünde bir çalışmanın 

yapılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmaya 4(2a)'nın (a) 

ve (b) şıkları kapsamına giren ancak EkIIa'da yer almayan primsiz nitelikteki 

özel nakdi yardımlarında dahil edilmesi beklenen faydayı artırabilecektir. 

Örneğin Hollanda'da yaşlılık aylıklarına ilave olarak ve yaşlılık aylığının 

miktarından bağımsız olarak ödenen 33,09 avro'luk ek yardımın Türkiye'ye 

transferi durdurulmuştur. KOB adı verilen bu ödeneğe ilişkin mevzuat 

EkIIa'da yer almadığı halde 4(2a)'nın kapsamına girmektedir. Konuya ilişkin 

olarak itiraz süreci tamamlanmış olup, Müşavirliğimizce ve avukatlarimizla 

Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu (SVB) aleyhine dava açılmıştır. 

Öncelikle Ek IIa'da yer alan ve Türkiye'ye transferi yapılmayan 

yardımların transferinin sağlanabilmesi için çeşitli seçenekler akla 

gelmektedir. 

Bu seçenekler içinde en etkili yöntemin, halen transferi yapılanlar dışında 

kalan tüm listenin AB Komisyonuna iletilerek, üye ülkelerin Ek IIa'da yer 



alan primsiz nitelikteki özel nakdi yardımların Türkiye'ye (hak sahiplerine) 

transferini gerçekleştirmelerinin sağlanması talep edilmesidir.

Akdaş davasında Komisyon 3/80 sayılı OKK'nın 6(1) maddesinin 

doğrudan uygulanabilirliği konusunda bizi çok açık bir şekilde desteklemiştir. 

Yine Komisyonun üye ülkelere yapacağı çağrı aynı zamanda hukuki 

gerekçeleri de içereceğinden daha etkili olacaktır. Komisyon için bir diğer 

seçenek ise konuyu ABAD'a götürmektir.



Av. Semih GÜNER

Eski Baro Başkanı

OTURUM BAŞKANI

Çok değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; bugünkü oturumu 

yönetmesi öngörülen değerli önceki Baro Başkanımız Sadık Erdoğan bu 

toplantıya katılamayacak kadar rahatsız olduğu için ben huzurlarınızda görev 

yapacağım. Bu vesileyle değerli başkanımıza da şahsım ve sizlerin adına 

geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 

Bugün Türkiye açısından geniş bir gündemi oluşturan mülkiyet hakkını 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde geniş bir gündemi oluşturan, devletin 

fazlasıyla yargılandığı bir konu olan mülkiyet hakkını tartışacağız. Güzel bir 

tesadüf, çok genç bir kadroyla bunu yapacağız, birikimli genç bir kadroyla 

yapacağız. Kendileriyle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. 

Konuşmalar, kendi aramızda yaptığımız bir işbölümüne göre Serdar 

Beyle başlayacak, daha sonra Ali Rıza Çoban Beyefendi sunumunu yapacak 

ve son olarak da somut olayları bize aktaracak olan Tuğçe Hanım sözlerine 

devam edecekler. Ben konuşmacıları söz aldıkları zaman size takdim etmek 

istiyorum. 

Şimdi ilk konuşmacımız Serdar Koru'yu sizlere takdim etmek istiyorum. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2001 yılında bitirdi. Lisansını da yine 

aynı yerde yaptı, 2005 yılında mezun oldu. Tez konusu ekonomik düşüncenin 

anayasal çerçevesiyle ilgiliydi. Doktorasını bu alanda yapıyor, Yargıtay 

aktivitizm de tez konusuydu. Anayasa yargısı, çalıştığı süre içinde, akademik 

süresi içinde ilgisini çeken konuların başında geliyordu. 

Değerli konuklar, çok kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Avrupa İnsan 



Hakları Sözleşmesi yapıldığı tarihte, mülkiyet hakkına girmediler. Neden? 

Çünkü çok tartışmalı bir konu. O yıllara göre hak vereceğinizi zannediyorum. 

Fakat mülkiyet hakkı gibi en temel insan haklarından birini de göz ardı etmek 

mümkün değil. Gerçeklere sırt dönmek olur bu. Biraz daha ısrar etselerdi, 

belki sözleşmenin varlığı tartışılırdı. Bu nedenle sözleşmeye derinlik 

kazandıran, sözleşmeyi güncel hale getiren protokollerle bu konuda bir 

açıklık sağlandı ve bir numaralı protokole bu temel insan hakları olan, başında 

gelen mülkiyet hakkı kondu.

Bu mülkiyet hakkıyla ilgili bir numaralı protokole uymayanlar da var. Biz 

uyduk ve bizi bağlıyor. Uymayan İsviçre, İsviçre bu konulardan etkilenmiyor. 

Değişik dedikodular var, ben dedikoduları size aktarmak istemiyorum. 

Elimdeki yabancı ülkelerden gelen birikimi korumak amacıyla gibi, bizi 

ilgilendirmiyor bu konu. Evet, bizden hangi konular yoğun olarak gidiyor? 

Onu da üç grupta sınıflamak mümkün. Bedellerin geç ödenmesi, mülkiyet 

hakkı ihlali olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine çok sık gidiyor ve 

mahkumiyet kararları çıkıyor. Rayicin altında bedel ödemeleri bir başka konu, 

yine birbirine benzer olmakla birlikte, enflasyonun altındaki bedel ödemeleri 

de yine mahkumiyet konuları arasında, bizi bağlayan mahkumiyet kararları 

arasında yer alıyor.

Bu kadar açıklamadan sonra ilk sözü, genel anlamda açıklamalar yapacak 

olan değerli akademisyen Serdar Korucu'ya bırakmak istiyorum. Şu anda 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, elimizdeki tanıtım kitaplarında da 

yer aldığı gibi Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmekte. Buyurun 

efendim.



Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Çoban
Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Anayasa Mahkemesi Raportörü

HUKUK DEVLETİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKI

Hukuk devleti kısaca keyfi yönetimin karşıtı olarak tanımlanabilir. Bu 

yönüyle hukuk devleti her türlü eylem ve işlemi hukuka uygun olan ve bireyler 

için öngörülebilir bir hukuk ortamı sağlayan devlettir. Bir hukuk devletinde 

bireyler hukuki sürprizlerle karşılaşmadan fiillerinin sonucunu öngörebilir ve 

buna göre kendi eylem ve işlemlerini planlayabilirler. Hukuk devleti ilkesinin 
1pek çok unsuru olduğu söylenebilirse  de Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin mülkiyet hakkına ilişkin içtihadında hukuk devleti ilkesiyle 

ilgili olarak üç kavramdan söz edilebilir. Bunlar hukuka uygunluk, kazanılmış 

haklara saygı ve ölçülülük kavramlarıdır. Hukuka uygunluk devletin tüm 

işlemlerinin demokratik bir şekilde oluşturulmuş kurallara bağlı olarak 

yapılmasını ifade eder. Kazanılmış haklara saygı ise hukuki öngörülebilirlik 

ilkesinin gereği olarak hukuk kurallarının açık ve öngörülebilir olmalarını ve 

istikrarlı bir şekilde uygulanması koşuluyla ilişkilidir. Zira belli bir anda geçerli 

hukuka göre fiillerini belirleyen bir kimse daha sonra çıkarılacak bir kuralla ya 

1 Uluslar arası belgelerde ve ulusal düzenlemelerde hukuk devletinin unsurları konusunda çok farklı listelere 
yer verildiği gibi doktrinde de bir görüş birliği bulunmamaktadır. Avrupa Konseyi belgelerinde de hukuk 
devletinin unsurlarına ilişkin olarak farklı listelere yer verilmiştir. Bakanlar Komitesi tarafından İsveç 
dönem başkanlığında kabul edilen hukuk devletine ilişkin bir raporda (CM(2008)170) (hukuk devletinin 
unsurları üç başlık altında incelenmiştir. Bunlar devletin kurumsal yapısına ilişkin unsurlar, hukukilik 
ilkesine ilişkin unsurlar ve adil yargılamaya (due process) ilişkin unsurlar şeklinde ele alınmıştır. Venedik 
Komisyonu tarafından (25-26 Mart) 2011 yılında kabul edilen Hukuk Devletine İlişkin Rapor'da (CDL-
AD(2011)003rev) hukuk devletinin unsurları; Hukukilik, hukuki belirlilik, keyfiliğin yasaklanması, 
bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde adalete erişim, insan haklarına saygı, ayırımcılık yasağı ve kanun 
önünde eşitlik olmak üzere altı başlık halinde ele alınmıştır. (CM(2008)170) için bkz. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1374477&Site=CM); (CDL-AD(2011)003rev) için bkz, 
http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)003-e.pdf  



da yeni bir yorumla tamamen beklenmedik sonuçlarla karşılaşırsa burada 

bireyler açısından hukuki güvenlik ve öngörülebilirlikten söz edilemez. 

Ölçülülük ilkesi ise keyfilik yasağını somutlaştıran bir ilkedir. 

Ben de sunuşumu bu üç kavram çerçevesinde tutmaya çalışacağım. 

Sunuşun odağında mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Türkiye aleyhine 

yapılan başvurularda AİHM'in verdiği kararlar olacaktır. 

AİHM'in bugüne kadar Türkiye aleyhine 2500 civarında ihlal kararı 
2verdiğini biliyoruz.  Bunlardan 600 kadarı mülkiyet hakkının ihlaline 

ilişkindir. Mahkemenin önünde görüşülmeyi bekleyen ülkemiz aleyhine 

yapılmış yaklaşık 17.000 civarındaki başvuru içinde mülkiyet hakkı ihlali 

iddiasıyla yapılan başvurular adil yargılamaya ilişkin başvurulardan sonra 

ikinci büyük başvuru kategorisini oluşturmaktadır. Mülkiyet hakkıyla ilgili 

olarak hükümete bildirilen başvuru sayısı 1400'in üzerindedir. Ayrıca 

Bakanlar Komitesi önünde icra edilmeyi bekleyen 1791 derdest dosyadan 

67'si mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkindir ve bunlardan bir kısmı sistematik 

sorunlara ilişkin olduğundan genel önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. 

Bu da bize ülkemizde mülkiyet hakkına saygı bakımından sistematik 

sorunların bulunduğunu göstermektedir. 

Öncelikle kısaca Sözleşmenin mülkiyet düzenlemesine ve mahkemenin 

bu hükmü nasıl yorumladığına kısaca değindikten sonra hukuk devleti ilkesi 

bağlamında AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği kararlara değinilecektir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek Protokol'ün 1. maddesinde:

“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini 

isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada 

öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve 

mülkünden yoksun bırakılabilir.

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak 

kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para 

cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama 

konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.” denilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla bu hükmün amacının 

mülkiyet hakkını korumak olduğunu belirlemiş ve Sözleşme anlamında 

mülkiyet kavramının taraf  devletlerin özel hukuklarındaki mülkiyet 

kavramından bağımsız, özerk bir kavram olduğunu kabul etmiştir. Buna göre 

2 AİHM istatistikleri için bkz. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-
F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf  



ister özel hukuktan ister kamu hukukundan kaynaklansın bireyin her türlü 

malvarlığı (mameleki) hakkı ve bu yöndeki meşru beklentileri Sözleşmedeki 
3mülkiyet güvencesinden yararlanacaktır. 

Ancak mülkiyet hakkı Sözleşmede mutlak bir hak olarak 

öngörülmemiştir. Kamu otoriteleri kamu yararı ya da genel yarar amacıyla ve 

hukuka uygun olarak mülkiyet hakkına müdahale edebilirler. Ne var ki kamu 

otoriteleri mülkiyet hakkına müdahale ederken kamu yararı ile bireysel çıkar 

arasında makul bir denge kurmalıdır, yani müdahaleler ölçülü olmalıdır. 

AİHM Sözleşmenin 1. Protokolünün 1. maddesinin üç kural içerdiğini 

belirlemektedir. Buna göre madde önce ilkeyi ya da genel kuralı koymakta; 

tanınan hakkı göstermekte; sonra da genel kurala getirilmesi olası istisnaları 

(kısıtlama ya da sınırlama) ve istisnaların meşruluk koşullarını 

belirlemektedir. Aşağıdaki paragraf  Mahkeme'nin mülkiyet hakkını konu 

alan hemen hemen bütün kararlarında yer almaktadır. (örneğin (Sporrong ve 

Lönnroth/İsveç 23.9.1982; Fredin/İsveç 18.02.1991; Safii/İtalya 

28.07.1999): 

“...Genel nitelikteki ilk norm mülkiyete saygı ilkesini dile getirmekte, ikinci 

cümledeki ikinci norm mülkiyetten mahrumiyet ve bunun koşullarını göstermekte, ikinci 

fıkradaki üçüncü norm ise taraf  devletlere sahip olunan mallardan yararlanma hakkını 

genel yarara uygun şekilde düzenleme yetkisi vermektedir.”

Mahkeme pek çok kararında birinci cümlede yer alan mülkiyet hakkına 

saygı ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Özellikle malikin eşya 

üzerindeki hakları sona erdirilmeksizin malın değerini azaltan ya da uzun 

süre malik tarafından kullanılmasını engelleyen ya da ağır hukuka aykırı 

müdahaleleri bu kapsamda değerlendirmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Nolu Protokolün 1. 

maddesinin 2. cümlesi herhangi bir kimsenin mal ve mülkünden yoksun 

bırakılabilmesini üç koşula bağlamıştır. Bunlar, kamu yararının bulunması, 

mahrum bırakmanın kanuna dayanması ve uluslar arası hukukun genel 

ilkelerine uygun davranılmasıdır. Ancak Mahkeme müdahalenin ölçülü 

olması şartını da aramaktadır. Bu bağlamda mülkiyetinden mahrum bırakılan 

kişiye tazminat ödenmesi müdahalenin ölçülü olması zorunluluğunun bir 

gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

3 Bkz. Ali Rıza Çoban, Protection of  Property Rights within the European Convention on Human 
Rights, (Ashgate, Aldershot, 2004); Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 
Mülkiyet Hakkı, (Beta, İstanbul, 2009); Suat Şimşek, Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, (Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara, 2011)



Maddenin 2. fıkrasında ise devletlerin mülkiyet hakkının kullanımının 

genel menfaatlere aykırı olmaması ve vergi, para cezası yahut başka katkıların 

ödenmesini sağlamak amacıyla yaptığı gerekli düzenlemelerin birinci 

maddenin birinci fıkrasında yer alan korumanın kapsamı dışında olduğu 

belirtilmiştir. Ancak bu müdahalelerin de hukuka uygun olması, meşru bir 

amaç taşıması ve müdahale ile öngörülen amaç arasında makul bir dengenin 

bulunması gerekmektedir. 

1. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mülkiyet hakkını incelerken mülkiyet 

kavramını taraf  devletlerin iç hukukundan bağımsız bir şekilde özerk bir 

kavram olarak yorumlamaktadır. Bu çerçevede şahsi haklar dahil her türlü 

malvarlığı hakkını sözleşme kapsamında mülkiyet olarak nitelendirmektedir. 

Ancak Mahkeme Sözleşmedeki mülkiyet garantisinin mevcut hakları 

koruduğu, gelecekte mülk edinme ihtimalini güvence altına almadığını kabul 

etmektedir. Bu çerçevede bazı hakların iç hukukta doğup doğmadığı tartışmalı 

olmasına rağmen hukuki güvenlik ilkesi çerçevesinde geçerli hukuka göre en 

azından ileride hak talep etmek için geçerli bir dayanağa sahip olanların 

sözleşme kapsamında mülkiyet hakkı güvencesinden yararlanacağına karar 

vermiştir.

Bu çerçevede; geçerli hukuka göre tazminat talep edilmesine olanak 

tanıyan bazı olaylar ortaya çıktıktan sonra devletin sorumluluğunu 

sınırlandıran yasal düzenlemelerin hukuki güvenlik ilkesini ihlal ettiğine karar 

vermiştir. Mesela Mahkeme, Belçika'ya karşı Pressos Compania Naveria ve 

diğerleri başvurusunda devletin klavuz kaptanlık ve römorkörlük 

hizmetlerinden doğan sorumluluğunu geçmişe etkili bir şekilde daraltan 
4yasanın mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.  Aynı şekilde 

Yunanistan'a karşı Stran Yunan Rafinerileri başvurusunda geçerli hukuka 

göre tahkime başvurarak tahkim kararı alındıktan sonra tahkim kararlarını 

geçmişe etkili olarak geçersiz sayan yasanın mülkiyet hakkını ihlal ettiğine 
5karar vermiştir.

Bu bağlamda Türkiye'ye ilişkin iki konuda bir dizi davada AİHM'in 

kararları önem taşımaktadır. Bunlardan ilk kategori davalar taşınmazları kıyı 

kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yerel mahkemeler tarafından tapuları 

4 Pressos Compania Naveria v. Belgium, 20 November 1995,  Series A, No.332. Benzer nitelikli kararlara ilişkin 
olarak bkz. Gemalmaz, s.146 vd.

5 Stran Greek Rafineries and Stratis Andreadis v. Greece, 9 December 1994, Series A, No 301-A.



iptal edilenlerin yaptıkları başvurulardır. Bu başvurularda devlet tarafından 

tapu verilen ve uzun süre bir dizi işlemde malik olarak muamele gören 

kişilerin daha sonra taşınmazın kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle 

tapularının iptal edilmesi ve herhangi bir tazminat verilmemesini AİHM 
6mülkiyet hakkının ihlali olarak nitelendirmiştir.   Oysa bu davalarda Türk 

mahkemeleri ve Yargıtay kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerler 

olması nedeniyle hiçbir şekilde özel mülkiyet konusu olamayacağı görüşüyle 

tapuların iptaline karar vermiştir. Ancak AİHM'in belirtilen kararlarından 

sonra Yargıtay görüşünü değiştirerek bu taşınmazların tapularının iptal 
7edilmesi halinde tazminat ödenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. 

İkinci grup davayı ise orman tahdidi içinde kalan taşınmazların 

tapularının iptal edilmesi nedeniyle yapılan başvurular oluşturmaktadır. Bu 

davalarda da durum benzerdir. Çok uzun zamandan beri tapusu olan ve 

devletin çeşitli işlemlerde (emlak vergisi alma, yapı ruhsatı verme, oturma 

ruhsatı verme, devletin bizatihi kendisinin satması vb) devlet tarafından 

malik olarak kabul edilen kişilerin tapularının iptal edilerek karşılığında 

herhangi bir tazminat verilmemesini Mahkeme mülkiyet hakkının ihlali 
8olarak nitelendirmiştir.  Bu davalarda da yerel mahkemeler ormanların 

devletin hüküm ve tasarrufu altında olması nedeniyle hiçbir şekilde özel 

mülkiyet konusu olamayacağı görüşüyle buralarda başvurucuların herhangi 

bir hakkının doğmadığı yönünde karar vermişlerdir. Oysa AİHM devletin 

tapu vermek, vergi almak, yapı ruhsatı vermek vb gibi işlemlerle bireyleri 

malik olarak kabul ettiği, bu nedenle bireylerin söz konusu yerlerin özel 

mülkiyet konusu olamayacağını bilmelerinin mümkün olmadığı ve hukuka 

güven ilkesi gereği bu kişilerin haklarının korunması gerektiği yaklaşımıyla 
9hareket etmiştir. Daha sonra Yargıtay AİHM kararları doğrultusunda 

6 N.A. ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 37451/97, Karar tarihi 11.10.2005;  Doğrusöz ve Aslan/Türkiye, 
Başvuru no: 1262/02, Karar tarihi 30.05.2006; Asfuroğlu ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 36166/02, 
36249/02, Karar tarihi 27.03.2007; Tuncay/Türkiye, Başvuru no: 1250/02, Karar Tarihi 12.12.2006; 
Moğul/Türkiye, Başvuru no: 40217/02, 40218/02, Karar tarihi 09.01.2007; Aslan ve Özsoy/Türkiye, Başvuru 
no: 35973/02, 5317/02, Karar tarihi 30.01.2007; Gümüşoğlu ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 40/02, 41/02, 
42/02, Karar Tarihi: 18.03.2008.

7  Mesela bkz, 1HD, E: 2007/5838, K:2007/10353 sayılı ve 01.11.2007 günlü karar; 1HD, E: 2007/9840, 
K:2007/10153 sayılı ve 25.10.2007 günlü karar; 4HD, E: 2007/6604, K:2007/9271 sayılı ve 09.07.2007 
günlü karar. Bu konuda detaylı açıklamalar için bkz. Suat Şimşek, Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, (Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 
Ankara, 2011), s.1022 vd., Ayrıca Bkz. Ali Rıza Çoban, "Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Tapulu Taşınmazların 
Hukuki Durumu” Terazi Aylık Hukuk Dergisi, (Mart 2009), Yıl 4, Sayı 31. pp 149-158.

8 Köktepe/ Türkiye, Başvuru no: 35785/03 Karar Tarihi 22.7.2008; Turgut ve Diğerleri/ Türkiye, Başvuru No: 
1411/03 Karar Tarihi: 8.7.2008

9 Detaylı bilgi için Bkz. Şimşek, s. 516 vd.



görüşünü değiştirerek bu şekildeki tapu iptallerinde de tazminat ödenmesine 

karar vermiştir. 

2. Hukuka Uygunluk

Hukuka uygunluk kavramı maddenin yalnızca mülkiyetten mahrum 

bırakmaya ilişkin ikinci kuralında yer almakla birlikte Sözleşmenin temelini 

oluşturan demokratik hukuk devleti ilkesi nedeniyle Mahkeme hukukilik 

ilkesinin sözleşmenin tamamı için geçerli bir kural olduğuna hükmetmiştir. 

Bu çerçevede mülkiyet hakkını düzenleyen P1-1'ın tamamı açısından hukuka 

uygunluk kuralının uygulanacağı açıktır. Bu nedenle Mahkeme mülkiyet 

hakkına yapılan her türlü müdahalenin hukuki bir dayanağı olması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Müdahalenin dayandığı hukuki düzenlemenin açık, ulaşılabilir ve 

öngörülebilir olması gerekir. Bu çerçevede ülkemiz aleyhine 1990'lı yıllarda 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçleri tarafından evlerinin tahrip 

edildiği ve köylerinden göç etmeye zorlandıkları iddiasıyla yapılan 

başvurularda Mahkeme bu müdahalelerin hukuki dayanağı olmadığı 

gerekçesiyle Sözleşmenin diğer maddelerinin yanı sıra P1-1'in de ağır ihlaline 
10hükmetmiştir.  Bu başvurularda iddia edilen müdahalelerin hiçbir hukuki 

dayanağı olmaması nedeniyle hukuksuzluğu açık olduğundan bu 

müdahalelerin kamu görevlileri tarafından yapıldığı ortaya çıktıktan sonra 

başka bir incelemeye gerek kalmaksızın Sözleşmenin ağır ihlalinin bulunması 

kaçınılmazdı.

Aynı şekilde Türkiye aleyhine yapılan kamulaştırmasız elatmalarla ilgili 

başvurularda Mahkeme bireylerin özel mülkiyetindeki taşınmazlara kamu 

idareleri tarafından hukuka aykırı bir şekilde el atılmış olması nedeniyle 
11Sözleşmenin ihlal edildiğine karar vermiştir.  Kamulaştırmasız elatmalar 

nedeniyle hükmedilen tazminata uygulanan faizin kamulaştırmalarda 

uygulanacak faizden daha az olması nedeniyle yapılan bir başvuruya ilişkin 

Sarıca ve Dilaver kararında Mahkeme kamulaştırmasız elatmayı etraflıca 

incelemiş ve hukuka aykırı bu uygulamaların hukuk devleti ilkesine aykırı 

olduğuna karar vermiştir. Demokratik toplumun temel unsurlarından birisi 

olan hukuk devleti ilkesinin AİHS'nin tamamına hâkim olduğunu hatırlatan 

Mahkeme, Birinci Protokol'ün 1. maddesinin her şeyden önce ve özellikle 

mülkiyet hakkına idari makamlar tarafından yapılan müdahalenin hukuka 

10 Akdıvar/Türkiye, 16.9.1996, Selçuk ve Asker/Türkiye, 24.04.1998, Gündem/Türkiye, 25.05.1998
11 Sarıca ve Dilaver/ Türkiye, (Başvuru No.11765/05), 27.5. 2010.



uygun olmasını gerektirdiğini belirterek şu değerlendirmede bulunmuştur: 

“Bu hususta AİHM, öncelikle, kamulaştırmasız el atmanın, idareye, taşınmazı 

kullanma ve en ufak resmi işlem ve taşınmazın devrine ilişkin bir bildiri olmadan kamuya 

ait bir mirası edinmiş gibi düşündürecek şekilde kesin olarak taşınmazı alıcıya devretme 

imkânı sağladığını gözlemlemektedir. Böyle bir resmi işlem olmadığından, kullanılan 

taşınmazın devrini meşrulaştırma ve geriye işleyecek şekilde belli bir hukuki güvence 

sağlama imkânı sunan tek unsur, ifade edilen kullanımın yasal olmadığını tespit eden ve 

davacılara “kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat” ödenmesine hükmeden 

mahkemenin kararıdır. Kamulaştırmasız el atma uygulaması, hukuki 

planda taşınmazların maliki olarak kalan başvuranları, herhangi bir 

kamu yararı gerekçesi ile eylemini haklı kılmayan idareye karşı dava 

açmak zorunda bırakmıştır. (Vurgular yazar tarafından eklenmiştir). Böyle 

bir kamu yararı gerekçesinin gerçekliği ancak daha sonra mahkemeler 

tarafından bir değerlendirmenin konusu yapılmıştır. Başka bir değişle, 

kamulaştırmasız el atma tespiti, her ne olursa olsun, idare tarafından 

isteyerek oluşturulmuş kanuna aykırı bir durumu hukuki olarak kabul 

etmeye ve idareye, kanuna aykırı davranışından fayda sağlama imkânı 

sunmaya yol açmaktadır.

Kamulaştırmasız el atmanın idareye bir taşınmazı kullanma ve taşınmazın malikine 

önceden ödeme yapmadan devretme imkânı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Dolayısıyla, tazminat davası açması gereken ve bu nedenle, haklarını ileri sürmek için 

yargılama masraflarından yükümlü olan davacılardır, oysa resmi kamulaştırmada, süreç 

uzlaşma olmadığı takdirde ilke olarak yargılama masraflarından yükümlü olması 

gereken kamulaştırmayı yapan idare tarafından başlatılmaktadır. 

Yukarıda söylenenler ışığında, AİHM, idareye resmi kamulaştırma kurallarının 

ötesine geçme imkânı sağlayan böyle bir uygulamanın, davacılara öngörülemez ve keyfi bir 

sonuç sunma tehlikesi taşımaktadır. Söz konusu uygulama, yeterli derecede hukuki 

güvence temin edecek ve gerektiği şekilde gerçekleştirilen bir kamulaştırmanın alternatifini 

oluşturacak nitelikte değildir (Scordino-İtalya (no:3), başvuru no: 43662/98, 17 Mayıs 

2005 ve Guiso-Gallisay-İtalya, başvuru no: 58858/00, 8 Aralık 2005). 

İşbu davada, AİHM, idarenin, başvuranların taşınmazlarını, resmi kamulaştırma 

kurallarına aykırı olarak ve kamulaştırma tazminatı ödemeden sahiplendiğini 

gözlemektedir. 

AİHM, Türk mahkemelerinin, idarenin kamu yararı amacıyla kullanması 

nedeniyle başvuranların taşınmazlarından yoksun kaldıklarına hükmederek 



kamulaştırmasız el atma uygulamasını benimsediğini kaydetmektedir. 

Oysa resmi bir kamulaştırma işlemi olmadığından, AİHM, sözkonusu durumun 

başvuranlar açısından “öngörülebilir” olarak değerlendirilemeyeceği, ancak 

kamulaştırmasız el atmanın etkili bir şekilde uygulandığı ve ihtilaflı taşınmazları kamu 

alanı olarak tutmak için idare tarafından uygulanan yöntemin cezalandırıldığı sonucuna, 

nihai Yargıtay kararının ardından kesin hüküm niteliği kazanan Kandıra Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin nihai kararından itibaren ulaşılabildiği kanaatindedir. Başka bir değişle, 

taşınmazlarından yoksun kalmak ile ilgili olarak başvuranların “hukuki güvenceden” 

yararlandıkları tarih, Yargıtay'ın Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını 

onadığı tarih olan 24 Şubat 2004 tarihidir.”

Görüldüğü gibi Mahkeme bu kararda doğrudan hukuk devleti ilkesine 

atıfla hukuka aykırı müdahalenin Sözleşmeye aykırılık oluşturduğu 

değerlendirmesinde bulunmuştur.

Mahkeme hukuki belirlilik ilkesini de hukuka uygunluk kavramı içinde 

değerlendirmekte ve açıklık, öngörülebilirlik ve istikrarlı uygulama koşullarını 

sağlamayan bir yasaya uygun müdahaleyi de hukukilik şartını 

gerçekleştirmediği gerekçesiyle Sözleşmenin ihlali olarak nitelendirmektedir. 

Bu çerçevede en önemli örneklerden birisi Mahkemenin Fransa'ya karşı 
12 Hentrich başvurusuna ilişkin kararıdır. Söz konusu başvuruya ilişkin 

incelemesinde Mahkeme, taşınmaz satışlarında beyan edilen satış bedelini çok 

düşük gören vergi otoritelerine taşınmaza ilişkin önalım hakkı tanıyan Fransız 

yasasının Sözleşmenin aradığı hukukilik koşulunu sağlamadığına karar 

vermiştir. Özellikle yasanın hangi koşullarda uygulanacağının belli olmaması 

ve uygulama konusunda kamu otoritelerine keyfi davranma imkânı tanıması 

nedeniyle Mahkeme yasanın bireyler açısından öngörülebilirliği sağlamadığına 
13dikkat çekmiştir.

Yargı kararlarının öngörülebilir olmaması da Mahkemeye göre hukukilik 

ilkesinin ihlalini oluşturur. Mesela Azınlık vakıfları tarafından yapılan 

başvurularda Mahkeme bu vakıfların edindikleri zaman hiçbir hukuka 

aykırılık olmamasına rağmen uzun bir süre sonra malvarlıklarının yargı 
14kararlarıyla iptal edilmesini hukukilik ilkesine aykırı görmüştür.

12 Hentrich v. France, Application No:13616/88 ,22 September 1994, Series A No.296-A
13 Bu konuda benzer kararlar için bkz. Gemalmaz, s.466 vd.
14 Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı v. Turkey, App. No. 34478/97, 9 January 2007; Yedikule Surp Pırgiç Ermeni 

Hastanesi Vakfı v. Turkey, App. No. 36165/02, 16 December 2008; Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Mektebi 
ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Yönetim Kurulu v. Turkey, App.No. 1480/03, 16 December 2008; Bozcaada 
KimisisTeodoku Rum Ortadoks Kilisesi Vakfı v. Turkey, App. No. 37639/03; 3 March 2009. 



3. Ölçülülük İlkesi

Hukuk devletinin temel uygulama araçlarından birisi ölçülülük ilkesidir. 

Ölçülülük ilkesi yönetimin keyfiliğini önleme aracı olarak Almanya'da ortaya 

çıkmış ve oradan bütün dünyaya yayılmış bir hukuki araç olup AİHM de 

ölçülülük ilkesinin Sözleşmede geçmemekle birlikte tüm Sözleşmeye hâkim 

olduğunu kabul etmiştir. Ölçülülük ilkesi, elverişlilik, gereklilik ve orantılılık 

olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. Mahkeme mülkiyet hakkına yapılan 

müdahalelerin her türünde kanunilik ve meşru amaç koşullarının sağlanması 

halinde müdahalenin ölçülü olup olmadığını incelemektedir. 

Ölçülülük incelemesinde elverişlilik ve gereklilik ilkeleri de önem 

taşımakla birlikte temel olarak üçüncü alt ilke olan orantılılık ya da dar 

anlamda ölçülülük önem taşımaktadır. Çünkü gereklilik ve elverişlilik 

testlerine girişmesi halinde ulusal takdir yetkisi doktrini ile çatışma olasılığı 

bulunmaktadır. Zira ulusal takdir yetkisi doktrini  devletin amaçladığı kamu 

yararı ya da genel yarar hedefine ulaşmak için uygulayacağı politikaları 

belirlemede sorunlara daha yakın olan ulusal makamların takdir yetkisi 
15bulunduğunu ifade etmektedir. Gereklilik ve elverişlilik incelemesine 

girişmesi halinde Mahkemenin ulusal makamların tercihlerini sorgulaması 

kaçınılmazdır. Bu nedenle Mahkeme genellikle elverişlilik ve gereklilik 

incelemesi yapmaksızın doğrudan dar anlamda ölçülülük olarak nitelenen 

oranlılık incelemesi yapmaktadır. 

Dar anlamda ölçülülük, bireyin hakları ile kamu yararı arasında makul bir 

dengenin gözetilmesi gereğini ifade etmektedir. Mahkeme makul dengenin 

gözetilmediğine karar verdiği hallerde de mülkiyet hakkının ihlaline 

hükmetmektedir. Mahkeme mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin makul 

dengeyi koruyup korumadığını incelerken temel olarak tazminat ödenip 

ödenmediği, sınırlamanın süresi, başvurucunun niyeti ve davranışları, kamu 

otoritelerinin müdahalede hukuk devleti ilkelerini gözetip gözetmediği gibi 

hususları dikkate almaktadır. Elbette bu unsurları yukarıda açıklanan üç farklı 

müdahale türünün her birisinde belli ölçülerde farklı uygulamaktadır. Mesela 

tazminat konusu özellikle mülkiyetten mahrumiyet halinde büyük önem 

taşımaktadır. 

Mahkemenin mülkiyet hakkının özüne yapılan müdahalenin ölçüsüz 

15 Mahkemenin ulusal takdir yetkisi doktrinine ilişkin içtihadını inceleyen şu çalışmamıza bakılabilir: Ali Rıza 
Çoban, "Strazburg da Herküllere İhtiyacımız Var mı: Ulusal Takdir Yetkisi ve Evrensel Standartlar Arasında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C. 57. S.3 s.187-223, 2008



olduğuna karar verdiği bazı başvurular şunlardır:

-Köy ve evlerin güvenlik kuvvetlerince tahrip edildiği iddiası 

(Akdıvar/Türkiye, 16.9.1996, Selçuk ve Asker/Türkiye, 24.04.1998, 

Gündem/Türkiye, 25.05.1998). 

-Tazminat ödenmeksizin özel mülk ve arazinin (veya binanın) devlet 

tarafından işgali (Papamichaopoulos/ Yunanistan 25.03.1999).

-Kamulaştırma kararının iptaline dair mahkeme kararının yerine 

getirilmemesi (Guillemin/Fransa 21.02.1997).

-Zorunlu kira tenzilini öngören yasa (Mellacher/Avusturya 19.12.1989).

-Mafya üyesi olduğundan şüphelenilen kişinin polis denetimine alınması 

tedbiri ile birlikte taşınmaz mallarının ve arabasının zapt ve müsaderesi ve bu 

işlemin tedbirin kaldırılmasından sonra da devamı (Raimondo/İtalya 

12.02.1994). 

-Hakkında yürütülen ceza davası nedeniyle sanığın mülkü olan evin 

mühürlenmesi ve bu işlemin kovuşturmanın bitiminden sonrada 

sürdürülmesi (Venidettelli/ İtalya 18.7.1994). 

-Yönetsel resmi makamların borçlu oldukları meblağı ödememeleri 

(Georgiadis/ Yunanistan 28.3.2000).

-Bir mahkeme tarafından verilen tahliye kararının devlet güçlerince 

yerine getirilmesinden imtina edilmesi (Lunari/ İtalya  1.1.2001). 

-Üçüncü şahıs tarafından mülkiyeti muhafaza kaydıyla kiralanan taşınır 

malların kiracının vergi borçlarına karşılık olmak üzere maliye tarafından 

zaptı ve satışı (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH/ Hollanda, 

23.2.1995).

-Kargo bölümünde uyuşturucu madde bulunan uçağa (güvence karşılığı 

serbest bırakılmak kaydıyla) el konulması (Air Canada/ İngiltere, 5.5.1995).

Mülkiyetten mahrumiyet halinde Mahkemeye göre ölçülük ilkesi gereği 

kural olarak tazminat ödenmesi gerekir. İster kamulaştırma, isterse başka bir 

yolla birey mülkiyetinden yoksun bırakılmışsa mutlaka tazminat ödenmesi 

gerekmektedir. Bu bakımdan ülkemiz aleyhine yapılan bir dizi başvuruda 

Mahkeme tazminat ödenmemesi nedeniyle müdahalenin ölçüsüz olduğu ve 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde karar vermiştir. Bu çerçevede ilk 

kategori başvuruları kamulaştırma bedellerinin geç ödenmesi halinde 

ödenen kanuni faizin enflasyonun çok altında olması buna karşılık aynı 

dönemde kamu alacakları için uygulanan faiz oranının çok oldukça yüksek 



olması nedeniyle verilmiş olan mülkiyet hakkının ihlali kararları 
16

oluşturmaktadır.  Mahkeme bu sonuca ulaşırken devletin kendi alacakları 

için uyguladığı faiz oranını da dikkate almıştır.

Diğer taraftan Mahkeme hem kıyı kenar çizgisi içinde kalan 

taşınmazların hem de orman tahdidi içinde kalan taşınmazların tapularının 

buraların özel mülkiyet konusu olamayacağı gerekçesiyle herhangi bir 

tazminat ödenmeksizin iptalini mülkiyet hakkının ihlali olarak 
17nitelendirmiştir.  

Mahkeme mülkiyet hakkının kullanımının kontrolüne ilişkin pek çok 

başvuruda da yapılan sınırlamanın ölçüsüzlüğüne karar vermiştir. Mesela, bu 

çerçevede imar planlarıyla getirilen sınırlamalara ilişkin olarak ülkemiz 

aleyhine verilen bazı kararlara değinilebilir. Devletin fiilen elkoymaksızın 

bazı taşınmazlara imar planları yoluyla getirilen sınırlamaların mülkiyet 
18hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.  

Sonuç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mülkiyet hakkına yapılan 

müdahalelerin Sözleşmeye uygunluğunu denetlerken hukuk devletinin farklı 

unsurlarını dikkate alarak inceleme yapmakta ve hukuk devletinin unsurlarını 

ihlal eden müdahaleleri Sözleşmenin ihlali olarak değerlendirmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlayarak burada sözlerime son vermek istiyorum. 

Sabrınız için teşekkür ederim.

16 Aka /Türkiye, 23. 9. 1998, Reports 1998-VI, para.43; Gaganus ve diğerleri/Türkiye,  5. 6.2001 (App. No. 
39335/98); Akkus/Türkiye, 9. 7. 1997, Reports 1997-IV; Yasar ve diğerleri/Türkiye,  14. 11. 2000 (App. 
No.27697/95); Hamdi Celebi /Türkiye, 30. 1. 2001 (App. No.  19264/92); İsmihan Özel ve diğerleri/Türkiye 
27.2.2001 (App. No. 31963/96); Ali Oztürk /Türkiye, 10. 4.2001; Gülnahar Çalkan/Türkiye, 5. 6. 2001(App. 
No.19661/92).00

17 Kıyı kenar çizgisi içinde kalan taşınmazlarla ilgili olarak bkz. N.A. ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 
37451/97, Karar tarihi 11.10.2005;  Doğrusöz ve Aslan/Türkiye, Başvuru no: 1262/02, Karar tarihi 
30.05.2006; Asfuroğlu ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 36166/02, 36249/02, Karar tarihi 27.03.2007; 
Tuncay/Türkiye, Başvuru no: 1250/02, Karar Tarihi 12.12.2006; Moğul/Türkiye, Başvuru no: 40217/02, 
40218/02, Karar tarihi 09.01.2007; Aslan ve Özsoy/Türkiye, Başvuru no: 35973/02, 5317/02, Karar tarihi 
30.01.2007; Gümüşoğlu ve Diğerleri/Türkiye, Başvuru no: 40/02, 41/02, 42/02, Karar Tarihi: 18.03.2008. 
Orman tahdidi içinde kalan taşınmazlarla ilgili olarak bkz. Köktepe/ Türkiye, Başvuru no: 35785/03 Karar 
Tarihi 22.7.2008; Turgut ve Diğerleri/ Türkiye, Başvuru No: 1411/03 Karar Tarihi: 8.7.2008

18 Ayangil ve diğerleri /Türkiye, 6.12.2011.
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MÜLKİYET HAKKININ İNSAN HAKLARI 
KATALOGUNDAKİ YERİ ve TÜRK ANAYASA HUKUKU 
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnsan hakları katalogu içinde yer alan en tartışmalı haklardan biri, 

kuşkusuz ki mülkiyet hakkıdır. Günümüz fikir tartışmalarında mülkiyet 

hakkını ele alma biçimi bakımından söz konusu olan yaklaşım farklılığı, diğer 

hak ve özgürlüklere kıyasla çok daha fazladır. Nitekim konu mülkiyet hakkı 

olduğunda, bir tarafta mülkiyeti en temel insan haklarından biri olarak kabul 

eden liberal tezler; diğer tarafta ise bireysel mülkiyetin bir hak olarak 

tanınmasını toplumsal baskı aracı olarak gören sosyalist tezler gündeme 

gelmektedir. Mülkiyet hakkının düzenlenme biçimi, yalnızca basit bir hukuki 

tercihten ibaret değildir; birey ve devlet ilişkilerinin esasını belirleyen, 

toplumsal yapıyı şekillendiren en önemli siyasal kararlardan biridir. 

Dolayısıyla mülkiyet hakkının meşruluk temelleri veya insan hakları 

katalogundaki yerine ilişkin bu tezlerden hangisinin kabul edileceği, siyasal 

toplumun alması gereken en önemli kararlarından biridir.

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, mülkiyet hakkının insan hakları 

katalogundaki yeri ve değerine ilişkin tartışmalara ışık tutmayı 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, önce mülkiyet hakkının meşruluk temelleri 

incelenecek; ardından mülkiyet hakkının temel bir insan hakkı olup olmadığı 

sorusuna yanıt aranacaktır. Bunun ardından, mülkiyet hakkının Türk anayasa 

hukukundaki yeri incelenerek; anayasal düzenlemelerin hakkın içeriğine 

uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. 



MÜLKİYET HAKKININ TANIMI ve KAPSAMI

Bilindiği gibi mülkiyet kelimesi, Arapça kökenlidir ve “mülk” 

sözcüğünden türemiştir. Mülk, “hüküm ile bir şeyin zapt ve tasarrufu” olarak 
1tanımlanmakta; azim, azamet, şevket ve saltanat anlamlarına gelmektedir.  

Mülkiyet kelimesinin Arapça kökeni konusunda verdiğimiz bu kısa bilgi, 

mülkiyet ile egemenlik kavramları arasında oldukça sıkı ve yakın bir ilişki 
2 olduğunu göstermektedir. Nitekim kişi ile şey arasındaki ilişkiyi tarif  etmek 

üzere kullanılan mülkiyet kavramı, “bir kimsenin şey üzerindeki en geniş 
3 hakimiyeti”ni ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu hakimiyet genellikle, 

kullanma, yararlanma, tasarruf  etme, elden çıkarma ve hatta mülkiyete konu olan 

şeyi yok etme gibi yetkilerden oluşmaktadır. 

Kişi ile şey arasındaki ilişki, insanlık tarihi kadar eskidir. Dolayısıyla 

mülkiyet kurumunun kökeni de insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar 

uzanmaktadır. Bu nedenle, mülkiyet hakkının kapsamına ilişkin tüm hukuk 

düzenlerini kapsayan genel bir değerlendirme yapmak kolay değildir. 

Bununla birlikte; bu hakkın, kişiye belli bir nesne üzerindeki en geniş yetkileri 

sağladığını söylemek mümkündür. 

Peki bu ilişki nasıl kurulmaktadır? Kişinin belli bir nesne üzerinde bu 

kadar geniş yetkilere sahip olmasını sağlayan şey nedir? Başka bir ifadeyle; 

mülkiyet hakkı meşruluğunu nereden almaktadır? Pozitif  hukuka göre, 

kişinin sahip olduğu her hak, hukuk düzeninin korunmasını uygun gördüğü 

menfaatlerden ibarettir. Yani pozitif  hukuk anlayışına göre, mülkiyet 

hakkının kişiye bahşettiği yetkilerin kaynağı yalnızca pozitif  hukuk 

düzenlemeleridir. Ancak konunun bu kadar basit olmadığını belirtmek 

gerekir. Zira mülkiyet hakkının kişiye bahşettiği yetkilerin pozitif  hukuk 

kurallarıyla koruma altına alınmasını sağlayan daha temel birtakım ilkeler 

olması gerekir. 

Mülkiyet kurumunun kökeni insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar 

uzandığına göre, mülkiyetin meşruluğuna ilişkin görüşlerin de bu kadar 

eskiye dayanması şaşırtıcı değildir. Nitekim Aristo'dan beri mülkiyet hakkını 

savunan sayısız görüş ileri sürülmüş; buna karşılık, mülkiyetin toplumsal bir 

baskı aracı olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini savunan görüşler de 

uzun zamandır dile getirilmeye devam etmiştir. 17'nci ve 18'inci yüzyıllarda 

1  GÜRİZ, Adnan, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 
(1969), s. XI. 

2 GÜRİZ, (1969), s. XI. 
3 OĞUZMAN, Kemal & SELİÇİ, Özer, Eşya Hukuku, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, (1992), s.269. 



Batı toplumlarında yaşanan köklü toplumsal dönüşüm sürecinin sonunda 

ortaya çıkan insan hakları doktrini ise konuya ilişkin tartışmaları farklı bir 

boyuta taşımıştır. Mülkiyet hakkının insan haklarından biri olup olmadığı 

veya bir insan hakkı olarak kabul edilecekse hangi kategoriye dahil edilmesi 

gerektiği gibi hususlar, insan hakları doktrininin beraberinde getirdiği daha 

güncel tartışma konularıdır. Dolayısıyla mülkiyet hakkına ilişkin 

değerlendirmelerin bu çerçevede yürütülmesi daha anlamlıdır. 

MÜLKİYET HAKKININ AHLAKİ MEŞRULUK TEMELLERİ 

VE  İNSAN HAKLARI 

Günlük konuşma dilinde “hak” kavramı, hak sahibi olduğu varsayılan 

kişinin bir şeye yetkili olduğunu ifade eder. Yani bir şeye hakkımız olduğunu 
4söylediğimizde, o şeye ilişkin iddiamızın bize bir yetki verdiğini kastederiz.  

Hak kavramının hukuktaki tanımı ise, “kişilere irade kudreti tanınmak suretiyle 
5 hukuk düzeni tarafından korunan menfaat” olarak anlaşılmaktadır.

Pozitif  hukuk çerçevesinde düşünüldüğünde, egemen iradenin 

korunmasını uygun gördüğü her menfaat bir haktır. Ancak egemen 

otoritenin yanılabileceği, yozlaşabileceği veya kötü niyetli hareket edebileceği 

dikkate alındığında; herhangi bir hak talebinin değerlendirilmesi için daha 

farklı bir ölçüte ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu ölçüt “ahlaki 

meşruluk” ölçütüdür. Yani hukuk tarafından korunan menfaatin, aynı 

zamanda ahlaken de meşru bir menfaat olması gerekir. Aksi takdirde; 

güçlünün güçsüzü ezmesine olanak sağlayan hukuki düzenlemelerin de birer 

hak olduğunu kabul etmek gerekecektir. Böyle bir şeyin kabulü mümkün 

olmadığına göre; hukuki anlamda bir hakkın varlığından söz edilebilmesi 

için, hukuken korunan bir menfaatin söz konusu olması ve bu korumanın 

aynı zamanda ahlaken meşru olması gerekir. 

Tüm haklar bakımından geçerli olan ahlaki meşruluk ölçütü, insan 

hakları bakımından da geçerlidir. Ancak insan hakları, bu nitelikte olmayan 

haklara göre daha üstün bir ahlaki meşruluğa sahiptir. Nitekim insan hakları 
6pozitif  hukuktan bağımsızdır, hatta ona üstündür.  Bu üstünlük, insan 

haklarının koruduğu temel değerle alakalıdır. İnsan hakları, kişinin sırf  insan 

olmak itibariyle sahip olduğu bir hak türüdür. İnsan haklarının, en geniş 
7anlamda siyasal meşruluğun temel ölçütü sayılmasının nedeni de budur.  

4 ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, (2003), s.140. 
5 GÖZLER, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, 2. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, (2004), s. 85. 
6 COŞKUN, Vahap, İnsan Hakları Liberal Açıdan Bir Tahlil, Liberte Yayınları, Ankara, (2006), s. 109. 
7 ERDOĞAN, (2003), s.144. 



İnsan hakları, temel olarak insanın haklarıdır. Yani insan hakları; din, dil, 

etnik köken veya mezhep bakımından herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm 

insanların sahip olduğu haklardır. Bu yönüyle insan hakları, ahlaki bir eşitlik 

düşüncesini de içinde barındırır. Ancak bundan daha önemlisi; insan hakları, 

kişinin sırf  insan olmak itibariyle sahip olduğu haklardır. İnsan haklarına 

sahip olmak için, kişinin insan olmak dışında başka hiçbir niteliğe veya 

yeterliliğe ihtiyacı yoktur. 

İnsan haklarının öznesi bireyler; muhatabı ise devlettir. Yani insan 

haklarıyla ilgili iddia ve talepler her zaman devlete yöneliktir. Devlet bu 

hakları tanıyıp güvence altına almak, bu hakların çeşitli kullanım biçimlerine 

karışmamak, bu haklara yönelik toplumun diğer fertlerinden gelebilecek 
8saldırıları ise önlemek ve caydırmak yükümlülüğü altındadır.

Özetle ifade etmek gerekirse; insan hakları temelde bireyin haklarıdır. 

Kişinin sırf  insan olmasından kaynaklanan bu haklar aynı zamanda 

evrenseldir ve en üstün ahlaki meşruluğa sahiptir. 

Bu nitelikler bakımından değerlendirildiğinde, mülkiyet hakkıyla ilgili 

neler söylenebilir? Mülkiyet hakkı temel bir insan hakkı mıdır, yoksa bu 

kategoriye dahil edilmesi yanlış mıdır? Bu soruya sağlıklı bir yanıt 

verilebilmesi için, mülkiyet hakkının ahlaki meşruluk temellerinin gözden 

geçirilmesi zorunludur. Zira hakkın insan hakları kataloguna dahil edilip 

edilmemesiyle ilgili tartışmalar, bu nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Mülkiyet hakkının ahlaki meşruluğa sahip olduğunu, dolayısıyla temel 

insan haklarından biri olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan pek çok 

düşünür arasında akla ilk gelenlerden biri kuşkusuz ki John LOCKE'tur. 

Siyasi iktidarın, kişinin doğuştan getirdiği doğal haklarla sınırlandırılması 

gerektiğini savunan LOCKE; mülkiyet hakkını da bu haklar arasında 

saymıştır. Yani John LOCKE'a göre mülkiyet hakkı, bir siyasal düzenin 

öncelikle güvence altına alması gereken haklardan biridir. 

LOCKE bu görüşünü temellendirmek için insanın tabiat haline ilişkin 

bazı varsayımlarda bulunmaktadır. Buna göre, bütün insanların özgür ve eşit 

olarak yaşadıkları tabiat halinde, doğa durumunu yöneten ve herkesi 

bağlayan bir doğa yasası söz konusudur: Bu doğa yasası 'akıl'dan başka bir şey 

değildir. Tabiat halinde bütün insanlık eşit ve özgür olduğundan; insan aklı, 

kimsenin başkasının yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne ve mallarına zarar 

8 ERDOĞAN, (2003), s. 151-152. 



vermemesi gerektiğini öğretir. Yani doğal hukuk açısından herkes özgür ve 

eşittir. Hiç kimse diğerlerinin hayatına, özgürlüğüne ya da mülkiyetine zarar 
9vermez.  Ancak insanlar tabiat halindeyken, başkalarının saldırısına uğrama 

ihtimali nedeniyle güvenlikten uzaktırlar. Saldırılar karşısında sahip olunan 

cezalandırma yetkisinin bireysel nitelikli olması da, yapılan haksızlıkların 

zaman zaman karşılıksız kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, 

insanlar doğa durumundan uygar toplum düzenine geçerler ve sahip 

oldukları hak ve özgürlükleri koruyarak, cezalandırma yetkisini bir “sosyal 

sözleşme” ile siyasi iktidara devrederler. Bu bağlamda ortaya çıkan devlet; 

hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarının koruyucusu konumundadır. Hukuk ise 

“doğa durumundayken insanların sahip oldukları meşru müdafaa hakkının 
10 kolektif  bir organizasyonundan ibarettir”. 

LOCKE'un doğa durumuna ilişkin tespitleri, mülkiyetin kutsal bir hak 

olduğu tezine dayanak oluşturmaktadır. LOCKE'a göre Tanrı yeryüzünü 

herkes için ortak yaratmıştır; insanların yaşamını sürdürebilmesi için tabiatta 

bulunan ortak mallardan yararlanması gerekir; bu mallardan herhangi bir şeye 

emeğini katan insan, onu kendisine ait olan çalışmayla birleştirmekte ve 
11kendisinin yapmaktadır.  Yani LOCKE'a göre; yeryüzüne gelen, Tanrı 

tarafından yaratılan insan, kendisine yine Tanrı tarafından verilen bu dünyada 

yaşamak durumundadır. Bir vücuda ve onun fonksiyonlarına, bu arada iş 

gücüne sahip olan insan, etrafında bulunan bütün insanlığın ortak malı olan 

varlıklardan halihazırda kimsenin sahipliğine girmemiş olanlara yönelerek, 

emek harcamak suretiyle onların üzerinde muamelede bulunursa, bunlara 
12sahip olmaya hak kazanır.  “Bir ağacın elmaları, tabiat halindeyken, emek 

harcayarak onları toplayan kimsenindir. Çünkü o kişi o nesne (elmalar) için 

emek harcamış, ona kendinden bir şeyler katmıştır. Diğer taraftan insan bunu 

yapmak zorundadır, çünkü yaşaması gereklidir. Bunu yapmak için diğerlerinin 

rızasını beklemek mecburiyetinde değildir; eğer öbür insanların rızalarını 

beklemeye koyulsaydı, muhtemelen hiçbir zaman ortaya çıkmayacak bir ortak 

rızayı beklerken hayatını kaybederdi. Halbuki o yaşama hakkına sahiptir. Şu 

9 Bkz. LOCKE, John, “Uygar Yönetim Üstüne İkinci İnceleme'den Seçme Parçalar”, çev. Mete TUNÇAY, 
Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar -II- Yeni Çağ, İkinci Baskı, Der. Mete Tunçay, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, (2005), s. 263. 

10 BASTIAT, Frederic, Hukuk, çev. Yıldıray ARSAN, LDT Yayınları, Ankara, (1997), s. 2-3. Ayrıca bkz. 
KORUCU, Serdar, 1982 Anayasasına Göre Ekonomik Düzenin Anayasal Çerçevesi, yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (2005), s. 42 vd. 

11 GÜRİZ, (1969), s. 135-136. 
12 YAYLA, Atilla, Liberalizm, 3. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara, (2000), s.36. 



13 
halde mülkiyet hakkı yaşama hakkından kaynaklanmaktadır.”

LOCKE'a göre mülkiyet emeğin sonucudur. Bu anlayışın temelinde, 

herhangi bir mal için harcanan emeğin, o malı doğaya ait olmaktan çıkarıp 

özelleştirdiği düşüncesi yatmaktadır. Nitekim LOCKE'a göre, eğer köle 

değilse, her birey kendi bedeninin malikidir. Bedenine malik olan kimse, 

bedeniyle yapmış olduğu aktivitelerin de malikidir. Dolayısıyla; emeği ile kim 

doğada mevcut olan bir şeyi daha yararlı yapmak için doğal durumunda 

değişiklik yaparsa, emeğini o şeye karıştırmakta ve o şeye kendinden bir şey 

katmaktadır. Bu nedenle emeğin sahibi olan kimse, emeğin karıştığı şeyin de 
14sahibi haline gelmektedir.  Ancak bu sahipliğin de belli sınırları vardır. Kişiler 

ancak kullanabilecekleri kadar şeyi kontrol altına almalı; ihtiyaçlarından 

fazlasına el koymamalıdır. Ayrıca emek yoluyla bir şeyin maliki olabilmek için, 
15 o şeyden başkalarına da yetecek kadar mal kalmalıdır.

Ancak LOCKE'un bu tespitleri yalnızca doğa durumuna ilişkindir. 

Mülkiyeti emeğe dayandıran LOCKE, tabiat durumundan toplum hayatına 

geçildikten sonra mülkiyetin emekle ölçülmekten çıktığını ve mülkiyet 
16 hakkının pozitif  kanunlarla düzenlenmeye başladığını ifade etmektedir.

Yine LOCKE'a göre, paranın icadından ve bir değer ölçüsü olması 

konusunda insanların anlaşmaya varmalarından sonra, büyük mülkiyetin 
17doğması mümkün hale gelmiştir. 

18Birtakım belirsizlik ve çelişkiler içermesine rağmen  LOCKE'un emeğe 

dayalı mülkiyet teorisi, yaşadığı dönemin en etkili görüşlerinden biri 

olmuştur. Özellikle mülkiyet hakkının temel insan haklarından biri olarak 

13 YAYLA, (2000), s.37. 
14 ÇOBAN, Ali Rıza, “Mülkiyet Bir İnsan Hakkı mıdır?”, Piyasa, S.12, (2004), s. 299. 
15 GÜRİZ, (1969), s. 137-138. 
16 GÜRİZ, (1969), s. 139. 
17 GÜRİZ, (1969), s. 141. 
18 LOCKE'un mülkiyet teorisi, tabiat halini bir bolluk dönemi olarak öngörmüş olması dolayısıyla çeşitli 

eleştirilerin hedefi olmuştur. LOCKE'un sözünü ettiği tabiat hali, farazi bir dönemdir; insanlığın ilk 
çağlarında böylesine bir bolluk yaşandığını gösteren antropolojik bulgular yoktur. Aksine, insanların 
devamlı bir kıtlık ve sıkıntı içinde yaşadığını gösteren veriler vardır. (Bkz. YAYLA, [2000], s. 40) Ayrıca 
insanların tabiattaki sahipsiz şeylere yönelerek onlara sahip olmaya çalışmak yerine, hemcinslerinin daha 
önceden kullanılır hale getirdikleri nesneleri gasbetmeye çalışmaları istisnai bir durum değildir. (Bkz. 
YAYLA, [2000], s. 40) Dolayısıyla LOCKE'un emek harcayarak mülkiyet edinme teorisi fazla gerçekçi 
görünmemektedir. Bununla birlikte; LOCKE'un tabiat haline ilişkin çıkarımlarının tümüyle kurgusal 
olduğu unutulmamalıdır. LOCKE'un teorisi bir anlamda “ahistorik”, tarihte izi-emaresi mevcut olmayan 
bir teoridir. Bir fiksiyondur; zihinsel bir inşadır (YAYLA, [2000], s. 32). Tabiat halinin hangi çağa rastladığı, 
insanların bundan ne zaman vazgeçtikleri sorusuna LOCKE'un kesin bir karşılık vermemesi ve insanların 
siyasal bir toplum meydana getirmeden önce doğal yaşama durumunda olduklarını belirtmekle yetinmesi; 
bu dönemi tarihsel bir gerçeklik olarak değil de, devletin kişiye karşı yüklendiği ödevleri tanımlamak için bir 
varsayım olarak tasarladığını göstermektedir. (Bkz. AKIN, İlhan, Kamu Hukuku, Fakülteler Matbaası, 
İstanbul, (1974), s. 129-130) 



kabul edilmesinde John LOCKE'un katkısı büyüktür. Nitekim 1688 İngiliz, 

1776 Amerikan ve 1789 Fransız devrimlerinin hepsinde LOCKE'un tabii 

haklar anlayışı esas alınmış ve mülkiyet hakkı temel insan haklarından biri 

olarak kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte; mülkiyetin bireysel bir hak olarak tanınması 

konusundaki görüşler yalnızca LOCKE'un emeğe dayalı mülkiyet teorisinden 

ibaret değildir. Bu konuda ileri sürülmüş daha farklı teoriler bulunmaktadır. 

Mülkiyet hakkının meşruluğunu toplumsal fayda ilkesine dayandıran faydacı 

teori bunlardan biridir. Bu teoriye göre, özel mülkiyet kurumu, toplumsal bir 

fayda sağlaması nedeniyle hukuk düzenleri tarafından korunmalıdır. 

Mülkiyetin fayda teorisine dayalı izahını David HUME, Jeremy 

BENTHAM, John Stuart MILL ve Herbert SPENCER gibi düşünürlerin 

eserlerinde bulmak mümkündür. Bu düşünürlerin her biri, hukuk 

düzenlerinin mülkiyet hakkını koruma altına alması gerektiğini farklı 
19gerekçeler ileri sürerek savunmuşlardır.  Bu düşünürlerden Herbert 

SPENCER, sağladığı fayda dışında, mülkiyetin aynı zamanda doğal bir hak 

olduğunu savunmuş; diğer faydacı düşünürler ise mülkiyeti doğal bir hak 
20olarak kabul etmeyerek, yalnızca fayda boyutuyla ele almışlardır.   

Faydacı teoriyi kendi içinde tutarlı bir bütün olarak ele almak yanlıştır. Az 

önce de belirttiğimiz gibi, faydacı düşünürlerin mülkiyet konusunda zaman 

zaman birbiriyle çatışan görüşlerine rastlamak mümkündür. Ancak genel 

olarak ifade etmek gerekirse; faydacı teoriye göre mülkiyet şu şekilde 

meşrulaştırılabilir: “Bireylere eşya üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf  etme, 

devretme hakları tanınmaksızın, bireylerin eşyaya yönelik iyileştirme faaliyetlerinde 

bulunmaları, yani maddi gelişme olanağı yoktur. Bu nedenle bireyleri etkin bir şekilde 

çalışmaya teşvik etmek için bu hakları tanıyan bir mülkiyet müessesesinin tesis edilmesi 

gerekir. Aksi takdirde …bireylerin verimli çalışmasını teşvik eden bir durum olmayacak 
21ve makul seviyede bir mutluluğu sürdürmek bile mümkün olmayacaktır.” 

Faydacı teoriye göre, kişinin mülkiyet haklarının güvence altına alınması, 

toplumun ortak yararına uygun olduğu içindir. Mülkiyet hakkının kişiye 

verdiği yetkiler, onun için doğrudan fayda sağlamakta; toplumun geri kalanına 

ise birtakım ödevler yüklemektedir. Ancak toplumun her bir üyesinin 

mülkiyete bağlı yetkilerle donatılması durumunda; bireylerin ekonomik 

19 Ayrıntılı bilgi için bkz. GÜRİZ, (1969), s. 198-227. 
20 GÜRİZ, (1969), s. 214. 
21 ÇOBAN, (2004), s.302. 



faaliyetleri daha sorumlu, daha verimli ve etkin hale gelmekte, sonuç olarak 

toplumsal refahta bir artış meydana gelmektedir. Tam tersi durumda ise 

bireysel ekonomik faaliyetler rasyonellikten uzaklaşmaktadır. 

17'nci yüzyılda İngiliz sömürgelerinde yaşanan tecrübeler bu tespiti 

doğrular niteliktedir. Buna göre, 1620'de göçmenlerin İngiltere'den geldiği 

Plymouth kolonisinde başlangıçta ortak mülkiyet benimsenmiş; ancak bunun 

uygulanamaz olduğu fark edilerek göçmenlerin özel mülkiyet hakkı kabul 

edilmiştir. Başlangıçta çalışma konusunda isteksiz davranan aileler, kendilerine 

bir parça toprak tahsis edildiğinde kendi eylemlerinden sorumluluk duymaya 
22başlamışlar ve daha verimli bir üretim gerçekleştirmişlerdir.  

Özel mülkiyetin bulunmadığı durumlarda ekonomik faaliyetlerin 

rasyonaliteden uzaklaşmasına kurgusal bir örnek de verilebilir. Bütün bir bina 

için tek bir sayacın olduğu ve tüm elektrik giderlerinin ortak karşılandığı bir 

apartman düşünelim. Bu apartmanda her bir dairenin elektrik faturası, toplam 

faturanın daire sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Apartman 

sakinlerinden birinin belli bir süreliğine başka bir yere gideceğini varsayarsak; 

bu kişinin dairedeki elektrik tüketimiyle ilgili tutumunun nasıl olması 

beklenir? Örneğin bu kişi, evde olmadığı süre boyunca dairesindeki klimayı 

kapatacak mıdır? Eğer klimayı kapatırsa, binadaki herkes için maliyetleri 

azaltmış olacak; ancak klimayı açık bırakırsa, bu süre boyunca harcadığı 

elektrik giderlerini binadaki herkese ödetmiş olacaktır. Yani bu kişinin 

bencilliğinin maliyeti, binadaki herkese ihraç edilmiş olacaktır. Oysaki her bir 

dairede ayrı sayaç bulunması durumunda, kişinin tutumlu veya müsrif  
23davranışlarının sorumluluğu bütünüyle kendisine ait olacaktır.  

Gerek İngiliz kolonilerinde yaşanan tarihi tecrübe, gerekse ortak sayaç 

kullanılan bina örneğindeki kurgusal durum; bireysel mülkiyet söz konusu 

olmadığında ekonomik etkinlik ve verimliliğin azaldığını göstermektedir. 

Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını savunan faydacı düşünürlerin 

temel argümanı da bu gerçeği esas almaktadır. 

Buraya kadar belirttiklerimizin dışında; mülkiyet hakkının ahlaki 

meşruluğunu insanın irade gücüne dayandıran görüşler de mevcuttur. Bu 

görüşü savunan düşünürler arasında Immanuel KANT ve Friedrich HEGEL 

gibi isimler ön plana çıkmaktadır. 

22 BETHELL, Tom, “Özel Mülkiyet ve İnsan Doğası”, Liberal Düşünce, S. 53-54, (2009), s. 34-35. 
23 BETHELL, (2009), s.35-36. 



KANT'a göre, kişinin bir nesne üzerindeki egemenliği, o nesneye 

yönelen iradesinin sonucudur. Ancak bu iradenin hürriyet kanunuyla 

çelişmemesi gerekir. Yani mülkiyet hakkını kullanma özgürlüğü, başka 

insanların özgürlükleriyle sınırlıdır. Bu çerçevede ele alındığında; başkalarını, 

bir insana ait olan nesneye el uzatmaktan yasaklayan şey, “bu nesne bana 

aittir” ifadesinde beliren irade gücüdür. Böyle bir irade olmazsa, diğer 
24insanlar o nesneyi kullanmaktan yasaklanmış olmazlar.  

HEGEL de buna benzer bir görüşü savunmakta ve mülkiyet kurumunu 

irade ile açıklamanın en doğru yol olduğunu ifade etmektedir. HEGEL'e 

göre kişi, bağımsız amacı olan iradesini bir nesne ile birleştirerek onu 

kendinin yapma hakkına sahip olmaktadır. Ancak bu iradenin varlığı, nesneyi 

o kişinin yapmaya yetmez; iradenin diğer insanlar tarafından bilinmesi 

gerekir. Mülkiyetin başkalarınca tanınması ancak bu şekilde mümkündür. 

HEGEL'e göre, kişi ile nesne arasındaki ilişkinin kurulması için zorunlu bir 

unsur olan irade; bu ilişkinin devamı için de zorunludur. Yani kişi iradesiyle 

nesne arasındaki ilişki sürdükçe mülkiyet vardır. Kişi kendine ait olanı 
25bıraktığı veya başka bir iradeye geçirdiği zaman mülkiyet de son bulur.

Görüldüğü gibi, mülkiyet hakkının ahlaki meşruluğunu birbirinden 

farklı gerekçelere dayandırmak mümkündür. Bunlardan hangisinin daha 

doğru olduğunu söylemek ise hiç kolay değildir. Zira kısaca özetlediğimiz bu 

görüşlerin her biri, inkar edilmesi mümkün olmayan tezler içermektedir. 

Örneğin; herhangi bir kişinin sahipliğinde olmayan belli bir nesne için 

harcanan emeğin, o nesne üzerindeki sahiplik iddialarını meşru kıldığına 

şüphe yoktur. Ancak kişiyle nesne arasında mülkiyet ilişkisinin söz konusu 

olabilmesi için, mutlaka bir emek harcanması gerektiğini iddia etmek de 

mümkün değildir. Özellikle bireyi başlı başına bir değer olarak kabul eden 

hukuk düzenlerinde, bireyin belli bir nesneye yönelik iradesini ortaya 
26koyması, mülkiyet ilişkisini kurmak bakımından yeterli görülebilir.  Ayrıca 

bireysel mülkiyetin tanınması, toplumsal refaha sağladığı katkılar nedeniyle 

de meşru görülebilir. Buraya kadar belirttiğimiz gerekçelerden hangisi kabul 

edilmiş olursa olsun, mülkiyet hakkının üstün bir ahlaki bir meşruluk 

24 GÜRİZ, (1969), s. 232. 
25 GÜRİZ, (1969), s.235-237. 
26 Toplam toplumsal fayda maksimizasyonu ilkesi bireyler açısından hakların garanti altına alınmasını 

gerektirebileceği gibi, toplumsal fayda ya da kamu yararı için birey haklarının feda edilmesi sonucunu da 
doğurabilir. Dolayısıyla faydacı teorinin birey haklarına yaklaşımı araçsaldır. Haklar bizatihi kendi ahlaki 
önemleri nedeniyle değil toplumsal faydaya katkıları nedeniyle değerlidirler. Bu nedenle, faydacı teori tek 
başına insan haklarının ve elbette mülkiyet hakkının meşruiyet kaynağı olarak zayıf, daha doğrusu tesadüfi 
bir dayanak oluşturur. (ÇOBAN, [2004], s.304.) 



temeline sahip olduğu açıktır. Dolayısıyla mülkiyet hakkını temel insan 

haklarından biri olarak kabul etmek gerekir. 

Nitekim insan hakları doktrininin somutlaştığı ilk anayasal belgelerde 

mülkiyetin kutsal insan haklarından biri olarak sayılmış olması bu tespiti 

doğrular niteliktedir. Örneğin 1628 tarihli İngiliz Haklar Bildirgesi'nde 

“…kimsenin mülkünden ya da kiraladığı topraktan uzaklaştırılamayacağı…” ifade 
27edilmiş  ve hazırlanan ilk anayasalarda mülkiyet hakkı, insan haklarından biri 

olarak yer almıştır. Aynı şekilde, 1787 tarihli Amerikan Anayasası'nda yapılan 

beşinci değişik metninde; hiç kimsenin hukuka aykırı biçimde yaşamı, 

özgürlüğü ve malından yoksun bırakılamayacağı ve özel mülkün hakça bir 
28tazminat ödenmeden kamulaştırılamayacağı ifade edilmiştir.  Buna ek 

olarak; 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinin 2'nci 

maddesinde mülkiyet hakkı, insanın “doğal ve zamanaşımıyla kaybedilmeyen” 

haklarından biri olarak tanınmıştır. Aynı Bildirinin 17'nci maddesinde ise 

“mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olması nedeniyle, yasa ile belirlenen kamu 

ihtiyacı açıkça gerekmedikçe ve adil ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, kimse bu haktan 
29yoksun bırakılamaz” ifadesine yer verilmiştir. 

17'nci ve 18'inci yüzyıllarda hazırlanan hak bildirgeleri ve anayasalar, 

bireyi başlı başına bir değer olarak kabul eden liberal bir anlayışla 

hazırlanmıştır. Ancak 19'uncu yüzyılın başından itibaren, liberalizmin 

özgürlük ve eşitlik anlayışı çeşitli eleştirilerin hedefi olmaya başlamış; insan 

hakları doktrini de kaçınılmaz olarak bu süreçten etkilenmiştir. Bu süreçte 

mülkiyet hakkı, orijinal anlamından uzaklaşarak, kamu yararı doğrultusunda 

sınırlanabilen nisbi bir hak haline gelmeye başlamıştır. 

MÜLKİYET HAKKININ “SOSYAL” BİR İŞLEV KAZANARAK 

ORİJİNAL ANLAMINDAN UZAKLAŞMASI

19'uncu Yüzyılda işçi sınıfı ile sosyalist aydınların oluşturduğu toplumsal 

muhalefet; seçme, seçilme ve siyasi örgütlenme haklarının elde edilmesi gibi 

siyasi hak talepleriyle birlikte; çalışma şartlarının düzeltilmesi, iş imkanları 

yaratılması, sosyal güvenliğin sağlanması gibi ekonomik nitelikli taleplerin 
30savunuculuğunu yapmışlardır.  Avrupa'da yaşanan geniş çaplı ihtilallerin 

27 Bildirinin tam metni için bkz. http://tr.wikisource.org/wiki/%C4%B0ngiliz_Haklar_Bildirgesi, (erişim 
tarihi: Ocak 2012)

28 Anayasa metni için bkz. http://turkish.turkey.usembassy.gov/media/pdf/abd-anayasasi.pdf, (erişim 
tarihi: Ocak 2012) 

29 Bildirinin tam metni için bkz. 
http://tr.wikisource.org/wiki/%C4%B0nsan_ve_Yurtta%C5%9F_Haklar%C4%B1_Bildirisi, (erişim 
tarihi: Ocak 2012) 

30 TANÖR, Bülent, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, İstanbul, (1978), s. 66. 



ardından hazırlanan 1848 Fransız Anayasası, bu yöndeki siyasi, ekonomik ve 

sosyal hak taleplerinin anayasal düzeyde ele alındığı ilk metin olma özelliğine 

sahiptir. Bu şekilde devlet, hak ve özgürlükler karşısında yalnızca karışmama 

ödevi olan potansiyel bir ihlalci olmaktan çıkmış; vatandaşların refahını 

artırmaya yönelik görevler üstlenmeye başlamıştır. Artık hak ve özgürlüklerin 

uygulamaya taşınabilmesi ve etkinliklerinin, işlerliklerinin sağlanabilmesi için 

birtakım mali, ekonomik kaynakların seferber edilmesi, gerekli ortamın 

sağlanması ödevi devlete ait olmaktadır. Devlete yüklenen işlevlerin bu 
 31boyutu “özgürleştirme” kavramı ile karşılanmaktadır.

Sözünü ettiğimiz bu süreç, ekonomik ve sosyal içerikli bazı taleplerin 

anayasalarda birer hak olarak düzenlenmesi eğilimini doğurmuştur. Özellikle 

II. Dünya Savaşı sonrasında bu eğilim giderek ağırlık kazanmış ve liberal 

devlet anlayışının yerini sosyal devlet anlayışı almıştır. Bilindiği gibi sosyal devlet, 

liberal devletin özel mülkiyete, girişim özgürlüğüne, ekonomik özgürlüğe 

dayanan ekonomik yapısını korumakta; ancak ekonomik alandaki 

gelişmelerin zorunlu kıldığı kısıtlamaları ve devlet müdahalelerini de 
32öngörmektedir.  Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı, bir yandan ekonomik ve 

sosyal içerikli bazı taleplerin anayasada hak olarak düzenlenmesini; bir yandan 

da öteden beri var olan hak ve özgürlüklerin “sosyal” bir anlayışla yeniden ele 

alınmasını gerektirmektedir. 

Öteden beri var olan, ancak zamanla “sosyal” bir boyut kazanan haklardan 

biri de mülkiyet hakkıdır. Sosyal devlet anlayışının benimsenip 

yaygınlaşmasıyla birlikte mülkiyet hakkı, mutlak bir hak olma niteliğini 
33kaybetmiş ve “haklarla birlikte ödev ve yükümlülükleri de içeren bir statü” haline 

gelmiştir. Mülkiyet hakkının sahip olduğu içerikte meydana gelen bu 

dönüşüm, birey yararıyla toplum yararının karşılaştığı durumlarda toplum 

yararının üstün tutulması anlamına gelmektedir. 

Gelinen bu nokta, özünde bencil bir nitelik taşıyan sahiplenme 

duygusunun ehlileştirilmesi olarak görülmekte ve genellikle olumlu 

karşılanmaktadır. Kişinin belli bir nesneyle kurduğu sahiplik ilişkisine 

toplumdaki diğer fertlerin saygı duymak zorunda olması, ilk bakışta gerçekten 

bencilce veya asosyal görünebilir. Ancak toplumdaki herkesin mülkiyet 

hakkına sahip olması durumunda, haklar ve ödevlerin iç içe geçtiği sosyal bir 

31 AKAD, Mehmet, Teori ve Uygulama Açısından 1961 Anayasasının 10. Maddesi, Fakülteler Matbaası, 
İstanbul, (1984), s.23. KORUCU, (2005), s. 49. 

32 GÖZE, Ayferi, Liberal, Marxiste, Faşist ve Sosyal Devlet, Beta Yayınları, İstanbul, (1995), s. 98. 
33 ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Sekizinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, (2004), s. 124. 



ilişkiler ağı zaten kendiliğinden kurulmuş olmaktadır. Bu sosyal ilişkiler ağı 

sayesinde, bu hakkın kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yani 

mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı veya başkalarının mülkiyet hakkını 

engelleyici herhangi bir biçimde kullanılması, asosyal olduğu iddia edilen 

liberal mülkiyet anlayışının benimsenmesi durumunda da mümkün değildir. 

O halde mülkiyet hakkının “sosyal” bir içerik kazanmasının anlamı ne 

olabilir? Bireysel mülkiyetin bir hak olarak tanınması, kişiyi devlete ve 

toplumun diğer fertlerine karşı koruma amacı güttüğüne göre; hakkın 

sınırlandırılmasını kolaylaştıran her düzenleme, bireysel güvencelerin 

etkisizleştirilmesi anlamına gelir. Yani mülkiyet hakkının mutlak bir hak olma 

niteliğini kaybederek, kolaylıkla sınırlandırılabilen nisbi bir niteliğe 

bürünmesi; bireylere sağlanan güvenceli hukuki rejimin ortadan kaldırılması 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla mülkiyet hakkının “sosyal” bir işlev 

kazanarak orijinal anlamından uzaklaşmasını insan hakları doktrininin 

gerekleri bakımından olumlu karşılamak mümkün görünmemektedir. 

TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI

Ülkemizde mülkiyet hakkının yer aldığı ilk belge 1839 Tanzimat 

Fermanıdır. Daha sonra 1876 Kanun-i Esasi'nin 21'inci maddesinde 

güvence altına alınan bu hak, 1921 Anayasasında herhangi bir düzenlemeye 
34kavuşturulmamış;  1924 Anayasasından itibaren tüm Anayasalarımızda 

35kendine yer bulmuştur.  

Cumhuriyet dönemi anayasaları incelendiğinde; 1924 Anayasası'nın 

mülkiyet hakkını doğal hukuk doktrinine dayanan bir yaklaşımla ele aldığını, 

1961 ve 1982 Anayasalarında ise hakkın kullanılmasını toplum yararına 

bağlayan bir anlayışın benimsendiği görülmektedir. 1924 Anayasası'nın 

70'inci maddesi, “… temellük ve tasarruf… hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii 

haklarındandır” hükmüne yer vermiş; 71'inci maddesi ise “…mal …her türlü 

taarruzdan masundur” ifadesiyle mülkiyet hakkını tabii bir hak olarak güvence 

altına almıştır. Sosyal devlet ilkesinin benimsendiği 1961 Anayasası'nın 

36'ncı maddesinde mülkiyet hakkı “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlığı 

altında şu ifadelerle düzenlenmiştir: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 

sahiptir” (f.1). “Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir” (f.2). 

34 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, hazırlandığı dönemin olağanüstü şartları nedeniyle hak ve özgürlüklere 
ilişkin hiçbir düzenlemeye yer vermemiştir. Dolayısıyla mülkiyet hakkının anayasal düzeyde ele alınmamış 
olması olağan karşılanmalıdır. 

35 ÖRÜCÜ, Esin, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, (1976), s. 21-22. 



“Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” (f.3). Mülkiyet 

hakkına yaklaşım biçimi bakımından 1961 Anayasasının 1924 Anayasasına 

göre en önemli farkı, mülkiyet hakkını doğal hukuk doktrinine dayalı tabii bir 

hak olmaktan çıkarmış olmasıdır. 

Mülkiyet hakkı 1982 Anayasası'nda da (m.35) aynı yaklaşımla ele alınmış 

ve 1961 Anayasasında olduğu gibi toplum yararı amacıyla sınırlandırılabilen 

bir hak olarak düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkının sonradan kazandığı sosyal 

işlevin her iki Anayasa tarafından da tanındığı açıktır. Bununla birlikte; 

mülkiyet hakkının insan hakları kategorisindeki yeri bakımından bu iki 

Anayasa arasında bazı yaklaşım farkları olduğu da göze çarpmaktadır. 1961 

Anayasası'nda mülkiyet hakkı; sosyal işlevi dolayısıyla “Sosyal ve İktisadi 

Haklar ve Ödevler” başlığı altında (m. 36) düzenlenmiş, 1982 Anayasası'nda ise 

aynı işlev muhafaza edilmesine karşın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı 

üçüncü bölümde (m.35) yer almıştır. 

Doktrinde bazı yazarlar tarafından, mülkiyet hakkının esasen ekonomik 

bir hak olduğu ve bu nedenle “ekonomik haklar” başlığı altında düzenlenmesi 
36gerektiği ileri sürülmektedir.  Mülkiyet hakkının zamanla “sosyal” bir içerik 

kazandığı doğrudur. Ancak buna rağmen; mülkiyet hakkı, birey – devlet 

ilişkilerinin niteliğini belirleyen temel haklardan biri olmaya devam 

etmektedir. Toplumsal bir işlev yüklenmesine karşın, bireyin devlet 

karşısında güvenceli bir hukuki rejime tabi olmasını sağlayan mülkiyet 

hakkını diğer ekonomik ve sosyal hak talepleriyle aynı kategoride 
37 değerlendirmek doğru değildir. Dolayısıyla düzenleme sistematiği 

bakımından, 1982 Anayasasının hakkın içeriğine daha uygun bir yaklaşımı 
38 yansıttığı söylenebilir.

Bu noktada ilginç bir ayrıntıya dikkat çekmek yararlı olabilir. 1982 

Anayasasını hazırlayan Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Anayasanın 

gerekçe metninde mülkiyet hakkının devletten önce de var olduğunu, 

dolayısıyla bu hakkın kişinin temel hakları arasında düzenlenmesi gerektiğini 

ifade etmiş; ancak buna rağmen 1961 Anayasası'nın düzenleme biçimini 
39değiştirmeden aynen benimsemiştir.  Anayasaya son şeklini veren Milli 

Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisinin bu çelişkili tutumuna müdahale 

36 TANÖR, Bülent & YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Altıncı 
Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, (2004), s. 166-167. 

37 Aynı yönde görüş için bkz. ÖZBUDUN, (2004), s. 124. 
38 KORUCU, (2005), s.73. 
39 Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunun hazırladığı madde gerekçesi aynen şöyledir: 



etmiş ve hakkın düzenlendiği maddenin yerini değiştirerek “Temel Haklar ve 
40 Ödevler” başlığı altına almıştır.

Hakkın düzenlenme biçimi bakımından söz konusu olan bu yaklaşım 

farklılığı, hiç kuşkusuz ki mülkiyet hakkının klasik anlamını vurgular 

niteliktedir. Ancak sırf  bu farklılık dolayısıyla,1982 Anayasasında mülkiyet 

hakkının sosyal işlevini kaybettiği sonucuna varmak da doğru değildir. Tıpkı 

1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 Anayasasında da mülkiyet hakkı kamu 

yararı amacıyla sınırlandırılabilecek ve bu hakkın kullanımı toplum yararına 

aykırı olamayacaktır. Ayrıca mülkiyet hakkının doğrudan anayasal 

düzenlemelerle sınırlandırıldığı durumlar 1961 Anayasasına göre çok daha 
41fazladır.  Dolayısıyla mevcut anayasal düzende, mülkiyet hakkının sosyal 

işlevini yitirdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 

O halde bu sosyal işlevin sınırları ne olmalıdır? Bazı yazarlar, mülkiyet 

hakkının düzenlenme biçiminden, yalnızca mülkiyeti toplum yararına aykırı 

kullanmamak şeklinde olumsuz bir emir değil; toplum yararına uygun 

kullanmak biçiminde olumlu bir emrin de çıkarılabileceğini ileri 

sürülmektedir. Bu yazarlardan biri olan GÖZE'ye göre; 

“Mülkiyet hakkı sosyal bir karakter taşımaktadır, yani hak sahibi, 

hakkını dilediği gibi değil fakat belirli bir biçimde toplum yararına 

uygun olarak kullanmak zorundadır. Hak sahibi mülkünü kendisi 

için, kendi yararına kullanma hakkına sahiptir, fakat aynı zamanda 

mülkünü toplum yararına, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına 
42uygun biçimde kullanmak zorunda olacaktır.” 

Bu yönde yapılan yorumların, hakkın “sosyal” boyutunu fazlasıyla 

genişlettiği ve bireysel koruma alanını daralttığı gerekçesiyle isabetli olmadığı 

kanaatindeyiz. Zira mülkiyet hakkının “toplum yararına aykırı kullanılamaması” 

ile “toplum yararına uygun kullanılmak zorunda olması” birbirinden farklıdır. 

Birinci durumda, mülkiyet hakkının kullanılması bakımından sınır çizilmekte ve 

40 Mülkiyet hakkı, devletten önce de var olan bir gerçek olması itibariyle ekonomik ve sosyal haklar arasında 
değil de kişinin temel hakları arasında düzenlenmesi düşünülebilirse de, Komisyon şimdiki düzenlemenin 
[1961 Anayasasında benimsenen düzenleme biçiminin] yerinde olduğu sonucuna varmıştır.” Bkz. Danışma 
Meclisi Tutanak Dergisi, C. 7, Birleşim 120. 

41  Bkz. Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, C.7, Birleşim 118. 
42 Nitekim 1982 Anayasasında yer alan “kıyılardan yararlanma” (m. 43); “toprak mülkiyeti” (m. 44); 

“kamulaştırma” (m. 46); “devletleştirme” (m.47); “tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi” 
(m. 168); “ormanların korunması ve geliştirilmesi” (m. 169); “tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması” (m. 63) ve “vergi ödevi” (m. 73) başlığı atında yer alan düzenlemeler, devletin özel mülkiyet 
hakkına müdahalesine olanak sağlayan hükümlerdir. 



hak sahipleri bu sınır dahilinde haklarını diledikleri gibi kullanabilmektedirler. 

İkinci durumda ise mülkiyet hakkı sahipleri, yalnız kendi çıkarlarını değil, 

toplum yararını da dikkate almak zorunda kalmaktadırlar. Açıktır ki bu anlayış; 

özel mülkiyet üzerinde toplumun da bir anlamda hak sahibi olduğu yorumunu 

davet eder. Böyle bir durumun kabulü ise mülkiyet hakkının, kişiyi devlet 

karşısında koruyan temel haklardan biri olma özelliğini bütünüyle yitirmesi 

demektir. Bu sebeple, mülkiyet hakkının “toplum yararına uygun kullanılmak 

zorunda olduğu” yönündeki yorumlar, bu hakkın varlığını dahi anlamsız 

kılabilecek mantıksal sonuçlar üretmeleri nedeniyle isabetsizdir. Nitekim Türk 

Anayasa Mahkemesi de mülkiyet hakkının kazandığı sosyal işlevi, “toplum 
43yararına uygun kullanma” biçiminde algılamamaktadır. 

SONUÇ 

Mülkiyet hakkı, insan hakları katalogunda yer alan en tartışmalı haklardan 

biridir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin orijinal metninde 

mülkiyet hakkına yer verilmemesi, bu hakkın ancak ek protokol ile 

düzenlemeye kavuşturulabilmiş olması da bu gerçeği işaret etmektedir. Ancak 

tartışmalı bir hak olması, mülkiyet hakkının ahlaki bir meşruluk zeminine 

sahip olmadığı anlamına gelmez. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla kısaca 

özetlediğimiz argümanlar, kişi ile nesne arasındaki sahiplik ilişkisinin hukuk 

düzenleri tarafından koruma altına alınmasını sağlayan pek çok gerekçe 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gerekçelerin her biri, mülkiyetin temel bir 

insan hakkı olarak tanınmasını sağlayan ahlaki meşruluk temellerini 

oluşturmaktadır. Yani mülkiyet hakkı, yalnızca egemen iradenin korunmasını 

uygun gördüğü için var olan bir hak değildir. Mülkiyet hakkının kişiye 

bahşettiği yetkilerin pozitif  hukuk kurallarıyla koruma altına alınmasını 

sağlayan daha temel birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerin varlığı, 

kişinin siyasi iktidar veya toplumun diğer fertlerine karşı güvenceli bir hukuki 

rejime tabi olmasını garanti etmektedir. Nitekim mülkiyetin bir hak olmaktan 

çıktığı durumlarda, insanın özgür seçimlerde bulunma kapasitesinin de 

43 GÖZE, (1995), s.120. (vurgu bize ait.)
44 Anayasa Mahkemesi'nin genel yorumu, hakkın sosyal boyutunun “toplum yararına kullanma”yı 

gerektirmediği yönündedir. Ancak istisnai olarak, aksi yönde ifadelere yer verdiği bir kararı da mevcuttur. 
Bu kararında (E.1993/9, K.1993/21, K.T. 10.06.1993) Anayasa Mahkemesi, mülkiyetin sosyal işlevinin 
toplum yararına uygun kullanma ile özdeşleştiğini ifade etmiştir (AMKD S.29 C.1, s.307). Mülkiyet 
hakkının temel bir insan hakkı olarak korunması konusunda Anayasa Mahkemesinin gereken hassasiyeti 
göstermediği doğrudur; ancak Mahkemenin yaklaşımı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mülkiyet 
hakkının toplum yararına uygun biçimde kullanılması gereğine işaret eden istikrarlı bir yaklaşım içinde 
olmadığı görülür.  



erozyona uğramış olması tesadüf  değildir. Başarısızlıkla sonuçlanan 

Sovyetler Birliği tecrübesi veya mülkiyetin yok edilmesini sağlamaya yönelik 
44

daha farklı birtakım deneyler bu gerçeği net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Kişinin belli bir nesneyle kurduğu sahiplik ilişkisine toplumdaki diğer 

fertlerin saygı duymak zorunda olması, ilk bakışta bencilce veya asosyal 

görünebilir. Ancak unutulmamalıdır ki; toplumdaki herkesin mülkiyet 

hakkına sahip olması mümkün hale getirildiğinde, haklar ve ödevlerin iç içe 

geçtiği sosyal bir ilişkiler ağı kendiliğinden kurulmuş olmaktadır. Bu gerçeğe 

rağmen, bireysel nitelikli mülkiyet hakkının bencilce olduğu ve sosyal 

unsurlarla “tamamlanması” gerektiği ileri sürülmüş ve hakkın kullanımı 

sosyal gerekçelerle sınırlandırılmaya başlanmıştır. İlk bakışta olumlu gibi 

görünen bu gelişme, mülkiyet hakkının orijinal anlamından uzaklaştırılması 

ve işlevsizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Zira mülkiyet hakkının temel 

işlevi, kişiyi toplumun diğer fertlerine ve siyasi iktidara karşı korumaktır. 

Dolayısıyla; toplum yararıyla bireysel mülkiyetin karşılaştığı her durumda 

toplum yararının üstün tutulması, mülkiyet hakkının gerçek bir güvence 

olmaktan çıkarılması anlamına gelmektedir. 

Mülkiyet hakkının zamanla kazandığı “sosyal” boyut, 1961 

Anayasasından itibaren ülkemizde de geçerli olmuştur. Gerek 1961 Anayasası, 

gerekse halen uygulanmakta olan 1982 Anayasası; mülkiyet hakkının 

toplumsal yarar düşüncesiyle sınırlandırılmasını mümkün kılan pek çok 

düzenleme içermektedir. Sosyal bir işlev yüklenmiş olmasına karşın; mülkiyet 

hakkı, birey – devlet ilişkilerinin niteliğini belirleyen temel insan haklarından 

biri olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu hakkın, sosyal ve ekonomik 

haklar arasında değil; negatif  statü haklarından oluşan kişi hak ve özgürlükleri 

arasında düzenlenmesi gerekir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, mülkiyet 

hakkına “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı üçüncü bölümde yer veren 

1982 Anayasası'nın düzenleme sistematiği daha isabetlidir. Mülkiyet hakkının 

kamu yararı gerekçesiyle sınırlandırılmasına olanak sağlayan anayasal 

düzenlemeler mevcut anayasada çok daha fazladır; ancak bu düzenlemelerin 

45 İnsanlardaki sahiplenme duygusunun ve dolayısıyla mülkiyet kavramının bütünüyle ortadan kaldırılmasını 
amaçlayan ilginç deneylerden biri İsrail'de gerçekleştirilmiştir. Kibbutizm adı verilen İsrail komünlerinde 
çocuklar mülkiyet kavramı olmadan yetiştirilmeye çalışılmış; ancak deney bu yönüyle başarısız olmuştur. 
Çünkü çocuklar özel mülkiyete oldukça güçlü bir şekilde yönelmişler ve sadece tedrici bir biçimde sürekli 
şartlanma ile bu fikirden vazgeçirilmişlerdir. Çocukların bir kısmı sonunda mülkiyet kavramını 
yitirmişlerdir. Ancak araştırmalar, bu çocukların derin bir yabancılaşma ve suçluluk duygusu ile ve kendini 
ifade etme ve arkadaşlık kurmada isteksizlik ile büyüdüklerini ortaya koymaktadır. Bkz. SANDEFUR, 
Timothy, “Özgürlüğün Köşe Taşı: 21. Asır Amerikası'nda Mülkiyet Hakları”, Liberal Düşünce, S. 53-54, 
(2009), s.49. 



hiçbiri, hakkın toplum yararına uygun biçimde kullanılması gibi bir 

zorunluluk içermemektedir. Bu yönde yapılan yorumlar, mevcut anayasada 

yer alan ve mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı biçimde kullanılmasını 

yasaklayan düzenlemeyle bağdaşmamaktadır. 
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Tuğçe ORAL
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma 

Görevlisi

SPORRONG VE LÖNNROTH V. İSVEÇ DAVASININ 

İNCELENMESİ

1. DAVA KONUSUNUN ÖZETİ

Davanın Sporrong ortaklığı boyutu incelenecek olursa, başvuranlar 

tarafından sahip olunan tüzel kişiliğe sahip olan ve Bayan M. Sporrong, Bay 

M. O. Sporrong ve Bayan B. Atmer'e ait olan Stockholm'ün merkez 

bölgesinde bulunan gayrimenkuller söz konusu olacaktır. 

Temmuz 1956'da İsveç Hükümeti, Stockholm Belediye Meclisi'ne 

Sporrong'un da taşınmazının içinde bulunduğu 164 taşınmazı kapsayan 

bölgesel bir kamulaştırma izni vermiştir. Bu izni alan Meclis, bu alana bir 

viyadük inşa etmeyi planlamış ve bu viyadükün bir ayağının Sporrong'un 

taşınmazına gelmesi tasarlanmıştır. Yasal mevzuata uygun olarak, Hükümet, 

Meclise kamulaştırmanın hayata geçirilmesi için 5 yıllık süre vermiştir. 

Sonradan, Belediye Meclisi'nin isteği üzerine hükümet, Sporrong taşınmazına 

da etkili olacak bu süre kısıtlamasını 1961, 1964, 1968 ve 1969 yıllarında tekrar 

tekrar ertelemiş ve uzatmıştır. 

Mayıs 1975'te Belediye Meclisi, yeni Sporrong taşınmazının da içinde 

bulunduğu belli taşınmazların yapısının ve kullanımının değiştirilemeyeceğini 

içeren planları yürürlüğe koymuştur. 

Bundan dört yıl sonra ise, Hükümet, Stockholm Belediye Meclisi'ne 

vermiş olduğu Sporrong'un taşınmazını da ilgilendiren kamulaştırma iznini 

iptal etmiştir.

Bunlar yanında, 1954-1979 yılları arasında, Sporrong miras ortaklığının 



maliki olduğu taşınmaz Stockholm İl İdare Meclisi tarafından kararlaştırılan 

yapı yasağına da tâbi olmuştur. 

Tüm bu süreç içinde, Sporrong miras ortaklığı, taşınmazını satmaya 

girişmemiştir. 

Davanın Lönnroth boyutundan ise, Bayan Lönnroth'un Lower 

Norrmalm bölgesinde ¾'üne sahip olduğu taşınmaz anlaşılacaktır. 

Stockholm Belediye Meclisi'nin çok katlı otopark alanı yapmak için 

kamulaştırma izni istemesi üzerine, Eylül 1971'de Hükümet Bayan 

Lönnroth'un taşınmazının da aralarında bulunduğu 115 gayrimenkulü 

içeren bir alanın kamulaştırılması için izin vermiştir. Ancak sonradan 

Belediye Meclisi, otopark alanı içeren bu planın uygulamasından vazgeçmiş, 

bu sebeple de kamulaştırma izni Eylül 1979'da iptal edilmiştir.

1968 ve 1980 yılları arasında, Lönnroth'un taşınmazı da yapı yasağına 

konu olmuştur. 

Söz konusu kamulaştırma izinleri ve planlar yürürlükte iken, Bayan 

Lönnroth, taşınmazını yedi farklı kere satmaya çalışmış; ancak müstakbel 

alıcılar, Belediye tarafından bilgilendirilmelerinin ardından, taşınmazı almayı 

reddetmişlerdir. 

Başvurucular, İsveç otoritelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Protokol 1 madde 1'de yer alan mülkiyet haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 

Komisyona başvurmuşlar; fakat başvuruları, ona üç oyla reddedilmiş ve 

hükmün ihlal edilmediğine karar verilmiştir. 

II. İHAS 1 NOLU PROTOKOLÜN 1. MADDESİNİN İHLAL 

EDİLDİĞİ İDDİASININ ANALİZİ

Başvuranlar, malikleri oldukları malları da kapsayan alanlar üzerine 

getirilen yapı yasaklarının ve kamulaştırma izinlerinin süresinin çok uzun 

olduğunu ileri sürerek bu durumun 1 No'lu protokolün 1. Maddesinin 

koruduğu mülkiyetten barışçıl yararlanma hakkının ihlal edildiğini iddia 

etmişlerdir. 

Bu noktada İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 1 No'lu Protokolünün 

1. Maddesine yer vermek yerinde olacaktır:

“Madde 1 - Mülkiyetin korunması 

Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı 

gösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı 

sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel 



ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun 

olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya 

para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları 

uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.”

Mahkeme, aynı zamanda, 2 ehrr 330 sayılı Marckx v. Belçika davasında 

13 Haziran 1979'da verdiği kararda, bu maddenin amacını şu şekilde 

anlatmıştır:

“Herkesin kendi mülkiyetinden barışçıl yararlanma hakkı olduğu göz 

önüne alınırsa, 1 nolu Protokolün 1. Maddesi temel olarak mülkiyet hakkını 

garanti altına almıştır. Maddede, “mülkü” ve “mülkiyetin … kullanılması” 

sözcüklerinin kullanım amacı da aynı doğrultudadır. Bunun yanında, 

protokolün hazırlığı için yapılan çalışmalarda kullanılmış olan “mülkiyet 

hakkı” ve “mülk edinme hakkı” terimleri de bu amacı açıklamaktadır.”

Bu kapsamda, 

1. Başvuran kişilerin haklarına müdahale edilip edilmediği sorusuna 

cevap bulunmalı, 

2. Bu soruya verilen cevap olumlu olduğu takdirde, bu müdahalenin 

haklı olup olmadığı tartışılmalıdır.

1. Başvuranların Mülkiyet Hakkına Yapılan Bir Müdahale

Başvuranlar, kamulaştırma izinlerinin ve yapı yasaklarının tek başına yasal 

olduklarına itiraz etmemişlerdir. Fakat bunun yanında, kamulaştırılan 

taşınmaza karşılık verilen tazminat değerinin belirlenmesi amacıyla dava 

açılması için Stockholm Belediyesi lehine verilen sürenin (ki bu süre, 

Sporrong için 23 yıl, Lönnroth için ise 10 yıldır) uzunluğuna dikkat çekmişler 

ve bu temele dayanarak mahkemeye başvurmuşlardır. Başvuranlar ayrıca, 

kamulaştırma izinlerinin ve yapı yasaklarının yürürlükte kalma sürelerinin 

uzun olduğunu iddia etmişlerdir. (Bu süreler de kamulaştırma izninde 

Sporrong için 23 yıl, Lönnroth için 8 yıl; yapı yasağında, Sporrong için 25 yıl, 

Lönnroth için ise 12 yıldır.) Başvurucular, alınan önlemler sebebiyle mülkiyet 

hakları üzerinde doğan olumsuz sonuçlara dikkat çekmişlerdir. Başvurucular, 

bu olumsuz sonuçlar arasında da taşınmazlarını rayiç bedellerinden 

satamamalarını, taşınmazları üzerinde ipotek kurduramadıklarını, taşınmaza 

herhangi bir masraf  yaptıklarında büyük risk altına girmeleri sebebiyle hiçbir 

masraf  yapamamalarını ve arazileri üzerinde yeni yapı yapamamalarını 

saymışlardır. 



Başvurucular, resmen ve kesin olarak mülkiyet haklarından yoksun 

kaldıklarını ileri sürmemelerine rağmen, malları üzerindeki mülkiyet hakkına 

getirilen kısıtlamaların ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ve buna karşılık 

kendilerine herhangi bir tazminat hakkı verilmediğini öne sürmüşlerdir. 

Yukarıda belirtilen sebepler dolayısıyla, başvurucular mülkiyet 

haklarından yoksun kaldıklarını iddia etmişlerdir. 

Hükümet de buna karşılık, üzerinde kamulaştırma izni verilmiş bir 

taşınmazın satılmasının ve kiralanmasının güç olduğunu, iznin bulunduğu 

her geçen gün bu hususun daha da esaslı hale geleceğini kabul etmiştir. 

Bunun yanında, yapı yasaklarının mülkiyet hakkının normal anlamda 

kullanımına halel getirdiğini belirtmiştir. Fakat, bu tür izin ve kısıtlamaların, 

şehir planlamasının özünde bulunan bir özellik olduğunu, 1 nolu protokolün 

1. Maddesi dikkate alındığında, maliklerin mülkiyetlerinden barışçıl 

yararlanma haklarını kısıtlamadığını öne sürmüştür. 

Mahkeme, hükümetin bu argümanını şu sebeplerden dolayı kabul 

etmemiştir:

Her ne kadar kamulaştırma izinleri malikin malı üzerinde tasarruf  etme 

ve kullanma haklarına müdahale etmese de günlük hayatta, malikin malı 

üzerinde tasarruf  yetkisi ve malını kullanma imkânı kısıtlanmıştır. Ayrıca, 

kamulaştırma, izinli ve yetkili olan Stockholm Şehir Meclisi'nin keyfiyetine 

bırakılmıştır. Bunların dışında, yapı yasaklarının maliklerin malları 

üzerindeki mülkiyet haklarını kısıtladığına dair şüphe bulunmamaktadır. 

Mahkeme, aynı zamanda davanın analiz edilebilmesi için ayrım yapılması 

durumu hariç olmak üzere, izin ve yasakların bir bütün olarak 

değerlendirilmesi gerektiği görüşünü taşımaktadır. Bu görüşün sebebi, 

mahkeme tarafından şu şekilde açıklanmıştır: İzin ve yasaklar arasında yasal 

olarak bir bağlantı olmamasına ve geçerlilik sürelerinin farklı olmasına 

rağmen, bu önlemler birbirini tamamlamakta ve aynı amaca –şehrin 

gelişimini sağlamak- hizmet etmektedirler.

Açıklanan nedenlerden dolayı, başvurucuların mülkiyet hakkına bir 

müdahalenin söz konusu olduğu mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

2. Başvuranların Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalenin Haklı 

Olup Olmadığı

Başvuranların mülkiyet haklarına bir müdahaleni varlığı üzerinde şüphe 

kalmayacak şekilde inceleme yapıldıktan sonra, Ek 1 Nolu Protokolün 1. 

maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla bu ihlalin haklı 



olup olmadığı tespit edilmelidir.

1   Nolu Protokolün 1. maddesinde, bu hususun belirlenmesi için üç 

kural öngörülmüştür: 

1. Birinci paragrafın birinci cümlesinde yer alan kural ile mülkiyetten 

barışçıl şekilde yararlanma hakkını koruma altına alınmıştır.

2. Birinci paragrafın ikinci cümlesinde yer alan kural ile mülkiyetten 

yoksun kalma durumu ve bu durumun mümkün olabilmesi için gerekli olan 

şartlar ele alınmıştır.

3. İkinci paragraf  ile ise, Devletlere kamu yararı kavramını dikkate 

alarak, bu amaç doğrultusunda, ölçülülük ilkesine aykırı davranmamak 

koşuluyla, mülkiyet hakkına çeşitli kısıtlamalar getirme yetkisi verilmiştir. 

Mahkemenin içtihatlarına göre, birinci kurala uyulup uyulmadığının 

tespitinden önce, diğer iki kurala uyulup uyulmadığının tespit edilmesi 

yerinde olacaktır.

a. İlk Paragrafın İkinci Cümlesine Uygunluğun Tespiti

Bu konuda öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, İsveç yetkililerinin 

başvuranların mallarını kamulaştırmamış olmalarıdır. Dolayısıyla, 

başvuranların hiçbir zaman gerçek anlamda mülkiyetlerinden yoksun 

olmadıkları açıktır. Başvuranlar, taşınmazlarını kullanmaya, vasiyet etmeye, 

bağışlamaya ve taşınmazları üzerinde rehin hakkı kurmaya her zaman yetkili 

olmuşlardır.

Mahkemenin genel tutumu, başvurularda resmi bir kamulaştırma kararı ve 

uygulaması olmamasına karşın, başvuru konusu durumun araştırılması ve 

incelemenin sadece görünen kısım ile sınırlı kalmayarak, aynı zamanda 

derinlemesine bir inceleme yapmak yönündedir.  Bunun yanında, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi'nin amacı içinde bulunan hakları uygulanabilir ve 

etkili kılmak olduğundan, başvuranlar tarafından belirtilen durumun de jura 

olmasa da de facto olarak doğru olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Mahkemenin görüşüne göre, başvuru sahiplerinin mahkemeye 

başvurmalarına sebep olan tüm sonuçlar, kendi malları üzerinde mülkiyet 

haklarından doğan yetkilerinin keyfi şekilde kısıtlanması ile meydana 

gelmiştir. Ancak, hakkın özü zedelenmiş olsa da, hak tamamen 

kaybolmamıştır. İdare tarafından gerçekleştirilen eylemlerin sonuçları, 

mülkiyetten yoksunluğu doğurabilecek düzeye ulaşmamıştır. 

Mahkeme, bu bağlamda başvuranların mülkiyet haklarının ve bu hakkın 

kendilerine verdiği yetkilerinin devam ettiğini, kamulaştırma izni ve yapı 



yasakları sebebiyle, taşınmazları satmanın zorlaştığı düşünülse de, bu 

olanağın hala mevcut olduğunu, ayrıca aynı durumdaki birçok taşınmazın 

satıldığını da dikkate alarak 1 Nolu Protokolün 1. Maddesinin ilk 

paragrafının ikinci cümlesine dayanılarak başvuru yapılmasına yer 

olmadığına karar vermiştir.

b. İkinci Paragrafa Uygunluğun Tespiti

Mahkemeye göre, yapı yasakları da ikinci paragraf  çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, mülkiyetin kullanımının kısıtlanması niteliğini taşır. 

Bunun yanında, somut olayda kamulaştırma izinleri ile mülkiyetin 

kullanımının kısıtlanması amaçlanmamıştır. 

Başvuranların mülkiyet hakkından yoksun kalıp kalmadıklarının 

incelenmesinde, bu husus, ilk basamak niteliğindedir ve ikinci paragrafın 

kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, bunların ilk paragrafın ilk cümlesi 

kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

c. Kamulaştırma İzinleri Açısından İlk Paragrafın İlk Cümlesine 

Uygunluğun Tespiti

Mahkemeye yapılan başvurunun öncelikli sebebi, İsveç Hukuku'na ve 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olarak hükümet tarafından 

Stockholm Belediyesi'ne tanınan sürenin uzunluğu olmuştur. 

Mahkemeye göre, Mülkiyet Hakkının ihlal edilip edilmediğinin 

belirlenmesi açısından Mahkeme'nin belirlemesi gereken öncelikli husus, 

kamu yararı ile bireyin temel hakları arasındaki dengenin sağlanıp 

sağlanmadığıdır. Bu denge, Sözleşme'nin doğasında olduğu ve her maddesi 

için arandığı gibi, bu madde için de özel olarak düzenlenmiştir. 

Hükümet temsilcisi, olayda böyle bir dengenin sağlanması gerektiğini ve 

kamu yararına farklı bir yolla ulaşılabilmesinin mümkün olması durumunda 

kamulaştırma izninin verilemeyeceğini, ağırlığın hem bireyin temel haklarına 

hem de kamu yararına eşit bir şekilde verilmesi gerektiğini kabul etmiştir. 

Mahkeme, yasamanın bu konudaki tutumunu inceleme konusu 

yapmamıştır. Ayrıca, Mahkeme yine büyük şehirlerin gelişimi için yapılan 

planlamalar ve bu planlamaların uygulanması açısından Sözleşmenin 

devletlere geniş bir takdir yetkisi verdiğini de kabul etmiştir.

İsveç Hukuku'nda olay boyunca bu konuda yürürlükte olan ve katı bir 

nitelik taşıyan yasa, başvuranlar lehine Belediyenin katılımını gerektiren 

kamulaştırma izinlerinin toptan geri çekilmesi dışında hiçbir çare 

öngörmemesine rağmen, olay süresince değiştirilmemiş olması dikkat 



çekmektedir. Bu bağlamda, Sporrong miras ortaklığı için toplamda yirmi üç 

yıl, Lönnroth taşınmazı için ise yaklaşık on yıl süren belirsizlik söz konusu 

olmuş ve İsveç hükümetince başvuranların karşılaştığı hiçbir zorluk dikkate 

alınmamıştır. 

Komisyonun raporunun incelenmesi ardından anlaşıldığı üzere, 

Lönnroth'un da taşınmazının içinde bulunduğu alan hakkındaki 

kamulaştırma izninin iptali istenmiş, Belediye Meclisi'nce şehir planları 

doğrultusunda bu iznin iptaline olanak olmadığı; Hükümetçe ise 

Belediye'nin açık rızası olmaksızın izinlerin iptal edilmesinin mümkün 

olmadığı cevabı verilmiştir. 

Mahkeme, olayı değerlendirirken, Stockholm Belediyesi'nin şehir 

planlarını uygulaması açısından kamulaştırma yetkisine sahip olduğunu 

kabul etmiş ve kamulaştırma yetkisini kullanmasında menfaati bulunduğu 

hususunu göz ardı etmemiştir. Ancak, yine Mahkeme, olayda İsveç 

yasalarının ve uygulayıcılarının Belediye'nin ve kamunun menfaati ile 

başvuru sahiplerinin menfaatlerinin dengelenmediğinin ve mevzuatta izinler 

için her süre uzatımında Belediye'nin söz konusu taşınmaza gerçekten 

ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesi zorunluluğunun olmadığının 

açık olduğunu hükme bağlamıştır.

Mahkeme, aynı zamanda verilen izinler ve yapılan kısıtlamalar 

konusunda sürelerin uzunluğuna şu şekilde dikkat çekmiştir: Somut olayda, 

maliklerin mülkiyet haklarından faydalanmalarına Sporrong miras ortaklığı 

için toplamda 25 yıl, Lönnroth taşınmazı için ise toplamda 12 yıl mani 

olunmuştur. Bu bağlamda Mahkeme, bu kadar uzun süren yasak ve engeller 

ile hukukun üstünlüğünün mevcut olduğu savunulan bir devleti 

bağdaştıramadığını kaydetmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler dolayısıyla, bir yandan kamulaştırma izni, 

diğer yandan da yapı yasakları ile iyice kuvvetlendirilmiş önlemlerin yarattığı 

durum, mülkiyet hakkından barışçıl yararlanma ilkesinden faydalanan 

malikin menfaati ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozmaktadır. 

Başvuranların, bir Hukuk Devletinde normalde sürelerin kısaltılması 

talebinde bulunabilmeleri veya tazminat talep edebilmeleri gerekirken, İsveç 

Hukuku'nda sürelerin kısaltılması için yasakların bulunduğu süreçte imkan 

olmaması; hatta tazminat talebinin, Mahkemece kararın verildiği aşamada 

dahi olmadığı, Mahkeme'nin İsveç Hükümeti'ni sorumlu bulması için başka 

bir husus olarak ortaya çıkmıştır.



Dolayısıyla, yapı yasaklarıyla etkileri iyice ağırlaştırılmış olan 

kamulaştırma izinleri, her iki başvuran açısından da 1. Nolu Protokol'ün 1. 

Maddesinin ihlali anlamını taşımaktadır. 

Mahkeme, yapı yasaklarının tek başına mülkiyet hakkının ihlali anlamına 

gelip gelmediğini analiz etmeyi gerekli görmemiştir.

SONUÇ OLARAK, mahkemece dokuza karşı on oyla 1. Nolu 

Protokol'ün 1. Maddesinin ihlal edildiği kararlaştırılmıştır.

Bu konuda Mahkemenin diğer on üyesi ile aynı fikirde olmayan dokuz 

üyesi, maddenin ikinci paragrafındaki açık ifadeye dayanılarak İsveç'in 

sorumluluğunun söz konusu olduğunun iddia edilemeyeceği görüşünü 

taşımışlardır.

III. SONUÇ VE KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sporrong ve Lönnroth v. İsveç Davası, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'nin 1 Nolu Protokolün 1. Maddesinin uygulanması açısından 

temel esasların belirlendiği davadır.

Mahkeme, bu dava ile mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin meşru 

olabilmesi ve Sözleşme'yi ihlal etmemesi için hangi özellikler taşıması 

gerektiğini üç ana başlık halinde şu şekilde belirlemiştir:

1. Mülkiyet hakkına yapılacak müdahalenin kamu yararının 

üstünlüğünden kaynaklanması

2. Müdahale teşkil eden tedbirin yasa ile öngörülmüş olması

3. Kamu yararı ile kişinin temel hakları arasında bir dengenin 

gözetilmiş olması, diğer bir ifadeyle “ölçülülük” ya da “orantılılık”

Mahkeme, bu üç ana kuralı vermekle birlikte, fiili olarak kamulaştırma 

yapılmamasına karşın, mülkiyet hakkının özüne dokunulduğunda, söz 

konusu durumun kamulaştırma yapılmış gibi değerlendirilmesi gerektiği; 

hakkın, yalnızca görünürde değil, gerçekte de kullanılabilir olmasının doğru 

olacağı gibi hususları, bu yargılama yolu ile içtihat haline getirmiştir.

Bu konuda, ülkemizde de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin genel 

görüşünün aksine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2.2.2005 tarihli, 

2004/5-555E., 2005/17 K. Sayılı kararının, Sporrong ve Lönnroth v. İsveç 

davasına uygun olarak mülkiyet hakkını değerlendirmesi devrim 

niteliğindedir. Bu kararda, davada kamulaştırmasız el atma iddiasının öne 

sürülebilmesi için İdarenin fiilen el atması olmasa dahi, imar planının uzunca 

bir dönem hayata geçirilmemesi sebebiyle mal sahibinin mülkiyet hakkından 



yoksun bırakılmasının yeterli olacağına karar verilmiştir.

Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 5.12.2007 tarihli, 2007/5-933 E., 

2007/951 K. sayılı kararında, bu görüşünü terk etmiş, Yargıtay 11. Hukuk 

Dairesi'nin genel görüşüne geri dönmüştür. Bu görüşe göre, davada 

kamulaştırmasız el atma iddiasına dayanarak tazminat talep edilebilmesi için, 

idarenin özel mülkiyet konusu mala fiilen el atması gerekir.

Bununla beraber, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 15.12.2010 tarihli 

2010/5-662 E., 2010/551 K. sayılı kararında, 2.2.2005 tarihinde benimsediği 

görüşüne geri dönmüş ve davada kamulaştırmasız el atma iddiasının 

gündeme getirilebilmesinin İdarenin taşınmaza fiilen el atmasına bağlı 

olmadığına, Sporrong ve Lönnroth v. İsveç Davasındaki karara uygun olarak 

gerçekte mülkiyet hakkının özüne dokunulup dokunulmadığının 

araştırılması gerektiğine; bazı durumlarda, fiilen el atma olmasa dahi, kişinin 

mülkiyet hakkının kendisine sağladığı yetkileri kullanmaktan yoksun kalması 

durumunda kamulaştırmasız el atma durumunun söz konusu olacağına karar 

vermiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının iç hukukta da 

uygulanmasını sağlamıştır. 
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Dalı Öğretim Üyesi

OTURUM BAŞKANI 

Arkadaşlar, oturumumuzun konusu temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılması meselesi. Ben de oturum başkanıyım ama, oturum başkanları 

da artık konuşmacı gibi, onlar da bir şeyler söylesinler. Kendi notlarımdan, 

kendim için söyleyeceğim birkaç şey var müsaade ederseniz onlara değinmek 

istiyorum. 

Şimdi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, biz hep özgürlüklerin 

sınırlandırılmasından bahsederiz, özgürlüklerin genişletilmesinden 

bahsetmeyiz. Buna sadece bizim ülkemizde değil, aşağı yukarı tüm hukukçular 

ve bütün ülkeler, özgürlüklerin sınırlandırılmasını, yani sınırlandırılmasından 

bahsetmeyi çok severler ve korkarlar, özgürlükler sınırsız olursa biz ne yaparız 

diye. Derslerde de öğrencilerime sınırsız özgürlükten filan bahsederken 

çocuklar şey yaparlar, sınırsız özgürlük olursa, kötüye kullanırsa ne yapacağız 

deyip, kendi özgürlüklerinden vazgeçmeye kalkarlar ve sınırlandırmayı biz çok 

severiz. 

Burada sınır olarak çıkmış karşımıza, sınırlandırmanın sınırları sorun 

olarak çıkıyor, doğru. Ben bunu çok zararsız bir-iki metinden hareketle kısaca 

değinmek istiyorum. Birincisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 15. 

maddesi, ikincisi bizim Anayasamızın 15. maddesi, bir de mülga geçici 15. 

maddeler. Bunlara ben üçüzler diyorum, arkasından da Terörle Mücadele 

Kanunu geliyor, arkasından da polise verilen yetkiler, kararnameler, tebliğler 

vesaireler. Bu böyle bir çizgi üzerinde yürüyor ve en son karakolda bitiyor bu iş.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor ki, belirli koşullarda sen kardeşim 

bu hak ve özgürlüklerden vazgeçebilirsin, durdurursun bunları, bana yalnız 



rapor ver yeter. Değil mi Hocam? Bizimki de, diyor ki ben bu kadar güvence 

verdim, ama Anayasada, şartlar zorlarsa ben bu güvenceleri geri alırım. Şimdi 

böyle bir insanla pazarlık yapabilir misiniz siz? Sözleşme yapmıyorsunuz, 

konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz, sonra diyor ki, ama bak benim şartlarımı 

zorlarsa, bütün verdiğim sözleri geri alıveririm ben, bana güvenme diyor.

Arkasından, geçici 15. madde doğuyor tabi. Orada diyor ki, ben bunları 

yaptım ettim, bana hesap sorma artık diyor. Neyse o kalktı, ama onun 

uzantısı Terörle Mücadele Kanunu derken, diğer olaylar. Demek ki temel hak 

ve hürriyetlerin sınırlandırılması konusunda bizim sınırlandırmadan yana 

olmaktan ziyade, sınırları mümkün olduğu kadar zorlayarak, bu temel hak ve 

özgürlükleri geniş tutmanın yollarına bakmamız lazım. Eğer sınırlandırma 

bir sorun olacaksa, genişletilmek için sorun olmalı. 

Şimdi acaba bu sorunlar nereden kaynaklanıyor? Birincisi buydu benim, 

bu üçüzler, meşhur üçüzlerimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Diğer 

ikincisi, insan onurunun kavrayışından, kavram olarak kavranmasından 

geliyor gibi. Çünkü insan onurunu temellendirmenin iki yönü var. Birincisi, 

dinsel temellendirme; ikincisi, laik temellendirme. Dinsel temellendirme, 

imago dei'den, insanın Tanrının bir sureti olmasından geliyor. Laik 

temellendirme de, sapare aude'den kendi aklını kullan buyruğundan geliyor. 

İnsan onurunu hangi noktadan hareketle temellendirirseniz, özgürlükleri 

ona göre tanımlıyorsunuz, temel hakları ona göre kavrıyorsunuz, sınırlarını 

da ona göre düşünmeye başlıyorsunuz ve burada ciddi bir sınır sorunu 

çıkıyor. Sınır çekme sorunu çıkıyor, sınırların karakteristiği sorunu çıkıyor. 

İmago dei'den kulluk ve araçsallığa gidiyorsunuz.

Hiç fark etmez, hangi çerçevede olursa olsun. Tanrının sureti, Tanrının 

kuludur ve onurunu Tanrıdan alır, fakat onurunu kul olarak devam eder, 

Tanrıdan aldığı onuru kul olarak devam ettirir. Sapare Aude'de,  aydınlanma 

felsefesinde insan onuru, insanın kendi öz değerinden kaynaklanır, kendi öz 

yetisinden kaynaklanır, kendini nihai merci olarak görmesinden kaynaklanır. 

Burada özgürlüğün muhtevası ve sınırları çok farklı anlaşılmak zorunda.

Üçüncü nokta, yasa kavramına verdiğimiz özgün tanımdan artık bizim 

iyice uzaklaşmış olmamız. Artık 15-20 kişilerle yasa çıkarıyoruz Mecliste, 

Torba Yasalarla her türlü müdahaleleri yapıyoruz. Bu sadece Türkiye'de 

değil, Avrupa'da da böyle. Artık bir yasanın özgün tanımından, özgün 

anlamından 1789'dan gelen yasa kavramının tanımından biz uzaklaşmış 

durumdayız. Bu da bizi temel haklar ve özgürlükler konusunda ciddi bir 



bunalıma sürüklüyor. 

21. Yüzyılda yeni bir yozlaşmış bir yasa kavramıyla karşı karşıya buluyoruz 

kendimizi. Çünkü yasama hukukunda ciddi bir yozlaşma var. Bu yozlaşmayı 

da seçim hukukunun getirdiği rafine, rahatsız gibi görünen, çok kurnazca 

taktiklerle destekliyoruz, yüzde 10 barajı gibi. Burada da temel hak ve 

özgürlükler ciddi yara alıyor. 

Bundan öte fiili sınırlarımız var. Bunlar, felsefi normatif  sınırlardır. Fiili 

sınırlarımız var, bir kere küreselleşmenin ciddi dayatmaları söz konusu. 

Özelleştirmelerin sosyal devlete yansımaları söz konusu, sosyal devleti 

söküyoruz artık, söktük. Yeni sömürgecilik neoliberalizmle birlikte çok 

değişik bir çehre kazandı. Teknolojik olanaklar, iktidar öznelerine müthiş 

kullanma hevesi doğurdu onlarda. Düşünün, bu teknoloji Hitler'in elinde 

olsaydı, şimdi belki adam mezarında yahu keşke bunlar bende bir olsaydı bak 

ne yapardım diye düşünüyordur yani. Bu teknolojik imkânlarla, hangi iktidar 

azmaz ki? Hangi iktidarın hevesinin tutabilirsiniz, nasıl tutabilirsiniz? 

Teknoloji muazzam, böyle bir teknoloji görülmüş değil. Diktatörlere gün 

doğdu, muazzam yani.

Efendim şimdi peki bu sınırları kendi ölçüsünde tutacak olan dizginler 

neler? Bizimde dizginlerimiz olmalı. Bizim elimizde iki mütevazı dizgin var, 

ama iyi kullanırsak çok etkilidir. Yani bütün bu yozlaşmaları, azmaları, 

zapturapt altına alır. Birincisi, yargının evrensel hukuk kültürüne ve felsefeye 

gereğince doyurulması. Yargı bir alt kültür olarak, bir alt sistem olarak 

evrensel hukuk kültürüyle ciddi bir şekilde doyurulmak zorunda, yargı aç 

buna. Yargının bu açlığını gidermek zorundayız.

Yargıçlar felsefe bilmeli, felsefe yapmak değil de, felsefe isterlerse yaparlar, 

ama felsefe bilmeliler ve evrensel hukuk kültürü dediğimiz zaman onun 

sadece öğreneni değil, zaten onun yaratanı, onun geliştireni olarak da 

kendilerini algılamak zorundalar. Bunun yanında, belki ilkinden daha önemli 

olarak söyleyebileceğim şey, değerli arkadaşlarım bizim direnme hakkımız. 

Direnmeye olan hakkımız. 

Bir kere şu çok basit, ben bunu her yerde yazıyorum, söylüyorum, 30 

yıldan beri de söylüyorum. Hukukun özü nedir diye bana sorduğunuzda, 

hukukun özü direnme hakkıdır, başka hiçbir şey değil. Eğer biz hukukun 

özünü direnme hakkı olarak vermezsek ya da insanın birey olarak, yurttaş 

olarak direnme hakkını ona tanımazsak, tanıyacak bir olgunluğa bilince 

ulaşmamış isek, onun hiçbir hakkını tanımaya gücümüz, bilincimiz olmaz. 



Direnme hakkını reddettiğimiz insanın hiçbir hakkını kabul edemeyiz, 

anlayamayız, idrak edemeyiz, bu kadar basit.

Direnme hakkı korkulacak bir hak değildir. Direnme hakkı ileri sürülecek 

bir haktır, her ne pahasına olursa olsun. Bunun ayırtında olmamız gerekiyor, 

bunlar da demek ki temel hak ve özgürlüklerimize çekilen normatif  ve fiili 

sınırların denetimi ve bu sınırları mümkün olduğu kadar geniş tutmak için 

kullanacağımız kaldıraçlar olarak karşımızda bulunuyor. 

Ben şimdi, ekibimiz de tamamlandı bu arada, artık sözü ilk 

konuşmacımıza verebilirim. Efendim Ozan Ergül kardeşimiz konuşmasını 

yaptıktan sonra ayrılmak durumunda, çünkü başka salonda bir başka 

konuşması daha var. Dolayısıyla arkadaşlarımıza bilgi verelim. 

Konuşmasından sonra da kendisine yöneltilecek soruları doğrudan alalım. 

Yalnızca birkaç dakikalık soru-yanıt süresi veremeyeceğiz, çünkü genelde 

fazla bir süremiz yok.

Bu çerçevede sözü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi değerli kardeşimiz Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül'e 

veriyorum. Buyurun efendim. 

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Ozan Beye 

çok teşekkür ediyoruz, değerli katkılarından dolayı. İki-üç dakikalık bir 

tartışma zamanımız kaldı, ama yine de hocamıza soracağınız önemli sorular 

olduğunu ben düşünüyorum. Hemen ilk soruyu alalım lütfen varsa, Hocamız 

çıkacak çünkü biraz sonra. Peki görünmüyor, o zaman diğer Hocamız Sayın 

Doç. Dr. Levent Gönenç'e, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa 

Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Levent Beye sözü veriyorum. 

Buyurun efendim.

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Efendim 

Levent Beye çok teşekkür ederim. Benim de takıldığım bir noktaydı, bu 90. 

maddenin antlaşmanın geleceğe hükümler içermesi durumunda nasıl 

kavranacağı meselesi, ama yaptığı yoruma gönülden katılıyorum. Gerçekten, 

ancak ilerici hükümler içermesi durumunda uluslararası antlaşmaların bir 

anlamının, değerinin olacağını söylemek iyi bir hukuk yorumuyla mümkün. 

Bu da beni rahatlattı, teşekkür ederim.

Şimdi Bakü Barosundan meslektaşımız Annagi Hajibeyli'ye sözü vermek 

istiyorum. Soyadı sırasına göre uyalım, bu madem böyle öngörülmüş değil 

mi? Burada bir norm var burada şimdi, bu norma uyalım efendim. Buyurun.



Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Efendim 

değerli meslektaşımız Sayın Hajibeyli'ye çok teşekkür ederiz. Siz de 

dertlisiniz bizim gibi, öyle görünüyor, hiç değilse hemdert olduk.

Efendim sözü değerli meslektaşım Sayın Prof. Dr. Bertil Emrah Öder'e 

bırakıyorum. Anayasa hukukçusu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

aynı zamanda. Evet sözü Bertil Hanıma veriyorum, buyurun efendim.

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Efendim 

bu güzel tebliğ için çok teşekkür ediyoruz Bertil Hanıma. Zaman ne yazık ki 

böyle Demokles'in kılıcı gibi tepemizde, kısa zamana çok önemli konuları ve 

çok değerli bilimcilerin katkılarını, kendilerini sığdırmak çok zor. Bunları 

böyle yapmamak lazım, 15 dakika atlı gibi koşuyoruz, söylenecek sözleri 

söyleyemiyoruz, kalıyoruz. Çok özür diliyorum bu bakımdan konuşmacı 

arkadaşlarımdan. Neyse ne yapalım, siz de bağışlayacaksınız.

Şimdi süremiz doldu, 11.14. Fakat şöyle bir çözüm yapabiliriz, biz sona 

erdirelim, ama kalalım burada, isteyen dışarı çıkar çayını kahvesini içer, ama 

kalanlarla biz ikinci toplantıya kadar, ikinci toplantı da 11.30'da başlıyor, 

burada söyleşimize devam ederiz. Biraz biz zaman kazanmış oluruz, ama 

toplantıyı da bitirmiş olalım. 

Evet sorusu olan? Evet efendim buyurun.

Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Efendim iki 

dakikamız daha var, bir soru alıp, bir dakika da bir yanıt alacağız. Talep çok, 

ama iki dakikada nasıl sığdıracağız hepsini bilmiyorum. Artık mikrofon 

kimin elindeyse diyeceğiz.

Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ (Oturum Başkanı)- Evet çok 

teşekkür ediyoruz katılımınız için, sorularınız için. Sizlere de çok teşekkürler, 

güzel bir toplantı oldu sanırım, teşekkür ederim. (Alkışlar)



Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim Hocam. Sözlerime başlarken sayın heyetimizi saygıyla 

selamlarım. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Ankara Barosu Yasa İzleme 

Enstitüsünü temsilen Kurultay kapsamındaki bir çalıştayda da bulunmam 

gerektiğinden, buradaki sunuşumu bitirdikten sonra ayrılmak 

durumundayım. Soru cevap kısmına kalamayacağım için diğer panelistlerden 

ve salondaki siz dinleyicilerden affımı rica ederim. 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması sorunu başlıklı bu oturumda 

tebliğ sunmak üzere davet alınca, bazı sorulara yanıt bulabilmek için bir 

olanak edinmiş olduğumu düşündüm. Bu amaçla bir çalışma içine girdim ve 

gerçekten de gördüm ki şu anda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 

teorisi ve uygulamasıyla ilgili bizim için genel geçer doğru gibi görünen bazı 

hususlar, yabancı literatürde ciddi biçimde sorgulanmaya ve eleştirilmeye 

başlanmıştır. Diğer taraftan, Türk doktrinindeki yaklaşımlardan ve 

uygulamadan kaynaklanan bazı sorunların da üzerine dikkatle eğilmek 

gerektiğini de ayrıca belirtmekte fayda bulunmaktadır. Özet olarak aslında bu 

kazanımlarımı sizinle paylaşacağım ve bu çerçevede sizin de bazı şeylere 

sorgulamaya sevk edersem, amacıma ulaşmış sayacağım kendimi.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili olarak bugün büyük 

ölçüde kabul gören ve çeşitli uluslararası ve ulusal belgelerde de karşılığını 

bulan bir hakim yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşım önce bir temel hakkı, 

“herkesin şunu yapmaya hakkı vardır” ya da benzeri bir biçimde formüle eder 

ve ardından da temel hak ve özgürlüklerin hangi amaçlara ulaşmak için 

sınırlanabileceğini sıralar. “Kamu sağlığı”, “genel ahlak”, “kamu yararı” veya 

“ulusal güvenlik” ve benzeri sebepleri belirterek, tanımış ve/veya tanımlamış 



olduğu (ya da bahşetmiş olduğu) hakkın, hangi koşullarda sınırlanabileceğini 

ifade eder.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili bu hakim yaklaşım aslında 
1

iki aşamalı bir dizge oluşturmaktadır.  İki aşamadan oluşması karakteristik 

özelliğidir. Yine bu yaklaşım çerçevesinde ikinci aşamada “ölçülülüğe ve 

uyumlaştırmaya/dengelemeye”başvurulduğu görülmektedir. Buna göre, 

önce bir hakkın ihlal edilip edilmediği tespit edilir (birinci aşama) ve bir hak 

ihlali söz konusu ise, o takdirde söz konusu ihlalin ölçülülük ilkesi ve hakların 

uyumlaştırılması ya da dengelenmesi çerçevesinde haklılaştırılmasının olanaklı 
2olup olmadığına bakılır.  Yine bu yaklaşıma göre ve bu yaklaşımın hayata 

geçirildiği belgelerde hakların büyük ölçüde soyutlanmasından söz etmek 

mümkündür. Hak ve özgürlük belgeleri ya da anayasalarda niye bu soyutlama 

üzerinden haklar belirsiz bir biçimde yer alır sorusuna aşağıda tekrar 

döneceğiz. 

Bu yaklaşımı benimseyen belgelere hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde örnekler bulabiliriz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 

uluslararası düzeydeki en ünlü örneklerden birisidir. Ulusal düzeyde de bu 

yaklaşımın benimsendiği pek çok örnek bulmak mümkündür. Kanada Temel 

Haklar Şartı, Yeni Zelanda Haklar Bildirgesi, Güney Afrika Haklar Bildirgesi, 

İngiliz İnsan Hakları Yasası (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin İngiliz iç 

hukukuna dahil edilmesini sağlayan yasadır), Alman Anayasası vb. Gerçekten 

de bu sayılanlar yanında pek çok belgede ve bu belgeler üzerinden temel hak 

ve özgürlükler sorununa yaklaşan ve sınırlama sorununu da çözmeye çalışan 
3uluslararası ve ulusal hukuk düzeninde, bu yaklaşım benimsenmiştir.  Bu 

belgelerde genellikle bir hakkın sınırlanmasında dikkate alınması gereken 

koşulların bir sınırlama hükmü ile düzenlendiği görülür. Bu hükmün, genel bir 

1  Bradley W. MILLER, “Justification and Rights Limitations”, Expounding Constitutions – Essays in 
Constitutional Theory içinde, Grant Huscroft (ed.), Cambridge University Press, (2008), ss. 93-115.

2 Grégoire C. N. WEBBER, The Negotiable Constitution – On the limitation of  rights, Cambridge 
University Press, (2009), s. 1-5, 70 vd. .  

3 WEBBER, (2009), s. 2. Kanada örneği için özellikle bkz. Bradley W. MILLER, (2008).
4 Ülkemizde 2001 değişikliklerinden sonra Anayasa'nın 13. Maddesinde yer alan “genel sınırlama 

sebeplerinin” kaldırılması ile birlikte yaşanan tartışmaları ve bugün kısmen devam eden izlerini aslında 
esasa etkili bir tartışma olarak görme olanağı yoktur. Özellikle, genel sınırlama sebeplerinin kaldırılmasına 
çok abartılı bir anlam yüklenmesi ve sonuçlarının da benzer şekilde tartışmalı hale getirilmesi büyük ölçüde 
hak ve özgürlüklerin sınırlanması teori ve uygulaması ile bağdaşmamaktadır. Genel sınırlama sebeplerinin 
kaldırılmasına yüklenebilecek tek anlam, hakim anlayışa göre en büyük hak ihlalcisi olan yasama organının, 
hakları artık keyfi biçimde ihlal edemeyeceği ve sınırlayamayacağı umudunun yeşermesine olanak 
sağlanmasıdır. Ancak durumun hiç de böyle olmadığı son on yılda açıkça belgelenmiştir.  



hüküm olması yanında, hakları düzenleyen her bir maddede ayrı ayrı ele 
4 alması arasında maddi yönden bir fark bulunmamaktadır.

AİHS'nin 8., 9., ve 10. maddelerinde ve devamındaki bazı maddelerde 

tamamen bu anlattığımız sistem geçerlidir. Bu Sözleşmenin maddelerine 

bakıldığında önce birinci fıkrada hakkın tanımlanmaya çalışıldığı, ama 

ardından ikinci fıkrada hakkın bazı sebeplere dayanılarak sınırlanabileceği 
5görülür.  Buna göre, önce hak ihlali olup olmadığı tespit edilir, eğer 

müdahale olduğu kanaatine varılırsa, demokratik bir toplumda ve ölçülülük 

ilkesi yönünden müdahalenin haklı olup olmadığı değerlendirilir. Ancak 

nasıl formüle edilmiş olursa olsun, sınırlama hükümleri ve haklar katalogu 

içeren belgeler üzerinden, siyasi ve/veya ahlaki sorunlar arasındaki çatışma 

çözülememektedir. Bu suretle bir sınırlama hükmü, anayasal hakların tam 

belirlenmemiş olduğunu ve hakların sınırlanmasına ilişkin bu belirlemenin 

ancak özgür ve demokratik toplum içinde olabileceğini tanımaktadır. Peki 

bu belirlemeyi kim yapmaktadır? Hakim yaklaşıma ve uygulamasına göre 

yargı organı bu belirlemeyi yapmaktadır. Yasama organının pozisyonu nasıl 

tanımlanmaktadır? Bu yaklaşımda yasama organı ve yasama işlevi, hemen 

sadece hakları ihlal etme potansiyeli bulunan, haklar yönünden 

sağlamlaştırıcı olmaktan çok tehdit kaynağı olan bir organ ve işlevdir.  

1982 Anayasası'nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejiminin de 

büyük ölçüde böyle bir mekanizmanın işleyişine terk edildiği iddia edilebilir. 

Bu noktada Anayasa'da yer alan haklar yanında, 12. maddede öngörülen 

isimsiz hak ve özgürlüklerin de sınırlanmaya müsait olup olmadığı teşhis 
6edilmelidir.  Sınırlama, teknik olarak hak ve özgürlüğün kullanımına getirilen 

koşullar ya da her türlü müdahaledir. Böyle bir tespit gerçekleştikten sonra 

hak ve özgürlüğe getirilen sınırlamanın, yapılan müdahalenin haklı olup 

olmadığına bakılacaktır. Ancak, burada sebebe bağlı sınırlama ile ilgili Türk 

doktrininde kısmen hala devam eden tartışmanın çok anlamlı olmadığını da 

5 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin “Özel ve Aile Hayatının Korunması” kenar başlığını taşıyan 8. 
Maddesinin düzenlemesi şöyledir: 
1.Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 
2.Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, 
ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve 
yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.

6 Örneğin sigara içme özgürlüğü Anayasa'da açıkça tanınmamasına rağmen Kanunla sigara içme 
özgürlüğüne getirilen sınırlamalar pekala Anayasa'ya uygun bulunabilmiştir. Bkz. AYM'nin E.2010/58, 
K.2011/8 sayılı ve 06.01.2011 günlü kararı.



belirtmeliyiz. Anayasa'nın 13. maddesinin “yalnızca ilgili maddelerdeki 

sebeplere dayanılarak” hak ve özgürlüklerin sınırlanabileceğini öngören 

ifadesi aslında çok az şey söylemektedir. Çünkü, hak ve özgürlüklerin her 

birinin düzenlendiği “ilgili” maddelerde sınırlama sebeplerine rastlamak 

olanak dahilindedir. O takdirde, “söz konusu hak ve özgürlüğü 

sınırlayamayacak mıyız?” sorusu da ister istemez akla gelmektedir. Oysa, 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel yaklaşımın önümüze 

serdiği gibi, bu çok anlamlı bir soru değildir. Özellikle, isimsiz hak ve 

özgürlükler için zaten Anayasa'da bir sınırlama sebebi olamayacağına göre, 

hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında mutlaka Anayasa'da yer alan bir sebebe 

bağlı olma zorunluluğunu aramak, hem soyut bağlamda tutarlı değildir, hem 
7 de uygulamadan çıkan gerçeklikle de çatışmaktadır. Burada sadece sınırlama 

sebebi belirtilmeyen hak ve özgürlüklerin “sınırlanamazlığının” kabulünü 

eleştirmiyoruz; aynı zamanda söz konusu hak ile başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin ya da diğer anayasal değerlerin çatışması ihtimalinin göz ardı 
8 edilmesini de eleştiriyoruz.  

Bunun yanında bazen ucu açık garantiler bahşedildiği de görülür temel 

haklarla ilgili olarak. Örneğin, “herkes ifade özgürlüğüne sahiptir” 

dendiğinde, herkesin her şeyi her zaman ifade edebileceği gibi bir anlam 

ortaya çıkmaktaysa da aslında durum böyle değildir. Anayasasının verdiğini, 

onu yaşayan bir anayasa haline getiren yargısal yorumlama ya da güncelleme 

ile birlikte yeniden değerlendirmek gerekir. Buna göre, Anayasanın anlamı 

sabitlenmiştir ve bir daha siyasal süreçte ele alınmamalıdır. Bunun 

sonucunda, hakim yaklaşıma göre, hakların bir yasama işlemi ile (ya da bir 

7 Bertil Emrah ODER, “Temel Hakların Yargısallaşmasında Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örneği”, Hukuk 
Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar içinde, İoanna Kuçuradi 
(ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No:43, (2011), s.149 vd. ODER, Anayasa'nın ne sınırlama sebebine 
yer verdiği, ne de kanunla sınırlama klozunun bulunduğu hak ve özgürlüklerin de pekâlâ kanunla 
sınırlanabileceğine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin hakim ve savcılıktan ayrılan kişilerin Avukatlık 
mesleğine icrasına getirilen sınırlamayı iptal ettiği kararındaki gerekçeyi örnek olarak göstermektedir. İlgili 
Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. AYM'nin, E. 2001/309, K. 2002/9 sayılı, 13.2.2002 günlü kararı. 
ODER, Anayasa'da sınırlama sebepleri bulunmayan hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile Anayasa'da 
“kanunla sınırlama klozunun” bulunmadığı hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını ayrı ayrı anmaktadır. 
Bunun sonucunda, sanki ikincisinin varlığının hiç sınırlama sebebi olmamasından farklı bir durum olduğu 
izlenimi yaratılmaktadır. Kanunla sınırlama klozunun “basit yasa kaydı” formatında olması ile hiç 
olmaması arasında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması açısından, hele ki ODER'in isabetle altını 
çizdiği gerçeklik de dikkate alındığında, bize göre hiçbir fark bulunmamaktadır.

8 ODER, (2011), s.148. ODER, Anayasa Mahkemesi'nin hak arama özgürlüğüne, Anayasa'da hak arama 
özgürlüğüne ilişkin düzenlemede hiçbir sınırlama olmamasından hareketle “sınırlanamazlık” 
bahşetmesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulamasından da destek alarak, haklı eleştiri 
yöneltmektedir.  



kamusal işlemle) sınırlanıp sınırlanmadığı önemlidir.  Siyasal süreç ve 

özellikle de yasama organı ya bir hakla uyumlu olur ya da onu ihlal eder. 

Hakim yaklaşıma göre bu ikisinin dışında bir alternatif  yoktur. Yine bu 

anlayışın bir sonucu olarak, bir hakkın tanımı ile onun sınırlanması sorunu 

birbirinden bağımsız ve ayrıdır. 

Ancak, hakların birbiriyle çatışması durumlarına bakıldığında bunların 

genellikle siyasal-ahlaki sorun ve anlayışlara tekabül ettiği görülür. Temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin hakim yaklaşım, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanmasını yargının pratik muhakemesinin bir sonucu olarak kabul eder. 

Anayasal haklara getirilen sınırlamaların belirlenmesi ahlakiliğe ilişkin bir 
9normatif  uygulama veya maddi bir pratik muhakeme gerektirir.  Oysa, hakim 

yaklaşımı savunan teorisyenler, özellikle de hak çatışmalarında dengeleme ve 

uyumlaştırma sürecinin hakların sınırlarının belirlenmesinde oynadığı role 

odaklananlar, bu süreci teknik veya matematiksel bir süreç olarak kabul 
10etmektedirler.  Oysa bu görüşe karşı çıkanlar, teknik anlamda bir 

dengelemenin mümkün olmadığını, çünkü söz konusu olanının ölçülmesi 

mümkün olmayan iki değer arasındaki çatışmadan kaynaklandığını 
11belirtmektedirler.

Uygulamaya nasıl bir yansıması olmaktadır tüm bu anlayışların? Şimdi 

uygulamaya baktığımızda, hak verilmiştir, tanınmıştır, ama birey aslında 

kamusal olarak kendisine verilmiş olan hakkın kapsamını ve içeriğini 

bilememektedir. Haklara ilişkin bir uluslararası belgenin hazırlanması 

sırasında ilgili hakkın her türlü kullanımının formüle edilmesi ve bu kullanım 

biçimlerinden doğacak sakıncaların, mahzurların öngörülememesi gibi 

nedenler söz konusu olabilir. Ulusal hukuk düzenleri açısından baktığımızda 

yine hak bildirgeleri ya da belgeleri de böyle bir yolu tercih etmiş ya da 

zorunlulukla karşı karşıya kalmış olabilir. Yine Anayasaların içine dahil 

edilmiş olan hak katalogu ya da temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanması 

rejimine ilişkin genel düzenlemeler de benzer durum söz konusu olabilir.

Bu saydığımız türden belgelerde yasa koyucunun, ya da Anayasalarda 

kurucu iktidarın böyle bir kesin tanımlamayı, aynen uluslararası sözleşmeyi 

9 WEBBER, (2009), s.81. 
10 Bu isimlerin başında David Beatty ve Robert Alexy gelmektedir. Bkz. David BEATTY, The Ultimate Rule 

of  Law, Oxford University Press, (2004); Robert ALEXY, A Theory of  Constitutional Rights, Oxford 
University Press, (2002).

11 T.A., ALEINIKOFF, “Constitutional Law in the Age of  Balancing”, Yale Law Journal, Vol. 96, (1987), 
s.943 vd. ; WEBBER, (2009), s.90. 



yaparken olduğu gibi, imkânsız görerek ötelemesi; ya da bu tür bir 

belirlemenin imkânsız görülmesi nedeniyle, belirleme işinin bilinçli olarak 

uygulamaya terk edilmesi söz konusu olabilir. Çünkü yine bu genel yaklaşım 

ve bunların mevzuata yansıması bir hak vermektedir ve soyut olarak aslında 

şunu da kabul etmektedir: Bu hakkın her türlü kullanımını ben koruma altına 

alıyorum. Fakat uygulamaya gelince, aslında öyle olmadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla birey şöyle bir belirsizlikle karşı karşıyadır. “Ben, bana 

bahşedilmiş, bana bir talep yetkisi vermiş böyle bir hakkım olduğunu 

düşünüyorum ve bunu bir talep olarak dile getiriyorum”. Ama uygulamada 

belli bir eylem, faaliyet, aktivite veya talep, bireye verilmiş hakkın kapsamında 

görülmeyebilmektedir. Bu durum, her şeyden önce, hukukun üstünlüğü ve 
12 hukuki güvenlik ilkesi açısından sakıncalı bir belirsizlik yaratmaktadır.  

Yukarıda belirtilen yanında, hakkın içeriğinin ve kapsamının nasıl 

belirlendiği ile ilgili de ciddi bir sorun bulunmaktadır. Hakim yaklaşıma göre 

hakkın kapsamı şöyle belirlenmektedir: Potansiyel bir hak ihlalcisi olan 

yasama organı, bir hakka yönelik olarak bir müdahalede ya da bir ihlalde 

bulunduğunda, acaba bu hakka yapılan müdahale ya da hak ihlali ölçülü 

müdür, değil midir? Ya da bu müdahaleyle korunmak istenen kamu menfaati, 

sınırlanan hakkın içerdiği değerle aynı teraziye konulduğunda, yapılan 

sınırlama dengeli midir? Bir pratik muhakemeyle diyoruz ki, yasama organı 

potansiyel bir hak ihlalcisidir, yasa marifetiyle hakka bir müdahalede 

bulunmuştur. Bir sınırlama getirilmiştir ve sonuçta ölçülülük ya da ve/veya 

dengeleme çerçevesinde diyoruz ki, bu müdahale haklıdır, meşrudur ya da 

değildir. 

Bu şekilde uygulamada, başlangıçta soyut olarak her türlü görünümünü, 

kullanım biçimini, hakkın kapsamında içeriğinde görmemize rağmen, bir 

bakıyoruz ki ölçülü bir sınırlama, aynı zamanda hakkın kapsamını da 

daraltmış, hakkın belli bir uygulanma biçimine getirilen engel ölçülü 

bulunmuş ya da kamu menfaatiyle dengelenerek haklı bir sınırlama olduğu 

ortaya konmuş. Bu genel yaklaşımın, sebep olduğu bir uygulama biçimi. Hem 

ulusal, hem uluslararası düzeyde bu dizge ve akıl yürütme uygulanıyor. 

Nitekim çok benimseyememiş olsak da ölçülük ilkesi ve hakların çatışması 

halinde başvurulan dengeleme, Türk anayasa hukukuna çok yabancı değil. 

Baktığımızda hak ve özgürlüklerin bu şekilde kapsamının sınırlanarak, 

12 WEBBER, (2009), s.55.



içeriğinin belirlenmesi suretiyle ortaya konulduğunu görüyoruz. 

Şimdi bu yaklaşımda biraz evvel de söylediğim gibi birey açısından bir 

sıkıntı var. O da, neye hakkı olduğunu aslında birey bilememektedir. Ancak 

uygulamada bir taleple geldiğinde, kendisine bu talebinin gerçekten o hakkın 

kapsamında olup olmadığı söylenecektir, önceden bilinememe gibi bir 

durum söz konusudur. Aşamalar açısından baktığımızda da bu genel 

yaklaşım şunu öngörmektedir. Bir, temel hak ve özgürlüğe yönelik bir 

müdahale veya ihlal var mı? Yani temel hak ve özgürlük sınırlanmış mı? İki, 

bu sınırlama,  haklılaştırılabilir mi?

Webber öncelikle şuna karşı çıkıyor, diyor ki; yasama organını temel hak 

ve özgürlüklerin potansiyel bir ihlal edicisi olarak görmek doğru değildir. 

Tabi aslında bakarsanız temel hak ve özgürlüklerin gelişim süreci açısından, 

bunu yadsımak da çok mümkün değil. Neden? Çünkü özellikle bir 

aristokrasiye ve bir krala, bir kraliçeye sahip olmayan Amerikan anayasacılığı, 

temel hak ve özgürlüklerimiz olmalı ve bunlar birine karşı korunmalı, bunlara 

bir güvence sahası tanımalıyız deyince, aristokrasinin kral veya kraliçenin 

olmadığı bir sistemde hakların parlamentoya karşı korunması gerektiği 

ortaya çıkmış. Hak taleplerini yasama organına yöneltmişler, bunları ihlal 

etmemesini ondan talep etmişler.

Keza Avrupa'da da, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, 

parlamentodaki çoğunlukların hak ve özgürlükler açısından yarattığı sıkıntı 

ve tehlikeler ortada. Fakat Webb er yine de buna karşı çıkıyor, diyor ki yasama 

organları potansiyel ihlalci olarak görülmemelidir. Tam aksine yasama 

organları, parlamentolar, anayasa koyucunun içeriğini, kapsamını net bir 

şekilde belirlememiş olduğu, bu belirleme işini ötelemiş olduğu, hak ve 

özgürlüklerin gerçek kapsamını, içeriğini belirlemeye tek yetkili organdır; ya 

da en azından bu işi layıkıyla ve meşruiyet çerçevesinde ve siyasal meşruiyete 

bağlı olarak yapabilecek bir organdır diyor. Potansiyel mağduriyet yaratma 

durumu yerine, Anayasada ucu açık bırakılmış hak ve özgürlüklerin 

somutlaştırılması işinin yasama organı tarafından yapılması gerektiğini 
13savunuyor.

Bunu söylerken, özellikle siyasal meşruiyetin, demokrasi ile hak ve 

özgürlükleri koruma biçimindeki iki önemli işlevine vurgu yapmayı da ihmal 

etmiyor. Parlamentoların müzakereci demokrasi sürecini işletmesi gereğine 

13 WEBBER, (2009), s.116 vd.



vurgu yaparken aynı zamanda, yasama sürecine vatandaşın katılımının 

sağlamasının önemine işaret ediyor. Parlamentoların demokratik yönden 

meşru organlar olması, hak ve özgürlüklerin içeriğinin belirlenmesi suretiyle 

inşa edilmesi işini onların üstlenmesini, bu görüşe göre haklı kılıyor. 

Parlamentoları, içeriği belirlenmemiş ve dolayısıyla henüz inşa edilmemiş 

hakları inşa etmekte başat aktör gören bu anlayışa göre parlamento tarafından 

hak ve özgürlüğün sınırlanması, aslında hak ve özgürlüğün kapsam ve 
14içeriğinin belirlenmesidir.  Bu süreç ise aslında yeniden ve yeniden 

Anayasanın müzakere edilmesidir. Çünkü Anayasa koyucu hakkın içeriğini, 

kapsamını net bir şekilde belirleyemezdi ve bu işi parlamentoya terk etmiştir. 

Bu aslında Anayasanın ucunu açık bıraktığı bir projeyi tamamlama işidir ve 

bunu da yapabilecek organ yasama organıdır, bunu da hak ve özgürlüğün 

içeriğini ve kapsamını, sınırlarının neler olduğunu, somut sınırlamalar yoluyla 

göstermek suretiyle yapabilir.

Bu iddia ilk bakışta çelişkili gelebilir. Bir reklâm sloganı “kontrolsüz güç, güç 

değildir” demektedir. Aslında, bu eleştirel anlayışa göre, sınırlanmamış hak, 

içeriği belli olmayan ve dolayısıyla henüz inşa edilmemiş bir haktır. Burada 

aslında Webber'in söylemek istediği şudur: Genel yaklaşım, hak ve 

özgürlüğün kapsamının ne olduğuna ilişkin belirsizliği uygulamada ortaya 

çıkan sorunları çözme işi üzerinden yapıyor. Fakat bunu yaparken gözettiği ve 

başvurduğu iki sınırlama ölçütü var: ölçülü ve dengeli olmak. Bunlar teknik 

görünmek suretiyle, yapılan işi biraz haklılaştırmaya yarayan araçlar. Hangi 

hakkın ne ölçüde feda edilmesi dengelidir, ne ölçüde feda edilmesi ise 

dengesizdir? Hangi sınırlama ölçülüdür, hangi sınırlama ölçüsüzdür? Bunlar 

sorgulanmaya muhtaç haklılaştırıcı unsurlardır deniyor. Oysa hak ve 

özgürlüklere ilişkin değerler, aslında ölçülemez. Gerçekten de uygulamada 

baktığımızda, kişi haklarıyla ifade hürriyeti, batı ülkelerinde çok ciddi sorun 

olan yaşam hakkıyla kürtaj. Ülkemiz açısından bir sorun olan, örneğin din ve 

vicdan hürriyetiyle vicdani ret hakkı gibi konularda ölçüm yapmak, teknik 

olduğunu iddia eden bir ölçüm yapmak ne kadar mümkündür? Bunlar siyasal-

ahlaki sorunlardır ve bu siyasi ahlaki sorunları ancak yasama organı çözebilir. 

Şüphesiz, siyasal meşruiyete, yani demokrasi ve temel hak ve özgürlüklerin 

korunmasına saygı çerçevesinde kalan, katılımın ve mümkün mertebe 

temsilin sağlandığı bir yasama organı. 

14 WEBBER, (2009), s. S. 147 vd.



Dolayısıyla sınırlama, Anayasanın ucu açık bırakılmış bir projesinin 

yeniden ve yeniden müzakere yöntemiyle ve değişime de açık olarak, bugün 

getirdiğiniz bir sınırlamanın daha sonra değiştirilmesine de imkân verecek 

şekilde yapılmasıdır. Tabi bu düşünce bir taraftan da Anayasaların, aslında 

tamamlanmış bir proje olmadığı, Anayasaların ucu açık projeler olduğu 

biçimindeki, çağdaş siyaset felsefecileri tarafından da savunulan bir görüşe 

atıfta bulunuyor. Habermas, Waldron, Bellamy ve daha yakın bir tarihte 

aşamalı anayasacılık teorisi ile Hanna Lerner'in ortaya attığı bir görüş 

çerçevesinde, Anayasaların bir tamamlanmış proje olmadığı, bunların 

yeniden müzakere edilerek yapılması gerektiği savunuluyor. Şüphesiz temel 

hak ve özgürlükler anayasalarda yer aldığı biçimiyle soyutlamalar olarak, bu 

yeniden belirlemelerin en çok gündemde olduğu unsurlar olmaya aday 

görünüyor.

Burada son bir saptamayla, her hemen her siyasal ya da ahlaki temelli 

sorununun çözümünün Anayasadan beklendiği ülkemize şöyle bir bakalım. 

İçinde yaşadığımız an itibariyle bir yeni Anayasa yapalım, bu yeni Anayasa 

sorunları çözsün, bu yeni Anayasa temel hak ve özgürlüklerle ilgili 

uygulamadaki meseleleri çözsün gibi bir beklenti içindeyiz. Oysa pek çok 

konuda, aslında asıl belirleyici olması gereken, siyasal meşruiyet çerçevesinde 

sahip olduğu işlevi layıkıyla yerine getirdiği takdirde yasama organıdır. Ama 

sadece son on yılda değil, maalesef  son on yıllarda parlamentomuzun 

performansı iyimser olmayı engelliyor. Hak ve özgürlüklerin korunması ve 

bunu sağlamak için de getirilecek sınırların layıkıyla tartışılarak, müzakere 

edilerek yapılması yerine, Anayasanın bile imkân verdiği alanlarda herhangi 

bir harekete geçmeme durumu, hareketsiz kalma durumu, hak ve 

özgürlüklerin kapsamını belirsiz kılmakta ve hak süjelerini bir talep 

yetkisinden yoksun bırakmaktadır.

Bu anlamda, yasama organının bu işteki sorumluluğuna vurgu yapması 

açısından çeşitli yönlerden eleştirilebilir olsa da, bu görüşün dikkate alınmayı 
15 hak ettiğini söylemek mümkündür.

15 WEBBER'in aslında hakim yaklaşım üzerinden hareketle sorunları tespit ettiği, ama çözüm önermekten 
çok uzak bir noktada olduğu söylenebilir. Örneğin, bugün artık anayasa mahkemeleri olmaksızın güçlü bir 
hak koruma mekanizması sağlamak olanaklı görünmemektedir. Yargının elinden bu yetki alınırsa, 
parlamentodaki çoğunlukların, olması gereken bir yana, hak ve özgürlükleri gerçekten de keyfi biçimde 
sınırlaması mümkün olabilecektir. Sorun daha çok siyasi-ahlaki meselelerin anayasa mahkemelerinin 
kucağına atılmasından, ya da bazen siyasi-ahlaki temelli sorunların salt hukuk sorunuymuş gibi ele 
alınmasından ve bunlara hukuki meşruiyet üzerinden çözüm üretilmesinden kaynaklanmaktadır. 
WEBBER'in eserinde savunulan görüşlerin yetkin bir eleştirisi için bkz. Charles-Maxime PANOCCIO, 
Book Review, International Journal of  Constitutional Law, Vol. 8, No. 4, (2010), ss. 988-995. 



Diğer taraftan, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bugün hakim 

olan anlayışa getirilen eleştirilerin de zayıf  ve eleştirilebilir yönleri 

bulunmakla birlikte, temel hakların sınırlanmasına ilişkin hakim yaklaşımın 

zayıf  yönlerini göstermek gibi bir erdemi de barındırmaktadır. Ülkemizde 

temel hak ve özgürlükler sınırlanması sorununa öteden beri hukuki 

anayasacılık yaklaşımı çerçevesinde yaklaşıldığını ve hakların içeriğinin, 

hakların sınırlanmasının ve hatta sınırlamanın sınırının da pozitif  hukuk 

kuralları ve Anayasa metinleri üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını dikkate 

aldığımızda, hakim yaklaşıma getirilen eleştirilerin ülkemizdeki temel hak ve 

özgürlükler sorununun ele alınış biçimi ile yüzleşmemiz gereken noktaları 

gün ışığına çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Öncelikle, temel hak ve özgürlükler teorisi ile hak ve özgürlüklerin 

sınırlanması ve sınırlamanın sınırı sorunlarına kafa yormuş hukukçularımızın, 

ister istemez, çerçevesini çizmeye çalıştığımız metin odaklı yaklaşımı ayakta 

tuttuklarını görüyoruz. Şüphesiz, herhangi bir itham içermeyen bu ifade, bir 

tespitte bulunmaktan öte bir amaç taşımamaktadır. Yine metin temelli 

çözümlemelerin, hak ve özgürlükler konusunda ülkenin hukuk düzeninin ve 

siyasi iktidarlarının içinde bulundukları iklimin uygunsuzluğundan da 

nasiplendiği iddia edilebilir. Bu olumsuz koşulların giderilebilmesi için, hukuk 

ve özellikle de pozitif  temelli hukuk çıkarımları yapmak en etkili silah olarak 

kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak, özellikle 2001 yılında Anayasa'da 

gerçekleştirilen değişikliklerden ve genel sınırlama rejiminin terk 

edilmesinden sonra yaşanan tartışmalarda ve yaratılan çözümsüzlük 

ortamında, kökü çok eskilere giden bu metin temelli yaklaşımın büyük payı 

vardır. Gerçekte, hak ve özgürlükler anayasada nadiren tanımlanabilmekte, 

bunun yerine sadece tanınabilmekte, ancak soyutlamalar halinde yer 

alabilmektedirler. Yine anayasalarda hakların ucu açık projeler olarak yer 

alması nedeniyle hakların inşası, ancak uygulamada çıkan sorunlar üzerinden 

hakların kapsamının belirlenmesi ile olmaktadır. Hakların kapsamının 

belirlenmesi, ya da diğer bir deyişle inşası ise hakların sınırlanması ile 

mümkündür. 

Hak ve özgürlükleri sınırlama sebeplerinin Anayasa'da yer almasının ya 

da almamasının sonuçlarını tartışa duralım, hiçbir hakkın sınırsız olmadığı 

gerçeğinden hareketle, hak ve özgürlükler arasında sonsuz bir varyasyon 

içinde çatışmalar olacaktır. Bu çatışmalar üzerinden hak ve özgürlüklerin bir 

kısmının feda edilmesi, ya da onlara yönelik müdahale ve ihlallerin haklı 



görülmesi durumu yaşanacaktır. 

Bu çatışmaların çözümünde, hakim yaklaşıma getirilen eleştirilere rağmen 

ölçülülük ilkesinin ve dengeleme uygulamasının önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Ancak şu gerçeği görmek gerekir: Anayasa'da sınırlama 

sebepleri olmayan hak ve özgürlüklerin sınırlanamaz olması bir kural değildir. 

Yargıçlara düşen, hak ve özgürlüklerin belirlenmesinde yaşanan yargısallaşma 

sürecine layık bir biçimde, bu dengeleme işini ve ölçülülük ilkesini layıkıyla 

uygulamaktır. Halkın yeni anayasa ile birlikte hak ve özgürlükler alanına ilişkin 

bütün sorunların çözüleceği hayaline kapılmaması gerektiği de sanırım 

gerçekçi bir saptama olacaktır. Çünkü, en iyi anayasayı yapsak bile, hak ve 

menfaat çatışmaları gerçekleşecektir ve sonuçta ya yasama organı hakları ihlal 

edecektir, ve/veya yargı organları haklardan bir kısmını kısmen veya 

tamamen feda edecektir. 



Doç. Dr. Levent GÖNENÇ 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Çok teşekkür ederim. Ozan temel hak ve özgürlükler meselesinde 

sınırlama rejiminde çok değerli teorik bilgiler verdi. Ben biraz daha belki 

somut meseleler üstünde konuşacağım, doğrudan belki Anayasa 

hükümleriyle ilgili konuşacağım, belki o zaman tamamlanmış olacak bazı 

şeyler. 

Bunu yaparken de öyle çok ayrıntılı bir analiz yapmayacağım, birkaç not 

düşeceğim. Çünkü belki bilmiyorum, Bertley Hanım da bizim 

Anayasamızdaki sorunlar hakkında konuşacaktır. Ben biraz daha not düşmek 

anlamında bir şeyler söyleyeceğim. Bir de sadece sınırlamak değil, ama 

güvence altına almaktan da söz edeceğim. Çünkü aslında sınırlamanın 

karşıtında güvence altına almak var. O konuda birtakım düşüncelerim var, 

onları sizlerle paylaşacağım.

Şimdi öncelikle tabi bu salondaki belki birçok kimsenin çok iyi bildiği bir 

gerçek var. 1982 Anayasası özgürlük dostu bir Anayasa değil. Yani 1982 

Anayasasının en temel özelliklerinden biri, temel hak ve özgürlükler 

konusunda oldukça sınırlayıcı bir yaklaşıma sahip olması. Hatta biz buna 

zaman zaman bir cendere sistemi diyoruz, katmerli bir sınırlama rejimi. Bu 

sınırlama rejiminin orijinal halinde, 1982 Anayasasında bu sınırlama rejiminin 

en temel unsurlarından biri, genel sınırlama sebepleriydi. Anayasanın 13. 

maddesinde yer alıyordu ve her temel hak ve özgürlük için kullanılabilecek 

birtakım sınırlama sebepleri sayılıyordu. 

Bunlar içeriği belirsiz çok sayıda ve nereden çekerseniz oraya gidebilecek 

birtakım sınırlama sebepleriyle ve biz bunu hep eleştiriyorduk en başından 

beri. 2001 yılında bir değişiklik yapılarak, bu genel sınırlama sebepleri 13. 



maddeden çıkarıldı. Bu tabi fevkalade olumlu bir şey. Yani bizim her zaman 

Anayasa hukuku derslerinde ya da işte bu tür toplantılarda dile getirdiğimiz 

bir isteğin, arzunun, bir eleştirinin yerine getirilmesi. Ancak, acaba bu 

meseleyi tamamen çözdü mü? Bu konuda bir not düşmek istiyorum.

2001 değişikliğiyle 13. maddeden, genel sınırlama sebeplerinin çıkarılmış 

olması olumlu olmakla birlikte, şöyle bir durum ortaya çıktı. Artık temel hak 

ve özgürlükler Anayasanın ilgili maddelerindeki sınırlama sebepleriyle 

sınırlandırılabilir. İşte sorun da burada başlıyor. Acaba bu özel sınırlama 

sebepleri dediğimiz, Anayasanın ilgili maddelerindeki sınırlama sebepleri, 

evrensel standartlarla ne kadar uyumlu? Hâlâ 1982 Anayasasında ben çok 

ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir örnek vermek 

gerekirse, düşünce özgürlüğüne ilişkin maddenin çok ciddi revizyona ihtiyacı 

olduğunu düşünüyorum. 

Dolayısıyla 13. maddedeki o genel sınırlama sebeplerinin çıkarılmış ve 

sınırlamanın esas olarak özel sınırlama sebepleriyle, yani ilgili maddelerde yer 

alan sebeplerle sınırlanacağının söylenmiş olması ya da bunun öngörülmüş 

olması, temel hak ve özgürlükleri daha güvenceli hale getirmedi. Birçok 

maddede hâlâ yapılması gereken değişiklikler var, evrensel standartlara uyum 

açısından. Dolayısıyla bizim sınırlama rejimimiz bugün farklılaşmış olmakla 

birlikte, yani 1982 Anayasasının orijinal haline göre belki birkaç adım ileri 

gitmiş olmakla birlikte olumlu anlamda, hâlâ özel sınırlama sebepleri gözden 

geçirilmeye ve değiştirilmeye muhtaç diye düşünüyorum.

Onun dışında bir 14. maddemiz var, 14. madde temel hak ve 

özgürlüklerin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir madde. Burada da bir tartışma 

var, onu aktarmakta fayda var belki. Acaba gerçekten temel hak ve 

özgürlüklerin kötüye kullanılmasına ilişkin bir madde Anayasada olmalı mı, 

zaten bu aşikâr değil mi? Temel hak ve özgürlükler zaten tabiî ki kötüye 

kullanılmaz, bu hukukun evrensel ilkelerinden biridir. Dolayısıyla niye biz 

bunu Anayasaya yazıyoruz ki? Tabi bunun neden Anayasaya yazıldığı 

yazılmadığı meselesi uzun bir tartışma, ama baktığınızda 1982 

Anayasasındaki görünümü bu 14. maddenin, daha çok bir kötüye kullanma 

başlığı altında, yeni sınırlama sebepleri yaratma niteliğinde.

Dolayısıyla ben yeni bir Anayasa yapım süreci devam ederken, eğer yeni 

Anayasa üstüne düşünecek olursak, bunun da mutlaka gözden geçirilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Yani 14. maddeye eğer biz muhafaza edeceksek, 

yani bir kötüye kullanma maddesi olacaksa Anayasada temel hak ve 



özgürlükler açısından, mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini ve bunun bir 

sınırlama maddesi şeklinde kullanılmasına imkân vermeyecek biçimde 

formüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Onun dışında, tabi 14. maddede söylenilen bir şey, daha doğrusu 14. 

maddenin anlamından çıkan bir şey; temel hak ve örgütlükler devlet 

tarafından ortadan kaldırılabilir, kötüye kullanılabilir. Acaba sadece böyle 

mi? Burada özellikle bir kavram var, işte dikey ihlal, yatay ihlal diye. Yani 

sadece bu tehdidin devletten geleceğini ve devletin temel hak ve özgürlükleri 

ortadan kaldıracak biçimde kötüye kullanacağını düşünmek çok doğru değil 

ya da ihlalin oradan geleceğini düşünmek doğru değil. Belki oraya bir devlet 

dışı aktörler tarafından da bu tür kötüye kullanmaların engellenmesi ya da 

ortadan kaldırma durumlarının olabilmesine karşı da bir başka formülasyon 

getirmek, yani yatay ihlali de göz önüne almak gerekecektir diye 

düşünüyorum.

Şimdi birde 15. madde var, o da zaten temel hak ve özgürlüklerin 

tamamen kullanılmasının durdurulmasına ilişkin belli durumlarda. Onun da 

çok ayrıntısına girmeden belki şunu söyleyebilirim. O da çok, gerçekten sert 

bir madde. Yeni Anayasada 15. maddenin de mutlaka gözden geçirilmesi 

lazım, eğer yapılıyorsa ya da yapılacaksa yeni bir Anayasa ve bunlar gözden 

geçirilecekse.

Şimdi bu notları düştükten sonra, yani genel sınırlama rejimine ilişkin 13-

14 ve 15. maddelere çok kısa değindikten sonra, ben 1982 Anayasasının 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel yaklaşımıyla ilgili birkaç bir şey 

söylemek istiyorum. Bizim Anayasamız, insan haklarının dinamizmine açık 

bir Anayasa değil, oysaki insan hakları dinamik bir kavram ve sürekli gelişen, 

yenilenen, yeni temel hak ve özgürlüklerin sürekli eklendiği büyük bir büyük 

insan hakları kataloğuna sürekli yeni hakların yazıldığı bir alan, bir evren. 

Dolayısıyla bu gelişmelere bir Anayasanın açık olması lazım diye 

düşünüyorum.

Bizim Anayasamız, hatta başlangıç bölümünde, bu Anayasadaki temel 

hak ve özgürlükler diyerek, iyice kendi içine kapalı bir rejim oluşturmuş gibi 

görünüyor. Dolayısıyla bunun da ben gözden geçirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Aklında Estonya Anayasasının bir hükmü var, bir dönem 

çalışırken gözüme ilişmişti, ilginç bir hükümdür o. 10. maddesinde Estonya 

Anayasası diyor ki; bu Anayasadaki sayılan temel hak ve özgürlükler, 

Anayasanın ruhundan, insan onuru, sosyal adalet, hukuk devleti ilkeleri gibi 



temel ilkelerden doğabilecek yeni temel hak ve özgürlüklere engel değildir.

Yani bu ne demek istiyor aslında? Başlık da zaten diğer haklar, o 

maddenin başlığı, ne demek istiyor? Yani insan hakları çok dinamik bir 

alandır, dinamik bir evrendir, dolayısıyla yeni yeni haklar eklendikçe, ben 

vatandaşlarımı bundan mahrum bırakmam. İllaki benim bunları Anayasada 

saymam gerekmiyor, ben açığım ve yeni hakları kendi vatandaşlarıma 

tanımak için Anayasamı bu anlamda dinamik bir bakış açısıyla kaleme 

alıyorum diyor. İlginç bir hükümdür, belki böyle bir şey düşünülebilir, temel 

hak ve özgürlüklerin dinamizmini yakalamak açısından. 

Bunun dışında, biraz da ben 90. maddeden söz etmek istiyorum çok 

kısaca. Aslında 90. madde bence, bizim temel hak ve özgürlükler rejimimizde 

koruyucu bir madde olabilir. Yani bizim temel hak ve özgürlükler 

sorunumuzu önemli ölçüde çözebilecek bir madde, ama bu konuda maalesef  

2004 yılında yapılan bir değişiklik var, onun ihtiyaçları karşıladığını 

söyleyemem. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını düşünürken, 

korunmasını da düşünmek gerekir demiştim. Özellikle 90. maddeyi ben bir 

koruma hükmü olarak görüyorum, nedir o? O da şudur: 90. maddenin 5. 

fıkrasına eklenen bir düzenleme var, bir hüküm var 2004 yılında yapılan. 

O şöyle diyor: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası 

antlaşma hükümleri esas alınır. Yani burada temel hak ve özgürlüklere ilişkin, 

milletlerarası antlaşmalar kanunların üzerinde sayılıyor ya da temel hak ve 

özgürlükler alanındaki milletlerarası antlaşmaların koruması esas alınıyor, 90. 

maddenin hükmü gereği.

Şimdi bu aslında özellikle Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde, o 

süreç içinde yapılmış bir değişiklik ve amaç gerçekten belki temel hak ve 

özgürlüklerin, çünkü Türkiye'de bu yıllardır tartışılan bir şey, evrensel 

standartlarda korunmasını sağlayabilmek. Ancak maddenin kaleme alınış 

biçimi ve maddenin içeriği, bu korumayı sağlamaya uygun değil diye 

düşünüyorum. Buradaki birkaç soruna değinip, ben konuşmamı 

noktalayacağım. 

Mesela temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşma ne 

demek? Bu belli değil. Yani sadece bir maddenin bir temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin antlaşmada yer alması, onu temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin anlaşma yapar mı? Kaç madde olması lazım temel hak ve özgürlüklere 



ilişkin antlaşma olması için, adının mı böyle olması lazım, nasıl belirleyeceğiz? 

Çok ilgisiz bir işbirliği anlaşmasında, iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmasında 

belki çok önemli temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir madde var. Biz bunu 

sayacak mıyız burada? Bu ciddi bir soru işareti.

Onun dışında uyuşmazlık diyor, bu uyuşmazlık acaba sadece yargısal 

uyuşmazlıklar mı? Kim karar verecek ya da kime hitap ediyor bu hüküm? Yani 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir milletlerarası antlaşmayla kanunun 

çatıştığına kim karar verecek, kime söylenmiş bu? Sadece yargıçlar mı bunu 

yapacak? Mesela idarenin ajanları bunu yapabilecek mi? Örneğin bir polis 

memuru, komiser, önüne geldiğinde, ya ben baktım Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinde böyle yazıyor, bizim kanunumuzda da bu var. Hayır ben 

kanunu değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini uyguluyorum diyebilecek 

mi? Ciddi bir soru işareti. Kime yöneliktir bu emir 90'daki, çok belli değil. 

Onun dışında diyelim ki, Kırıkkale'deki bir hâkim burada çatışma var 

dedi, ama Ağrı'daki bir hâkim yok dedi ve ona göre karar verdi. İkisi farklı 

verdi kararlarını, o zaman kim acaba nihai kararı verecek? 90. madde 

bağlamında çatışma var diyen ve kanunu uygulayan ve çatışma yok diyen, işte 

milletlerarası antlaşma uygulayan hakimlerin aynı konuda verdikleri bu farklı 

kararları kim acaba bir sonuca ulaştıracak, belki içtihadı birleştirecek? Var mı 

böyle bir yetkisi mesela üst mahkemelerin? Bu da tartışma konusu. 

Onun dışında acaba bütün hâkimler bilmek zorunda mı bütün 

milletlerarası antlaşmaları, temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmaları 

biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa bu hükmü nasıl uygulayacaklar? Burada da ciddi 

bir sorun var. Biliyorum bu konuda birtakım eğitim çalışmaları vesaire var, 

ama acaba bunlar yeterli mi 90'ın uygulanması için? Daha bir sürü sorun, son 

olarak belki şunu söyleyebilirim. Acaba bir milletlerarası antlaşma iç 

hukuktaki bir kanundan daha sınırlayıcı bir hüküm getiriyorsa ne olacak? O 

zaman bu 90. madde artık bir koruma hükmü değil, bir sınırlama hükmü 

haline dönüşebilir ya da sınırlama aracı haline dönüşebilir. Çünkü Anayasa 

açıkça diyor ki, siz milletlerarası anlaşması uygulamak zorundasınız, aynı 

konuda farklı hüküm varsa. 

Bir milletlerarası antlaşma benim iç hukukumdaki bir düzenlemeden çok 

daha sınırlayıcı bir hüküm getiriyorsa ben ne yapacağım o zaman, 

milletlerarası antlaşmayı mı uygulayacağım? Bazı milletlerarası antlaşmalar 

bunu çözüyor. Diyor ki, eğer daha ilerdeyse sizin iç hukukun, uygula diyor. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor bunu, ama demiyorsa ne yapacağım? 



O zaman gerçekten bu sorunu nasıl çözeceğim?

Belki şöyle biri yorum yapabilirim ve burada noktalayabilirim sözlerimi. 

Bu olası bir şey ve karşımıza çıkabilecek bir sorun. Böyle bir durumda ben 

şöyle bir yorum getirilebileceğini düşünüyorum. Anayasanın 13. 

maddesinde, temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir diyor. 

Dolayısıyla “ancak kanun” ibaresini ben gerçekten, kanun adı altında ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun yapma prosedürüne göre çıkmış 

bir kanun olarak anlıyorum. 

Dolayısıyla, eğer biz milletlerarası antlaşmada daha sınırlayıcı bir hüküm 

görüyorsak ve bunu uygulamak durumda kalıyorsak, o zaman 13'e 

bakmamız gerekir diyorum. Bir milletlerarası antlaşmanın daha sınırlayıcı bir 

hüküm getirmesi, temel hak ve özgürlüğün sınırlanması anlamına gelir 

diyorum. Dolayısıyla da ancak kanunla sınırlayabileceğim için, milletlerarası 

antlaşmayla sınırlayamayacağım için bir temel hak ve özgürlüğü, eğer daha 

sınırlayıcıysa milletlerarası antlaşma onu uygulamam. Çünkü bu bir kanun 

dışında bir normla, temel hak ve özgürlüğün sınırlanması anlamına gelir ki, 

13 buna izin vermek diyorum. Bu şekilde bir yorum yaparak, işi çözmeye 

çalışıyorum, ama eninde sonunda baktığınızda 90. madde başlı başına 

sorunlar içeren madde ve hani sınırlama rejiminin karşısında koruma 

kısmını birazcık zayıflatan bir madde gibi görünüyor.

Benim düşeceğim notlar bu kadar. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)



Av. Annagi HAJİBEYLİ 
Bakü Barosu-Azerbaycan 

Çok teşekkür ederim. Önce onu deyim ki, ben salonu sevs almıştım, 
yanlış olarak birinci salona gitmiştim, ona göre geç kaldım, özür dilerim. 
İkincisi, Ankara Barosuna davet için teşekkür ediyorum. Arzu ediyorum ki 
bu konferans uğurlu olsun, böyle de olacak. Dün ve bugün biz hukuk devleti, 
temel hak ve özgürlükler barkinde danışırık. 

Benim de yazım tahminen kalligalarım gibi evvelce teokratik 
meselelerden başlanır, ona göre ben sizin vaktinizi almamak için o meseleleri 
konuşmayacağım. İsterdim ki bazı meselelere de öz münasebetimi 
bildireyim.

Temel hak ve özgürlükler hukuk devleti demektir. Hukuk devleti ise, 
hâkimiyetlerin bölünmesi demektir. Bu çağdaş devletlerin hepsinin 
Anayasasında hakimiyetlerin bölgüsü prensibi … tapır,  ama her bir ülke 
siyasi rejimden, hakimiyetin bakışından, temel hak ve özgürlüklere 
saygısından asıl olarak, hâkimiyetin bölgüsü prensibini öz Anayasasında 
çeşitli formalarda tespit eder. Azerbaycan Anayasasında hukuk devleti 
kurulması amacı ve hakimiyetlerin bölgüsü prensibi eksenine tabi. Ama bu 
prensibin nice formüle edilmesinden asıl olarak bazen siyasi rejim bu 
hâkimiyetlerin bölgüsü prensibine emel etmekten daha çok, onunla 
oynamaya çalışır.

Azerbaycan Anayasasının 7. maddesinde gösterilir ki, Azerbaycan'da 
hâkimiyetler kanun verici, icra ve mahkeme hâkimiyetine bölünür. Bu 
hâkimiyetler arasında Anayasanın sonraki bölümlerinde konulan 
mehdudiyetler, Anayasanın gerçek icrası durumunu demiyorum, çoklu 
sayıda problemlerin ortaya çıkmasına, yani aslında dengelerin bozulmasına 



getirip çıkarır. Hatta bizde hukukçular bazen şaka yaparak diyorlar ki, 7. 
maddede hâkimiyetlerin bölünmesi prensibinin, hatta formüle edilmesi özü 
bile bu dengelerin bozulmasına şerait yaratır. Yani neden ... Yazılır ki 
Azerbaycan'da kanun vericilik faaliyetini, milli meclis gerçekleştirir. Adalet 
muhakemesini, yani mahkeme hâkimiyetini mahkemeler gerçekleştirir. İcra 
hâkimiyeti ise, Cumhurbaşkanına mahsustur. 

Birinci ve üçüncü halde kimlerin bu hâkimiyeti gerçekleştirilmesinden 
sohbet gidiyor, ama Cumhurbaşkanına gelince teyit olunur ki, icra 
hâkimiyeti Cumhurbaşkanına mahsustur. Hatta o mahsustur sözünün özü, 
artık demokratik rejim prensiplerine uygun gelmeyen bir formüle edilme 
olayıdır ve neticede ... bundan ileri gelir ki, biz de Cumhurbaşkanları 
düşünür ki, eğer bu hâkimiyet bana mahsussa, onda seçime ihtiyaç yoktur, 
istediğim adamı ... bu kral hevesi, kral isteği, hem de bu Anayasanın 
özünden, yani düzgün olmayan formüleden kaynaklanır. 

Tabiî ki temel hak ve özgürlükler, ülke içi kanunlarda iki etapta, iki 
merhalede, iki cür sınırlandırılır. Saygılı hocalar bildirdiler, milletlerarası 
mukavelelerle bağlı ... ancak ülke dahli, Azerbaycan kanun vericiliği ... 
meseleye yanaşmak istiyorum. Yani bunların biri Anayasa ile temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırmasıysa, ikincisi ülkenin başka, bizde cari kanun 
vericilik derler, yeni kanunlar ve ondan aşağı ... normatif  aktlarla temel hak 
ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ait. 

Bizde hukuk devleti temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, daha 
çok hemin hak ve özgürlüklerin bozulmasına şerait yaratan bir hale gelir. 
Yani Anayasamız, aslında bazı noksanlarına bakmayarak, çağdaş Anayasa 
kaidelerine uygun yazılmış bir Anayasadır. Lakin bayağı dediğim gibi, 7. 
maddede Cumhurbaşkanına verilen salahiyet, hem de başka ... hâkimiyetten 
suistifadiye, görevi aşmaya şerait yaratır. ... maddede teyit olunur ki, 
mahkeme hâkimiyetinin müstakilliğinin, yani özgürlüğünün garanti 
Cumhurbaşkanıdır. 

Tabiî ki eğer bu hâkimiyet budakları beraberse, onların arasında bir 
denge varsa, karşılıklı nizamlama ve terazlama prensibi varsa, burada bir 
hâkimiyet budağının, başka hâkimiyet kolun garanti vermesinden sohbet 
edebilmez, bu artık dengelerin bozulması. Hem de onunla neticelenir ki, 
birinci halde Cumhurbaşkanının kabul ettiği ferman adlı normatif  aktlarla, 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına yönelik normlar .... İkincisi, 
onun mahkeme hâkimiyetine garanti germesi, mahkeme hâkimiyetinin, icra 



hâkimiyetinin tam asılı duruma düşmesine ... 

Neticede siyasi mahkeme prosesleri ve hâkimiyetin merakı olduğu 
ekonomik işlerde, cezaları, yani kime ... verilmesini, ... kararların çıkarılması, 
bir başa Cumhurbaşkanının ofisinde ... olunur. Tabi böyle bir halde, 
mahkeme hâkimiyetinin özgürlüğünden ve adalet muhakemesinden 
umumiyetle sohbet edebilmez. 

Bir meraklı ... ben çıkışımda bir sayılı protokolün 1. maddesi, yani 
mülkiyet ... bağlı diyeceğim, ama ... Mesela Bakü'de çoklu sayıda evler 
sökülür, köhne evler, eski binalar ve bu zaman tabiî ki bu mülkiyet 
hukukuna, 1 sayılı protokole göre müdahaledir ve bu müdahaleye göre 
devlet mutlaka .... ödemeli. O ... meblağıyla bağlı Azerbaycan kanun 
vericiliğinde kaideler son iller erzinde üç defa değişti. Bir halde yazıyorlar ki, 
kanpensasya ile razı olmayan mülkiyetçi mahkemeye müracaat edebilir. 
Sonra onu değiştirip yazıyorlar ki, kanpensas ile mülkiyetçinin istediği 
kanpensasya ile razı olmayan devlet organı veya ahalini köçüren başka organ 
mahkemeye müracaat edebilir. İndiyse toprakların devlet ihtiyaçları için 
alınması hakkında kanunla, tamamıyla başka bir kaide ... 

Her bir halde, yeni konulan kaide insanların temel haklarının daha da 
sınırlandırılmasına getirip çıkarır. … kanpensasyanın miktarı barede, ... 
gittiği bir zamanda mahkeme çekişmeleri olduğu bir zamanda, 
Cumhurbaşkanı televizyonda diyor ki, her ... 1500 manat yahşi meblağdır. 
Vesselam her şey bitiyor, artık mahkemeler diyor ki Cumhurbaşkanı hesap 
ediyorsa ki 1500 manattan artık vermeye ihtiyaç yoktur, bütün mahkemeler 
en yahşi halde 1500 manatlık konpensasya ... karar çıkarırlar, ama bu 
emlaklerin değeri bazen yüz binlerle, milyon manatlarla teşkil ediyor. Yani 
mahkeme hâkimiyetinin müstakil olmaması, hâkimiyetler arasında 
dengelerin bozulması, getirip böyle hallere çıkarır.

Tabiî ki, mesela 6. madde bakımından yanaşırsak, mahkemeye müracaat 
hukuku. Bu hukuka ... ve her bir ülke öz dahli kanun vericiliğinde 
mahdudiyetler .... Bununla bağlı tabiî ki Azerbaycan kanun vericiliğinde de 
esaslı, esassız mahdudiyetler var, ama hatta yahşi kanun pis memurun elinde 
veya pis mahkemenin elinde, kötü mahkemeyse tabiî ki yahşi kanun pis 
netice verecek, sonuçlanacak. 

Mesela seçki işleriyle bağlı, 1 sayılı protokolün 3. maddesiyle bağlı, nimet 
eli ... Azerbaycan'a karşı Avrupa mahkemesinin bir kararı oldu. O hâkim 
partiyanın numayendesiyle bir daireden namzetliğini ileri sürmüştü, aday 



olmuştu ve o mağlup olmuştu, seçkilerin neticelerine göre. Çünkü hâkim 
partiyanın numayendesinin lehine sandıkları dolmuşlardı. O şikâyet etmişti 
ve onun şikayetine mahkemeler mahiyetçe bakmaktan imtina etmişti, 
demişti ki sen iddia erizesine, o bozuntuları tasdik eden aktların aslını değil, 
suretlerini tevdi etmişsin. 

Azerbaycan mülki prosesual mecellesinde, mülki usuli hakkında kanun 
... gösterilir ki, senetlerin aslı veya nataryal kaydede tasdik edilmiş sureti 
tebliğ edilmelidir mahkemeye, ama Avrupa mahkemesi buna başka türlü 
yanaştı ve dedi ki, seçki zamanı ile ... mahkemeye müracaat eden şahıstan 
senetleri nataryatta tasdik etmek veya onun aslını takdim etmeyi talep etmek, 
bu aslında o demektir ki, mahkeme işe formel yanaşıp ve adaletli mahkeme 
araştırması hukuku bozuldu.Yani bütün bunları demekte maksadım odur ki, 
dahli kanun vericiliğe tabiî ki Avrupa mahkemesi standartları bakımından 
yanaşır ve dahli kanun vericilik muayene edilirken, hem Anayasada, hem cari 
kanun vericilikte bu standartlar nazara alınmalıdır ki, sonradan ülke için 
elverişsiz kararlar çıkmasın. 

Mesela bizde Anayasada 32. madde var. 32. maddeye göre sonradan 
2009 ilin referandumuyla edilmiş ilavelere göre, kimsenin razılığı olmadan, 
onun şeklini çekmek, fotoğrafını çekmek veya onun hakkında bilgiler 
toplamak ... Bu 2009 referandumunda Anayasaya ilave edilmiş yeni 
düzeliştir. Netice neyle neticelendi? Bu aslında ifade azatlığının, malumat 
azatlığının 10. maddenin bir sözle bozulmasını getirip çıkardı, çünkü ülkede 
artık tahkikat jurnalist ... kalmayıp, çünkü jurnalistler kimsenin şeklini çekme 
ve onun hakkında bilgi toplamaktan korkuyorlar. Bu kanun vericilikte 
cezaya bedel ağır mesuliyete sebep olabilir.

Daha bir mesele, Azerbaycan kanun vericiliğiyle bağlı, serbest toplaşmak 
azatlığıyla bağlı çok ciddi problemler var. ... 11. maddesi ... meseleye 
yanaşsak, artık Azerbaycan'da son değişikliklerden sonra, kanun vericilik 
icra ve mahkeme hâkimiyetlerinden 200 metre mesafede. Bundan başka yeni 
ilave olunup, köprülerin dikinti meydancılarının vesairenin 200 metre 
yakınlığında, mühim devlet tedbirlerinin kesirildiği ... serbest toplaşmak 
kadagandır.

Görüyorsunuz ki bizde artık tekçe petrol değil, hem de köprüler kutsal 
sayılmaya başlandı, yani onların etrafında. Ülke şehrin içerisi dahli, aslında ya 
köprülerden, ya o hâkimiyet organlarının binalarından ya da dikinti 
meydancalarından ibarettir. Böyle çıkıyor ki aslında, ülkenin başkentinde 



serbest toplaşmak mümkün değil. Bununla bağlı tabiî ki biz Avrupa 
mahkemesine artık müracaatlar göndermişiz ve hesap ediyoruz ki bu, 
hemen Avrupa mahkemesinin ... bakımından yanaşınca, tabiî ki Azerbaycan 
kanun vericiliği o taleplere cevap vermeyecek ve gelecekte bu kanun 
vericiliğin değişmesi için muayyen işlev görme mecburiyetinde kalacak.

Sözümün sonunda bir şeyi de ... istiyorum. Anayasayla bağlı ve cari 
kanun vericilikle bağlı, .... ülkede siyasi rejime münasebetle bağlı, bütün 
problemler tekçe ülke içi problemler değil. Sohbet eğer Azerbaycan'dan 
gelirse, bizim petrolümüze olan çok büyük muhabbet, bütün .... teşkilatların 
artık gözünü tutup. Avrupa mahkemesinde ... seçkiyle bağlı işlere bakılır. ... 
bağlı. Artık 2010 yıldı, 2005'in .... yazdığımız şikayetler, Avrupa 
mahkemesinde ... Azerbaycan hükümeti Avrupa mahkemesine diyor ki, sen 
bu işleri ... çıkar, ben söz veriyorum ki 2010'da adaletli ...

Avrupa mahkemesi bize müracaat ediyor ki, ben işleri ... çıkarmak 
istiyorum, çünkü senin hükümetin adaletli seçki geçirmeye söz veriyor. Biz 
diyoruz ki, seçkiye iki ay kala, hiçbir adaletli seçki semptomları yoktu, razı 
değildik işin ... onlar tekrar hükümete müracaat ediyor ve hükümet tekrar 
diyor ki, ben adaletli seçki geçireceğim. Seçki başa çatır, öten defa 
parlamentoda 10 muhalefet ... bu muhalefetten bir nefer de olsun 
milletvekili seçilmiyor ve Avrupa mahkemesi işleri .... çıkarır. Özde bu 
seçimden birkaç ay sonda veya Avrupa şurasında müzakere olunurken, 
kardeşimiz Çavuşoğlu başta olmakla, hem Türkiye'den, İngiltere'den, başka 
ülkelerden olan numayendeler, Azerbaycan'da temel hak ve özgürlerin 
kütlevi bozuntuları ... olan müracaatlara bakılırken, Azerbaycan sivil 
cemiyet toplumlarına hakkı bozulanları değil, Azerbaycan hâkimiyetini ... 
savunurlar.

Yani başka .... Azerbaycan'da kabul edilen ... kanunlara menfi rey 
vermekle kifayetlenir. Neticede hemi kanunlar, hemi reylere bakılmadan, 
özde gizli reyler, biz o reyleri ... bize vermiyorlar. ... kabul olunur ve temel 
hak ve özgürlükler daha da sınırlandırılır. Yani bizde diyorlar ki, dertli ... ben 
de âdeta kötü şeylerden danıştım, özür istiyorum, çok teessüf, ... bundan 
ibaret. (Alkışlar)
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Ben aslında başlangıçta söz alan iki değerli meslektaşımın oluşturduğu 

kuramsal ve pratik çerçeveden hareketle, özellikle Türkiye'ye odaklanarak, 

bazı temel sorunları irdelemeye çalışacağım. 

Öncelikle, herhalde bir şeyi vurgulamamda yarar var. Bu vurgulanması 

gereken ya da vurgulanmasında yarar olan konu da, temel hak ve özgürlükler 

ile özellikle hukuk kuramı arasındaki derin bağ olmalı. Yanımda değerli bir 

hukuk felsefecisi meslektaşım oturduğu için, aslında burada bu kuramsal bağı 

vurgulamanın özel bir anlam taşıdığını düşünüyorum. 

Söz konusu kuramsal bağı vurgularken, aslında belki de yüzyılımızın en 

önemli hukuk düşün insanlarından birisi olan Robert Alexy'yi anmakta 

büyük fayda olabilir. Robert Alexy hukuksal sisteme baktığında, bu sistemin 

haklı olarak sadece normlardan, yani kurallardan oluşmadığını öncelikle 

saptar. Hukuk aslında sadece normlardan değil, belki de daha çok bu 

normları da besleyen, normları da türeten, normların yanında çoğunlukla 

Anayasalarda veya özellikle uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer 

alan ilkelerden de oluşur. Temel hak ve özgürlüklere baktığımız zaman, norm 

ve ilke ayrımı şeklinde Alexy'nin kuramında yer alan ve bir benzerini 

Dworkin'de gördüğümüz ayrım büyük bir değer taşıyor. Çünkü norm 

dediğinizde, aslında size ne yapacağınızı veya neyin nasıl yapılması gerektiğini 

açıkça söyleyen bir hükümle karşı karşıya kalırsınız en basit anlatımıyla. 

İlkelere baktığınız zaman, ilkeler aslında birer öncül olarak normların 

yeşerdiği bahçelerdir, ama bir yandan da sadece ilkelerle hukuksal 

düzenlemeye de ihtiyaç vardır. Normlarla ilkeleri birbirinden ayıran temel 

ölçüt, aslında ilkelerin göreceli hale getirilebilmesi ve ilkelerin içinde pratik 



akla dayalı, etik değerler süzgecindeki bir argümantasyonla, her bir somut 

olayda norma dönüşme potansiyelinin bulunmasıdır. Bu çok karmaşık gibi 

gözüken kuramsal bilgi, birazdan değineceğim temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin normatif  düzenleme teknikleri ve bu tekniklere ilişkin bakışımız 

açısından büyük bir değer taşıyor. 

Çünkü temel hak ve özgürlükler, büyük çapta aslında normların yanında, 

ilkelere de dayanır. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler alanında ilkelere 

dayalı bir argümantasyon süreciyle her bir somut olayda sonuç elde ettiğimiz 

ölçüde, o hak ve özgürlüğün norm alanını da belirleyebiliriz; o hak ve 

özgürlüğü bir norma dönüştürebiliriz ya da bir başka büyük kuramcı 

Müller'in deyimiyle, o hak ve özgürlüğü somutlaştırabiliriz.

Bu söylediğim nokta, yani temel hak ve özgürlüklerin büyük çapta ilkesel 

değer taşıması, aslında kendi içinde başka handikaplarla da yüklüdür ki, 

bunları büyük çapta Ozan Ergül vurguladı. Çünkü ilkeler söz konusu 

olduğunda ve ilkelere dayalı bir argümantatif  süreçle, yani uyuşmazlıkta 

ölçülülük ilkesi, dengeleme, pratik uyum gibi birbiriyle kesişen tekniklerle 

bunları somutlaştırmaya çalıştığınızda, aslında bireyler açısından bir 

öngörülemezlik söz konusudur ilk başta. Bu öngörülemezlik, yazık ki 

kaçınılmazdır. 

Peki, temel hak ve özgürlüklerin büyük çapta iki yapısal özelliği (normlar 

ve ilkeler biçiminde düzenlenme) taşıması olgusundan yola çıkarak özellikle 

bu öngörülemezlik olgusuna ilişkin  ne gibi bazı temel somut gözlemlerde 

bulunulabilir? Ben yine Türkiye'yi esas alarak, birkaç da karşılaştırmalı 

örneğe değinerek gözlemlerde bulunmayı tercih ediyorum. 

Öncelikle temel hak ve özgürlükleri normatif  olarak anayasalarda 

düzenlenme tekniklerine baktığımızda, burada iki tane temel düzenleme 

biçimiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan birincisi 82 Anayasasının 2001 yılına 

kadar takip ettiği genel sınırlama nedenlerini ve genel sınırlamaya ilişkin 

hükmü Anayasa'da barındırmaktır. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı belki 

size şaşırtıcı gelecek, ama aslında genel sınırlama anlayışına dayalı bir 

tercihten yana olmuştur. Macaristan Anayasası'na –ki bu anayasa oldukça 

yeni bir anayasa ve çok tartışmalı bir anayasa- baktığımızda büyük çapta 

genel sınırlama dinamiğine yaklaşan bir dinamiği içselleştirdiğini ve bir hak 

ve özgürlüğün başka bir temel hak ve özgürlükle ya da başka bir anayasal 

değerle çatışması durumunda sınırlanabileceğini “genel bir ilke” olarak kabul 

ettiğini görüyoruz. Bu düzenleme tekniğinin dışında, Türkiye'de ve 



Türkiye'nin de esinlendiği farklı modellerde özel sınırlama nedenleri ve daha 

çok o hak ve özgürlüğe özgü sınırlama anlayışının benimsendiği örneklerle de 

karşılaşmak mümkün. 

Türkiye özelinde bugün Anayasa'nın 13. maddesi genel sınırlama 

nedenleri içermiyor, ama sınırlamanın sınırına ilişkin belirli anayasal ilkeleri 

somutlaştırıyor. Buna karşılık özel sınırlama nedenleri bazı temel hak ve 

özgürlüklerin özel düzenlemelerinde yer alıyor. Söz gelimi; düşünceyi 

açıklama özgürlüğü ve ona gönderme yapan basın özgürlüğü; dernek 

özgürlüğü; toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı. 

Bu düzenleme tekniğinin yapıldığı yerlerde de aslında kuramsal başka 

düzenleme tekniklerinin varlığına işaret etmek gerekir. 2001 Anayasa 

değişiklikleri sonrasında Türkiye, genel sınırlama nedenlerini benimseyen 

düzenleme tekniğinden vazgeçmekle birlikte, genel sınırlama nedenlerini 

yığılmacı şekilde özel özgürlük kategorilerine bir anlamda dağıttı. Özel 

sınırlama nedenlerini içeren hak ve özgürlükler tasarlama, Anayasa'da 

gördüğümüz birinci ve kolay dikkat çeken bir normatif  düzenleme tekniği 

olarak beliriyor. Ancak Anayasa, özel temel hak ve özgürlük kategorileri 

bakımından bu düzenleme biçimiyle sınırlı kalmıyor. Özel temel hak ve 

özgürlük hükümlerinde farklı düzenleme biçimleri de ye alıyor ve bunların 

çok önemli hukuksal sonuçları bulunduğunu vurgulamak gerekiyor. 

Özel sınırlama nedenlerine dayalı bu düzenleme biçimi yanında, hiçbir 

sınırlama nedeni göstermeksizin, doğrudan o hak ya da özgürlüğün yasa 

koyucu tarafından sınırlanabileceğini ya da düzenlenebileceğini belirtmek de 

hak ve özgürlük normlarına ilişkin başka bir anayasal düzenleme tekniğini 

oluşturuyor. Burada özel sınırlama nedeni göstermeksizin “kanunla 

belirtilen haller” klozuna gönderme yapmak ya da “kanun ile tespit”, “kanun 

ile düzenleme” ifadeleri ile o hak ve özgürlüğü basitçe yasa koyucunun 

belirleyeceği nedenler çerçevesinde ele almaya izin veren bir yaklaşım söz 

konusu. Böylece, basitçe kanuna yapılan gönderme ile sınırlamada işlemin 

(kanun) “neden” unsuru, yasa koyucunun Anayasa'ya uygun olmak koşulu ile 

siyasal takdirine açık hale geliyor. Basitçe kanun ile düzenlemenin 

öngörüldüğü durumlar ise düzenleme görüntüsü altında sınırlama riski de 

bulunduğu için, düzenleme biçimindeki kanunların Anayasa'nın 13. 

maddesine uygunluk denetiminin dışında tutulmaması gereğinin altını 

çizmek gerekiyor. Başka bir anlatımla, kanun ile düzenleme amacıyla bir hak 

ve özgürlüğe ilişkin kanun çıkarılmış ise bunun Anayasa'ya uygunluk 



denetiminden bağışık tutulması mümkün olamaz. 

Başka bir düzenleme tekniği, bir hak ve özgürlüğün hiçbir sınırlama 

nedeni içermemesi ve aynı zamanda kanun koyucuya bu alanda düzenleme 

ve sınırlama biçiminde bir yetkinin verilmemesi olarak tanımlanabilir. 

Burada daha ilginç bir alana adım atmış oluyoruz. Sınırlama nedeni ve 

sınırlama ya da düzenleme klozu içermeyen hak ve özgürlükler konusu, şu 

soruyu ortaya atıyor. Özellikle bir sınırlama nedeninin öngörülmediği ve 

yasa koyucuya sınırlama veya düzenleme konusunda yetkinin verilmediği 

hak ve özgürlüklerde acaba hiç sınırlama yapılamaz mı? Bu soruya, aslında 

çok zayıf  bir düzeyde olsa da Türk Anayasa Mahkemesi içtihadında ve aynı 

zamanda Alman anayasal içtihatlarından esinlenen yaklaşımlarda “sınırlama 

yapılamaz” şeklinde bir yanıtın verilmediğini görüyoruz.  Bu alan,  bizi daha 

da fazla düşünmeye, kuramsal bilgimizi daha da fazla derinleştirmeye sevk 

eden bir alan. Çünkü sınırlama nedeni içermeyen hak ve özgürlükler, bir 

başka hak ve özgürlükle çatıştığında veya bir başka anayasal değerle çatıştığı 

zaman, ölçülülük ilkesinden biraz daha farklı olarak; klasik dengeleme 

anlayışından biraz daha farklı olarak, her iki özgürlüğe de somut olayda ve o 

olayın gerekleri ışığında optimum yürürlük imkânı sağlanacak şekilde 

sınırlanabilir. Şu noktada tekrar Alexy'ye dönersek, Alexy söz gelimi burada 

tartım veya dengelemeyi uygularken, devletin hak ve özgürlük alanına 

müdahalelerini daha da pekiştirecek bir yaklaşımla hareket etmez. Burada, 

Türkiye'de daha çok tartıştığımız, haklı olarak daha çok tartıştığımız ve daha 

çok yakındığımız devletin hak ve özgürlük alanına yaptığı müdahaleyle ilgili 

bir durum yoktur aslında ya da o bir öncelik değildir. Daha çok bireylerarası 

ilişkilerde ve iki tane hakkın veya iki tane özgürlüğün veya bir hakkın veya bir 

özgürlüğün anayasal değerle çatışması durumunda, her iki hak veya 

özgürlüğe ya da anayasal değere optimum yürürlük imkânı sağlayacak bir 

yöntemin peşinde olmamız gerekir. Alexy bu yöntemi uygularken, aşamalar 

halinde sürekli birbiri ile karşılaşan ve karşılaştırılan, her iki 

özgürlüğün/hakkın veya hak/özgürlük ile anayasal değerin sürekli birbiriyle 

dengelenmeye çalışıldığı; birinin diğerini sınırladığı zaman, o sınırlamanın en 

az düzeyde sınırlanmasını hedefleyen bir yorum yöntemini savunur. Bu 

dengeleme sürecini, sürekli en az müdahale ile çatışan ilkeleri dengelemeyi 

hedefleyen bir sarmal gibi düşünmek gerekir. Türkiye'de bu yaklaşıma 

yakınlaşan, ancak onun derinliğine erişemeyen örnekler,  Anayasa 

Mahkemesi içtihadında gözlenmektedir. Bu yaklaşım ve benzer yaklaşımı 



sergileyen Anayasa Mahkemeleri, Anayasa Hukuku açısından farklı Anayasa 

normları arasında bir uyumu gözetmeye çalıştığı için, sistematik yorumla 

hareket etmekte;  yani, normları kendi içlerinde yalnız başına değil, 

bulundukları bağlam içinde görmeye yönelmektedir

Türkiye bu son sorunsalı daha fazla düşünmek zorunda; bu son 

düzenleme tekniği üzerine daha fazla akıl yürütmek zorunda. Çünkü 

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun hayata geçmesiyle bu son 

sorunsal daha fazla önem taşıyacak. Bugün yine çok aslında ilginç bir şekilde, 

söylediğim tarzda bir yaklaşımın, yine daha basit ölçekli bir yansımasını 

Yargıtay yapmaktadır. Özellikle basın özgürlüğüne ilişkin davalarda, kişilik 

hakları ve basın özgürlüğünün çatışması halinde veya düzeltme hakkıyla 

basın özgürlüğünün çatışması halinde, daha çok menfaatlerin dengelenmesi 

şeklinde iyi bildiğimiz bir kavramın Yargıtay içtihatlarında kullanıldığını 

görüyoruz. Ama dediğim gibi, içtihatta daha fazla kamu yararını ön plana 

çıkartarak, bazen de kişilik haklarına baskın bir konum sağlayarak, bu sarmal 

şeklindeki o dengelenmeyi gerçekleştirmeden ya da çok az dikkate alarak bir 

tartım yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Peki, bu oldukça öngörülemez olan ve derin bir kuram bilgisini 

gerektiren noktalarda, özellikle 2011'de başlayan Anayasa süreci için ne gibi 

önerilerde bulunabilir? Burada, şunu vurgulamak istiyorum: Temel hak ve 

özgürlükler büyük çapta ilke şeklinde düzenlenmektedir, ama bazı 

düzenleme teknikleri onları ilke konumundan kurtarır. Bazı hak ve 

özgürlükler için öyle anayasal ve uluslararası düzenlemeler yaparsınız ki, 

onlar artık norm değeri kazanabilirler. Örneğin; Anayasa 28/1: “Basın 

hürdür, sansür edilemez.” Buradaki sansür yasağı norm gibidir, norm 

değerindedir, ilke değerinde değildir. Hükmün devamı için de aynısı 

geçerlidir: “Basımevi kurma, mali teminat şartına bağlanamaz, önceden izin 

alma şartına bağlanamaz.” Anayasa madde 24/3'de yer alan ve dinî inanç ve 

kanaatleri açıklamaya zorlamama ve bunlarda ötürü kınanamamaya ilişkin 

hüküm de benzer nitelik taşımaktadır. Örnekler çoğaltılabilir. Hak lehine 

yasaklar içeren bu tür düzenlemeler anayasal öz güvenceleri, pozitifleşmiş öz 

güvenceleri ya da ek güvenceler olarak adlandırılırlar. Bu tarz öz 

güvencelerini, Anayasa'da düşünceyi açıklama özgürlüğü, iletişim ve bilişimi 

de kapsamak üzere medya özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği, adil yargılanma 

hakkı gibi özel hak kategorileri için arttırmak gerekir. Yani temel hak ve 

özgürlüklerin ilke olarak düzenlenmesi kaçınılmaz olabilir, ama pozitifleşmiş 



öz güvenceleri aracılığıyla hakların koruma alanları geliştirilebilir ve 

pekiştirilebilir.

Bunun dışında bazı hak ve özgürlük kategorileri, zaten hak ve özgürlükler 

lehine yasaklar olarak tanımlanmalıdır. Söz gelimi, işkence yasağı ya da kötü 

muamele yasağı. Burada bir yasak vardır, ama söz konusu olan, hak lehine bir 

yasaktır. Bu tarz yasak biçiminde formüle edilmiş hükümlerde ilkeden söz 

edemeyiz, artık karşımızda mutlak değer taşıyan bir norm vardır. Başka bir 

anlatımla, işkence yasağını rölatif  hale getirmek mümkün değildir. Bunun 

dışında, düzenleme tekniklerinde yapılacak olan bir dizi değişikliğin yanında, 

özel sınırlama nedenlerin sayısının azaltılması ve özellikle kamu düzeninin, 

yer, konu, kişi ve zaman açısından somutlaşmış biçimde uygulanmasını 

emreden bir hüküm öncelik olmalıdır. Eğer kamu düzeni bu  dört unsur 

açısından -yer, konu, kişi ve zaman açısından- somutlaşmamışsa zaten bir 

sınırlama nedeni olarak hak ve özgürlükler rejimine uygun biçimde işlev de 

göremez. O zaman, kamu düzenine ilişkin bir sınırlama bazı durumlarda 

kaçınılmaz olarak düşünülüyorsa, bunun yer, konu, kişi ve zaman açısından 

somutlaşmış olması gereği Anayasa'ya niçin yazılmasın? Benzer biçimde 

düşünceyi açıklama özgürlüğü bakımından açık ve mevcut tehlike ölçütünün 

Anayasa'ya girmesi bir öncelik olarak ele alınmalıdır.

Yaptığım sunumda ve genel olarak bütün sunumlarda daha çok 

vurgulananlar, aslında siyasal haklar ve kişi haklarına ilişkin; yani temel hak ve 

özgürlüklerin kişi hakları boyutuyla siyasal haklara ilişkin boyutu konusunda 

oldu. Oysa Anayasa'da sosyal ve ekonomik haklara ilişkin de düzenlemeler 

var ve sosyal ve ekonomik haklara ilişkin düzenlemelerin azımsanamayacak 

bir kısmı devletin olumlu edimini gerektiren haklardan oluşuyor. Bunların 

içinde devletin olumsuz edimini gerektiren çalışma sözleşme özgürlüğü gibi, 

toplu sözleşmesi veya grev gibi birtakım hak ve özgürlükler de söz konusu. 

Ama devletin olumlu edimini gerektiren haklar bakımından 13. madde 

niteliği itibariyle oldukça sorunlu gözüküyor. Çünkü devletin olumlu edimini 

gerektiren haklar bakımından zaten devletin kurucu edimi, finansman, 

yasayla düzenleme yapma, idari düzenleyici işlemler gibi birtakım unsurlara, 

başka bir anlatımla bir “olumlu edime” ihtiyaç vardır. Bu haklarda, düzenleme 

asıldır ve o nedenle 13. maddenin içerdiği sınırlama gözüyle devletin olumlu 

edimini gerektiren haklara bakmamız içinden çıkılmaz hukuksal sorunlara 

neden olabilir. Anayasa, 65. maddedeki devletin olumlu edimini gerektiren 

sosyal hakların sınırını gösteren hükmüyle talihsiz bir hükümdür. Şu açıdan 



talihsizdir: bu tarz bir hükümde, mali kaynakların yeterliliği ölçüsünü 

göstermek yerine bu hakların “asgari öz güvencesi”ni, yani asgari olarak 

sağlanmasını vurgulamaya büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü devletin 

olumlu edimini gerektiren haklar da özü itibariyle başta yaşam hakkı ve insan 

onurunun korunması olmak üzere kişi haklarıyla doğrudan ilintilidirler.

Sabrınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. 



Prof. Dr. A. Mehmet KOCAOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı

 

OTURUM BAŞKANI

Efendim hoş geldiniz. Ben Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu, Ankara Barosu 

avukatlarındanım. Bu oturumu Ahmet Mumcu Hocamız yönetecekti, 

programda da öyle. Fakat herhalde bir olumsuzluk oldu, rahatsızlık filan 

olmuş, benden de rica ettiler. Ben de öbür tarafta oğlum vardı, şimdi bildiri 

sunuyor, onu dinlemek isterdim. Çünkü oğlum evlendiği zaman bana 

sordular, kendin evlenirken mi heyecanlandın, oğlun evlenirken mi daha çok 

heyecanlandın? Kendiminki bitti artık, oğlum evlenirken daha çok 

heyecanlandım. Dolayısıyla onu dinlemek isterdim.

Şimdi işi fazla uzatmadan konu “İnanç Özgürlüğü ve Sınırları” 

Konuşmacılar: Hande Seher Demir, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Bölümünden. Avukat Gülcan Duyduk, 

Gülcan Hanım yok. Prof. Dr. Şahin Filiz Hocamız, Akdeniz Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı, Avukat Banu 

Kurtalan, Avrupa Türk Avukatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Viyana 

Barosundan. Yurtdışından gelenlere ve Ankara dışından gelenlere öncelikle 

hoş geldiniz diyelim ve başlayalım, 20 dakikaya uyalım.

Aslında ben şu şeye baktığım zaman, o kadar çok birbiri üzerine 

bindirilmiş konu var ki, niye bu kadar şey yapar? Bu konular böyle ayrı ayrı 

salonlarda, ayrı ayrı zamanlarda ve buradaki çıkan yönetici de zaman yok, 

susun, yok süre veremeyeceğim der. Bir-iki konuyu çalışıp, affedersiniz adam 

gibi tartışsak, o konu ortalığa çıksa, böyle 40-50 konu. Basıyoruz okusunlar, 

okuma alışkanlığımız var mı? Bir defa bu ayrı bir konu. 

Peki şimdi sırayı da belirlemedik, buradaki yazılış sırasıyla mı başlayalım? 



O zaman Seher Demir Hanımefendiden başlayalım, buyurun efendim.

Prof. Dr. A. MEHMET KOCAOĞLU (Oturum Başkanı)- Sevgili 

Hocamıza çok teşekkür ederiz. Enine boyuna tartışıldı, daha uzun uzun da 

yazmış, herhalde o basılacak, oradan da okunabilir diye düşünüyorum.

Geri kalmışlığın kıstaslarından bir tanesi de zamanı iyi kullanıp veya 

kullanmamaktır. Çünkü zaman depo edilmez, parayla satın alınmaz, o zaman 

da ne yaparsın? 



1Arş. Gör. Hande Seher DEMİR
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Bölümü

TÜRKİYE'DE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE 
SINIRLANDIRILMASINDAKİ SORUNLAR

GİRİŞ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin düşünce, vicdan ve din 

özgürlüğü başlıklı 9. maddesiyle, kişilerin içsel alanlarında sahip olduğu 

inançlar mutlak olarak korunmakta, dışsal alana tezahür eden uygulamaların 

korunma ve sınırlandırılma rejimi düzenlenmektedir. İnanç özgürlüğünün 
2kapsamı ve sınırlandırılma rejimini, Sözleşme organlarının  bu konudaki 

kararları ışığında açıklamakta yarar vardır. Zira Sözleşme organları, AİHS m. 

9 kapsamında yarattığı içtihatlarla, inanç özgürlüğü gibi karmaşık ve çok 

yönlü bir konuyu aydınlatmakta başarılı olmuştur. 

İnanç özgürlüğü, AİHS m. 9'da ve Sözleşme organları içtihatlarında iki 

boyutta ele alınmaktadır. Birinci boyut, vicdan özgürlüğü olarak ifade 

edilmekte ve kişilerin içsel alanlarında varlık bulan inançlarını konu alarak, bu 
3inançlara yönelik derin bağlılığa  koruma sağlamaktadır. Birinci boyutta ele 

alınan haklar üç kategoride incelenir; bunlar dilediği inanca mensup olma 

hakkı, inancını dilediği yönde değiştirme hakkı ve inancını açıklamaya 

zorlanmama hakkıdır. Bu haklar korunması gereken en temel insanlık 

1 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Araştırma 
Görevlisi, handeseherdemir@gmail.com.

2  Sözleşme organları ifadesi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nu, “eski” Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ni ve 11. Ek Protokol sonrası oluşturulan “yeni” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni 
kapsamaktadır. Organlar arasında görüş ayrılığı olan ya da önem arz eden hallerde ise doğrudan ilgili organa 
atıfta bulunulmuştur.

3 Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Ankara, Seçkin Yayınevi, 
2004, s. 118.



4 değerleri olarak kabul edilmekte ve olağanüstü yönetim usullerinin 

uygulandığı dönemlerde dahi dokunulamaz, mutlak haklar arasında 
5sayılmaktadır.  Bu haklara yönelik yapılan bir sınırlandırma “ipso facto” AİHS 

m. 9'un ihlâli anlamına gelmektedir. Sözleşme sisteminde vicdan 

özgürlüğünün sınırlandırılamaz bir hak olarak tanınması bu hakkın tabiatı 
6

gereğidir; zira vicdanî kanaatlerin kontrol edilmesi “de jure” ve “de facto”  
7mümkün değildir.  

İnanç özgürlüğünün ikinci boyutu, inancını açıklama özgürlüğü olarak 

ifade edilmekte ve kişilerin içsel alanlarında varlık bulan inançların, dışsal 

alandaki tezahürlerini konu alarak, inanca yönelik zorunlu uygulamalara 

koruma sağlamaktadır. Bu alan en geniş anlamıyla, kişinin inancının 
8gereklerini yerine getirdiği alandır.   AİHS m. 9/2'ye göre kişinin içsel alanında 

kalan inancına koruma sağlayan vicdan özgürlüğü mutlak ve sınırsızken; dışsal 

alanına taşan inancını açıklama özgürlüğü kamu güvenliğinin, düzeninin ve 

menfaatlerinin ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 

demokratik toplum anlayışı çerçevesinde yasayla sınırlanabilir. 

İnanç özgürlüğü ve bu özgürlüğün sınırlandırılma rejimini 

detaylandırmadan önce, “İnanç özgürlüğü hangi inançları korumaktadır?” 

sorusuna cevap vermek gerekir. Kişinin mensubu olduğunu iddia ettiği her 

inanç, inanç özgürlüğü kapsamında koruma görür mü? İnanca yönelik 

zorunlu bir uygulama olduğu iddia edilerek örneğin kedi kesmenin, hint 

keneviri kullanmanın/satmanın, inanç özgürlüğünün sağladığı korumadan 

yararlanması mümkün müdür? Çalışmada, öncelikle Sözleşme organlarının 

bu sorunu çözmek için izlediği metot, verdiği kararlar ışığında incelenecektir. 

Ardından inanç özgürlüğünün, uygulamada ortaya çıkan görünümleri 

üzerinde durulacak, inanç özgürlüğü kapsamında tartışmalara konu olan 

kimlik belgelerinde din hanesi, başörtüsü, din dersleri ve vicdani ret konuları 

incelenecektir. 

4 Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara, Orion Kitabevi, 2007, s. 40.
5 Niyazi Öktem, “Temel Hak ve Özgürlüklerden Düşünce ve İnanç Özgürlüğünün Özü”,  İnsan Hakları, 

İstanbul, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği ve Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul 
Şubesi, 1995, s. 138; Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, Ankara, Avrupa 
Komisyonu Liberal Düşünce Topluluğu, 2005, s. 33; Anayurt, a.g.e., s. 120.

6       Yalçın Toker, Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti, İstanbul, Türkiye Milli Kültür Vakfı, 1993, s. 50.
7       Hande Seher Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye'de Din ve 

Vicdan Özgürlüğü, Ankara, Adalet Yayınevi, 2011, s. 70.
8 Bitherin Dinçkol, 'Türkiye'de Anayasal Düzen ve Laiklik', (Erişim) 

http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/d1/M00007.pdf, 01.01.2012.



A. Din ve Vicdan Özgürlüğü Kapsamında Koruma Bulan   

İnançların Görünümü

Sözleşme organları, inanç kavramının tanımını yapmaya çalışmamıştır. 

Bu kavramın tanımının yapılması, sınırlarının çizilmesi oldukça hassas ve 
9karmaşıktır.  AİHS'de ya da konuyla doğrudan ilgili “Dine ve İnanca 

Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine 

Dair Bildiri” gibi uluslararası ve bölgesel insan hakları metinlerinde, inanç 

kavramının tanımı yapılmamıştır. 

Sözleşme organlarının amacı inancın tanımını yapmak, kişilerin kendini 

ait hissettikleri inançların varlığını, yokluğunu ya da doğruluğunu 

sorgulamak değildir. Sözleşme organlarının m. 9 kapsamındaki amacı inanç 

özgürlüğünün korunmasını sağlamaktır. Ancak inancın bir gereği olduğu 

iddiasıyla normalde elde edilemeyecek ayrıcalıkların tanınmasının ve bu yolla 
10inanç özgürlüğünün kötüye kullanılmasının önlenmesi gerekmektedir.  

Örneğin askerlik hizmetini yerine getirmek istemeyen bir kişi, hayalinde 

bir din yaratarak, bu dinin savaş karşıtı emirleri olduğunu iddiasıyla inanç 

özgürlüğü kapsamında korunan vicdani ret hakkından yararlanmak 

isteyebilir. Sözleşme organları bu gibi ihtimalleri öngörmüş ve hangi 

inançların inanç özgürlüğü kapsamında koruma göreceğini belirli ölçütlere 

bağlamıştır.

Sözleşme organları, inançları; geleneksel dinler, dini topluluklar, bireysel 
11dinler ve din dışı görüşler olmak üzere dört grupta toplamıştır.  

Geleneksel din olarak kabul edilen inanç sistemlerinin geçmişi çok eski 

tarihlere dayanmaktadır; inanan sayısı araştırmaya gerek duyulmayacak 

açıklıkta fazladır ve bu inançların varlığı tüm dünyada kabul görmektedir. 
12 13 14 15 16İslamiyet,  Hıristiyanlık, Musevilik,  Budizm,  Hinduizm,  Sikhizm  gibi 

17dinler geleneksel din kategorisindedir. AİHM, “geleneksel dinler”e  ve bu 
18dinlerin bünyesindeki mezheplere  dayanan başvurularda, inancın varlığına 

9 Carolyn Evans, Freedom of  Religion Under the European Convention on Human Rights, New York, 
Oxford University Press, 2001, s. 59.

10  Marijuana yetiştiriciliği, kullanımı ve dağıtımı yapan topluluğun, bu eylemleri inançlarının bir gereği olarak 
tanımladığı başvuruda Komite, inancın AİHS m. 9 kapsamında bir inanç olarak kabul edilemeyeceği 
sonucuna varmıştır. M.A.B.,W.A.T.ve J.-A.Y.T. / Kanada, Bn. 570 / 1993, 14.10.1993.

11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 52-64.
12      Yanaşık / Türkiye, Bn.14524 / 89, 06.01.1993; Khan / İngiltere, Bn. 11579 / 85, 07.07.1986.
13      D / Fransa, Bn. 10180 / 82,  06.12.1983. 
14      X / İngiltere, Bn. 6886 / 75, 18.05.1976.
15 Chauhan / İngiltere, Bn.11518 / 85, 65, 16.05.1990. 
16 X / İngiltere, Bn. 8160 / 78, 12.03.1981.
17 Demir, a.g.e., s. 59.



yönelik herhangi bir sorgulama yapmamakta, başvurucudan ispat 

beklememekte, inancı doğrudan maddenin sağladığı koruma kapsamında 
19

değerlendirmektedir.

 Sözleşme organları içtihatlarına göre, bir inanç sisteminin “dini 

topluluk” olarak kabul edilebilmesi için makul bir inanan kitlesine ve 

geçmişe sahip olması gerekmektedir. Mahkeme'nin, yeni oluşmuş ve 

bilinmeyen dinî grupların dinî topluluk olarak kabul edilemeyeceğini, bunun 

için bazı şartlarda on yıllık bir geçmişe sahip olunması gerektiğini ifade ettiği 

Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas ve diğerleri / Avusturya kararı 
20konuyu aydınlatmak açısından önemlidir.  Mahkeme bu on yıllık sürenin ne 

21zaman başlayacağını  ya da inancın inanan kitlesinin makul ölçütlere ulaşma 
22sınırını belirtmemiştir.  Mahkeme'nin buradaki amacı takdir alanının 

23sınırlarını geniş tutarak, her olayı kendi şartları içinde değerlendirebilmektir.  

Mahkemenin, dini topluluklara ilişkin kararlarına bakıldığında, Yehova 

Şahitliği inancını dini bir topluluk olarak tanımladığı görülür. Dini topluluk 

kategorisine giren inançlara dayanarak yapılan başvurularda Mahkeme, 

geleneksel dinler için izlediği yola paralel bir yol izlemekte, inancın varlığına 

yönelik herhangi bir sorgulama yapmamakta, başvurucudan ispat 

beklememekte, inançı doğrudan maddenin sağladığı koruma kapsamında 

değerlendirilmektedir.

“Bireysel din” kategorisinde yer alan inançlar, belirli bir inanan sayısına 

ya da geçmişe sahip olmayan inançlardır. Bireysel dinler, küçük bir grubun ya 

da tek bir kişinin mensup olduğu dinlerdir. Sözleşme organlarına yapılan 

çeşitli başvurularda, bireysel dinin zorunlu bir gerekliliği olduğu iddia 

edilerek normalde sahip olunamayacak ayrıcalıklar elde etmenin amaçlandığı 

görülmektedir. Bireysel dinlerin, inanç özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin çözümü oldukça zordur. 

Mahkeme, Campbell ve Cossan kararında, bireysel dinin taşıması gereken 

18 Jim Murdoch, Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap, Çeviren: Defne Orhun, Belçika, Avrupa Konseyi, 2007, 
'çevrimiçi' (Erişim) 
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_Mad9_DusunceVicdanDin.pdf, 05.01.2012,  
s. 12.

19 ISKCON and 8 Others / İngiltere, Bn. 20490 / 93, 08.03.1994. 
20 Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas ve diğerleri / Avusturya,  Bn. 40825 / 98, 31.07.2008. 
21 Malcolm D. Evans, Religious Liberty and İnternational Law in Europe, New York, Cambridge 

University Press, 2008, s. 58.
22 Demir, a.g.e., s. 59-60.
23 Demir, a.g.e., s. 60.



ölçütleri ortaya koymuştur. Buna göre bireysel dinin “temel sorunlar 

üzerinde tutarlı bir yaklaşımı olması, belirli bir kuvvet, ciddiyet, önem 
24derecesine ulaşmış” olması gerekmektedir.  İnanç, kişinin bireysel ve 

25
toplumsal kimliğini şekillendirmeli  ve Avrupa demokratik toplumunda 

korunmaya değer bulunmalıdır. Bir başka ifade ile inanç, felsefi bir derinliğe 

ve tutarlılığa sahip olmalı, insan ve / veya doğa düşmanlığını (satanizm ve 

sair) esas almamalıdır. Başvurucudan, m. 9 kapsamında başvurusunu 

dayandırdığı bireysel dinin, varlığını ve kabul edilebilirliğini ispat etmesi 
26beklenir. 

 “Din dışı görüşler” kategorisinde tanrıtanımaz, din-karşıtı, kuşkucu, 

dine karşı kayıtsız ya da agnostik görüşler yanında “dinsel olmayan” - “dinsel 

alan dışında kalan” görüşler de yer almaktadır. Bu görüşler, Campbell ve 

Cossan kararında ifade edilen ölçütleri (temel sorunlar üzerinde tutarlı bir 

yaklaşımı olması, belirli bir kuvvet, ciddiyet, önem derecesine ulaşmış 
27olması) taşıması halinde m. 9 kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Bu noktada ifade etmek gerekir ki, eğer bir inanç ulusal hukuk tarafından 

“din” olarak tanınıyorsa, Sözleşme organları o inancın “din” olarak kabul 

edilip edilmeyeceğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz. Sözleşme 

organları, söz konusu inancın ancak ulusal hukuk tarafından “din” olarak 

kabul edilmemesi halinde, inanç sistemlerine yönelik bir sorgulama yapar; 

zira Sözleşme organlarının amacı inancın sorgulanması değil inanç 
28özgürlüğünün korunmasıdır.  İsveç'te Ocak 2012'de resmi olarak “din” 

kabul edilen Kopimizm inancı, konunun açıklanabilmesi için çarpıcı bir 

örnektir.  Bilgiyi kutsal ve internette belge paylaşımını ilahi; kopyalama ve 

yapıştırma işlemlerinin kısa yolları olan CTRL+C ve CTRL+V sembollerini 
29“kutsal semboller” olarak kabul eden Kopimizm  inancı, İsveç devleti 

tarafından “din” olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla İsveç aleyhine 

Kopimizm inancına ilişkin bir başvuru yapılması halinde AİHM, inancın 

AİHS m. 9 kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin bir 

sorgulama yapmayacak, başvuruyu doğrudan m. 9 kapsamında kabul 

edecektir.

24 Campbell ve Cossans / İngiltere, Bn. 7511 / 76 ve 7743 / 76, 25.02.1982. 
25 Kokkinakis / Yunanistan, Bn.14307 / 88, 25.05.1993. 
26 Akif  Emre Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü,  Ankara, Liberte Yayınları, 2002, s. 310.
27 Demir, a.g.e., s. 62.
28 Demir, a.g.e., s. 58
29 Sweden Recognises New File-Sharing Religion Kopimism, Erişim:  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-16424659, 07.01.2012.



Başvurunun m. 9 kapsamında kabul gören bir inanç sistemine 

dayanması, bu inanca ilişkin her talebin korunacağı anlamına gelmez. Talep 

edilen hak ile inanç arasında, Sözleşme Organları tarafından belirlenen 

ölçütlere uygun bir ilişki ve bağlılığın olması gerekmektedir. Sözleşme 

organları, varlığını kabul ettiği inanç sistemiyle ilgili her talebi bir hak olarak 

tanımamakta, inanç ile inançtan kaynaklanan talep arasında belli bir yakınlık 
30ilişkisi aramaktadır.

Sözleşme organlarına göre, talep edilen hak ile inanç arasında “yakın bir 
31 bağ” olmalıdır. Öncelikle eylem, inancın etkisi ve dürtüsüyle ortaya 

çıkmalıdır. Bu eyleme, mensup olunan inanç tarafından izin verilmesi yeterli 

görülmemekte; eylemin, inanç tarafından “zorunlu kılınması” 
32gerekmektedir.  Pasifist bir başvurucunun, ödediği vergilerin sadece barışçıl 

amaçlarla kullanılması talebine ilişkin verilen kararda Komisyon, 

“uygulama” ölçütünün inancın etkisi ve dürtüsüyle yapılan her hareketi 

kapsamayacağını; talep edilen hak ile inanç arasında zorunlu bir gereklilik 
33ilişkisinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.  

Talep edilen hakkın, inanca yönelik zorunlu bir uygulama olup 
34olmadığını belirleyecek asıl kaynak, kuşkusuz o inancın kendi kurallarıdır.  

Sözleşme organları de talep edilen hak ile inanç arasındaki ilişkiyi tespitte 

başvurucunun kişisel değerlendirmeleri yerine, ilgili inancın ileri gelen kişi ve 
35 gruplarından aldığı bilirkişi raporlarına başvurmaktadır. Bireysel dinler gibi, 

inancın zorunluluklarını belirlemek için danışılacak ileri gelen kişi ve 

grupların olmadığı inanç sistemlerinde zorunluluk ölçütünün kullanılması 
36oldukça zor hatta imkânsız olabilir.  Bu gibi hallerde Sözleşme organları, 

37 ulusal yargı mercilerinin kararları doğrultusunda hüküm vermektedir.

Bu genel teorik bilgilerin ardından inanç özgürlüğünün uygulamada 

ortaya çıkan örnekleri üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmakta fayda 

vardır. 

B. Nüfus Kayıtlarında ve Kimlik Belgelerinde Yer Alan Din 

Hanesine İlişkin Tartışmalar

30 Demir, a.g.e., s. 94-101.
31      Arrowsmith / İngiltere, Bn. 7050 / 75, 12.10.1978.
32 Evans, Freedom of  Religion Under the European Convention on Human Rights, s. 116.
33 C / İngiltere, Bn. 10358 / 83, 15.12.1983.
34      Çetin Özek,  Devlet ve Din, İstanbul, Ada Yayınları, 1983, s. 497.
34 Evans, a.g.e., s. 121.
36 Evans, Religious Liberty and İnternational Law in Europe, s. 307-308.
37 Evans, Freedom of  Religion Under the European Convention on Human Rights, s. 120.



Kimlik belgelerinde yer alan din hanesi uygulamasıyla kişilerden, hangi 

inanca inandıklarının açıklanması istenmektedir. Mutlak ve sınırlandırılamaz 

bir hak olan vicdan özgürlüğüne aykırılık yaratan bu uygulamaya ilişkin 
38ulusal mahkemelerin ve Sözleşme organlarının çeşitli kararları vardır.  

Türkiye'ye bakıldığında, 2006 yılına kadar olan dönemde,  nüfus aile 

kütüklerinde din hanesinin bulunmasının zorunlu olduğu, dinini beyan 

etmeyen kişilere nüfus cüzdanı verilmediği, din hanesinde yer alan dinin 

değiştirilmesi için kişilerin bu yöndeki talepleri yeterli görülmeyerek idare 

mahkemesinde dava açılması gerektiği görülür. 

Günümüzde halen, nüfus aile kütüklerinde, kişilerin “din” bilgilerinin 

bulunması zorunludur. Ancak 2006 yılında kanuni bir değişiklik yapılmıştır. 

Artık kişiler dilerlerse,  bir mahkeme kararına gerek olmadan, nüfus 

müdürlüklerine yazılı bir beyanda bulunarak, nüfus cüzdanı ve aile 

kütüğünde yer alan inancı değiştirebilir ya da boş bırakabilirler. Bu uygulama, 

vicdan özgürlüğü açısından önemli bir ilerlemedir; ancak bu gelişmeye 
39rağmen sorun tam anlamıyla çözülmüş değildir.

Zira kişi halen din hanesinin boş bırakılması ya değiştirilmesi yönünde 

beyanda bulunmak zorunda bırakılmaktadır. Din hanesinin boş bırakılması 

talebi de sahip olunan inançlar konusunda fikir verir nitelikte olabilir; kişinin 

ateist, agnostik, deist olduğu yönünde bir izlenim yaratabilir. Bunun yanında, 

kimlik belgelerinde din hanesi uygulaması kişilere hiçbir hukuki hak, 

menfaat sağlamayacağı gibi bu uygulama ne kişiler ne da devlet nazarında 

hiçbir bir yarara hizmet etmemektedir.

AİHM'in içtihatları da bu yöndedir. Sinan Işık / Türkiye davasında 

AİHM, Türkiye'deki mevcut durumun inanç özgürlüğüne aykırılık 

yarattığına karar vermiştir. Mahkeme'ye göre, din hanesinin, boş ya da dolu, 

varlığının devam ettirmesi, başlı başına Sözleşme'nin ihlâli için yeterlidir ve 
40sorunun en uygun çözümü bu hanenin tamamen kaldırılmasıdır.  AİHM'in 

kararı kesindir ve bağlayıcı niteliktedir. Ancak halen gereği yerine 

getirilmemiştir.

C. Başörtüsü Tartışmaları

İnancın bir uygulaması olan başörtüsü kullanımı, belirli hallerde 

38 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 109 - 122.
39 Ömer Anayurt,  “Kimlik Kartlarına Din Hanesi: AİHM Kararının Analizi”, Zaman Gazetesi, 

10.02.2010, 'çevrimiçi' (Erişim) http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=949911&title=kimlik-
kartlarina-din-hanesi-aihm-kararinin-analizi , 01.01.2012.

40      Sinan Işık/Türkiye, Bn. 21924 / 05,  02.02.2010.



sınırlandırılabilen, inancını açığa vurma özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilmektedir. Başörtüsü kullanımını inanç özgürlüğü çerçevesinde 

incelerken, bunu kullanan kişilerin kamu görevlisi ya da üniversite öğrencisi 
41 olmasına göre farklı değerlendirmelerde bulunmak gerekir.

Kamu görevlileri bakımından başörtüsü tartışmalarının özellikle laiklik 

ilkesi kapsamında ele alınması gerekmektedir. Zira Türkiye Devleti, 

Anayasası'nın 2. maddesi uyarınca laik bir devlettir. Tüm dinlere eşit 

yakınlıkta/uzaklıkta olmakla yükümlüdür. Dolayısıyla devletin insan unsuru 

olan devlet memurlarının, devletin tarafsızlığını kılık kıyafet ve aksesuarıyla 

yansıtması beklenebilir.

Avrupa devletlerinde de uygulama, çoğunlukla bu yöndedir. Fransa ve 

Portekiz dışında laiklik ilkesinin kabul edilmediği Avrupa devletlerinde, 

kamu görevlilerine uygulanan başörtüsü yasağında laiklik ilkesine 

dayanılmamakta, bunun yerine çoğulcu demokrasi anlayışına vurgu 

yapılarak, bu yönde sınırlamalar getirilmektedirler. Örneğin Dahlap/İsveç 

davasında İsveç hükümeti, öğretmenlere devlet okullarında uygulanan 

başörtüsü kullanma yasağını, çoğulcu demokratik toplumda inançlar 

karşısındaki tarafsızlığın ve çoğulculuğun hayati öneme sahip olduğunu 
42vurgulayarak gerekçelendirmiştir.

Sözleşme organlarının konuya yaklaşımının tarafsız olduğunu söylemek 

gerekir. Sözleşme organları devlet memurlarının dini simgeler kullanması ya 

da kullanmaması yönünde kesin bir görüş ortaya koymamıştır. Sözleşme 

sistemi tarafından devletlere yüklenen yükümlülük, sadece inanç 

özgürlüğünün sağlanmasıdır. Eğer devlet tüm inanç mensuplarının 

inançlarını koruyabiliyorsa, memurlarının dini simge kullanımı, devletin 

adaletine toplum nazarında gölge düşürmüyorsa, kullanım serbest 

bırakılabilir. Sözleşmeci devletler, devlet memurlarının her yönüyle devletin 

tarafsızlığını yansıtmasını tercih edebilir, bu tercih devletin kendi 

takdirindedir.

Üniversite öğrencileri bakımından başörtüsü yasağı tartışmaları 

konusunda sahip olunması gereken yaklaşım daha farklıdır. Bu konuda, 

ulusal mahkemelerin ve AİHM'in kararlarını ayrı ayrı değerlendirmekte yarar 

vardır.

Üniversitede başörtüsü tartışmaları ulusal mahkeme kararlarına ilk kez 

41      Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 122-151.
42 Dahlap/İsviçre, Bn. 42393/98, 15.02.2001.



1984 yılında konu olmuş ve o tarihten sonra da birçok kez konu olmaya 

devam etmiştir. Ulusal mahkemeler üniversitede başörtüsü kullanımını 

genel olarak laiklik ilkesi kapsamında değerlendirmiştir. Üniversitede 

başörtüsünün serbest bırakılmasına yönelik 2008'de bir adım atılmış ve 

Anayasa m. 10 ve m. 42'de değişiklik yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 

düzenlemeleri Anayasa'nın 2., 4. ve 148. maddelerine aykırı bularak iptal 

etmiştir. Bu kararla Anayasa Mahkemesi, doktrinde oldukça tartışılan bir 

içtihat yaratarak, ilk üç maddeyi ihlal etmesi halinde, değişikliklerin şekil 

denetimi kapsamında ele alınacağını belirtmiş ve laiklik ilkesini Anayasa üstü 

bir ölçü norm sayarak, tüm özgürlüklerin sınırı olarak kabul etmiştir. 

Bu noktada sorulması gereken iki soru vardır. Birincisi: üniversite 

öğrencilerinin başörtüsü kullanımı laiklik ilkesine aykırı mıdır? İkincisi: 

Laiklik ilkesinin bu derece katı yorumu acaba hedeflediği amaca hizmet 

edebilmiş midir? 

Üniversitede başörtüsü uygulamasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu 

söylemek güçtür; zira üniversite öğrencilerinin devletin tarafsızlığını 

yansıtmak gibi bir yükümlülükleri yoktur. Diledikleri siyasi, dini simgeleri 

kullanarak, eğitim alma haklarına sahiptirler. 

Ulusal mahkemelerin, laikliğin katı yorumunu benimsemesinin 

yerindeliği tartışmalarında ise iki görüşü ortaya koymak gerekir. Benimsenen 
43laiklik anlayışının yerindeliğini savunan görüşlere  göre;  militan laiklik 

anlayışının benimsenmesi, demokrasinin kendini koruması ve devamlılığını 

sağlaması için mecburidir. Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal yapısı, laikliğin 

militan bir anlayışla benimsenmesini zorunlu kılar. Aksi halde, özgürlüklerin, 

özgürlüleri yok etme amacıyla kullanılması tehlikesi ortaya çıkabilir ki; 

demokrasinin, özgürlükler prensibi adına kendi yıkımına seyirci kalması 
44düşünülemez.  Militan laiklik anlayışının, amacına hizmet etmediğini 

savunanlara göre ise yasaklar sadece bu yasakları savunanların direncini 

arttırır. Ortak yasaklar ve ortak düşmanlar, insanları birbirine bağlayan en 

büyük güçtür. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olması sebebiyle kapatılan ve / 

veya ceza alan partiler incelendiğinde, kapatılan her bir parti yerine kurulan 

yeni partinin bir öncekine oranla daha fazla oy aldığı görülür. Dolayısıyla 

militan laiklik anlayışı benimsenerek inanç özgürlüğüne getirilen aşırı 

43 İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, Ankara, İmge Kitapevi, 2002, s. 377.
44 Hayati Hazır, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Alter Yayınları, Ekim, 2004, s. 106-107.
45 Demir, a.g.e., s. 141-142.



sınırlandırmalar,  rejimi korumaktan ziyade, aksi görüş mensuplarının 
45birbirlerine ve görüşlerine bağlılıklarının artmasına hizmet eder.  

Sözleşme organlarının üniversitelerde başörtüsüne ilişkin Türkiye 

hakkında verdiği kararlar, ulusal mahkeme kararlarıyla aynı yöndedir. AİHM, 

konuya ilişkin üç karar vermiştir. Bunlar Karaduman, Bulut ve Şahin 

kararlarıdır. 

Üç davaya ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında AİHM'in, 

kararlarını ulusal makamların kararları doğrultusunda tesis ettiği görülür. 

AİHM, başörtüsü sorununun aynı zamanda siyasi, tarihi bir sorun olduğunu 

ifade etmiş ve ulusal makamların daha doğru bir değerlendirmede 

bulunacağını belirtmiştir. Bu kararlarda üzerinde durulması gereken önemli 

hususlar vardır. 

Bunlardan birincisi, kararlarda, başörtüsü kullanımının, inancın bir 

zorunluluğu olup olmadığı konusu tartışılmamıştır. Sözleşme organları, 

inancın açığa vurumuna ilişkin davalarda, inanç ile inanca ilişkin eylem 

arasında bir zorunluluk ilişkisi arar. Sözleşme organları, zorunluluk ölçütünü 

1978'de Arrowsmith kararında ortaya koymuş ve bu kararından sonraki 

bütün kararlarında, bu ölçütlerin varlığını aramıştır.  Ancak Türkiye'ye 

yönelik verilen Karaduman, Bulut ve Şahin kararlarında, bahsedilen ölçütler 

aranmamış;  başörtüsünün, inancın zorunlu bir emri olup olmadığı yönünde 

bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Davada Mahkeme sadece, 

başörtüsünü “zorunlu bir dini vecibe gibi takdim edilen veya algılanan” bir 

simge olarak tanımlamakla yetinmiştir. Mahkeme'nin, önceki içtihadından 

ayrılarak, başörtüsünün inancın bir emri olup olmadığı yönünde tespitte 

bulunmaktan kaçınması yerindedir;  zira bu konu ilahiyat doktrininde de 
46önemli tartışmalara sebep olmuştur.

AİHM'in, başörtüsü kullananların kullanmayanlar üzerinde baskı 

yarattığı yönündeki genellemesi ve bu nedenle devlet müdahalesinin 

gerekliliğini vurgulaması da önceki içtihatları ile uyumlu değildir. Zira 

Sözleşme sistemine göre kişiler, kendilerini baskılardan koruma iradesine 

46 Başörtüsünün İslam inancının zorunlu bir gerekliliği olup olmadığı hususunda ulusal ve uluslararası İslam 
doktrininde tartışmalar yaşanmaktadır. Başörtüsünün İslam inancının zorunlu bir uygulaması olmadığı 
görüşleri için bkz.: Şuheyb Bin Şeyh, Laik Dünyada İslam: Yeni Bir Değerlendirme, Çeviren: Doğan 
Yurdakul, İstanbul, Sabah Kitapları, 1998; Şahin Filiz, Bireysel Dindarlık mı Kamusal Dinsellik mi?: 
“Başörtüsü” Söyleminin Dinsel Temelsizliği ve İslam Felsefesi Açısında Eleştirisi, 4. Baskı, 
Antalya, Yeniden Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2008; Yaşar Nuri Öztürk, İslam Nasıl 
Yozlaştırıldı, İstanbul, Yeni Boyut, 2000, s. 355-365. Başörtüsünün İslam inancının zorunlu bir gerekliliği 
olduğu görüşü için bkz. Süleyman Ateş, Kur'ân-ı Kerîm Tefsîri, 4. Cilt, Yeni Ufuklar Neşriyat, 1988, s. 
1807-1809.



sahiptir. Devletin müdahalesinin gerekliliği, ancak kişilerin kendini 

baskılardan kurtaramayacağı noktasında meşrulaşır. Larissis ve diğerleri / 
47Yunanistan kararı konuyu açıklamak bakımından önemlidir.  Karara konu 

olayda muvazzaf  iki subay, kendi emrini altında bulunun askerlere ve sivil 

bazı kimselere dini telkinde bulunmuştur. Mahkeme emir altında olan 

askerlerin kendilerini baskıdan koruyamayacaklarını dolayısıyla bu kişilere 

yapılan telkinin inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu; ancak sivil kişilerin 

kendilerini koruyabileceklerini dolayısıyla bu kişilere yapılan telkinin 

sınırlandırılamayacağını ifade etmiştir. 

Başörtüsü konusunda da aynı anlayış geçerlidir, özellikle üniversite gibi 

reşit ve yetişkin gençlerin bir arada bulunduğu bir ortamda, başörtüsü 

kullananların kullanmayanlar üzerinde baskı kurduğunun düşünülmesi 

zordur ki bu yorum düşüncenin tersini de doğrular, dolayısıyla 

kullanmayanlar da kullananlar üzerinde bir baskı yaratabilir. Bu bakımdan 

ulusal mahkemelerin ve AİHM'in bu yorumunun hukuk anlayışına uygun bir 

yorum olduğunu söylemek güçtür.

Genel bir değerlendirmede bulunulduğunda AİHM'in davaya ilişkin 

yorumları,  ulusal makamların yorumlarıyla paraleldir. Avrupa'da hiçbir 
48devlette üniversite düzeyinde başörtüsü yasağı olmamasına  rağmen, verilen 

bu karar, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal gerçekliklerinin vurgulandığı bir 

karar olması nedeniyle Türkiye'ye özgü bir karardır. Ulusal mahkemelerin bu 

konuda içtihat değişikliğine gitmesi halinde, AİHM'in de içtihadını aynı 

yönde değiştireceği kuvvetle muhtemeldir.

D. Din Derslerine İlişkin Tartışmalar

Anayasa m. 24'te düzenlenen zorunlu din dersleri, ulusal mahkeme ve 

AİHM kararlarına konu olmuş ancak hala çözüme kavuşmamış önemli bir 
49konudur.  Din eğitimi ve öğretimi Anayasa m. 24/4'te şöyle düzenlenmiştir: 

“Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din 

kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler 

arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, 

küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.”

Maddenin lafzından anlaşılacağı üzere, Anayasa'da “din öğretimi” ve 

“din eğitimi” olmak üzere iki kavram kullanılmış; dinî öğretimin zorunlu, 

47 Larissis ve diğerleri / Yunanistan, Bn. 23372/94, 26377/94, 26378/94, 24.02.1998.
48 Arslan, a.g.e., s. 73; Yasemin Karakasoglu, “Almanya'da Okullarda ve Üniversitelerde Başörtüsü  Olayı”, 

(Erişim) http://www.enfal.de/genel17.htm , 05.01.2012.
49 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 152-162.



dinî eğitimin ise isteğe bağlıdır olarak verileceği düzenlenmiştir. Bu noktada  

“dinî eğitim” ve “dinî öğretim” arasındaki farkın ortaya konması gerekir. 

Sözleşme organları bu farkı, Campbell/Cosans kararında ortaya koymuştur.  

Buna göre dinî eğitimde çocuğa belirli bir inanç aşılanır, inancın ibadet 

şekilleri uygulatılarak öğretilir. Dinî öğretimde ise çocuğa bütün dinlere 
50ilişkin genel kültür düzeyinde bilgi verilir.  Dinî eğitimin zorunlu olarak 

okutulması inanç özgürlüğüne aykırıdır; dinî öğretim ise zorunlu olarak 

okutulabilir. 

Türkiye'deki uygulamaya bakıldığında, zorunlu din derslerinin içeriğinin, 

dinî eğitim niteliğinde olduğu ulusal mahkeme ve AİHM kararları ile ortaya 

konulmuştur. AİHM'in 2007 yılında verdiği Hasan Eylem Zengin kararında 

ilköğretim 4., 5., 6., 7., 8. ve 9. sınıflar için okutulan zorunlu din kültürü ve 

ahlâk bilgisi ders kitapları incelenmiş; kitapların nesnellik ve çoğulculuk 

ölçütlerini karşılamadığına ve dinî eğitim verir nitelikte olduğuna karar 
51verilmiştir.  Ancak üzerinden beş yıl geçmesine karşın, halen kararın 

gerekleri yerine getirilmemiştir.

E.  Vicdani Ret Tartışmaları

Vicdani ret hakkı, savaş karşıtı inançlara mensup kişilerin, zorunlu askeri 
52 hizmetten muaf  tutulmasına imkan sağlayan bir haktır. AİHM kararları 

dikkate alındığında bu hak, sahip olunan inancın ancak savaş karşıtı mutlak 

ve kesin emirler içermesi halinde tanınır. Bir başka deyişle, vicdani ret talep 

etmek için kişi savaş karşıtı bir inancın mensubu olmalıdır. 

Bazı inançlar, sadece saldırı değil savunma savaşında da insan öldürmeyi 

yasaklayabilmektedir. Yehova Şahitliği, Quaker Kilisesi, Mennonite Kilisesi 

ve Brethren Kilisesi'nin, Hıristiyan pasifizmini savunan görüşleri yaygın 
53

olarak bilinmektedir  ve bu inançlara mensup kişiler vicdani ret talep 

edebilmektedir. Buna benzer inançların dışında kalan, devlet kurumuyla 

kavgalı siyasi tercihler, askerlik hizmeti süresince bakmakla yükümlü olunan 

kişilerin kötü duruma düşmesi ve benzeri kişisel sebepler, AİHS m. 9 

kapsamında değerlendirilen inançlar kategorilerine girmediğinden vicdani 

ret hakkının gerekçesi olarak kabul edilemez.  

50 Campbell ve Cossans/İngiltere, Bn. 7511/76 ve 7743/76, 25.02.1982.
51      Hasan ve Eylem Zengin / Türkiye, 09.10.2007, Bn. 1448/04; Çeviri:  .
52     Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Hande Seher Demir, Vicdani Ret Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, 

Yıl: 69, Sayı: 2011/4, s. 215-259, (çevrimiçi) Erişim: 
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/AnkaraBarosu/guncel.html , 15.02.2012.

53    Abdurrahman Küçük, Günay Tümer, Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Ankara, Berikan Yayınevi, 
2010, s. 429.



Kaynağını Batıdan ve daha çok Hıristiyanlık inancından alan vicdani ret 

hakkı, hukuken tanınsa da Türkiye'de çok sınırlı bir uygulama alanı 

bulacaktır. Zira Türkiye'de çoğunluğun mensup olduğu İslam inancı, vicdani 

ret hakkına kaynaklık edebilecek esaslara sahip değildir.  Ancak yine de 

Türkiye, AİHM kararları uyarınca, vicdani ret hakkını tanımakla 

yükümlüdür. 
54AİHM ilk olarak Bayatyan / Ermenistan kararıyla  vicdani ret hakkını 

inanç özgürlüğü kapsamında ele almış ve ardından verdiği Erçep/Türkiye 
55kararıyla,  Yahova Şahidi vatandaşına vicdani ret hakkı tanımamasından 

ötürü Türkiye'yi, inanç özgürlüğünü ihlalden mahkum etmiştir.  Türkiye, 

AİHS m. 46/1'e göre Mahkeme'nin kararlarına uymakla yükümlüdür.

Vicdani ret hakkı, inancını açıklama özgürlüğü kapsamında kabul edilmekte 

ve AİHS m. 9 / 2'de belirtilen sebep ve usullerle sınırlandırılabilmektedir. 

Vicdani ret hakkının sınırlandırılamaz bir hak olduğu kimi yazarlarca 
56savunulmakla birlikte;  bu hakkın AİHS m. 9'a göre kamu güvenliğinin, kamu 

düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla sınırlandırılması inanç özgürlüğüne haksız bir müdahale 

teşkil etmez. 

SONUÇ

Kişilerin manevi dünyalarında inançlarına verdikleri önemden hareketle; 

din ve vicdan özgürlüğünün insan hakları kuramındaki önemine dikkat 

çekmek gerekir. Sahip olunan inançlar, kişilerin bireysel ve toplumsal 

kimliklerinin şekillenmesinde çok önemli bir yere sahiptir ve devletin din ve 

vicdan özgürlüğünü sınırlandırırken çok dikkatli olması gerekir. AİHS'ne ve 

AİHM kararlarına bakıldığında inanç özgürlüğünün sınırlandırılma 

rejiminin dar bir kapsamda düzenlendiği, vicdan ve inancını açıklama 

özgürlüğünün geniş bir kapsamda korunduğu görülmektedir.

Çalışmada, inancını açığa vuruma özgürlüğüne ilişkin Türkiye'de ortaya 

çıkan, nüfus cüzdanlarında din hanesi, başörtüsü, din dersleri ve vicdani ret 

uygulamaları olmak üzere dört örnek üzerinde durulmuştur. Bu örnekler 

özellikle hukukî zeminde ve / veya toplum nazarında henüz çözüme 

kavuşmamış olmaları bakımından üzerinde durulması gereken sorunlardır. 

Bahsedilen sorunların çözümünde ve sınırlandırılma rejiminin 

54 Bayatyan / Ermenistan, Bn. 23459/03, 07.07.2011.
55 Erçep / Türkiye, Bn. 43965/04, 22.11.2011.
56 Osman Can, a.g.m., s. 13.



belirlenmesinde, öncelikle sorunun sınırlandırılamaz olan vicdan özgürlüğü 

kapsamında mı; yoksa sınırlandırılabilir olan inancını açıklama özgürlüğü 

kapsamında mı değerlendirileceğinin saptanması gerekir. 

Kimlik belgeleri ve nüfus kayıtlarında din hanesi uygulaması, kişilerin 

manevi dünyalarında sahip oldukları inançların ifşa edilmesi sonucunu 

doğurması bakımından sınırlandırılamaz olan vicdan özgürlüğüne aykırıdır. 

Bu anlamda devletin ne sebeple olursa olsun, kişilerden inancını açığa 

vurmasını talep etmesi AİHS m. 9'un ipso facto ihlali anlamına gelir. 

Türkiye'nin, Sinan Işık / Türkiye kararının ve insan haklarına saygılı bir 

hukuk devleti olma idealinin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla kimlik 

belgeleri ve nüfus kayıtlarında yer alan din hanesi uygulamasını tamamen 

kaldırması gerekmektedir.

Kamu kurumlarında devlet memurlarının ve üniversitelerde öğrencilerin 

kullandığı başörtüsüne ilişkin yapılan tartışmalar, inanç özgürlüğünün 

sınırlandırılabilir bir alanı olan inancını açıklama özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilmelidir. Başörtüsünün kullanımın sınırlandırılmasında, kamu 

güvenliğinin, düzeninin ve menfaatlerinin ya da başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunmasının amaçlanmasına ve sınırlandırmanın 

demokratik toplum anlayışı çerçevesinde, yasayla yapılması gerekliliğine 

dikkat edilmelidir. 

Devlet okullarda verilen din derslerinin “din eğitimi” niteliğinde olması, 

öğrencilerin manevi dünyalarında sahip oldukları inançları hedef  alması 

bakımından sınırlandırılamaz olan vicdan özgürlüğüne aykırılık 

oluşturmaktadır. Din derslerinin içeriğinin, tüm dinlere ilişkin genel kültür 

mahiyetinde bilgi veren “din öğretimi” niteliğinde olması halinde, bu 

derslerin zorunlu olarak okutulması inanç özgürlüğüne aykırılık yaratmaz. 

Türkiye'de verilen zorunlu din dersleri,  ulusal mahkeme kararlarına ve 

AİHM'in Hasan Eylem Zengin / Türkiye kararına konu olmuş; derslerin 

içeriğinin İslam inancının Sünni mezhebine yönelik sistematik telkin 
57niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.  Bu kararlar ışığında Türkiye'nin, 

okutulan zorunlu din derslerinin içeriğini “dinî öğretim” yönünde 

değiştirmesi ya da zorunlu olmaktan çıkararak seçmeli veya talebe bağlı hale 

57 Mehmet Semih Gemalmaz, Türk Kıyafet Hukuku ve Türban, Legal Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul, 
2005, s. 116; Bülent Tanör, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, BDS Yayınları, 1991, s. 68; 
Kaboğlu, a.g.e., s. 369; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Basın Yayın 
Dağıtım, 2010, s. 69.



getirmesi gerekmektedir. 

Vicdani ret hakkı, Türkiye'nin AİHS m. 46/1 uyarınca tanımakla 

yükümlü olduğu bir haktır. Zira AİHM, ilk kez Bayatyan/Ermenistan kararı 

ile vicdani ret hakkını inanç özgürlüğü kapsamında tanımış ve 

Erçep/Türkiye kararı ile Türkiye'yi vicdani ret hakkını tanımamaktan ötürü 

AİHS m. 9'u ihlalden mahkum etmiştir. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken 

en önemli husus Türkiye'nin vicdani ret hakkını ancak savaş karşıtı bir 

“inancın” mensubu olan kişilere tanımakla yükümlü olduğudur. 

“İnanç”lardan değil, “düşünce”lerden kaynaklanan vicdani ret talebi, 

zorunlu askerlik hizmetinden vicdani ret hakkı kapsamında muafiyet 

sağlayacak nitelikte görülmemektedir. 

Çalışmada, inanç özgürlüğünün iki boyutu olan vicdan özgürlüğü ve 

inancını açıklama özgürlüğü kapsamında hukuk ve / veya toplum nazarında 

tartışma bulan bazı konular ele alınmış ve sorunların tespitine gayret 

edilmiştir. Türkiye'nin, inanç özgürlüğüne yönelik uygulamalarını, AİHM ve 

ulusal mahkemeler tarafından getirilen çözümler doğrultusunda 

değiştirmesi, demokratik ve özgürlükçü yönetim anlayışının sağlanması için 

gereklidir. 

KAYNAKÇA

ANAYURT, Ömer; Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel 
Başvuru Yolu, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004.

ANAYURT,  Ömer; “Kimlik Kartlarına Din Hanesi: AİHM Kararının 
Analizi”, Zaman Gazetesi, 10.02.2010, 'çevrimiçi' (Erişim) 
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=949911&title=kimlik-
kartlarina-din-hanesi-aihm-kararinin-analizi , 01.01.2012.

ARSLAN, Zühtü; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, 
Ankara, Avrupa Komisyonu Liberal Düşünce Topluluğu, 2005. 

ATEŞ, Süleyman; Kur'ân-ı Kerîm Tefsîri, 4. Cilt, Yeni Ufuklar Neşriyat, 
1988.

DEMİR, Hande Seher; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
Işığında Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü, Ankara, Adalet Yayınevi, 
2011.

DEMİR, Hande Seher; Vicdani Ret Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 
69, Sayı: 2011/4, s. 215-259, (çevrimiçi) Erişim: 
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/AnkaraBarosu/guncel.html , 
15.02.2012.



DİNÇKOL, Bitherin; 'Türkiye'de Anayasal Düzen ve Laiklik', (Erişim) 
http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/d1/M00007.pdf, 01.01.2012.

ERDOĞAN, Mustafa; İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara, Orion 
Kitabevi, 2007.

EVANS, Carolyn; Freedom of  Religion Under the European

Convention on Human Rights, New York, Oxford University Press, 2001.

EVANS, Malcolm D.; Religious Liberty and İnternational Law in Europe, 
New York, Cambridge University Press, 2008.

FİLİZ, Şahin; Bireysel Dindarlık mı Kamusal Dinsellik mi?: “Başörtüsü” 
Söyleminin Dinsel Temelsizliği ve İslam Felsefesi Açısında Eleştirisi, 4. 
Baskı, Antalya, Yeniden Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2008.

GEMALMAZ, Mehmet Semih; Türk Kıyafet Hukuku ve Türban, Legal 
Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul, 2005.

GÖZLER, Kemal; Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Basın Yayın 

Dağıtım, 2010.

HAZIR, Hayati; Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Alter Yayınları, Ekim, 
2004.

KABOĞLU, İbrahim Ö.; Özgürlükler Hukuku, 6. Baskı, Ankara, İmge 
Kitapevi, 2002.

KARAKASOGLU, Yasemin; “Almanya'da Okullarda ve Üniversitelerde 
Başörtüsü  Olayı”, (Erişim) http://www.enfal.de/genel17.htm , 05.01.2012.

KÜÇÜK, Abdurrahman; TÜMER, Günay; KÜÇÜK, Mehmet Alparslan; 
Dinler Tarihi, Ankara, Berikan Yayınevi, 2010.

MURDOCH, Jim; Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü: Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesinin Uygulanmasına Dair Kılavuz Kitap, 
Çeviren: Defne Orhun, Belçika, Avrupa Konseyi, 2007, 'çevrimiçi' (Erişim) 
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_Mad9_Dusun
ceVicdanDin.pdf  , 05.01.2012.

ÖKTEM, Akif  Emre; Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü,  Ankara, 
Liberte Yayınları, 2002.

ÖKTEM, Niyazi; “Temel Hak ve Özgürlüklerden Düşünce ve İnanç

Özgürlüğünün Özü”,  İnsan Hakları, İstanbul, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Hukuk Müşavirliği ve Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi, 1995. 

ÖZEK,  Çetin; Devlet ve Din, İstanbul, Ada Yayınları, 1983.

ÖZTÜRK, Yaşar Nuri; İslam Nasıl Yozlaştırıldı, İstanbul, Yeni Boyut, 
2000

Sweden Recognises New File-Sharing Religion Kopimism, Erişim:  
http://www.bbc.co.uk/news/technology-16424659, 07.01.2012.
Şuheyb Bin Şeyh, Laik Dünyada İslam: Yeni Bir Değerlendirme, Çeviren: 



Doğan Yurdakul, İstanbul, Sabah Kitapları, 1998.

TANÖR, Bülent; Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, BDS Yayınları, 
1991.

TOKER, Yalçın; Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti, İstanbul, Türkiye 
Milli Kültür Vakfı, 1993.

AİHM KARARLARI

Arrowsmith / İngiltere, Bn. 7050 / 75, 12.10.1978.

Bayatyan / Ermenistan, Bn. 23459/03, 07.07.2011. 

C / İngiltere, Bn. 10358 / 83, 15.12.1983.

Campbell ve Cossans / İngiltere, Bn. 7511 / 76 ve 7743 / 76, 25.02.1982. 

Chauhan / İngiltere, Bn. 11518 / 85, 65, 16.05.1990. 

D / Fransa, Bn. 10180 / 82,  06.12.1983. 

Dahlap / İsviçre, Bn. 42393 / 98, 15.02.2001.

Erçep / Türkiye, Bn. 43965/04, 22.11.2011.

Hasan ve Eylem Zengin / Türkiye, Bn. 1448 / 04, 09.10.2007.

ISKCON and 8 Others / İngiltere, Bn. 20490 / 93, 08.03.1994. 

Larissis ve diğerleri / Yunanistan, Bn. 23372 / 94, 26377 / 94, 26378 / 94, 
24.02.1998.

M.A.B., W.A.T. ve J.-A.Y.T. / Kanada, Bn. 570 / 1993, 14.10.1993.

Khan / İngiltere, Bn. 11579 / 85, 07.07.1986.

Kokkinakis / Yunanistan, Bn. 14307 / 88, 25.05.1993. 

Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas ve diğerleri / Avusturya,  Bn. 
40825 / 98, 31.07.2008. 

Sinan Işık / Türkiye, Bn. 21924 / 05, 02.02.2010.

X / İngiltere, Bn. 6886 / 75, 18.05.1976.

X / İngiltere, Bn. 8160 / 78, 12.03.1981.

Yanaşık / Türkiye, Bn.14524 / 89, 06.01.1993.



Prof.Dr. Şahin FİLİZ
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölüm Başkan Yardımcısı

Diyalog ve Çatışma

Dinler ve inançlar arası diyalog veya çatışmadan söz edebilir miyiz? Başka 

türlü sorayım. Farklı dinler ve dinlere bağlı insanlar bir arada yaşayabilirler 

mi? Yoksa bu mümkün değil, kesinlikle çatışırlar diyebilir miyiz? İnançlar 

çatışır ya da uzlaşırlar mı ?

Bu sorularının hepsine hayır cevabı verebiliriz. Çünkü çatışan veya 

diyalog kuran, ne dinler, ne de inançlardır. Başka başka din ve inançlara sahip 

insanlar, ne çatışırlar, ne de aralarında pürüzsüz bir ittifak kurabilirler.

İnanç Bir Süreçtir

Dinler ve inançlar, bir toplum veya milletin kültürünü oluşturan en 

önemli unsurdur. Modern yaşamda şu ya da bu dine mensup olmak, 

kültürlerarası geçirgenlik nedeniyle başkasından ayrıcalıklı olma şansını 

ortadan kaldırmıştır. İnançların değil de kültürlerin uzlaşı veya çatışma içinde 

olması, laiklik ilkesini açıklamak için yeni bir kapı açıyor demektir. Çünkü bir 

dine inanmak, en nihai noktada kişinin kendi iç dünyası içinde olup biten bir 

süreçtir. 

Düşünün ki, en basit olayda bile kişi kendi iç dünyasında, aklında veya 

vicdanında, hesabı kapatılmamış bir yığın sorgulamalara başvurur. En somut 

ve gündelik bir durumda kişi, düşündüğünü sonuçlandırsa bile, evvelini ve 

ahirini hala ölçüp tartmayı sürdürür. Üstelik oldu bitti diye baktığımız nice 

sıradan işlerin beklenmedik sonuçlarıyla karşılaşabiliriz. Basit olgu ve 

olaylarda dahi kesintisiz bir süreç varsa, inanç konusunda bu süreç daha ince 

ayarlı ve son derece karmaşık olacaktır. Karmaşayı zihninde ve ruhunun 

derinliklerinde yaşadıkça inanç, her an tazeliğini korur; canlıdır ve bitimsizdir. 



Olmuş bitmiş bir şey değildir. Sonuçlanmaz ve kalıcılığını da bu iç 

mücadeleye borçludur. İnanan insanın bu anlamda belki kafası karışık 

değildir ama zihninde ve ruhunda bin bir çeşit sorular ve cevaplar birbiriyle 

sürekli çarpışır durur. Kendi içinde süreç olan inanç, başkalarına kesinleşmiş 

ve en son cevabı bulunmuş bir meta olarak takdim edilemez. İnanç, zihin ve 

ruhun ortaklaşa beslendikleri, sürekli de beslenmek zorunda oldukları bir 

erdemlilik halidir. Erdemlilik ise, sonu gelmeyen bir ahlaksal değer 

mücadelesini gerektirir. Ahlak somut cevaplar ve sonuçlar değil, erdemsizliği, 

her başkaldırışında öncelikle iç dünyamızda bastırmaya yarayan bir ruh 

disiplinidir.

Çatışan ya da Uzlaşan Kültürlerdir

Din, inancın örgütlenmiş biçimidir. Din bize, inancımızı hazır 

örgütlenmiş olarak sunma iddiasındadır. Ancak bu ne yazık ki bir iddia ve 

temenniden öte gidememektedir. Çünkü bırakın farklı dinleri, aynı din içinde 

dahi, farklı inanç örgütlenmesi hep kaçınılmaz tarihsel bir gerçeklik olmuştur. 

Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Zeydilik, Nusayrilik ve yüzlerce mezhep, bu tip 

örgütlenmenin örnekleridir. Üstelik çokluğundan sayamayacağım bu 

mezheplerin kendi içinde bile birbirini temelden reddeden mezhep içi inanç 

blokları vardır. 

Peki, Çatışma veya Uzlaşma Nerededir?

Eğer bir çatışma veya uzlaşmadan söz edeceksek, bunun, inanç 

örgütlenmelerinin yarattıkları kültürler arasında meydana geldiğinin altını 

çizmemiz gerekecektir. İşin hakikati böyledir. Hani, uzlaşı varsın kültürler 

arasında olsun, diye içiminizden geçtiğini biliyorum. Ancak çoğunlukla 

çatışmalara tanık oluyoruz. İslam dünyasının bu gününden geriye ya da 

gerisinden bu gününe tarihsel süreci izlediğimizde, aynı din içinde farklı inanç 

guruplarının yarattıkları kültürlerin hep çatışma halinde olduğunu esefle 

görürüz. Öyleyse, önce dinler arası diyalog veya uzlaşı değil, bir dinin kendi 

içindeki farklı inançların doğurduğu kültürleri arasında bir uzlaşı olup 

olmayacağı meselesi üzerine kafa yormak zaruridir. Çatışan inançlar değil, 

onların yarattığı kültürel unsurlardır. İslam ülkeleri arasındaki bir yandan 

kısıtlı diyalog ve diğer yandan geniş çatışma, aynı dindeki farklı inançların 

değil, asıl bu farklı inançların yarattığı farklı kültürlerden kaynaklanmaktadır.

Laiklik Olmasa

Laiklik işte tam bu noktada doğal olarak kendini dayatmaktadır. İtikadi 

değil ama siyasi bir tavır olan laiklik, hem aynı din içindeki hem de farklı 



dinlerdeki farklı inançların yarattıkları kültürleri uzlaştırabilecek henüz daha 

iyisi icat edilmemiş bir çaredir. Gerçi inançların çatışması ya da uzlaşımını 

sağlayan laiklik değildir. Çünkü inancın, insanın kendi iç dünyasında ve 

ruhunun derinliklerinde devam ede gelen diyalektik bir süreç olduğunu 

söylemiştik. Laikliğin bu noktada insanın vicdanı ve zihinsel süreçleriyle ilgili 

yapabileceği olumlu ya da olumsuz bir katkısı yoktur. Asıl katkısı, bu 

inançlardan kalkılarak yaratılan farklı kültürler arasındaki çatışmayı önlemede 

ve bunu uzlaşıya dönüştürmede görülecektir. Din ve inanç, vicdanda yaşanan 

kesintisiz ama sonuca bağlanmamış bir iç tecrübe olduğu için, laiklik bu 

aşamada istese de kişiye müdahil olamaz; hem müdahil olması için de bir 

sebep yoktur.  Laiklik, kültürlerin en önemli kaynağı olan inançları zaten 

denetleyemez. Ancak onların ürettikleri yaşam biçimleri, ibadet tarz ve 

şekilleri, davranış ve yapıp-etmelerden doğan somut unsurları tüm 

farklılıkları ve çeşitlilikleriyle uzlaştırmak için zemin hazırlar. Çatışmaları 

önlemeye çalışır. 

Şu halde, dinler ve inançlar, iç süreçler oldukları için, ne diyalog ne de 

çatışma tesis edebilir; ancak ürettikleri kültürler bakımından olumlu ya da 

olumsuz etkileşime girebilirler. 

Eğer Türkiye diğer İslam ülkelerine benzeseydi, çatışma, aynı din içinde 

farklı inançların çatışmasına sahne olurdu. İslam ülkelerindeki iç çatışmalar, 

ironik biçimde benim tezimi alt üst etmektedir. Bu hiç olmazsa görünüşte 

böyledir. İslam içinde Müslümanlar, kabile içinde kabileler ve çöl içinde çöller 

aynı dinin aynı inancını paylaşmalarına rağmen birbirilerini kıyasıya 

boğazlamaktadırlar.  Oysa çatışan inançlar değildir. Çünkü İslam ülkelerinde 

düşünce ve inanç üretilmeyeli beri asırlar olmuştur. Çatışan, kültürsüzlüğün 

kültürleridir.

Türkiye çok şanslıdır. Aynı din içinde farklı inançların varlığını ve 

birlikteliğini sağladığı gibi, bunların ürettikleri farklı kültürleri de laik 

cumhuriyet geleneğiyle uzlaşım içinde tutabilmektedir. Hatta farklı dinlerin 

kültürleri ile İslam kültürünü laik tavrı nedeniyle uzlaşmış bir güce 

dönüştürmesini bilmiştir.

Atatürk'ün dehasını, yeniden keşfediyoruz.

İnanç ve Özgürlük Etik Kavramlarıdır

İnanç ve özgürlük kavramları, insanlık tarihi kadar eskidir ve belli bir dine 

ait değildir. İnsan, kendisini diğer varlıklardan ayıran belirli özelliklerinden 

başka, en çok ve belki de en açık biçimde bir ahlak varlığı olmakla öne çıkar. 



İnanç özgürlüğe bağlıdır. Ancak özgürlük de sorumlulukla birlikte vardır. 

İnanç, bireyin istediği şeye kısıt getirilmeksizin inanma ihtiyacını karşılar. 

İnanmanın gereklerini yerine getirme noktasında, inanca özgürlük ve 

sorumluluk kavramları sosyal ve hukuksal kısıtlar ve sınırlar vaz eder. Çünkü 

birey toplumun bir parçasıdır. Belki inanma aşamasında bireysel tüm 

haklarını kendi vicdan ve  düşüncesinde kullanma özgürlüğüne sahiptir, 

ancak inandıklarını uygulama aşaması toplumsal platformda 

gerçekleşebileceği için, sınırlamalar getirilir. Bireysel olarak inanıp 

düşündüğümüz herşeyi, bir parçası olduğumuz ve çok farklı düşünce ve 

kanaatlerin barındığı bir toplumda sınırsız ve sorumsuzca yerine getirmek 

özgürlük değildir. Kaldı ki bireysel olaraksahip olduğumuz inanç da kendi 

doğasında sınırsız ve sorumsuz olamaz. Etiğe, hukuka, temel insane 

normlara, toplumsal kural ve yaşama düzenine, kısacası ortak insani 

değerlere aykırı olan hiç bir inanç, özgürlük talebinde bulunamaz. Bilime, 

apaçık gerçeklere, insancıl düşünce ve kanaatlere taban tabana zıt hiç bir 

inanç, masum ve makul olamaz. Demek ki inanç için sınırlar aslında daha 

bireyin  vicdan ve kanaatleri oluşurken doğal olarak çizilmek iktiza 

etmektedir.

İnanç ve özgürlük kavramları doğrudan doğruya ahlak sorunuyla ilgili 

kavramlardır. Ahlak sorunu ise, insan varlığını en iyi tanımlayan bir düşünce 

ve duyguyu içerir. İnanmak güven duymak, bel bağlamak, inanılan şey ile 

kendisi arasında mesafenin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasıdır. 

Vurgulamak gerekir ki, inanç insanın en doğal ve en temel ihtiyacıdır. Ahlak 

sorunu nasıl ki sadece insanla ilgili ise, içinde yer alan inanç da yine yalnız 

insanla ilgilidir. Çünkü insanın altındaki canlı-cansız varlıklar için ahlakın 

özgürlük ve sorumluluk gibi bu iki temel kavramı geçerli değildir. Bizim 

dışımızdaki varlıklar ne özgürdür, ne de sorumludur. Aynı durum Tanrı için 

de geçerlidir. O ne özgür ne de sorumlu olarak tanımlanamaz. O halde ahlak, 

ne bizim altımızdaki, ne de üstümüzdeki varlıklar için geçerli bir tanımlama 

değildir. Bu tanım sadece biz insanlara aittir.

İnanan kişi, eğer gerçekten inanıyorsa tüm varlığıyla kendisini inandığı 

ilkeye, dine ya da kişiye teslim etmiş demektir. İnsan vicdanında, duygu ve 

düşüncelerinde meydana gelen bu süreç, vicdani boyutunu koruduğu sürece 

insanın kendi ruh dünyasına has bir değer olarak varlığını devam ettirir. 

Ancak hiçbir inanç, insan tekinin ruh dünyasında başlayıp yine orada sona 

ermez. Ucu açık bir süreç olarak toplumsallaşma, inanç fenomeninin karşı 



konulamaz doğasını ele verir. Başka bir deyişle, her inanç üç aşağı beş yukarı 

toplumsallaşmaya doğru gelişme ve kendini açığa çıkarma itiyadındadır. 

İnanç, hurafelerden dini dogmalara, ilkel düzeydeki sanılardan bilimsel 

bulgulara kadar çok geniş bir tayfı ifade eder. Bilim, din ya da siyasi bir 

ideoloji, inanca dönüştüğü zaman birbirinden farklı özelliklerini yitirirler; 

hepsi de vicdani durağanlıktan toplumsallaşma hareketliliğine doğru 

genişleyip yayılır. Örneğin, dinlerin ve dini inançların dönemi olan 

Ortaçağlarda, din kapsamı içinde söylenen ve yapıp edilen her şey, kaynakları 

olan din ya da dinler kadar, dinleşebilmişlerdir. 

18. Yüzyıldan itibaren din ve din adamlarının dünyevileşme üzerindeki 

tesiri kırılınca bilim dinin tahtına oturmuştur. Din, insan ve yaşamı ile ilgili 

pek çok noktanın aydınlanmasını Tanrı ile mücadele etmek şeklinde 

yorumlayarak, insanın gücünü sürekli arka planda tutmayı başarmıştır. 

Vicdanen her şeyin Tanrı'ya havale edilmesinin ötesine geçerek, Tanrı'nın 

doğa için koyduğu değişmez genel-geçer yasalar da bu havale kapsamına 

alınarak insanoğlunun neyi ne kadar yapabileceğinin sınırları uzun süre 

saptanamamıştır. Bilim, dünya yaşamını kolaylaştırıcı icatlara ve bilginin 

teknolojiye aktarılmasında rüştünü ispata yarayan yeni bulgulara eriştikçe, 

dinin Tanrı hakkında öne sürdüğü güç ile ahlakı kullanarak sürekli 

sınırlamaya çalıştığı insanın gücünün sınırlarını daha nesnel ölçülerle 

belirlemeye başladı. Ancak bilim bu başarılarıyla edindiği bilimsel 

inandırıcılığının, zamanla kendini din yerine koyarak zedelenmesine mani 

olamadı. Bilime bilimsel metodolojinin sınırları dışına çıkmaması uyarısının 

yapıldığı yeni felsefi düşünce akımları ortaya çıktı. Ancak yazımızın konusu 

bu akımlar değildir.

Laiklik, bu bağlamda, her türden düşünce ve inanç özgürlüğünü 

sağlamayı amaçlar. Sözcük olarak “dine ve din adamı sınıfına ait olmayan” 

şeklinde anlam taşımaktadır. Bu anlam, kilisenin din adına her türlü bilimsel 

ve düşünsel gelişmeye direnmesi temel alınarak oluşmuştur, diyebiliriz. Bu 

nedenle laiklik, doğumu ve esinlendiği anlam kaynağı göz önüne alınarak din 

karşıtlığı şeklinde yorumlanmıştır. Oysa siyasi bir tavır olan laiklik, siyaset 

gibi değişken bir yönetim-çıkar ilişkisinde değerleri esas alan dinin 

araçsallaşmasını engellemeye yaramaktadır. Şu halde laiklik, sadece dini 

değil, her türlü inanç ve düşüncenin, kanaat ve duygunun özgürlüğü ile ilgili 

bir kavramdır. Laiklik, hangi inanç ve düşünce olursa olsun, toplumsallaşma 

aşamasında müdahil olur. Bu, her inandığımızı ve her düşündüğümüzü 



uygulamaya girişirken sınırlarla karşılaşacağımız anlamına gelir. Laiklik 

esasen, her bir inancı diğer inanç ve kanaatler adına denetlemek olmalıdır. 

Devletlerin resmi inanç ve dinlerinden söz edemeyeceğimize göre, laiklik, 

hiçbir inancı devlet adına denetlemek olmamalıdır. Diğer inançlara yer 

açmak için, ilgili inancın toplumsal alanda başka inançlara ket vurmasını 

önlemek üzere laiklik, işlevselleşir. 

Bireysel Hak, Aşiret Ya Da Grup Adına Talep Edilemez

Özgürlük, bilinçli birey ya da bireylerin ne talep ettiklerine ilişkin en 

çarpıcı hakların başında gelir. Doğrudan doğruya insanla ilgilidir ve bu 

yüzden tamamen ahlaki bir kavramdır. Ahlak bakımından eğitilmiş birey, 

aynı zamanda aydın insandır. Aydın insan, hak talebini kendisi, birey olarak 

yapar. Örgüt, grup, dernek ya da aşiret adına veya herhangi bir etnik grup ya 

da dini bağlılıklar adına dile getirilen özgürlük talepleri, doğrudan bireyin 

özgürleşmesine beklenen faydayı sağlamaz. Birey adına özgürlük talebinde 

başarı kazansalar da, bu tip grupların, mensubu olan bireylerine bu 

özgürlükten ne kadarını lütfedecekleri belli değildir. Özellikle inanç 

özgürlüğü, doğrudan bireyin kendi hak ve sorumlulukları etrafında 

düşünülmesi gereken bir değer olarak belirlenmelidir. Özgürlük, her şeyden 

önce bireyseldir. Grup ya da kitle adına özgürlük talepleri, bireyi beklediği 

özgürlük konusunda hayal kırıklığına uğratabilir. Öyleyse özgürlük, 

doğasında bireysellik ve aydınlanma olmak üzere iki temel özeliği taşımalıdır. 

Aksi takdirde özgürlük bir ahlak sorunu olarak değil, kitlesel bir sorun olarak 

algılanır. Birey bu kitlesellik içinde kendi varlığını ve mevcut özgürlüğünü 

yitirebilir.

İnanç Özgürlüğünün İki Unsuru

Buna gore, inanç özgürlüğünün sınırlarını iki esas unsur belirler: ilki, 

içten dışa doğru süreçtir. Birey bu süreçte bilincini kesintisiz aydınlanma ile 

yeniler. Neyi, neden istediğine dair fikirleri olgunlaşır. Her inandığı ve 

düşündüğü şeyin eylem alanına geçmesi gerekmediğinin farkına varır. 

Özgürlüğü kendisi için ister. Bir kişi, grup ya da topluluk için değil, temel 

insan hakkının bir gereği olarak bu talepte bulunur. Özgürlük isteyen insan 

teki, bu talebine koşut olarak sorumluluk altına gireceğini hesaplamalıdır. 

Çünkü özgürlük sorumluluk olmadan düşünülemez. Özgürlük bireysel bir 

talepse, karşılığı olan sorumluluk da bireyseldir; talep eden kişiye aittir. 

Özgürlükler, birey adına istenip sorumluklar bir dine, inanç ya da fikir 

sistemine yüklenemez. Çünkü özgürlük ve sorumluluk kavramları birbirine 



mütekabiliyet esası üzere bağlıdır.

İkinci esas, dıştan içe doğru olan unsurdur. Bu da laiklikle gerçekleşir. 

Bireyin elde ettiği özgürlük sonucu karşılaştığı sorumluluğu, toplumsal alana 

eylem ve davranış olarak yansıtmasını denetlemek işi, laikliğin müdahale 

alanı içine girer.

İnanç özgürlüğü dendiği zaman Türk toplumunda ilk anlaşılan şey, dini 

inanç ve bu inancın gereklerini özgürce yerine getirebilme serbestîsidir. Her 

din gibi İslamiyet'in de amentüsü ve inanç esasları vardır. Yine her din gibi 

İslamiyet'inde bir birey, toplum ve devletle ilgili yorumlara dayalı bir yığın 

tarihsel literatürü elimizdedir. Bununla birlikte, özgürlük taleplerinin, 

inandıklarımızın hukuksal ve siyasal alanlarla işlevselleşmelerine kadar 

uzanan sınırsızlığı göz önüne alınınca, bu ucu açık özgürlük istemi, aynı 

toplumda yaşayan başka din ve inançları kısıtlayarak ancak gerçekleşebilir. 

Din ve Tanrı adına istenen özgürlüklerin sınırı olmaz. Oysa din, kendi içinde 

sınırlıdır ve o da insan içindir. Aynı insan, özgürlüğü kendisi için değil de 

Tanrı ve din adına talep ettiği için, başka insanlar üzerinde kurmayı 

tasarladığı egemenlikte kesinlikle sınır tanımayacaktır. Tarih boyunca bitmek 

tükenmek bilmeyen farklı dinler arasındaki savaşlar ve hatta aynı din içindeki 

mezheplerin kıyasıya boğuşmaları bunun bariz kanıtlarındandır.

İnanç özgürlüğünün doğal sınırları, içten dışa bireysel sorumlulukla; 

dıştan içe de laiklikle çizilmelidir.

Özgürlük Denince Önce İnsan

Felsefe, en çok insanın kendi hakkında düşünmesi demektir. İnsan önce 

kendini keşfetmeli ki onu çepeçevre saran evreni, varlık dünyasını ve içinde 

yaşadığı toplumu hakkıyla anlayabilsin. Her bilim, insanı kendi sınırları içinde 

tanımlar. Hukuktan siyasete ve kimyadan fizik bilimlerine kadar birbirinden 

farklı insan tanımlarına rastlarız. Her biri kendi ilke ve yöntemlerine göre bu 

tanımı yapar. Kimi aklı, kimi düşüncesi ve kimi de eylem ve davranışlarını 

konu alır. Ancak insanı, tüm hakikatiyle tanımlayan tek disiplin, ahlaktır. 

Ahlak dışındaki tüm tanımlarda biz insanların diğer varlıklarla ortak bir veya 

birkaç yönüne rastlayabiliriz. Oysa ahlak konusunda hiçbir varlıkla ortak bir 

yönümüz yoktur. Hatta ahlak Allah için bile geçerli değildir.  Çünkü O bile 

bir ahlak varlığı olarak tanımlanamaz.

Ahlak varlığı olan tek canlı, insandır. İçinden geçirdiği niyeti, duygu ve 

düşünceleri ve dolayısıyla bunların yaşama geçirilmesi olan tüm eylemleriyle 

insan, bir ahlak varlığıdır.



Sorumlu Varlık Olarak İnsan

Allah ahlak varlığı değildir, dedim. Çünkü yapıp ettiklerinden, niyet ve 

tasarılarından kimseye karşı sorumlu değildir. Sorumlu olsaydı, O'nun için de 

bir özgürlük talebi olduğunu ileri sürmemiz gerekecekti. Ama bu noktada 

Allah özgür değildir sonucunu çıkarmak mantık dışı olur. Çünkü ne özgürlük 

ne de onun doğal gereği olan sorumluluk, Allah hakkında söylenemez. 

Allah'ın bir ahlak varlığı olarak tanımlanmadığını söylemek, O'nun ahlak 

erdemlerine aykırı kaza ve kader yarattığı anlamına gelmez. Allah, ahlak 

karşıtı bir varlık olarak da görülemez. Özgürlük ancak sorumlu varlık için 

istenen bir değerdir. Yaptıklarından ve eylediklerinden başkalarına karşı 

sorumlu olmak, Allah için düşünülemez. Aynı şekilde, insan dışındaki diğer 

varlıklar için de söz konusu olamaz. Öyleyse insan, sorumlu olduğu için 

özgür olmalı, özgür olduğu için de sorumluluk duymalıdır. Allah'ın yapıp-

etmelerinden sorumlu olduğunu ve dolayısıyla 'sonuçlarına katlanmak 

zorunda bulunduğunu' ileri sürmek gibi çelişki, O'nu Allah olarak bilmemize 

manidir. Diğer varlıkları da 'niyetleri ve eylemleri yüzünden yargılayıp 

sonuçlarından sorumlu tutmak”, bir başka çelişkiye düşmek olur. O halde 

aklı, düşüncesi ve eylemleriyle sorumlu olan; bu nedenle de yaptıklarının 

sonucuna katlamak durumunda olan tek varlık, insandan başkası değildir. 

Bu sorumluluk, ister yaşadığı topluma, ister inandığı dine ve Tanrı'ya karşı 

olsun, neticede insana şu ya da bu yükümlülüğü dayatır. Ödül veya cezaya 

muhatap kılar. 

Hukuk Ahlaktan Ayrılamaz Ya da Ahlaksız Bir Hukuk Olmaz

Her hukuki olan mutlaka ahlaki ilkelere uygun olmalıdır. Ama her ahlaki 

olan, kesinlikle hukuki olmak zorunda değildir. Çünkü hukuk ilham ve 

yönergelerini ahlaktan almak zorundadır ve her adımda ahlaka muhtaçtır. 

Her türlü ahlaki niyet ve eylem hukuka yansımaz. Bunların ancak bir kısmı 

hukukileşebilir. Ahlak tümdengelimsel, hukuk ise tümevarımsaldır. Yani 

ahlak genel ve kapsayıcı ilke ve kurallar vazeder; hukuk da olgu ve 

görüngülerden hareketle bu genel ilkelere uygun yargılara ulaşmaya çalışır. 

Görünüşte hukukun yaptırımı ahlaka göre daha etkilidir. Ancak gerçekte 

böyle değildir. Hukuk sizi, çoğu zaman mahkeme, karşı taraf  ve yargıçlar 

nezdinde yargılar.  Oysa ahlak sizi, tüm toplumda ve hemen her bireyin 

vicdanlarında mahkûm eder. Hukuki ceza ne de olsa, süre ve mekâna bağlıdır, 

ama ahlaki cezaların ne süre ve mekânları vardır; nerde başlar nerde biter, 

belli olmaz. Vicdanları ve toplumsal sağduyuyu tamir etmek bir ömrü alabilir. 



Hukuku erdemsiz bir hükme mahkûm etmek, ahlakı hukukun emrine 

vermek; halk deyişiyle aslanı kediye boğdurmak demektir.  Yargıtay'ın N.Ç. 

adlı mağdure hakkında verdiği hüküm, tam olarak bu durumu açıklar. Ahlakın 

alanı hukuktan daha geniş ve hukuku belirleyici konumda iken, bu yanlış 

kararla dar hukuk adeta geniş olan ahlaka ahlak dersi vermiştir. Eğer böyle bir 

hukuki kararın ardında bir siyasi ideoloji varsa, hukuk ahlaka, siyaset de 

hukuka tecavüz etmiş olmaktadır.

Özgürlük Zihinde Başlar

Özgürlük talebinde bulunmadan önce, ona inanıp inanmadığımızı; elde 

ettiğimiz takdirde özgürlüğün dayanılmaz sorumluluğunu taşıyıp 

taşıyamayacağımızı iyi hesap etmemiz lazımdır. Özgürlükten önce sorumsuz 

isek, özgürlüğün bize daha fazla sorumsuzluk sağlayacağını beklemek, 

hayaldir. Çünkü özgürlük daha fazla sorumluluk duygusuna hazır hale 

gelmemiz gerektiğini dikte eder. Başkasından özgürlük talep etmeden önce, 

zihinsel olarak özgür olup olmadığımızı iyice irdelemek gerekir. Acaba biz, 

başkasının elinde bulunup da ondan dilendiğimiz özgürlükten daha azına mı 

sahibiz? Zihnimizde birey olarak özgür olduğumuzu yeterince inanıyor 

muyuz? Başkasının bize vereceği özgürlük, bizim kendimize layık 

gördüğümüzden ileri bir aşamayı mı ifade ediyor? Benim zihnimdeki 

özgürlük sınırlarının, talep ettiğim özgürlüğün sınırlarından daha geniş ve 

mutluluk verici olduğundan gerçekten emin miyiz?

Türk toplumundaki özgürlük taleplerinin zihinsel fizibilitesi tam 

yapılmamıştır. Özgürlük isteyen dini, etnik ya da bölgesel aktörler, kendi iç 

dünyalarında talep ettiklerinden fazla bir özgürlük bilincine sahip olup 

olmadıklarını dönüp kendilerine sormalıdırlar. Dindar insanların en az özgür 

topluluk olduğunu ileri sürenlere bakalım. Cemaat ve sivil toplum örgütleri 

adına bu düşünceleri öne sürerken, kendi iç dünyalarında, zihinsel ve ahlaki 

olarak özgürlüğe ne denli bağlı oldukları tartışılır. Koskoca İslamiyet'i belli bir 

grup veya topluluk sınırları içinde yorumlamaya mahkûm eden gruplar, kendi 

zihinsel süreçlerinde başka yorumlara açık kapı bırakmazken, farklı 

anlayışlara hiçbir müsamaha göstermezken, nasıl olur da bu taleplerinde 

samimi olabilirler? Kendi zihinlerine ve çevrelerine, hali hazırda sahip 

oldukları özgürlüğü bile çok gören bu insanlar, istedikleri 'fazla'yı nerede 

değerlendireceklerdir? Aynı dine inanmak sınırı bile, aynı gruba göre 

inanmakla daha da daraltılmışken, elde edecekleri 'fazla özgürlüğü' ne 

yapacaklarını anlatmalıdırlar.



Asıl sorun, zihinlerdeki mahkûmiyettir. Kendi zihnini ve çevresini 

özgürlüğe layık görmeyeni, kimse özgürlük talebinde samimi ve gerçekçi 

görmez.

Etnik ve bölgesel özgürlük talepleri de bu örnekten ırağa düşmez. Aşiret 

yapısı, kan davası, kadına karşı şiddet, ırk fanatizmine düğümlenmiş ilkel ve 

saldırgan siyaset biçimiyle özgürlük talep ederken, adama, 'sen önce bu 

çağdışı ve köleci bağlarından özgürlük talep ettin mi' diye sorarlar. 

Özgürlük, önce zihinde başlar; bireyi inşa eder.  Özgürlük, bir topluluk, 

grup ya da cemaat, etnik ya da bölgesel kapsamda talep edilmezden önce, 

zihinsel ve ahlaki olarak talep edilir. Özgürlük önce bireyi yaratır. Özgür 

bireylerden oluşan bir topluluk varsa, o da millettir; aşiret ya da cemaat 

değildir. Aşiret veya küçük gruplar için özgürlük istemek, var olanı 

sindirememiş olduğu kadar, istenilenin de 'ne işine yarayacağını' bilmemek 

demektir.

Sorumsuz bir özgürlük, başıboş bir eyleme yol açar. Özgürlük istemek, 

insana hastır. İnsanın en temel hakkı elbette özgürlüktür. Ama ahlaki bir 

varlık olarak bu talepte bulunduğunu hiç unutmamak lazımdır. İsterken 

'insan', yararlanırken 'diğer canlılar' ya da 'Tanrı' imişçesine davranmak, 

insanın ahlaki bir varlık olarak tanımıyla kökten çelişir.

Ahlakı hukukun, hukuku da siyasetin vesayetinden özgürleştirmek, bireyi 

aşiret ve grupların vesayetinden özgürleştirmekle aynıdır. 

Birey, özgürlüğü kendi için istemelidir. Çünkü on bu verildiği zaman, 

sınırlarını kendi tayin etme hakkını elde etmiş olur. Aksi halde, birey topluluk 

ya da grup için özgürlük talebiyle ortaya çıkarsa ve mensubu bulunduğu grup 

sonuçta istediğini alırsa, bunda emeği olan bireye o özgürlükten ne kadarını 

lütfedeceği belli değildir. Grubu için talep ettiği özgürlüğü, bu kez birey, 

mensubu olduğu grubun elinden kurtarmak için mücadele etmek zorunda 

kalacaktır.

İnanç, Siyaset ve Tutkuların Aleti Olamaz

1920'ler sonunda Cumhuriyet'in laik temeller üzerine oturtulması 

ardından hükümet 1930'lu yıllarda dikkatinin büyük kısmını ideolojik 

temellerine adadı. İlk olarak 24 Eylül 1931'deki bir konuşmasında Atatürk, 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılığın 
1Kemalizm'in temel ilkeleri olduğunu ilan etti.

1 Soner Çağaptay, Türkiye'de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik Türk Kimdir? Çvr. Özgür Bircan, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Y., 2006, s. 17.



Bu ilkeler aynı zamanda inanç ve düşünce özgürlüğünün siyasi ve 

düşünsel temelleridir. Ben bunlar arasında özellikle Milliyetçilik ilkesinin 

düşünce ve inanç özgürlüğünün esaslı şartlarından biri olduğunu belirteceğim 

ve muhafazakârlıkla kıyaslayacağım.

İnanç Özgürlüğü ve Sınırları Açısından Milliyetçilik ve 

Muhafazakârlık

Geçmiş çağlarda, birer değişiklik aracıydılar. Doğmakta olan bir din 

hareketi, baştan aşağı değişiklik ve denemelerle doludur ve her yönden yeni 

görüşlere açıktır. İslamiyet, doğduğu zaman, örgütlendirici ve modernleştirici 

bir ortam meydana getirmiştir. Ancak diğer dinler gibi İslamiyet de 

muhafazakârlaşmaktan kurtulamamıştır. Oysa bir dinin muhafazakârlaşması, 
2can suyunun pıhtılaşması gibidir. 

Muhafazakârlar, ontolojik bakımdan bireyin zayıf  ve aile, din, gelenek gibi 

kurumlarla desteklenmesi gereken bir varlık olduğuna inanırlar. 

Epistemolojik bakımdan bireyin akıl kapasitesinin sınırlılığını vurgulayarak, 

tarihi tecrübenin ve pratik bilginin soyut akıl yürütmeye tercih edilebilir 

olduğunu kabul ederler. Siyasi bakımdan da hiçbir biçimde her şeye muktedir 

olduğuna inanmadıkları soyut akıl yürütmelerle üretilen "devasa projeler”den 

ve siyaset alanının ara kurumlar aleyhine genişletilmesinden kaygı duyarlar.

Milliyetçilik ve muhafazakârlık birbiriyle uyuşmaz. Milliyetçilik 

inkılâpçıdır, muhafazakârlık ise mevcut statükonun ve onun getirdiği şartların 

korunmasını ideolojik olarak savunur.

Milliyetçilik ilkesi, toplumsal ilerleme ve gelişme için vazgeçilmez bir 

ilkedir. Herhangi bir etnik kökene göndermede bulunmaz. Türk Milliyetçiliği, 

kültürel ve tarihsel birlik ve beraberliği resmeder.  Bununla da kalmaz; Türk 

toplumu içinde mevcut farklı etnik kökenlerin, din ve mezheplerin 

birbirlerine tasallut ve tahakkümlerinin de önüne geçer. Türklük bu sebeple 

şemsiye bir kimliktir; ırki kökene dayalı hiç bir kimlik, belirli bir din ya da 

mezhebe bağlı hiçbir din yorumu diğerlerinin üstünde ya da altında olmak 

imtiyazı ya da mahrumiyeti ile karşı karşıya değildir. Milliyetçilik ilkesi bu 

bağlamda tüm farklı etnisitelere geniş bir özgürlük alanı yaratmakla kalmaz;  

mevcut bütün din ve mezheplere, hatta aynı din içindeki farklı anlayışlara da 

inanç özgürlüğü alanı yaratır. Milliyetçilik milli özgürlükle birlikte toplumsal 

ve bireysel özgürlüğün de can suyudur.

2 Bkz. Eric Hoffer, Kesin İnançlılar, çvr. Erkıl Günur, İm Y., İstanbul 2005, s.30.



Gerek Fransız, gerekse Rus devrimlerinin birer milliyetçi hareket haline 

dönüşmüş olmaları göstermektedir ki, modern çağda milliyetçilik, kitle 

heyecanının en yoğun ve en sürekli kaynağıdır ve devrimci heyecanın 

başlatmış olduğu büyük değişiklikler zincirine son verilmek isteniyorsa, 
3milliyetçi heyecanın önü alınmalıdır.

Japon milliyetçiliğinin yeniden canlanma ruhundan yararlanılmasaydı, 

Japonya'nın olağanüstü kalkınması belki de mümkün olmazdı. Batı Avrupa 

ülkelerinin özellikle Almanya'nın hızla modernleştirilmesinin de, milliyetçi 

heyecanın iyi bir şekilde teşvik edilmesiyle kolaylaştırıldığı düşünülebilir. 

Mevcut belirtilere göre bir yargıya varıldığında, Asya ülkelerinin uyanışını 

gerçekleştirecek ortam, milliyetçi hareketlerden başka bir şey olmayacaktır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen hemen bir gecede Türkiye'yi 

modernleştirmesine imkân veren durum, samimi bir milliyetçi hareketin 
4doğuşu olmuştur.

1924 Anayasası Türk sözcüğünün siyasal ve sosyal yönden çok açık 

tanımını yapmıştır: “ Türkiye halkına din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık 

yönüyle ıtlak olunur.” (md. 88). Anayasa, dinsel ve ırksal farklılıkların bir 

anlam taşımadığını yalın bir dille belirtmiştir. Bu tanım, Cumhuriyet 

yönetiminin milliyetçilik anlayışını da ortaya koymaktadır.

Atatürk ilkelerinden biri olan milliyetçilik, sömürgecilik ve yayılmacılığa 

karşı, insani ve cihanşümul bir öz taşır, soyu ve dini temel alan bir anlayışa 
5dayanmaz.

Millet: Muhafazakâr, Ulus: Modernist?

Millet ve ulus kavramları farklı kesimler tarafından kullanılmakla birlikte 

esasen aynı anlamdadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin özel konumu ve tarihsel 

olayların gelişimi sonucunda aynı anlama sahip olan bu iki kavram değişik 

dönemlerde devreye girmiştir. Milliyetçilik kavramı millet sözcüğünden 

kaynaklanmaktadır. Ümmet sözcüğü bir dine dayanan insanlar topluluğu 

demektir. Zaman içinde dini toplumdan laik düzene geçilirken ümmet 

kavramının yerini millet kavramı almıştır. Ne var ki daha sonraları da millet 

kavramının ümmet kavramını çağrıştırması nedeniyle Türklerin Orta Asya 

döneminden gelen ve Orhun Kitabeleri'nde yer alan 'ulaş' kavramından 

yararlanılarak ulus sözcüğü türetilmiştir. Türklerin İslamiyet'i kabul 

3 Eric Hoffer, a.g.e., s. 31.
4 Eric Hoffer, a.g.e.,s. 32.
5 Bkz. Fethi Karaduman, Çöküş ve Doğuş, Atatürk Devrimi, Günizi Yayıncılık, İstanbul 2006,ss. 

609-612.



etmelerinden önceki bir dönemden gelen bu kavram din dışı bir birlikteliği 

ifade ettiği için  laik ve çağdaş bir devlet kurmak üzere yola çıkan 

cumhuriyetimizin kurucuları tarafından benimsenmiştir. Sonraki yıllarda 

toplumun sağcı kesimleri, muhafazakârlar ve dindarlar millet ve milliyetçilik 

kavramlarını kullanmışlar, Türk toplumun ilerici ve çağdaş kesimleri ile 

laikliği benimseyen gruplar ve sol düşünceli aydınlar ise ulus ve ulusalcılık 
6kavramlarını sıcak karşılayarak kullanmışlardır.

Atatürk'e Göre Özgürlük ve Sınırları

Atatürk diyor ki:

“İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılageldiği şekilde bir siyaset aracı 

durumundan uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini 

görüyoruz. Mukaddes ve ilahi inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi 

karanlık ve kararsız olan ve her türlü çıkar ve tutkulara görüntü sahnesi olan 

siyasal işlerden ve siyasetin bütün kısımlarından bir an evvel ve kesin şekilde 

kurtarmak, milletin dünyevi ve uhrevi mutluluğunun emrettiği bir 
7zorunluluktur. Ancak bu yolla İslam dininin yüksekliği belirir.” 

Vicdan Özgürlüğü

Atatürk diyor ki:

“ Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü 

siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya 

yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına 

egemen olunamaz.

 Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en 

önemlilerinden tanınmalıdır.

Din ve mezhep, herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir 

kimseyi ne bir din, ne de mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep, 
8hiçbir zaman siyaset aracı olarak kullanılamaz.”

Dinde İnanç Özgürlüğü

İslam dini anlaşılmayı amaçlar. Kur'an'da “ bu kitap anlaşılsın diye 

indirilmiştir, diye belirtilir. İnanç özgürlüğü işte anlaşılmanın sınırları 

ölçüsünde insanidir ve insana göredir. Ne var ki dinin anlaşılması, kötü 

niyetli kimselerce kitleler üzerinde haklı olarak etkili olmayan bir yoldur. 

6 Anıl Çeçen, “Ulusalcılık-Milliyetçilik Kavramları”, (Milliyetçilik: Neden Şimdi?, Hazırlayan: 
Çetin Yetkin, Yar Y., Antalya 2006 içinde), ss. 54-63.

7 Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Üçüncü Basım, 
Ankara 2007; s. 192.

8 Utkan Kocatürk, a.g.e., s. 193.



Tam tersine bu kimseler dinin anlaşılmadığı oranda etkili olabileceğini 

keşfetmişlerdir. O yüzden insanların dini yeterince hatta hiçbir şekilde 

anlamalarını arzu etmezler. Bunun için ellerinden geleni yaparak önce 

onların zihinsel ve ruhsal özgürlüklerine, dini öne sürerek bir takım engeller 

koyarlar ki insanlar dinin doğasında onu anlamamak olduğu yanılgısına 

düşürülürler.

Böylece bir öğretinin etkililik derecesi hakkında varılacak yargı, onun 

derinliği, yüceliği ve doğruluğundan değil, fertleri kendi nefsinden ve gerçek 

çevresinden ne kadar iyi ayırabildiğinden çıkarılmalıdır. Pascal'ın etkili bir din 

hakkında söylediği, etkili bir öğreti için de kabul edilebilir: “Etkili bir din, 

doğaya, sağduyuya ve zevk almaya karşı olmalıdır.” Bu suretle açıkça 

görülmektedir ki bir öğreti etkili olabilmek için, anlaşılmaz fakat inanılır 

olmalıdır. İnsanlar sadece anlamadıkları şeylerden kesinlikle emin olurlar. 
9Anlaşılabilir bir öğreti güçten yoksundur.

Din kimseyi inanmaya ve inandıklarını tatbike zorlamaz. İnanmak 

zorunlu olmadığı gibi inandığını yapıp yapmamak da zorunlu değildir.
10“Dinde zorlama yoktur.”

“Ey Muhammed! Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi 
11inanırdı. Öyle iken inanmaya sen mi zorlayacaksın?” 

İslam kelamı, başka bir deyişle İslam ilahiyatı, Allah'ın iradesini ikiye 

ayırır. İlki, Tekvini İrade'dir: doğum, ölüm, güneşin doğup batması, 

mevsimlerin birbiri ardına gelmesi gibi doğa yasalarıyla ilgili olan iradededir 

ki burada zaten kendiliğinden zorlama vardır. Canlı cansız tüm varlıklar, 

doğal süreç içinde tekvini iradeye ister istemez bağlıdır. Hiçbir varlık bu irade 

dışında ve ona rağmen ne var olabilir, ne de ölebilir. İkincisi Teşrii İradedir ki 

bunda ilahi ve doğal bir zorlama söz konusu değildir. Allah bu iradesiyle, 

insanların kendine ve yolladığı dinlere inanmalarını arzu eder, ama yaratılış ve 

doğa ile ilgili iradesinde olduğu gibi, kimseyi doğa kanunlarına boyun 

eğdirdiği gibi inanmaya boyun eğdirmez, her insanı inanç konusunda özgür 

bırakır. İnanmalarını arzu etmesi, insanların iyiliğini dilemesinden dolayıdır. 

İsteseydi, doğa kanunlarındaki doğal zorlamayı bu iradesiyle de 

gerçekleştirebilirdi. Ancak bu zorlamayı kendi şanına uygun görmemiş; 

insana değer vermekle kalmayıp onun özgür tercihine de değer atfetmiştir. 

9 Eric Hoffer, a.g.e., s. 122.
10 2 Bakara 256.
11 5 Maide 99.



Kimseyi doğa yasalarındaki zorunlulukta olduğu gibi zorla inandırmayı kendi 
12

yüceliğine münasip görmeyen Allah, bu konuda bu ve benzeri birçok ayette  

ifade edildiği gibi kendi Peygamberine bile herhangi bir yetki ya da izin 

vermemiştir. Dolayısıyla inanç özgürlüğünü yine Allah kendi katında ve 

şanında himayesi altına almıştır.

Türkiye'de inanç ve düşünce özgürlüğü, uluslaşma ve dolayısıyla 

bireyleşme süreçlerinde yaşadığımız toplumsal sancılar hafiflediği zaman 

yerli yerine oturacaktır. Uluslaşma ve buna bağlı olarak bireyleşme 

gerçekleşmeden inanç ve düşüncenin konusu olan konuların doğasında 

olgunlaşma beklenemez. Bireye sunulan inanç ve düşünce konularının bilim, 

aydınlanma ve insan merkezli felsefi birikimle yeniden gözden geçirilmesi, 

özgürlük ve onun sınırlarını da doğal olarak yeniden belirleyecektir. Felsefi 

sorgulamaya karşı derin kuşku, bilimsel yöntembilim eksikliği, okuma-yazma 

oranındaki düşük seviye, kısacası bilgi aleyhine inancın her şeyi belirlemesi 

gibi düşünsel sorunlar aşılmadıkça; aşiret, bölge ve etnik temelli sosyal 

yapının ulusal yapıya beklenen hızda dönüşememesiyle ilgili sosyolojik 

problemler çözülmedikçe, inanç özgürlüğü ve sınırları her zaman birbirini 

tamamlayan unsurlar olarak değil, birbirine karşıt iki cephe olarak 

konumlandırılacaktır.

12 Mesela bkz. 3 Al-i İmran; 20  16 Nahl 35, 82; 24 Nur 54; 29 Ankebut 18; 88 Ğaşiye 21-22.



Av. Banu KURTULAN 
Avrupa Türk Avukatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı - Viyana Barosu

 

Teşekkür ederim. Ben aslında sunumumu Türkçe değil İngilizce 

yapacaktım. Çünkü Türkçe terimlerde biraz zorlanıyorum, ama tercüman 

bulmakta biraz zorluk çekilmiş, onun için şimdiden hatalarım için özür 

dilemek istiyorum.

Türkiye'deki sorunlar Avrupa'daki sorunlardan biraz farklı ve Türkiye'de 

işlenen İnsan Hakları Mahkemesinin davaları ve bizim için önemli olan 

davalarda fark var. Çünkü ben Avusturya'da avukatlık yapıyorum, benim 

müvekkillerimin yüzde 90'ı Türk veya Türk kökenli ve Müslüman ve biz 

Katolik bir ülkede yaşıyoruz ve çok dindar bir ülkede yaşıyoruz. Son İnsan 

Hakları Mahkemesi Mart'ta bir karar verdi, o da okullardaki haçlarla ilgili. 

Bu tür davaların arkasında insanlar var, onu göstermek için kendimden 

bahsetmek istiyorum. Ben bir devlet ilkokuluna gittim ve devlet ilkokulunda 

da her okulda haç vardı ve her sabah okula gittiğimizde ilk yapılan şey sabah 

herkes ayağa kalkar, hacca doğru döner ve bir dua eder. Benim tek bildiğim 

dua, bu Hıristiyan duasıdır. Yani o şekilde her gün yetişiyorsanız, bu sizin 

üzerinizde bir baskı yaratır. Belki bu baskıyı yaratmak, sizin başörtüyle 

söylediniz, o kişilerden istenen bir şey değildir, ama yaratıyor.

İtalya'da Lautzie diye bir ailenin iki çocuğu bir devlet okuluna gidiyorlar 

ve orada okulda, sınıfta haç var. Bu haccın kaldırılmasını istiyorlar, çünkü 

onlar da aynı şekilde bunun bir baskı yarattığını düşünüyorlar ve dava 

açıyorlar ve dava açmalarının nedeni de, bunun çoğulculuğa aykırı olduğunu 

iddia ediyorlar. Çünkü İtalya'da, Avusturya'da olduğu gibi bir Katolik devlet, 

çoğunluk Katolik, ama bu dine mensup olmayan insanlar her gün aynı şekilde 

haccı gördükleri zaman farklılaştırılıyorlar.



Bu karar ilk önce 9. maddeye aykırı bir davranış olduğu tespit edilmiştir. 

Ondan sonra bu Avrupa ülkelerinde çok tartışıldı. Avusturya'da İnsan 

Hakları Mahkemesi kararı ne olursa olsun, bizim okullarımızdan haç 

kesinlikle çekilmeyecektir. Bu bizim dinimizdir ve örnek olarak da, zaten 

Müslümanlar artık çocuk yuvalarında domuz eti yenilmesine karşı oldukları 

için birçok çocuk yuvasında domuz eti verilmiyor, tek haccımız kaldı, 

haccımız da kalsın diye çok siyasi olarak da tartışıldı. 

İki sene sonra bu karar büyük odadan değiştirildi ve sınıfta sadece bir 

haccın olduğu, çocuklara, yani o dinden olmayan çocuklara veyahut da dinsiz 

olan çocuklara negatif  bir baskı yaptığının herhangi bir ispatı olmadığından 

dolayı, bunun 9. maddeye aykırı olmadığını tespit etti. Dediğim gibi, bunun 

arkasında insanlar var ve bir azınlık olmayan kişi farklı düşünebilir. O kararı 

veren hâkimlerin de çoğu Hıristiyan, çoğu Katolik ve bunun nasıl bir baskı 

olduğunu belki o şekilde anlayamamışlar. Yani bence çok yanlış bir karar. 

Ben de sizin söylediğiniz gibi laikliğin çatışmalara engel olduğunu 

düşünüyorum. Önemli olan hangi dini simge olması değil, okullarda, devlet 

dairelerinde dini simgelerin ne kadar az olursa, başka dinlerde olan insanlar ve 

dinsiz olan insanlar o kadar az rencide edilir. Çünkü birinin özgürlüğü nerede 

biter? Başkasının başladığı yerde ve ondan dolayı dediğim gibi bu karar bence 

daha çok siyasi baskılardan dolayı verilmiş bir karardır. Çok fazla düşünülmüş 

bir karar değil.

Türkiye'de başörtüsü, işte vicdani ret siyasi olarak da çok tartışılıyor ve 

Avrupa'da da tartışılan konular da dini özgürlük, inanç özgürlüğünde, işte 

haçtır, daha önce söylediğim gibi domuz eti yemek, yani inanca uygun 

yemekler yemek bir tartışma konusudur. Burada domuz eti yemeyen 

Müslümanlar değil, aynı zamanda Yahudiler de yemiyorlar ve ondan dolayı en 

azından orada bir dayanışma olabiliyor. 

Bir davadan bahsetmek istiyorum. Yakobzky Polonya'ya karşı. Yakopski 

Müslüman değil Budist ve tecavüzden dolayı 8 sene ceza almış ve Polonya'nın 

bir hapishanesinde kalıyor ve Budist olduğunu söylüyor ve et yemek 

istemediğini söylüyor, vejetaryen yemek getirilmesini istiyor ve bu 

reddediliyor. Budizm'in aslında bir din olmadığı söyleniyor, bir tarikat olduğu 

söyleniyor ve bununla da kalmıyor sürekli Budist olduğu için onunla dalga 

geçiliyor gardiyanlar tarafından. Ondan sonra bir doktora gidiyor, doktor 

herhalde anlayış gösteriyor onun durumuna ve diyor ki, bu adam hasta, 

ondan dolayı ona bir diyet uygulamak gerekiyor ve bu diyet et içermemesi 



gerekiyor. Onlar da tutuyorlar, çünkü öyle ona ekstra yemek yapmak 

istemiyorlar, Müslümanlara verdiği yemeği veriyorlar. Yani domuz olmayan 

ve az et olan yemeği veriyorlar ve Yakopski bunu başlangıçta kabul ediyor. 

Ondan sonra doktor değişiyor, o doktor diyor Yakopski çok sağlıklı, biz 

bunu kabul etmiyoruz, her yemeği yiyebilir ve tekrar başvuruyor ve şikâyette 

bulunuyor. Bu sefer ona farklı baskı yapılmaya başlanıyor. Onun dini kitapları 

tuvalete atılıyor, misafiri geldiği zaman çok detaylı bir şekilde aranıyor, 

soyduruluyor ve tekrar savcılığa başvuruyor ve orada onun talebi tekrar 

reddediliyor. Gardiyanlara karşı da herhangi bir şey uygulanmıyor. O da 

AHİM'e gidiyor ve AHİM'de Budizm'in bir din olduğunu, onun daha önce 

Müslümanlara verildiği yemeği kabul etmesinin aslında hiç et yemek 

istememesine engel olmadığı konuşuluyor ve orada da 9. madde ihlali tespit 

ediliyor.

Üçüncü ve Avusturya'da çok konuşulan şey, bizde de başörtü sorun 

olmaya başladı. Bilhassa 11 Eylül'den sonra çoğu Avrupa ülkesinde büyük bir 

İslami fobi başladı diyebilirim. Hatta artık bir milletvekillimiz var Türk asıllı, 

parlamentoya bir tişörtle geliyor: I am Muslim, don't panic. Çünkü hakikaten 

Müslüman olduğunuzu söylediğiniz zaman size terörist gözüyle bakıyorlar 

ve hatta benim kendi avukat arkadaşlarımdan da biliyorum, Türk olduğumu 

biliyorlar, Müslüman olduğumu söylediğim zaman, sen Müslüman mısın diye 

hemen böyle bir geri çekilme oluyor. Çünkü dediğim gibi orada çok büyük 

önyargılar oluyor. Bu önyargıların biri de, işte başörtülü bayanları görmek 

istemiyorlar.

Başörtüyü hatta sokaklarda bile yasaklamayı konuşan partiler var ve 

okullarda Avusturya'da yasak değil. Yasal değil, çünkü dini simgeler yasak 

değil, haç da çünkü yasak değil. Dini simgeler de yasaklanmadığı için ve sırf  

başörtüyü de yasaklayamayacakları için başörtülü çocuklar okula gidebiliyor. 

Bu Avrupa'da bir yandan çocuklar için aslında, yani Avusturya açısından iyi 

bir şey değil. Çünkü ben yine kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim 

sınıfımızda bir tane başörtülü kız vardı ve hiç kimse onunla konuşmuyordu. 

Onun için çocukların küçük olduğu ortamlarda, hakikaten dini şeylerin 

uzakta kalması bence çok yerinde bir şey. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, 

dediğim gibi bu Avrupa'da aynı şekilde geçerli. 

Fransa'da laik bir ülke ve Fransa'da buna karşı çok davalar var. Bir davada 

Doğru Fransa'ya karşı, orada da zaten daha önce okullarda başörtü yasağının 

din özgürlüğüne aykırı olmadığı tespit edilmişti, ama Doğru ailesi çocuklarını 



beden eğitimine göndermiyorlardı. Aynı şekilde dini kıyafetlerden dolayı, 

orada başörtü takamayacakları için, orada da Fransa şey dedi; dışarıda da spor 

yaparken başörtü engel olabiliyor. Yani bir yere takılabilir, sağlık için bir engel 

olabilir ve orada da başörtü yasağı 9. maddeye aykırı bulunmamış. 

Dediğim gibi bu tür konular sadece hukuksal olarak önemli değil, şey için 

de önemli. Avusturya'da mesela başörtü Müslümanlığın bir önemli simgesi ve 

sadece bir simgesi değil, siyasi de bir sinyal olarak görünüyor. Aynı zamanda 

Hıristiyanlar için de haç. Viyana'da bir cami kurulmak istendi ve komşulara 

soruluyor ilk önce, sizin buna karşı bir itirazınız var mı ve orada çok büyük bir 

inisiyatif  başladı. Biz çevremizde cami istemiyoruz ve Viyana'da, 

Avusturya'nın ikinci partisi şu anda, sağcı partinin başkanı o toplantıya gitti ve 

elinde haç vardı ki, aslında onlar dinsiz bir parti, konservatif  değiller. Elinde 

haç şeş dedi; biz Müslümanlara karşı direnmeliyiz ve bu tür konularda her 

zaman Türklerin Viyana kapılarına dayanmasından da söz ederler. Hatta 

ayinlerde bile, arada bir Müslümanlara karşı birlik olmamız gerekiyor, kendi 

dinimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani büyük bir şey korkusu var. 

Müslümanlar geliyorlar, bir de onlar çok çocuk sahibi oluyorlar, Avrupa'da 

öyle bir durum yok. 

İlkokullara gittiğiniz zaman çoğu çocuk yabancı çocuk. Çünkü 

Avusturyalılarda, yani çoğunlukla ya bir çocukları var, ya hiç çocukları yok. 

Türkler de normalde en azından iki çocuk oluyor. Yani onun için genç nüfus 

da yabancılar ağırlıklı ve ondan dolayı dediğim gibi Avusturya'da böyle bir 

korku var. Türkler gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi yok edecekler gibi. 

Son olarak da öğlen yemeğinden önce, Avusturya'da çok konuşulan bir 

davadan bahsetmek istiyorum. İtalyan bir bey, ehliyetteki fotoğrafında bir 

makarna süzgeci kafasında görüntülenmek istemiş, öyle bir fotoğrafı içeri 

vermiş ve iddiası ben makarna sevenler dinine üyeyim ve bizim dini simgemiz 

kafamızda bir makarna süzgeci var ve bunu Avusturya'da epey bir ileriye 

götürdü ve en sonunda Avusturya ona makarna süzgeciyle fotoğraflı bir 

ehliyet düzenledi. Bu da Avusturya'da dini özgürlüğün ne kadar ilerde 

olduğunu göstermek için kullanılıyor. Teşekkür ederim. (Alkışlar)



Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Anabilim Dalı Başkanı 

OTURUM BAŞKANI

Efendim Ankara Barosunun düzenlediği Uluslararası Hukuk 

Kurultayının ikinci gününde beraberiz. Bizim oturumun başlığı “Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi Karşısında Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü ve 

Türkiye” Öncelikle olarak hepinizi birazdan takdim edeceğim konuşmacıları 

saygıyla selamlıyorum ve oturumu açıyorum. (Alkışlar)

Bugün benim için aslında çok anlamlı bir gün oldu. Hem meslektaşım 

Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu bir baro başkanı sıfatıyla bugün bu 

organizasyonda olması, hem düzenleme kurulu üyesi olarak karşınızda 

olmam, en önemlisi de her zaman çırağı olmaktan, asistanı olmaktan gurur 

duyduğum hocamın, bugün oturum başkanı olarak oturuyorum, aslında 

roller farklı olması gerekirdi. Hocam yine gençliğini ve dinamizmini ortaya 

koydu, dedi ki tebliğ sunmak gerekirse ben sunacağım, gençler biraz 

dinlensinler dedi. Dolayısıyla böyle güzel, benim için çok anlamlı özel bir 

duygu içindeyim.

Çok uzatmadan konuklarımızı sırasıyla, Sayın Prof. Dr. Zeki 

Hafızoğulları Hocamı kürsüye davet ediyorum. Yine Yrd. Doç. Dr. Levent 

Korkut arkadaşımızı, dostumuzu kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim. 

Evet, bizim bir üçüncü konuşmacımız Ayşegül Uzun Marinkovic'te olacaktı, 

ama bize son gelen bilgiye göre, Avrupa'dan geleceği için sanırım uçak ya da 

rötar, başka nedenle aramızda değil. Bu nedenle biz biraz konuşmaların 

sürelerini kaydırmak durumundayız ve tartışma kısmında da belki daha çok 

geniş zamanımız olacak. 

Bizim konu başlığımız, oturum başlığımızın düşünce, din ve vicdan 



özgürlüğü olduğunda, Türkiye'de belki de en temel sorunlardan biri olarak 

karşımıza çıkıyor. Birazdan Zeki Hocam da sanırım üzerinde duracak. Biz hep 

şunu söylüyoruz: Bugün demokrasinin temel ayaklarından birinin ifade 

özgürlüğü olduğu konusunda kuşku yok. Bugün 1954 yılında iç hukukunun 

bir parçası haline getirdiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini nedense bu 

ülke, bu hukukçular, bu yargı ayağı yıllarca belki, 80'li yıllara kadar 

görmezlikten gelmiştir. 

Bu vesileyle bugün çok temel kavramların içeriğini doldurmada benim 

kişisel düşüncem, Zeki Hocanın da o noktada olduğundan eminim, bugün 

artık elimizdeki standart Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onu uygulayan 

mahkeme içtihatlarıdır. Eğer biz özellikle ifade özgürlüğünde, din ve vicdan 

özgürlüğünde belli bir çizgiye gelmek istiyorsak, artık Amerika'yı yeniden 

keşfetmeye gerek olmadığını düşünenlerdenim. Bu itibarla bugün Türkiye'nin 

çok ihtiyaç duyduğu ve Türk Ceza Kanununda da ifade özgürlüğünü çok ciddi 

tehdit altına alan düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, biz Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin çizdiği çerçeveyi ve bu sözleşmeyi uygulayan 

mahkemenin içtihatlarını hiç kuşkusuz gecikmeksizin hukuk pratiğimize, 

uygulamamıza aktarmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum.

Konuşmacılar arasında önceliği Zeki Hafızoğulları Hocama vereceğim, 

daha sonra da Levent meslektaşımız, Hocamız konuşacak. Konu başlıkları 

çok özel ve güzel, bu çerçevede de çok müdahale etmeden ben bir genel 

çerçeve çizmeyi bu kadarla yetineyim, daha sonra bana yöneltilen bir soru 

olursa ben de memnuniyetle cevaplandıracağım. Yine inanıyorum ki, ya Zeki 

Hocam ya da Levent Hocam mutlaka değinecekler. Türkiye'nin sonradan 

gündemine gelen, bugün de güncel konulardan biri vicdani ret konusunun da 

sanırım irdelenebileceğini düşünüyorum. Gerek düşünce, gerek vicdan 

özgürlüğü ve din özgürlüğü bağlamında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

ve onu uygulayan mahkemenin tutumlarını sanırım yansıtacaklardır. Yeri 

geldikçe ben de katkı sunmaya çalışacağım.

Hocam sözü uzatmadan, onur duyarak size veriyorum. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN (Oturum Başkanı)- Sevgili Hocam 

çok teşekkür ediyorum. Çok doyurucu ve güncel konuları da içeren, her 

başlığı belki saatlerce tartışılacak konulara işaret ettiniz. 

Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN (Oturum Başkanı)- Tekrar çok 

teşekkür ediyorum Sevgili Hocam. Gerçekten Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin hem tarihsel yolculuğunu Hocam çok iyi özetledi. 



Önemsediğim bir-iki şeyi kısaca ben de vurgulamak istiyorum. Düşünce, 

inanç ve vicdan özgürlüğü, din özgürlüğünün temelinde aydınlanma olduğu 

düşüncesine ben de katılıyorum. Belki bizim temel sorunlarımızdan biri, 

bireyin ifade özgürlüğünü hayata geçirebileceği altyapının olmaması. Yani 

düşünce özgürlüğünün özgürce gerçekleşeceği iklim yok. Bu iklimi hadi 

düşün demekle olmuyor bu. Toplumsal her katmanda ifade özgürlüğünün 

gelişebileceği özgürce ortamlara ihtiyaç var. 

Onun için devlet burada pasif  bir tavır takınmamalı. İfade özgürlüğünün 

hayata geçeceği altyapıyı da oluşturmalı. Eğer bu özgür iklim olmazsa, siz 

düşün dediğinizde öğrenci düşünemez, hiçbir kamu görevlisi düşünemez, 

bilim adamı dahi düşünemez. Onun için ben bireylerimizle ilgili, toplumla 

ilgili temel sorunun sadece bunların normatif  düzenlemelere yansıtmanın 

olmadığını, o düşünce ikliminin sağlayacak altyapının da, enstrümanların da 

sağlanması gerektiğini söylüyorum. Özellikle eğitim alanında ve diğer 

alanlarda bunlarla ilgili çok sıkıntılarımız var.

Hocam çok önemli noktayı daha ifade etti, bu önemli. Cumhuriyet 

projesinin bir aydınlanma projesi olduğunu söyledi. Evet, çok doğru bir tespit, 

ama ne kadar başarılı olundu, o konuda benim de ciddi kaygılarım var. Eğer 

Cumhuriyet aydınlanma projesini hayata geçirdi mi, geçiremedi mi? Belki de 

bugün bu başlıklar altında yaşadığımız en büyük sıkıntıların demelinde bunun 

olduğunu düşünüyorum. Aydınlanma projesini içselleştirebildi mi? O biraz 

önce dediğim iklim ortamında birey yaratabildik mi? Bence onları çözmeden, 

bu temel sorunları çözebileceğimiz noktasında çok olumlu 

düşünmeyenlerdenim. 

Yine Hocam dinle ilgili bakış açısını da bence çok önemli başlıkları ifade 

etti. Onu belki tartışma çerçevesinde bir daha gözden geçiririz. Tekrar çok 

teşekkür ediyorum Hocam, ağzınıza sağlık.

Şimdi ikinci konuşmacı Levent Hocaya sözü veriyorum. Buyurun Hocam 

söz sizin.

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KORKUT (İstanbul Medipol Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi-Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)- 

Aslında üçüncü konuşmacımız Avrupa insan hakları sisteminden 

bağışlayacaktı, onun için ben biraz konuşmamı değiştirdim, hafif  Avrupa 

insan hakları sistemindeki dava ve içtihat hukuku açısından da kendi konuma 

bakayım dedim, öyle bir değişiklik yaptım.



Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN (Oturum Başkanı)- Hocam eğer 

müsaade ederseniz, ben de inisiyatif  kullanıyorum. Hem değerli hocalarımız, 

meslektaşlarımız var, bu işin Türkiye ayağında, Dışişleri Bakanlığı da çok 

önemli görevler yapan, bu konuda çok değerli eserleri olan hocamı ben 

kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun lütfen. Onur verirsiniz Hocam, 

çok şanslıyız. 

Bu salon çok şanslı, o nedenle onun kıymetini bilelim, değerlendirelim. 

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN (Oturum Başkanı)- Ben de Levent 

Hocaya teşekkür ediyorum. İfade özgürlüğü temelindeki bir oturumu 

yönetirken, en az otoriter olmaya çalıştım, en az ifadenin ifade edilebilmesi 

için de maksimum sürelere uymaya çalıştım. Onun için hoşgörünüze 

sığınıyorum, ama salonumuzun doluluğu ve bu seçkin topluluğun ilgisi, bu 

nedenle hem Hocam, hem Levent Hocanın konuşmalarına müdahale 

etmemeyi zorunlu kıldı.

Şimdi bizim üçüncü konuşmacımız bir başka konuğumuzdu, Avrupa'dan 

gelecekti, gelemedi, fakat çok şanslıyız. Durmuş Hoca bu alanda en yetkin 

hocalarımızdan biri. Lütfetti bizim bu heyete dâhil oldu, şimdi kendisine de 

makul bir süreye uyması kaydıyla deneyimlerini ve düşünce inanç ve vicdan 

özgürlüğü noktasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bakışını 

aktarmasını istiyorum. Buyurun Hocam söz sizin.



Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dalı Başkanı 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN TARAFI OLDUĞU 
İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİNDE LAİKLİK, 

1DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN HÜRRİYETİ

I

Konu, Avrupa ülkeleri yanında, Ülkemizin de taraf  olduğu, 1954 yılından 

buyana iç hukuk metni olarak da yürürlükte olan, Roma, 4 Kasım 1950 
2tarihli, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde laiklik  düşüncesi, kapsamı ve 

sınırlarıdır.

Sözleşme, genelde, Nazizm ve Faşizmin eseri ikinci dünya savaşının 

acılarından gecen Aydınlanma düşüncesinin, yenilenmiş, tarafı ulusal 

düzenlemelerde “mevzuat” olmuş, dolayısıyla etkinliği etkinleştirilmiş, 

Devlet karşısında “insanı” esirgeyen, yeni, emsalsiz bir insanlık projesidir.

Güdülen ülkü, “dünyada barış ve adaletin başlıca temeli” olarak bir 

yandan sürdürülebilir “gerçekten demokratik bir siyasal rejimi” 

gerçekleştirmek olurken, öte yandan mutlaka “insan haklarına birlikte saygı” 
3sağlamak olmuştur.

Özlenen “gerçekten demokratik bir siyasal rejim”, ancak Aydınlanmanın 
4 esası olan laik toplum, hukuk, Devlet düzeninde mümkündür. Ne biçimde 

5ortaya çıkarsa çıksın, Teokrasi olan yerde, Demokrasi olamaz.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 

1 Anara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 Kurultayda sunulmuştur
2 Aralarında fark gözetenler olmakla birlikte esasen aydınlanma çağının temelini oluşturan, 

indirgendiklerinde özlerinde aynı olan, ancak Devletin  düzeninin “Monarşi” ve “Cumhuriyet” olmasına 
nispetle farklılaşan, laiklik ve sekülerizmin, en azından konumuz yönünden, aynı şey olduğunu 
düşünüyoruz. Tartışmalar hakkında Bkz. Sekülerizm, Vikipedi, http//tr.wikipedia.org. 
Wiki/sek%C3%BCLerizm, Erişim tarihi 23.11.2011 12:05

3 İHAS., başlıksız “Başlangıç açıklaması



6
Böyle olunca, Aydınlanma, Özünde laikliktir demekte bir yanlışlık yoktur.

İncelemeye buradan başlanacaktır.  

II

Bilim alanında sağlanan icatlar ve keşifler, Ümanizma, Rönesans ve 

Reform insanlığına, yaşadığı Dünyada onu yeniden algılayan, tümden 

yazgısını değiştiren yeni bir çağın kapısını açmıştır. Bu çağ, bugün hala etkileri 

süregelen, Aydınlanmadır.
Elbette, Aydınlanma, birçok bakımdan değerlendirilebilir.

Ancak, hukukta, Aydınlanma, İnsan temelinde, Devletin laikleştirilmesi, 

ilk kez devlete karşı insanın ileri sürebileceği temel haklarının olduğunun 

kabul edilmesi ve bu hakların ismen belirlenmesi sürecidir.

Gerçekten, laiklik, siyasal olarak, toplumun siyasal bir tezahürü olarak 

Devletin erkinin, yani egemenlik veya devlet kudretinin, kaynağının, katıksız 

beşeri irade olması; hukuksal olarak, hukukun maddi kaynağının beşeri irade, 

şekli kaynağının ise “Örf  adet” yada “Kanun” olması; felsefi olarak, evrenin 
7ve evrende insanın akli algılanmasıdır.

Laikliğin zorunlu sonucu, insanın insana eşit olması, insanın düşünce, Din 
8ve vicdan hürriyetine sahip bulunmasıdır.  Denmekte olanın tersine, laiklik, 

ne Din ve vicdan hürriyetinin kendisi nede sonucudur. Tersine Din ve vicdan 

hürriyeti, insanın insana eşitliğinin, insanın insana eşitliği ise laikliğin zorunlu 
9bir sonucudur.

Din hürriyeti Aydınlanmanın eseridir.

İnanç mutlaktır. Devlet dokunamaz. İbadet kamu düzeni ile sınırlıdır.

Din Kamuyu düzenleyen değil, Kamuda düzenlenendir. Bu, hiçbir dinin, 

4 Gerçekten laik toplum/hukuk/Devlet düzeninin karşıtı, Totaliter, teokratik toplum, hukuk/ Devlet 
düzeninde, niteliğinin gereği olarak, ne kaynağı salt beşeri irade olan demokrasi, nede insanın insan 
olmaktan kaynaklanan Devletin dokunamadığı insan hakkı mümkündür. Elbette, seçim demokrasi için 
zorunlu ama yeterli değildir. En başta çoğulcu düşünce, inanç ve kanaatin olmadığı bir toplumsal düzen, 
demokratik düzen olmaz. Totaliter, Teokratik toplum/Hukuk/Devlet düzeninin esas düşünce, inanç ve 
kanaatte tekçiliktir. Aksinin iddiası safsatadır. Hafızoğulları, Liberal demokratik Toplum, Hukuk ve Devlet 
Düzeninde İfade Hürriyetinin Sınırı, TBBD., Kasım – Aralık 2004 s.55,s.85 vd.

5 Acar, Laik-Demokratik Devlet Düzeni ve Büyük Orta Doğu Projesinin Hukuki Çıkmazı, Ankara 2006, 
s.28 vd.

6 Bayet, Dine Karşı Düşüncenin Tarihi, Çev. Cemal Süreya, Varlık Yayınları, İstanbul, 1970, özellikle s.90 
vd., 100 vd., 113 vd.

7 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti, Ankara 1997, S.13 vd. ve passim.; Bir Kültür 
Ürünü Olarak Hukuk Düzeni, ABD., 1997/3, Yıl 54, s 4 vd.,Laicism, Glening Form Turkish Cultere:68, 
Atatürk Culture Centre Pubbications, Çev İbrahim Yılmazer, Ankara 2000, (ISBN: 975-16-1439-2, Eser 
“Laiklik” Adlı Eserin çevrisidir); Acar, Türk Ceza Hukuk Düzeninin Temel Normunun Korunması 
Sorunu, Ankara 2010 s. 9 vd, 16 vd., 45vd.

8 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 36 vd 
9 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 38 vd 



10dini inanışın, hukukta kaynaklık değerinin bulunmaması demektir.  Aksini 

düşünmek, kuşkusuz eşitlik ilkesinin ihlali olur.

Aydınlanma, Din kurallarının tasnif  edilebilirliği esasını kabul 
11etmektedir.  Böyle olunca, Aydınlanma sürecinde, Devletler, biryandan din 

ve vicdan hürriyetini tanımlamaya, kapsamını ve sınırlarını belirlemeye 

çalışırken, öte yandan insanla birlikte toplumların bir vazgeçilmezi olmuş 

olan Dinin, Dini kurumların, hukuk düzeninde konumunu tespite çalışmıştır.

Gerçekten, Dünyaya Laikleşme sürecinden geçmekte olan Devletler, 

kendi tarihi-toplumsal gerçekliklerini göz önünde tutarak, Dinin, Dini 

kurumların, genelde, ya “örgün” olduğunu, ya “yaygın” olduğunu kabul 

etmektedirler, ya da “Din afyondur” diyerek inkar etme yolunu 

seçmektedirler.

Dinin örgün olması, Dinin dini kurumları hukuk aleminde tüzel kişi 

olarak tanınmış olmasıdır. Dinin yaygın olması, Dinin, sadece toplumda 

verilmesi gereken bir tür kamu hizmeti olarak algılanmasıdır. Dini inkâr 
12etmek, Dini Toplumda insana gerekli bir kurum olarak tanımamaktır.

III

“Ülkü, siyasi gelenekler, özgürlüğe saygı ve hukukun üstünlüğü 
13bakımından ortak bir mirasa sahip Avrupa Devletleri Hükümetlerinin”  

sahip oldukları “ortak miras”, en başta Aydınlanma, yani laik toplum, hukuk, 

Devlet düzenidir.

Gerçekten Krallık düzenleri de dahil, bu Devletlerde, Devletin bir 

unsunu olan “buyurma erkinin” “egemenliğin” veya “Devlet kudretinin”  

kaynağı, beşeri iradedir. Bu Ülkelerde hukukun maddi kaynağı, salt Beşeri 

irade, şekli kaynağı kanundur.
14

Hukukta Dinin kaynaklık değeri yoktur.

Bu Devletlerde, evren ve evrende insan akli algılanmaktadır. “Bütün 

İnsanların hür, haklar bakımından eşit doğdukları, akıl ve vicdan sahibi 
15oldukları”  kabul edilmektedir.

Bu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin, laik Devletlerin eseri olması 

10 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 31 vd 
11 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 44 vd 
12 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 48, 50, 54. 
13 İHAS., başlıksın “Başlangıç” açıklaması.
14 Acar, Türk Hukuku Düzeninin….s.31 vd
15 İHEB., m.1. İHAS., Başlangıcında, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de 

açıklanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine” göndermede bulunmaktadır.



demektir.

Sözleşmenin tarafı devletler, kendi yetki alanına bağlı her kişiye, İHAS' 
16

nde tanımlanan hak ve özgürlükleri tanımayı üstlenmişlerdir.

Sözleşme, 14. maddesinde, tarafı Devletlerin, hak ve özgürlüklerden 

yararlanma da, kendi yetki alanına bağlı kişiler arsında, hiçbir adla, ayrımcılık 

yapmamasını emretmektedir. Devletin, sözleşmede, kendine koyduğu 

“ayrımcılık yasağı”, sözleşmenin başlangıcında, göndermede bulunduğu, 

İHEB' ne Aydınlanmanın eseri “Kanun önünde eşitlik” ilkesinin Devletin 

eylem ve işlemlerinde hayata geçirilmesi; egemenin hiçbir nedenle, ülkesinde 

kimseyi kimseden ayırmamayı, Uluslararası hukukta üstlenmesidir. Bu, 

Sözleşmenin, Dine, hukukta, doğrudan veya dolaylı olarak, kaynaklık değeri 

tanınmaması demektir. Dine hukukta, kaynaklık değeri tanımak, Devletin 
17ayrımcılık yapmama yükümlülüğünün ihlalidir.

Elbette, Devletin, ne adla olursa olsun, kişinin, madem “akıl ve vicdana 

sahiptir”, olmazsa olmazı olan düşüncesine, Din ve vicdanına el atması da 

eşitlik ilkesinin, dolayısıyla ayrımcılık  yasağının açık ihlalidir. Bundan 

ötürüdür ki, tarafı Devletler, kendi yetki alanına bağlı her kişiye ayrım 

gözetmeksizin, Sözleşmenin 9. maddesinde öngördükleri, düşünce, vicdan 

ve Din özgürlüğünü tanıma sözünü vermişlerdir.   

“Bu Demecin söz konusu hakların evrensel ölçüde ve edimsel olarak 
18tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı amaçlayan”  Sözleşmenin tarafı 

Devletler, Aydınlanma, insanın insan olmaktan geldiği kabul edilen, düşünce, 

Din ve vicdan hürriyetini dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez temel 

hakkı saymaktadır.

Gerçekten, Din, insana vergidir. Toplumun, Devletin dini olamaz. 
19 Toplumlarda, din olur. Böyle olunca, toplumun üyesi insanların çoğunun 

16 İHAS.m.1
17 Aydınlanmadan önce buyurma erkini Tanrıdan aldığı kabul edilen kralın mutlak iradesini keyfilikten 

kurtarmak amacı ile ortaya atılan düşünce İlahi hukuk düşüncesidir. Tomasso D Aquino Kralın Koyduğu 
hukukun ilahi hukuka uygun olması gerektiğini düşünmektedir. Bu, döneminde ileri bir düşünce sayılsada 
aslında bir teokratik toplum hukuk devlet düşüncesidir. Burada olan, hukuku koyan iradenin, ilahi irade ve 
denetlemesidir. Denetleme kilise eliyle yapılacaktır.Bu baskıcı toplum, hukuk Devlet düzenlerden insanın 
kurtuluşunu sağlamak değildir, Devleti  Kilisenin idaresi altına koymaktadır. Hala bu gün bu düşüncenin , 
birçok yerde uygulanarak, “her türlü beşeri oluşumun merkezine insanı koyan” Aydınlanma düşüncesinin 
karşısına konması, kim ne derse desin, “uygarlaşmayı insan haklarının sağlanması olarak algılayan” bu çağın 
toplumsal, siyasi ve hukuki akımların gerisinde kalmaktır. Birleşmiş Milletler Teşkilatının, insan hakları 
konusunda,bildirgenin ötesinde, hala üyelerini bağlayan bir karar alamamış  olması bunun somut kanıtıdır. 
Ayrıntılı bilgi için, Bkz.,MNEME, Tommaso D'aquino, http:/mondodomani.org/mneme/s2ta0.htm, 
Erişim tarihi 25.11.2011., 18:30; Tommaso D'aquino, wikipedia, L'enciclopedia libera,  Aqi, Erişim tarihi 
25.11.2011 , 18:30

18 İHAS., Başlangıç,&.3.



veya görünüşte tümünün aynı dinden olması, dinlerde farklı inançların 

bulunması gerçeği karşısında, Devlete, bir dini gözeterek, düzenlemeler 

yapma hakkını vermez. Devlet “imam” değildir. Bu, ayrımcılık yasağının 

öyleyse laiklik ilkesinin ihlalidir.

Din Aydınlanma sürecinde oluşan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 

tarafı olan Devletlerin yürürlükteki hukuklarının ne doğrudan ne de dolaylı 

kaynağı olmuş, sadece Devlet insan unsuru olan ulusun veya halkın tarihi 
20geçmişi olmuştur.

İHAS., 19. maddesinde, “üstlendikleri taahhütleri yerine getirmelerini 

güvence altına almak için”, Sözleşmenin Tarafı Devlet, yetki alanına bağlı 

kişilere Sözleşmede tanıdığı hak ve özgürlüğü kendi koyduğu ayrımcılık 

yasağına uymayarak ihlal ettiğinde, o kişilere, haklarında Devletin yaptığı 

eylem ve işlemleri, Devletin kendi iradesiyle kurduğu İnsan Hakları Avrupa 

Mahkemesine götürmeleri hakkını tanımıştır.

İHAM., yaşana gelmekte olan Aydınlanma, dolayısıyla laiklik sürecinin, 

bugün gelmiş olduğu son aşamasıdır.

IV

“Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan 

herkese”, İHAS., in 9. maddesinde bağıtladıkları “Düşünce, vicdan ve Din 

özgürlüğü” nü tanıma sözünü vermişlerdir.

Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.

İnsan akıl ve vicdan sahibidir. Düşünce, vicdan ve din hürriyeti mutlaktır. 

Devlet, kimsenin düşüncesine,  dini inancına ve vicdanına karışamaz. Herkes, 

düşüncesinde, dini inancında serbesttir. Vicdan insanın kendisinindir. Vicdan 

insanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisidir.

Bu hak, din veya inanç değiştirebilmek, tek başına yada topluca, alenen 

yada özel olarak ibadette bulunmak, öğretim, uygulama ve ayin yaparak dinini 

veya inancını ifade edebilmek hürriyetini de içermektedir. (İHAS, md. 9/1).

Düşünce, vicdan Dini İfade etme, açığa vurma hürriyeti mutlak değildir. 

19 Hafızoğulları, Laiklik, İnanç ….. s. 40, 41.  
20 Gerçekten, Aydınlanma, bu süreci yasayan sözleşme tarafı Devletlerde doğal olarak hukuk devrimini, yani 

kodifikasyonu zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda Tarihçi okulun örf  ve adalet hukukunu öne çıkarma 
çabasına rağmen, kaynağı beşeri irade olan Roma hukuku Kodifikasyon hareketinin vazgeçilmez kaynağı 
olmuştur. Tüm Avrupa Devletleri Üniversitelerinde Roma hukukunun Hukuk tarihi dersi yanında temel 
Hukuk dersi olarak okutulmasının nedeni budur. Halen birçok Hukuk Fakültesinde Roma Hukuku hukuk 
dersi olarak okutulmaktadır. İlgi olarak Bkz., IIsistema della fonti idi produzone del diritro nell'antico 
ordinamento giurudico romano, a Cura del. Dott. Maria Tocci, PDF., fonti_antiche, http://www. 
Pogettovidio.it/dirittoromano/risor, Erişim tarihi, 25.11.2011, 19:00 Marzo, Roma Hukuku, Çev.Dr.Ziya 
UMUR, İstanbul 1954, s3 vd.,23 vd.



Kamusal gereklerle bunların sınırlandırılabilir olduğu kabul edilmiştir.

Ancak, Devlet Kendi yetki alanı içinde bulunan kimselerin bu hakkını 

sınırlandırmada bulunurken, sınırsız değildir. Kendi serbest iradesi ile kendi 

iradesini sınırlandırmıştır.

Dinini, düşüncesini veya kanaatini, açıklama, açığa vurma, ifade etme 

hürriyeti, Devlet tarafından, ancak kamu güvenliğini, kamu düzenini, genel 

sağlığı, genel ahlakı sağlamak veya başkalarının hak ve hürriyetlerini korumak 

için, demokratik bir toplumda zorunlu ölçüde, kanunla sınırlandırılabilir 

(İHAS, md. 9/2).

Sınırlandırmanın kanunla yapılması mutlaktır. İradenin düzenleyici 

işlemleri, Kanunun Kuvvetinde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, 

kanun yerine geçmez.

Sınırlandırma, gerekli ve mutlaka demokratik bir toplumda zorunlu 

olacak ölçüde olmak zorundadır İHAS, md.17, 18). Böyle olunca, 

sınırlandırmada, cezai tedbirler, herhalde kendilerine enson başvurulabilecek 

tedbirlerdir.

Dinini, düşüncesini veya kanaatini açığa vurmak, ifade etmek adına, hiç 

kimse, kamu güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı, genel ahlakı ihlal 

etmek yada başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermek veya tehlikeye 

sokmak hakkına sahip değildir.

Ancak İHAM.,vicdani retçilerin davranışını düşünce, din ve vicdan 
21 hürriyeti bağlamında düşünmektedir.

“Hukuk asgari ahlaktır, ahlak asgari dindir” diyenler olmakla birlikte, Din, 

ahlak ve hukuk, biri ötekine indirgenemeyen ayrı şeylerdir.

İHAS., ahlak olarak, kaynağı beşeri irade olan “medeni ahlakı” kabul 

etmiştir. Genel ahlak, herkes için ortak, medeni ahlaktır. Dininin İbadetinde 

bulunmak, Dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, ayin yaparak dinini yada 

inancını açığa vurmak “medeni genel ahlaka” aykırı olmamak zorundadır.

Devlet Çoğu kez “milli-manevi değerlerin” korunması adına, “genel medeni 

ahlakı”  “dini ahlak” temelinde bir düzenlemenin konusu yapamaz. Bu, 

hukukun süjesi olarak Devletin hakkını kötüye kullanması, ayrımcılık yasağını 

ihlal etmesi olur.

V

Misak-i Milli, kabul edildikten sonra dağılan Son Osmanlı Mebusan 
21 İlgili İHAM Kararları: Ülke/Türkiye  Davası,24.01.2006, İzmir savaşı karsıtı derneği/Türkiye Davası, 

2,03,2006(kazancı İçtihat bankası http:www.kazancı.com Erisim Tarihi: 23.11.2011



Meclisinin iradesi olmakla birlikte, Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti, Omsalı İmparatorluğunun Devletinin  halefi değildir. Osmanlı 

toplumu, Anadolu, Türkiye toprağında yerleşik ahalinin tarihi geçmişidir.Bu 
22ahaliye, Din ve Irk farkı gözetmeksizin Türk denmiştir.

Hala aksini iddia edenler olmakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu 

Devleti, son döneminde bir yasama meclisi olmasına rağmen, mutlak 

teokratik bir devlettir. Bunun kanıtı, Osmanlı İmparatorluğu Devletinin, 
231876 Kanun-i Esasi Kanunudur.  Bizzat Osmanlı Devletinin son Padişahı 

Sultan Vahdettin, dönemin ABD Başkanına yazdığı mektupta, padişahı 
24olduğu devletin teokratik bir Devlet olduğunu söylemektedir.

Hukuki varlığı sona eren Osmanlı İmparatorluğu Devletinin Anadolu 

topraklarında emsalsiz bir Kurtuluş savaşı içinde oluşan Türkiye Devleti, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Laik bir devlet olarak doğmuştur.

VI
25Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, laiklik, Amasya Tamiminden  

başlayarak şekillenen bir süreçtir. Laiklik, aydınlanma, cumhuriyettir. 

Cumhuriyette, Devletin bir unsuru olan egemenlik kaynağı beşeri irade, 

hukukun maddi kaynağı mutlak olarak beşeri irade,şekli kaynağı kanun 
26 27olmuştur.  Kanun Koyucunu iradesi üzerinde bir irade yoktur.  Ulusal eğitim 

28aklidir.
29Herkes kanun önünde eşittir.  İnsanın insan olarak doğuştan getirdiği tabi 

30hakları vardır.  Herkesin hakkının sınırı bir başkasının hakkıdır. İnsan 
31düşünce, Din ve vicdan hürriyetine sahiptir.  Düşünce, inanç ve kanaat 

mutlaktır. Devlet dokunamaz. Dinin bir tür ifadesi olan ibadet, ayın kamu 
32düzeni ile sınırlıdır.  Dinin süzeler arası ilişkileri düzenleyen kuralları, yani 

“muamelat” doğal olarak yasaktır.

Cumhuriyet, özellikle diğer dinlerden farklı olarak İslam Dininde 

22 1924 Anayasası, m.88
23 1876 Kanun-i Esasi,m.3,4,7,11,87. Açıklama için bkz Hfızoğulları –Özen,Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümleri, 4. Bası, Ankara 2011, s.137,dn.,148
24 13 Mart 1924 tarihli Mehmet Vahdettin'e ait mektubun metni, Doğan Vahdettin'in İhanet Belgesi, Hürriyet 

Gazetesi, 10 Kasım 2011 Perşembe
25 Amasya Tamimi m.1: Milletin İstiklalini Yine milletin kendisi kurtaracaktır.
26 1921 m1.2.7.; 1924 Anayasası m.3,4,5,8; Mülga Türk Medeni Kanunun, m.1
27 1924 Anayasası m.3
28 1924 Anayasası m.80,87. Bkz.3.Mart1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu; 2 Mart 1926 tarihli Maarif  

Teşkilatı hakkında Kanun.
29 1924 Anayasası m.69
30 1924 Anayasası m.68
31 1924 Anayasası m.70, 75
32 1924 Anayasası m.75



33
“Klerikalizm” olmadığından  öteki dinler bakımından da, dinin, dini 

kurumların yaygın olmasını kabul etmiş, verilmesini toplumda ferdi – 

toplumsal bir ihtiyaç olarak gördüğü din hizmetlerini, tamamen kendine 
34özgü bir kamu hizmeti olarak algılamıştır.

Ancak, zamanla, Devletin organı yerindeki kimseler, dine, dini 

kurumlara karışmış, çoğu kez komünizmle, irticayla mücadele adına, 

düşünce, din ve vicdan hürriyetini, uygar bir toplumda olmaması gereken 

ölçüde kısıtlamışlardır.

Ülkede geçerli dinlerin, dini inançların, serbestçe öğrenilmesi ve 

yayılması, “Demokratik toplum” ölçülerinde sağlanamamış, yasaklanmış 

olmasına rağmen “din düşmanlığının”, “Dinler arası düşmanlığın” önü 

alınamamış, kimi inançsal kimlikler kendilerini gizlemek zorunda bırakılmış,

Din eğitimi mecburi kılınmış ve fiilen dini eğitime dönüştürülmüştür. 

Bugün temel sorun budur.

Dinler, dini inançlar üzerinden siyasi çekişmeler süregelirken Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, 1954 yılında İHAS, ni iki çekince koyarak 

imzalamıştır. Sözleşme onaylanması uygun bulunarak, ülkede yürürlüğe 

konulmuştur.

Çekince, idam cezası ve İHAM.'nin yargısı konusundadır.  

İHAS' nin 1, 9, 14, 17, 18. maddelerine çekince konmamıştır, bunlar o 

tarihten buyana yürürlüktedirler.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, “kendi yetki alanında bulunan 

herkese”, Sözleşmenin 1. maddesinde tanımayı üstlenmiş olduğu halde, 

Sözleşmenin 9. maddesinde öngörülmüş olan “hak ve hürriyetleri”, 

maalesef  gereğince “tanıma” çabası içinde olmamıştır.

Devlet, Dinde, dini inanışta taraf  olmuş, ayrımcılık yapmaktan 

kaçınmamıştır.

İHAM' nin yargısına çekince koyduğu dönemde, Devlet, İHAS' nin diğer 

hükümlerini ve 9. maddesi hükmünü hayata geçirme çabası içinde 

olmamıştır. Bu durum, ülkede, başka sorunlarla birlikte  inançsal sorunların 

çözümüne katkıda bulunmamış, hatta çözümsüzlüklere neden olmuştur.

Çıkmazlar, sonunda Devleti diğer çekince yanında İHAM Yargısına 

33 Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul 1961, s. 117.Ayrıntılı açıklama ve kaynakça için bkz Clericalismo, 
http://it.wikipedia.org/viki/clericalismo, Erişim Tarihi 27.11.2011,12.11

34 429 sayılı Şer'iye ve Efkar ve Erkan Harbiye umumiye vekaletinin İlgasına Dair Kanun, m.1: “itikat ve 
ibadete dair bütün ahkam mesailiğinin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için ..” “bir Diyanet işleri 
Reisliği Makamı Tesis edilmiştir.



koyduğu çekinceyi kaldırmaya mecbur bırakmıştır.

Artık, Devlet, hükümetinin koyduğu imzanın gereği olarak, kişi hak ve 

hürriyetleri konusunda oluşmuş olan doktrin ve İHAM' nin uygulamaları 

ışığında, Sözleşmenin 9. maddesi hükmünün öngördüğü hak ve hürriyetleri 

ülkesindeki herkese eksiksiz sağlamak zorundadır.

Madem yargısını kabul etmiş bulunmaktadır, Devlet, İHAM' nin 

düşünce, Din ve vicdan hürriyeti ihlallerine ilişkin kararlarını dikkate almak 

durumundadır. Sözleşmenin 9. maddesi hükmünün anlamı, kapsamı ve 

sınırları söz konusu bu uygulamalar ışığında değerlendirilmeli, düzenlemeler 

bunlara göre yapılmalıdır.

Elbette, yargı kararları eleştirilir. Baroların, hukuk fakültelerinin, ilgili 

bilim kurum ve kuruluşlarının işi budur

Ancak, Devletin, yargı kararlarını eleştirme hakkı yoktur. Devletin, yargı 

kararlarına, İHAM' kararlarına uyma, gereğini yapılma yükümlülüğü vardır. 

Devletin iradesinin arkasında durmaması, Sözleşmenin ihlali, Devletler 

Hukukunun Evrensel ilkesi “Ahde vefa” kuralının hiçe sayılması olur.

Bu bağlamda, bugün, ister mevcut Anayasanın “kendi koyduğu usule 

uyarak” değiştirilmesi, isterse “Millet iradesi” öne sürülerek mevcut 

Anayasanın “kendi koyduğu usul ihlal edilerek” yeniden “yeni bir anayasa” 

yapmaya kalkışılması söz konusu olsun, her iki durumda da, Devlet, İHAS' 

nin 9. maddesinde öngörülen düşünce, vicdan ve Din Hürriyetini, İHAM 
35kararlarını dikkate alarak, ülkedeki herkese eksiksiz sağlanmak zorundadır.

36Madem Ulusal hukuk Uluslararası hukuka aykırı olamaz,  herkesin 

ağzından düşürmediği “demokratikleşme”, düşünce, Din ve vicdan hürriyeti 

yönünden, İHAS'nin 9. maddesi hükmünü, İHAM' in içtihadını da göz 

önünde tutarak, ayak diremeden, eksiksiz yerine getirmektir. Bu bağlamda 

olmak üzere.

1. Devlet; düzenlemelerinde, bir düşüncenin veya kanaatin kendisini, 

“yakın tehlike yaratmadıkça” ve “ifadesi, yani ifadenin kendisi 

şiddete yer vermedikçe”; ırk, din veya mezhep kavgasını tahrik 

35 Düşünce ve ifade özgürlüğü, laiklikle ilgili bazı İHAM kararları: Sinan Işık/Türkiye Davası 02.02.2010 
Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Davası 9.10.2007; Ahmet aslan ve diğerleri/Türkiye Davası,23.02.2010; 
Leyla Şahin/Türkiye Davası 10.11.2005; Ilıcak/Türkiye Davası, 5.4.2007; Kavakçı/Türkiye Davası, 
05.04.2007; Necmettin Erbakan/Türkiye Davası, 06.07.2006; Kutrular/Türkiye Davası, 29.04.2008; 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi ve Diğerleri/Türkiye Davası, 30.01.1998 (Kazancı İçtihat Bankası, 
http://www.kazanci.com/ erişim tarihi: 23.11.2011

36 Costituzione della Republica İtaliana, m.10



etmedikçe; taraf  tutarak; ahlakçılık yaparak; tanımı kapsamı ve sınırı 

belirsiz “milli, manevi değerler” kavramına sığınarak; kamu süzenini 

bahane ederek, doğrudan veya dolaylı, yasağın konusu yapmak, suç 

saymak alışkanlığından vazgeçilmelidir.

2. Lozan Antlaşmasının “revize edilmesi” aymazlığına düşülmeden, 

anlaşmada “Azınlık” sayılan “Müslüman ahali” dışında kalan ahalinin, 

“azınlık hakkı” olarak değil insan hakkı olarak düşünce, Din ve vicdan 

hürriyeti sağlanmalı,düşünce, vicdan ve Din hürriyetinin tüm 

tezahürleri demokratik bir toplumda kabul edilebilir ölçüde 

sınırlandırılmalıdır. Bu bağlamda, Kilise ve Havraya “tüzel kişilik” 

verilip verilmeyeceği; Ekümeniklik; din eğitim öğretiminin nasıl 

yapılacağı, dini tebliğin nasıl olacağı meseleleri tartışılmalı, 

olabilirliklerin gereği yerine getirilmelidir.

3. Müslüman ahalinin Düşünce, vicdan ve Din hürriyeti sağlanırken, en 

başta Camiye tüzel kişilik verilip verilmeyeceği yada rahmetli Ali Fuat 

Başgilin düşüncesi olarak Devletin dinlere aynı mesafede olması ve iç 

ahkamına karışmamasının nasıl sağlanabileceği, kısacası laiklik ihlal 

edilmeden Dinin İHAS' nin tarafı olan Devletlerde olduğu gibi örgün 

kılınmasının mümkün olup olmadığının düşünülmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, artık fiilen, hatta hukuken bir “Fetva kurumu” haline 

getirilmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığının akıbeti tartışılmalıdır. Bu 

bağlamda Devletin, artık Alevi inancında, inanışında, mezhebinde, 

düşüncesinde, olan insanları “insan olarak” görmesi, İHAS' nin  

9.maddesinin güvencesi altında olduğunu kabul etmesi 

gerekmektedir. Devletin, insanların,kendilerine sormadan, dinsel 

kimliğini belirlemesi, dayatmadır, İHAS'in 9.maddesinin ihlalidir.

4. Devlet, “İmam” değildir. Nenin İslam olup olmadığı Devleti 

ilgilendirmez. Devlet inanç temelinde ayrıcalık yapamaz, eşitlik 

ilkesini ihlal edemez. Devlet, camiyi, imamı nasıl tanıyorsa, aymazlığa 

düşmeden Cem evini, Dedeyi, kendi kimliğinde tanımak zorundadır. 

Tanımanın kamu düzeni ile bir ilgisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinde Din, toplumda din düzeni, “kamu düzeni” değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine “Teokratik” nede “Teosantrik” yani 

“tanrı merkezli” bir Devlettir.

5. Devlet, bir kamu hizmeti olarak, kamu hizmeti kuralları içinde, Din 



eğitim-öğretimi yapar, ancak Dini eğitim-öğretim yapamaz. Devlet, 

hiç kimseye zorunlu Din eğitimi koyamaz. Zorunlu Din eğitim-

öğretimi koymak, İHAS' nin 9. maddesi hükmünün ihlalidir. Ancak, 

Devlet, kamu düzeninden olan laiklik niteliğini koruyarak, insanların 

dinlerini öğrenmelerini, öğretmelerini, tebliğ etmeleri yol ve 

yöntemlerini sağlamak zorundadır. Bu amaçla, Devlet teokrasinin, 

dinin siyasete alet edilmesinin yolunu açmamak kaydıyla, 

toplumunda sosyolojik bir gerçeklik olarak varlıklarını sürdüren 

“Dini cemaatlerin” katkılarını değerlendirme imkanlarını aramalıdır. 

Tarikatlar, Tekke,Teokratik Osmanlı İmparatorluğu Devlet 

Teşkilatında yer alan kamusal kurumlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, doğal olarak tarikatların, 

tekkelerin,yeri yoktur. Böyle olunca, toplumda sosyolojik bir olgu 

olarak mevcut olan, çoğu kez varlıklarını sürdürebilmek için hukuku 

dolanan dini cemaatlerin açığa çıkmalarına. Teokratik devlet 

meddahlığı yapmadan mensuplarının korkusuzca  açığa çıkmalarına 

imkan sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki, “Hayat yalan ölüm gerçek”; insan ölüyor; mezara 

devlet değil insan giriyor. Mezarlıklar insanın, insanlığın yazgısıdır. 

Laik-Demokratik Devlet, Dinden elini çekmelidir.

Devletin işi, sadece, katıksız bir kamu hizmeti olarak, insanlara,”Din 

hizmeti” götürmektedir.

6. Devlet, kendi serbest iradesiyle, İHAS' nin binci bölümünde 

tanımlanan hak ve hürriyetleri kendi yetki alanına bağlı herkese 

tanıma sözünü vermiştir. Devlet,çekincesini kaldırarak bu hak ve

özgürlüklerin ülkesinde ihlali halinde İham yargısını kabul etmiştir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun 

hükmünedir.

Öyleyse, Devlet, “hukuk devleti olmak” zorunda olmanın zorunlu 

sonucu  olarak,İHAM' kararlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. 

Zaten, Sözleşme, 46. maddesinde, açıkça, Yüksek Akit Tarafların taraf  

oldukları her davada Mahkemenin kesin kararlarına uymayı yükümlenmiş 

olduklarını ifade etmektedir. Devletin organı yerindeki kişilerin, İHAM 

kararlarını eleştirmek hakkı yoktur, kararlara uymak yükümlülüğü vardır.



VII

Sonuç olarak, Devlet, Anayasanın birçok maddesini birçok kez 

değiştirmesine, temel kanunları yürürlükten kaldırıp yeniden yeni temel 

kanunlar yapmasına, hatta bu kanunları birçok kez değiştirmesine rağmen, 

İHAS' nin öngördüğü insan hak ve hürriyetlerini hala “kendi yetki alanları 

içinde bulunan herkese” sağlamakta ayak diremekteyim.

Devlet, Dine sahiplenmekten vazgeçmemiş, vicdanlara el atmıştır.

Ülkede din siyasetin malzemesi yapılmıştır.

Yıllardır süren “Terörizmin” yarattığı korku, “güvenliğin hürriyete tercih 

edilmesi” yanlışını doğurmuş, düşünce vicdan ve din hürriyeti demokratik 

bir toplumda kabul edilemez bir biçimde kısıtlamıştır.

Madem imzalamıştır, Devlet, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 

gereğini yapmak zorundadır. İnsan hak ve hürriyetlerinin sağlanması barışa 
37hizmet eder, güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunur.

37 Konuya İlişkin Geniş açıklamalar, tartışmalar ve ayrıntılı kaynakça için, burada gerekli görülerek 
başvurulan eserlere gidilmelidir
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Öğretim Üyesi

Ben hem o açıdan bakacağı, hem de yaklaşık 20 yıldır uluslararası alanda 
sürdürmüş olduğum insan hakları çalışmalarının bir parçası bu aynı 
zamanda. Çok uzun dönem Uluslararası Af  Örgütünün değişik 
kademelerinde bulundum ve en son Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeliğini 
yaptım. Dünyada ifade özgürlüğü dediğimiz zaman, bunun iki ayağının 
olduğunu biliyoruz. Birisi din dışı alan ve bütün siyasi görüşlerimiz orada 
yer alıyor belki, o açıdan çok önemli ve demokrasiyle yakından ilişkili. 

Diğer ayağı, din özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü. Sadece din özgürlüğü 
değil, vicdan özgürlüğü aynı zamanda. Bu ikisi iki ayrı maddede Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alıyor. Düşünce ve vicdan özgürlüğü 
maddesine baktığımızda, kısaca şunu diyor. Herkes düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek 
başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve 
ayin yapma suretiyle, dinini ve inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 
Dolayısıyla maddede ilk bakışta bir düşünce ve vicdan özgürlüğü ve ikinci 
olarak da bunun ifadesi ve dışarıya, dış dünyaya açıklanması ve topluca 
açıklanmasına ilişkin bir kısım var. 

Maddenin 2. fıkrası ise, sınırlama maddesi. Vicdan ve din özgürlüğü, 
düşünce özgürlüğü de insan hakları alanında sınırlanabilir konular arasında. 
Kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık, ahlak ve başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için sınırlanabiliyor. Bu sınırlamanın yalnız 
bildiğiniz gibi demokratik toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla olması 
gerekir diyor sözleşme. 

Şimdi bu açıdan baktığımızda din özgürlüğü konusu belki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin en çok zorlandığı alanlardan birisidir diyebiliriz. 



Çünkü din, birçok boyutu itibariyle kültürle iç içe geçmiş bir vakıa ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulandığı ülkelere baktığımızda, temel olarak 
bütün temel dinlerin burada yer aldığını görüyoruz. Hıristiyanlık, Katolik ve 
Protestanizm zaten Avrupa merkezli. Ortodoksi var, özellikle 1990'lardan 
sonra yeni üyelerle birlikte. Müslümanlık var, sadece Türkiye değil, Balkan 
ülkelerindeki Müslümanlar ve Avrupa'da aşağı yukarı sayısı 16 milyonu bulan 
Müslüman kişiler nedeniyle ve Musevilik tabi Avrupa'nın aslında eskiden beri 
önemli dinlerinden biri. Dolayısıyla bütün temel dinler var.

Bunun dışında da küçük dinler dediğimiz, daha az nüfus tarafından 
benimsenen dinler de Avrupa'da bulunmakta. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi bütün bu dinlerin aslında mensuplarının din özgürlüklerini 
korumayı görev sayan bir mahkeme. Diğer konular, insan haklarının diğer 
alanları, örneğin mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü daha evrenselleşebilen 
konular olmakla birlikte, din konusuna gelince, burada kültürel farklılıkların 
önemli bir yer işgal ettiğini ve farklı inanç sistemlerinin farklı sistemler içinde, 
kültürel sistemler içinde bulunduğunu mahkemede tabi görmek durumunda 
ve görüyor.

Mahkeme öncelikle din özgürlüğünde din denir konusu bakıyor. Fakat 
burada bir din tanımı yapmaktan kaçınıyor. Bu kültürel zorluklar nedeniyle 
hiçbir zaman din tanımını ve inanç tanımını yapmıyor. Fakat her türlü inanç ve 
görüşü de din olarak adlandırmıyor. Mahkeme bakarken olaya, o din ve 
inancın gerçekten bir sistem olup olmadığını araştırıyor tabiî ki. Bütün temel 
dinleri din olarak kabul ediyor. Bu Avrupa'da çok yaygın olan dinler dışında 
Hinduizm ve Budizm de bir inanç sistemi olarak kabul ediliyor. 

Bunun ötesinde Ateizmin bir vicdani sistem olduğunu benimsiyor ve 
birtakım marjinal dinlere de din vasfı verebiliyor. Mesela Durüdizm bir pagan 
anlayışı, İrlanda kökenli. Kutsal nur merkezi, Hindistan kökenli bir alternatif  
din ya da Oso hareketi gibi yine Hindistan kökenli bir başka alternatifin, 
inançların din olduğuna karar verebiliyor. Burada geniş bir yorum yaptığını, 
birtakım marjinal dinleri de din olarak kabul ettiğini görüyoruz.

İkinci aşamada, bu dinlerin nasıl bir ortam içerisinde bulunduğu ve bu 
ortamın özelliklerinden hareketle, din özgürlüğünün nasıl ortaya çıkması 
gerektiği konusunda mahkemenin bir yaklaşım tarzı var. Bir kere Hoca da 
bahsetti, dinin bir devlet kurumu haline gelmesi şeklinde siyasi örgütlenmesi, 
uluslararası insan hakları hukukuna da, Avrupa insan hakları hukukuna da ters 
bir konu. Yani günümüz anlayışında, uluslararası sözleşmeler dini bir siyasi 



kurum olarak değil, fakat bireysel inançlar olarak görmekte ve bireysel 
inançların korunması olarak dine yaklaşmakta. 

Bunun ötesinde demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine saygılı 
olmayan din ve inanç sistemlerinin, gerek Birleşmiş Milletler 
sözleşmelerinde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesi 
çerçevesinde herhangi bir koruma göremeyeceği, gerek mahkeme 
kararlarıyla, gerek bu konudaki çalışmalarla ortaya konulmuş bir konu. 
Dolayısıyla günümüzde din özgürlüğü dediğiniz zaman, bu özgürlüğün 
demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin sınırları içerisinde 
kullanılması gereken bir özgürlük olduğunu ve 9. maddede belirtilen 
sınırlama nedenlerinin bu genel kavramlarla da ilişkisi olduğunu bilmemiz 
gerekir.

Bunun ötesinde tabi en büyük problem, din özgürlüğünün düşünce 
özgürlüğünden eyleme geçmesi. Yani dış dünyaya yansıması anında ortaya 
çıktığını söyleyebiliriz. Mahkemenin içtihadına baktığımızda, özellikle bu 
dışa vurumda nerelere önem veriyor ya da nerelerin altını çiziyor, burada 
belki bir miktar durmak gerekir. Burada mahkeme, aslında Hoca da bahsetti, 
bireyin özgürlüğünden ve bireyin özgür olmasından hareketli bütün 
tutumunu ortaya koyuyor ya da sergiliyor diyebiliriz.

Burada bireyin dini inancı, anlayışı ya da din dışı Ateizm gibi vicdani 
eğilimleri, mümkün olan en geniş sınırlar içerisinde korunmalıdır anlayışının 
temel anlayış olduğunu söylemeliyiz. Ancak bu anlayışın korunmasında kamu 
düzeninin çizdiği sınırların içinde kalınması gerektiği de mahkeme 
kararlarında vurgulanan bir konu. Burada ilginç örnekler de var. Örneğin 
İngiltere'de bir çiftten –Peri davası- erkek olan koca cinsiyet değişikliğine 
karar veriyor. Cinsiyet değişikliği sonucunda kadın oluyor ve bu kadın olma 
belgesini, yani bizdeki nüfus kağıdı karşılığı olan sertifikaya aldığı zaman, 
otoriteler kendisinin evliliğinin sona ereceğini. Çünkü iki kadının evliliğinin 
İngiltere'de mümkün olmadığını ifade ediyorlar. 

Buna karşı dava açıyor, diyor ki biz dini inancımız gereği evliliğin sona 
erdirilmesine karşıyız ve ne olursa olsun bu evlilik sürmek durumunda, 
evliliğimiz bitemez, dini inancamız bu. Böyle bir tutum içerisine girerseniz, 
dini özgürlüğümüze aykırı davranmış olursunuz. Ancak idare bu itirazı uygun 
görmüyor, daha sonra mahkemeye gidiliyor, mahkemede kaybediyor ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, burada İngiliz otoritelerinin tutumunu paylaşıyor, benimsiyor. O 



ülkedeki kamu düzeninin gereklerine aykırı şekilde bir dini inancın ya da bir 
dini anlayışın koruma görmeyeceği noktasında bir karar veriyor. Ancak 
eşcinsel evliliği kabul edilmiş olsaydı o ülkede, böyle bir durum söz konusu 
olabilirdi diyor, ama bu evlilik eğer kabul edilmemişse o ülkenin kamu düzeni 
gereği, kişinin dini özgürlü kamu düzeninin gereklerini aşamaz diye bir karar 
veriyor.

Dolayısıyla mahkemenin din özgürlüğüne yaklaşımında,  kamu düzeni, 
ama kamu düzeni derken alelade bir kamu düzeni değil, demokrasi, hukuk 
devleti ve insan haklarını koruyucu şekilde bir kamu düzeni kaygısının ön 
planda olduğunu söylemek mümkün. 

Bir başka davada ise mahkeme, din özgürlüğünü koruma kaygısıyla, başka 
konuların karıştırılmaması gerektiğini, din özgürlüğünü korumanın sadece 
kişinin dini inançları ve bunların dışavurumuyla ilgili olduğunu, yan konuların 
korunmasına din üzerinden gidilmemesi gerektiğine karar veriyor. Burada da 
Pakistanlı bir Hıristiyan çift İngiltere'ye kaçıyorlar. Dini nedenle kaçtıklarını 
ifade ediyorlar ve İngiltere'den sığınma ve korunma istiyorlar. Daha sonra 
mültecilik başvurusunda bulunuyorlar, ama bu başvuruları kabul edilmiyor ve 
din özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle dava açıyorlar ve daha sonra 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyor.

Bu davada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, din özgürlüğünün 
korunmasının, din özgürlüğüyle ve bunun dış dünyaya yansıtılmasıyla ilişkili 
olduğunu, eğer kişiler tehdit altındaysa, başka bir ülkede tehdit altındaysa ve 
sığınma başvuruları reddedilmişse, bunun ancak işkence ve kötü muamele 
nedeniyle ya da yaşam hakkı nedeniyle sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinden 
dolayı mahkeme önüne getirilebileceğini, din özgürlüğünün burada bir neden 
olamayacağını, bir ihlal nedeni olamayacağını, bunun kabul edilmesi halinde 
devletlere çok aşırı bir yük getirilmiş olacağını ve âdeta dünyadaki din 
özgürlüğünün bekçisi konumuna getireceğini üye devletlere söyleyerek bu 
başvuruyu reddediyor. Dolayısıyla din özgürlüğünü, yan alanlardan da bir 
miktar ayırmış oluyor ve kendi içinde ele almış oluyor. 

Tabi dış dünyaya yansıtılması, dini anlayışın dış dünyaya yansıtılması, 
nerede sınırlanacaktır. Galiba mahkemenin biraz önce anlattığım kültürel 
zorluk bakımından karşılaştığı en büyük çıkmazlar bu noktada karşımıza 
çıkıyor. Çünkü çok sayıda dini pratik ve uygulama mahkemenin önüne bu 
bağlamda getirilebiliyor. Bazı durumlarda kişiler dini inançları nedeniyle bazı 
şeyleri yapamamaktan şikâyet ediyorlar. Örneğin dinen kutsal sayılan günlerde 



işe gitmek-gitmemek, dinen tatil sayılan çalışma günlerinde işe devam etmek-
emmemek gibi konularda bol sayıda dava var. Bu davalarda mahkemenin 
genelde ülkedeki uygulamayı ve o ülkenin kendi kurallarını desteklediğini 
görüyoruz.

Yehova şahitleri konusuna, belki vicdani ret nedeniyle ayrıca değineceğiz, 
ama ilik önce şunu bahsedelim. Lavisis ....65.14 adlı bir kişinin açmış olduğu 
dava, burada özel bir önem taşıyor. Tersten bir Yehova şahidi kararı bu. 
Lavisis ve beraberindeki bir arkadaşı, bunlar subay, üst düzey görevli orduda 
ve kendi astlarına dini propaganda yapıyorlar, orduda dinin propaganda 
yapıyorlar. Kendileri Yahua Şahidi mensubu. Bu durumda astları şikâyet 
ediyorlar ve şikâyet üzerine bu kişiler mahkemede ceza alıyor. Buna karşı 
başvuruyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine, biz normal bir dini 
propaganda faaliyeti yapıyoruz ve haklarımız sınırlanıyor şeklinde bir başvuru 
bu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin buradaki tutumu, bu kişilerin 
herhangi bir haklarının olmadığı şeklinde, nedeni de şu: Hiyerarşik bir 
ortamda dini propagandanın, kişileri zorla dine davet etmek ya da baskıyla 
belli bir dini inancı kabul ettirmek anlamına geleceğini, dolayısıyla sivil 
toplum içinde yapılan bir dini propagandadan farklı bir mahiyet arz ettiği, 
hiyerarşik yapılar içerisinde dini anlayışın propagandasının zorla kabul 
ettirme sayılması gerektiğini ifade ederek, bu kişilerin başvurularını 
reddediyor.

Yine belli dini sembollerin ve simgelerin kullanılmasına ilişkin davalar var. 
Çünkü bunlar da aslında bir dinin dış dünyaya yansıtılması şeklinde tezahür 
eden dini ifade araçları. Burada, tabi bizi de önemli şekilde ilgilendiren 
başörtüsüyle ilgili vermiş olduğu kararlar var. Sadece Türkiye'yle ilgili değil, 
Dahlat davasında başörtüsü takan bir öğretmenin İsviçre'deki durumuyla 
ilgili karar veriyor. Burada öğrencilerin dini eğilimlerini, öğretmenin tutum ve 
davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceği konusu tartışılıyor ve öğretmenin 
otoritesini kullanarak, öğrencilerin dini eğilimleri üzerinde rol oynayabileceği 
gerekçesiyle, söz konusu başörtüsü takma eylemini ya da pratiğini Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde korunmasını, daha doğrusu 
İsviçre'nin bu konuda yapmış olduğu kısıtlayıcı tutumu, almış olduğu 
kısıtlayıcı tavrı…

Leyla Şahin'in Türkiye'yle ilgili karar, burada tıp fakültesi öğrencisi olan 
bir kişinin başörtüsüyle okula devam etmesi konusu gündeme getiriliyor ve 
burada almış olduğu disiplin cezaları yönünden eğitim hakkının ve din 



özgürlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle açılan davada, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi din özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar veriyor. Yine 
mahkeme bir başka davada, hapishanede bulunan ve sakal kesme zorunluluğu 
kuralına uymayan bir kişiyle ilgili karar vermiş. X Avusturya'ya karşı 
davasında, dini nedenle sakal bırakan, fakat hapishanedeki disiplin kuralları 
nedeniyle sakal kesme zorunluluğunda kalan kişinin başvurusunu 
değerlendiriyor. Burada kişinin kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla 
sakalının kesilebileceğine ve bunun da sözleşmeye aykırı olmadığına karar 
veriyor.

Yine savaş sanatlarının öğretildiği Tai Chi Chua kitabının –ki, bu dini bir 
kitap aynı zamanda- hapishanede kullanılmasının serbest olmasını, hapishane 
yönetiminin ve disiplinin gereklerine aykırı olduğu şeklindeki ulusal mahkeme 
kararını, İngiltere tarafından verilen ulusal mahkeme kararını uygun buluyor. 
Bu konulara baktığımızda, mahkemenin ciddi anlamda dini ifadenin dışa 
vurumu konusunda bazı sınırlamaları onayladığını görüyoruz. 

Aslında bunlar oldukça ciddi de tepkiler almıştır. Sadece ilgili ülkelerin 
kamuoylarında ya da çevrelerinde değil, dünya çapında. Belki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin dünya çapında en çok tartışılan kararlarından bazıları 
da din özgürlüğüne ilişkin olan kararlar. Özellikle başörtüsüyle ilgili kararlar 
oldukça tartışıldı ve bu konuda uluslararası bazı yayınlar da yapıldı. 

Bu kararlara baktığımızda, özellikle mahkemenin şu argümanlarının, şu 
savlarının tartışmaya açık olduğu söylenmekte. Örneğin İsviçre'deki 
öğretmen örneğinde, öğretmenin kişisel kurumunun hiç ele alınmadığı 
kararda, başörtüsüz işe devamının o kişinin mesleki yaşamının sonu 
olabileceği durumunun mahkeme tarafından değerlendirilmediği ve eşitlik 
bakımından ele alındığında da, bunun eşitlik uygulamasını bozabileceği 
endişeleri ifade edilmiştir. Aynı zamanda kültürel çeşitlilik bakımından farklı 
kültürlerin bir arada olmasının demokratik bir toplumda arzu edilebilir bir 
durum olduğu ve bunun ayrımcılığı önleyecek bir etki de yaratabileceği, 
bunun mahkeme tarafından dikkate alınmadığı söylenmiştir bu kararla ilgili 
olarak.

Leyla Şahin kararıyla ilgili olarak da, özellikle bu kararda ileri sürülen 
kadın-erkek eşitliği savının yerinde ve gerçekçi olmadığı, Avrupa'da birçok 
ülkede başörtülü şekilde üniversiteye öğrencilerin devam ettiğini, bu 
durumda o ülkelerde eşitliğin gerçekleşmesinin bozulup bozulmadığına 
bakılmadığını mahkeme tarafından iddia edilmiştir, bu karara karşı. Yine bu 
kararda, hak ve özgürlükleri korumak açısından, farklı tedbirlerin 



alınabileceği, kişilerin eğer toplumda bir baskı oluşturuyorsa bazı faaliyetler. 
Mesela belli bir dini inancın toplumda çoğunluk olması nedeniyle azınlıkta 
kalanların zarar göreceği düşünülüyorsa, bunun önlemlerinin farklı 
şekillerde alınması gerektiği ileri sürülmüştür. Ayrıca Avrupa devletlerinin 
hiçbirinde üniversite düzeyinde başörtüsü yasağının olmadığı ifade 
edilmiştir, bu eleştirilerde. 

Bu eleştiriler açısından bakıldığında, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin aslında bu yaklaşım tarzlarını niye benimsediğini bir kez daha 
vurgulamak gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, din özgürlüğünün 
dışa vurumu açısından davaları ele aldığında, ülkelerin fazla iç işlerine 
girmek, özellikle din gibi o ülkenin kendi toplumsal yapısında çok önemli yer 
işgal eden, kültürel etkileri olan konularda, bir uluslararası mahkeme olarak 
müdahale etmeme isteğinin de rol oynadığını söylemek gerekir. Bu nedenle 
mahkeme gerçekten din özgürlüğüyle ilgili gerekçelerinde yeterli tutarlılığa 
ve mantıksal bütünlüğe sahip olmayabilir. 

Ancak mahkemenin buradaki asıl tutumu, belki bunu ifade edemiyoruz 
çok açık bir şekilde, ama bazı konularda ülkelerin, devletlerin kendi içlerinde 
bu sorunları ele alması ve çözmesi gerektiği şeklinde. Hiç unutmamak 
gerekir ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aslında bir ulus üstü mahkeme. 
Bu ulus üstü mahkemenin etkisi tabiî ki belli bir düzeyden sonra başlıyor ve 
kendi kendini sınırlandıran, kendi kendini çerçevelere sokan bir mahkeme. 
Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulduğu günden bu yana, asıl 
olanın ulusal yargı sistemi ve ulusal özgürlükler sistemi olduğunu, kendisinin 
bir ek sistem getirdiğini ve üst bir koruma sağladığını ifade etmiştir.

Bu nedenle bazı konulara, o ülkenin hayatını, yaşamını, kültürel ortamını 
çok etkileyecek konulara ve hele hele de kendi üyeleri ve o davaya bakan 
hâkimler açısından yabancı sayılabilecek bir kültürel bakış açısıyla, 
mahkemenin bu konularda müdahil olması ya da çok sert kararlar vermesi 
düşünülemez tabiî ki. Bu nedenle mahkeme aslında bu konularda topu bir 
miktar ulusal ortama ve ulusal düzenlemelere atmaktadır diyebiliriz.

Son olarak kısaca vicdani ret üzerinde duracağım. Vicdani ret de din 
özgürlüğü çerçevesinde mahkeme tarafından ele alınan bir konu. Çünkü din 
özgürlüğüne ilişkin konu sadece din özgürlüğünün değil, vicdan 
özgürlüğünü de içermekte. Bu konuda bugüne kadar mahkemenin vermiş 
olduğu kararlara baktığımızda, ilk olarak şunu görüyoruz. Devletlerin 
vicdani ret konusunda, vicdani reddi bir hak olarak görmeleri mahkeme 
tarafından hak ve özgürlükler açısından olumlu bir durum olarak 



nitelendirilmekle birlikte, mahkeme hiçbir zaman vicdani reddin bir hak 
olduğunu çok açık bir biçimde ifade etmemiştir.

Ancak kişilere farklı hizmetlerin verilmesi noktasından hareketle, eğer 
dini nedenle ya da başka nedenlerle, vicdani nedenlerle kişiler askerliğe 
karşıysa, bunun alternatif  hizmetlerinin olup olmadığına bakmaktadır. 
Dolayısıyla bu alternatif  hizmetlerin bulunmadığı durumda, burada kişilerin 
vicdani ve dini özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verebilmektedir. 
Mahkeme burada kamu hizmetinin dini inançla bağdaşıp, bağdaşmadığına 
bakmakta ve eğer hiçbir neden olmadan böyle bir bağdaşmazlık varsa, bu 
konuda karar vermektedir. 

Almanya'da Grandad kararında, bu kişi hem askerlik hizmetini 
reddediyor, hem de askerlik hizmetine alternatif  olan kamu görevini 
reddediyor. İkisini de reddettiği için, belli bir dönem hapis cezasıyla 
cezalandırılıyor. Bu davada mahkeme, kişinin askerlik hizmetini reddetmesini 
anladığını, bunun dini ve vicdani nedenle olduğunu, ancak niye kamu 
hizmetini reddettiği konusunda yeterli ve doyurucu bir açıklama 
yapamadığını, bu nedenle de bunun bir ihlal olmadığını, eğer askerlik hizmeti 
yapmıyorsa, alternatif  hizmeti yapması gerektiğine karar vermiştir.

Yine Tilimenos Yunanistan'a karşı davasında, üniforma giymeyi reddeden 
kişinin, askerlik görevi bittikten sonra başvurduğu bir kamu istihdam 
sınavında, bir kamu kurumuna girmek için başvurduğu sınavda, bu nedenle 
işe alınmamasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuştur. Kişinin vicdani tutumunun, 
vicdani anlayışının, hayatın başka alanlarında negatif  olarak ona karşı 
kullanılmasını eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirmiştir.

Yine geçen sene Ermenistan'a yönelik davada, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi önemli bir karar vermiştir, çünkü bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor. 
Ermenistan'da askerlik hizmetine alternatif  bir hizmet verilmiş, fakat bu 
hizmet çok ağır. Yani askerlik hizmetiyle karşılaştırıldığında çok ağır bir 
yükümlülük altına sokuyor kişiyi ve bu orantısızlığı nedeniyle Ermenistan'ın 
bu düzenlemesini, yasasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı 
bulmuştur. Böylece mahkemenin tutumunu şöyle özetleyebiliyoruz burada. 
Askerlik hizmetine alternatif  bir hizmet varsa, bunu yeterli görmektedir 
özgürlüklerin korunması açısından. Kişilerin bu alternatif  hizmeti 
reddetmelerini korunacak bir durum olarak görmemektedir, eşitlik ilkesi 
açısından alternatif  hizmeti kabul etmeleri gerektiği görüşündedir. Aynı 
zamanda alternatif  hizmetin aşırı ağır olmaması gerektiği, askerlik hizmetiyle 
orantılı bir alternatif  hizmet olduğu görüşündedir.



Yalnız bu Ermenistan'a ilişkin davada, mahkemenin demiş olduğu bir şey 
daha var, o önemli. Burada Türkiye ve Azerbaycan'a bir uyarıda bulunuyor ve 
bir senelik bir süre veriyor. Avrupa Konseyi üyesi devletler içerisinde vicdani 
ret hakkını, bu alternatif  hizmet şeklinde örgütlemeyen ülkeler olarak 
görüyor Türkiye ve Azerbaycan'ı ve bir yıllık süre veriyor. Bu süre Aralık 
ayında dolmuştur. Yani Aralık 2011 itibariyle bu süre doldu, fakat bu konuda 
bir düzenleme yapılmadı Türkiye'de. Hemen bir ek bilgi; bu konuda 
Anayasada da bir engel yok aslında. Mevcut Anayasa çünkü askerlik 
hizmetinin nasıl düzenleneceğini ve nasıl yerine getirilmiş sayılacağını -çünkü 
öyle diyor Anayasa maddesi- kanuna bırakmakta, anayasal bir engel de 
bulunmamakta. 

Son bir nokta, sadece bir bilgi olsun diye artık söylüyorum, süremi çok 
aştım. Buskarini San Marino davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
vermiş olduğu karar önümüzdeki Anayasa süreci açısından bizi de belki 
ilgilendiriyor, çünkü böyle öneriler yapıldı. Burada parlamento üyelerinin 
kutsal İncil üzerine yemin etmeleri konu edilmiştir ve bazı milletvekilleri 
bunun kendi dini inançları ve vicdan hürriyetleri açısından doğru bir 
uygulama olmadığını, kendi dini özgürlüklerini tahrip ettiğini ileri sürerek 
dava açmışlar ve ulusal mahkemeden sonra konu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine gelmiş. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, din üzerine 
yemin etmeyi 9. maddeye aykırı bularak, aslında bunun belli bir pratiği zorla 
uygulatmak şeklinde olduğunu söylemiştir. 

Zorunlu din dersine hiç girmiyorum, belki konuşmalarda açarız, ama 
orada zaten çok açık. Hiç kimse zorunlu ve baskılı bir şekilde, belli bir dinin 
eğitimini almaya zorlanamaz. Yani bu devlet sisteminden kaynaklanan, eğitim 
sisteminden kaynaklanan bu tür uygulamalar Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine aykırıdır ve aykırı bulunmuştur bildiğiniz gibi, vermiş olduğu 
kararlarla. Zorunlu din dersi, din ve vicdan özgürlüğü açısından problemli bir 
uygulamadır. Fakat henüz Türkiye'de de bu konuda bir düzenleme 
yapılabilmiş değil.

Evet özet olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin genel olarak din 
özgürlüğüyle ilgili problemli konularda vermiş olduğu kararları şöyle bir 
değinmek istedim. İleride, tartışma kısmında belki daha ayrıntılı konulara 
girebiliriz. Sağ olun dinlediğiniz için. (Alkışlar)



Av. Ünsal TOKER
Ankara Barosu 

OTURUM BAŞKANI 

Sayın Başkan, değerli konuklar, kıymetli meslektaşlarım, basınımızın çok 
değerli temsilcileri; katılımcı, etkin ve üretken bir anlayışla, çalışmalarını her 
dönem olduğu gibi bu dönem de büyük özveri ve başarıyla sürdüren Ankara 
Barosu, iki yılda bir yapılan, ananevi hale gelen hukuk kurultayları serisine bir 
yenisini ekledi.

2012 yılı kurultayımızın ikinci günü programında yer alan “Kişi 
Dokunulmazlığı ve Hukuk Devleti” konulu açık oturumumuza hoş geldiniz. 
Hepinizi, özellikle barom, konuşmacılar ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar)

Yaşadığımız çağa kimileri atom çağı, kimileri teknoloji çağı, kimileri 
bilgisayar çağı, kimileri uzay çağı deseler de, çağımızın öne çıkan en önemli vasfı 
insan hakları ve hukuk devleti çağıdır. Bu çağda yapılan düzenlemelerde ana 
unsur insandır. İnsanın haklarının güvence altına alınması için yapılan 
düzenlemeler, hukuk normları içinde hep yerini almıştır. Bu çağda gerek ulusal, 
gerekse uluslararası hukuk kurallarında insan en değerli varlık olarak yerini 
alırken, yapılan yeni düzenlemelerle insanın temel hak ve özgürlükleri hukuk 
devleti içinde güvence altına alınırken, bu hakların gelişmesi ve 
yaygınlaştırılması ise, çağdaşlığın bir belirgin vasfı olmuştur.

Çağdaşlık, ülkelerin insanlara tanıdığı haklarla ölçülür hale gelmiştir. Bu 
haliyle ülkemizde zaman zaman şimdilerde olduğu gibi ciddi aksamalar olsa da, 
bu kültür yerleşmeye başlamıştır. Yaptıkları iş ve üstlendikleri savunma görevi 
itibarıyla, bir yönüyle toplum mühendisi ve toplumun birçok konuda kanaat 
önderi konumunda bulunan biz avukatların, bu kültürün yerleşmesine 
katkıları, kişiler olarak toplumsal sorumluluğumuzun gereği olması yanında, 
zaten meslek yasamızın bizlere yüklediği insan haklarını savunmak, korumak 



ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak göreviyle açıkça örtüşmektedir. 

Biz avukatlar ve onların meslek örgütü barolar olarak, bugün ülkemizde 
yaşanan hukuk yok güç bende anlayışına, usule aykırı uzun tutuklamaların 
cezaya dönüşmesine, bir uç bulup önüne geleni içeri aldırmalara, Genel 
Kurmay Başkanına dahi terörist ve terör üyesi damgası vurulmasına zaman 
zaman da gericiliğe arka çıkan anlayışlara karşı, yüzü aydınlığı dönük Atatürk 
Türkiye'sinin bireyleri olarak bu tarihsel yürüyüşte ve çağdaşlaşma yolunda 
adımlarımızı ve saflarımızı sıklaştırarak, demokrasi, insan akları ve hukuk 
devleti alanındaki çıtayı düşürmeden biraz daha yukarılara çıkarmanın 
mücadelesini vermek göreviyle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. 

Bu anlayışla değerli konuşmacılarımın engin bilgileri bu konuya açıklık 
getireceğini umuyor, şimdi onlara ayrı ayrı söz vermek istiyorum. Kendi 
aralarında yaptıkları değerlendirmeyle zannediyorum ilk sözü Sayın Hocam 
alacak. Buyurun Sayın Hocam.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Hocam bir araya gireyim. 
Kurultay yönergemize göre her konuşmacıya 20 dakikalık bir süre vermemiz 
gerekiyor. Ancak toplantımız zannediyorum günün son toplantısı, o nedenle 
ben özelikle konuşmacılara bu konuda tolerans tanımak istiyorum. Hem onu 
açıklamak, hem de hocama bu imkânı daha rahat konuşması için sağlamak 
istedim. Buyurun Hocam.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sayın Hocama çok teşekkür 
ediyorum, özellikle şapka devrimi ve şapka konusundaki hassasiyeti gerçekten 
ülkemizin bir realitesi. O nedenle ben de kendisine aynı şekilde katılıyorum. 
Ben de o toplantının o kesiminde bulundum, beni de yadırgatmıştı, ama 
Hocam o konuya açıklık getirdi, kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Evet şimdi sıra diğer konuşmacımızda, buyurun.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Hocam isterseniz onları 
soru-cevap tarzındaki dönemde konuşalım. Bir de iletişimle ilgili bir soru 
vardı, isterseniz onu da kısaca geçelim. Çünkü sürenizi oldukça aştınız, ben o 
toleransı gösteriyorum, onu da bitirelim. 

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli katılımcılar, Türkiye'de son dönemlerde bir kulp bulup, bir kişiye 
muhakkak ki bir isnatta bulunmak çok kolay. Şimdi Hocamızın anlattığı gibi, eğer 
terörle ilgiliyse her zaman dinlenebilirsiniz, hiç önemli değil. Çünkü nasıl olsa bir 
kulp bulunabiliyor, o kulpla beraber de bu dinleme kaydı sonsuza kadar sizin 
peşinizde takılı olarak kalacaktır. Ben inanıyorum ki, hukuk devletinin bütün 
kurum kurallarıyla yerleştiği bir ülkede, bunların hiçbir tanesinin olması olanaklı 
değil. Her iki konuşmacım da, kişi dokunulmazlığını, Anayasanın 17.maddesinde 



yer alan kişi dokunulmazlığını Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa dayalı 
olarak bize açıkça ortaya koydular, anlattılar. Ben her iki konuşmacıya da çok 
teşekkür ediyorum.

Şimdi sözü diğer konuşmacımıza bırakmak istiyorum, buyurun Hocam.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Son toplantı olduğu için 
herhangi bir süre sınırlamamız yok, yeter ki katılanlar sıkılmasın, ciddiyetle 
dinliyorlar ben görüyorum. 

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sayın katılımcılar, şimdi soru-
cevap faslında ben teker teker sorularınızı alayım. Ancak bu konuşmalarımız 
kayıt altına alındığı için, soru sormak isteyen kişilerimiz kendi isimlerini soy 
isimlerini lütfen söylesinler, ona göre kayıt için de bir sıkıntı olmasın. 

İsterseniz ön sırada oturan Sayın Milletvekilime önce söz vereyim. 
Buyurun.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sayın Kazan çok teşekkür 
ediyorum. Ben de araya girerek bir konuşma yapmıştım hatırlarsınız. Her iki 
konuşmacı da kişi dokunulmazlığını Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu 
çerçevesinde değerlendirmeye çalıştı. Bu biraz alt başlıktı belki, esas konumuz 
biraz daha farklıydı, güncel olması bakımından da yakalama, gözaltına alma ve 
tutuklamaydı belki bugün konuşmamız. Sayın Hocalarım bunu hazırlamışlar, o 
nedenle bizim herhangi bir şekilde katkımız başka türlü olması mümkün değil. 
Ancak bu katkınız sebebiyle ben çok teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın 
Milletvekili.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Pardon, Hocamın 
zannediyorum gitmek zorunda olduğu bir randevusu varmış. Onun için kısaca 
Hocaya ben bu cevabı verdireyim, ondan sonra müsaade ederseniz Hocama 
müsaade edelim. Hocamın öğrencileriyle ilgili bir toplantısı varmış. Evet, 
sorun hemen, beraberce cevaplasın.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum. Buyurun 
Hocam.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Şöyle diyelim mi, o zaman 
sayın milletvekillerimle siz özel olarak böyle bir çalışma imkânını yaratırsanız, 
zannediyorum ki bundan sonraki çalışmalarda onlar da yararlanacaklar. Çünkü 
hakikaten zaman da çok kısıtlı, konu son derece geniş kapsamlı. Bir yerde de 
Türkiye için hakikaten çok önemli. Başkanımın söylediği gibi, herkesin başına 
her an gelebilecek bir tablo tartında gözüküyor. Onun için bu konuya cevap 
vermekten öte, bir çalışma taahhüdünü sizden alalım. Yeterli mi? 

Ben o zaman Hocamı fazla tutmayayım.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Şu anda arkadan Sayın Baro 



Başkanım Metin Feyzioğlu söz almak istedi, ben kendisine kürsüde söz 
vermek istiyorum.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Buyurun Sayın Başkanım

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Çok teşekkür ediyorum 
Sayın Başkan. Değerli katılımcılar diğer konuşmacılara soru sormak isteyen 
varsa, isimlerini lütfen alarak ben sorularını almak istiyorum. Ancak bu kısma 
geçmezden önce Sayın Hocam zannediyorum söz istiyor, buyurun Hocam.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sizinle bir anıma paylaşmak 
istiyorum, belki bununla çok ilintili. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın 
Özdemir Özok'la birlikte avukatlık sınavıyla ilgili Adalet Komisyonuna gittik. 
Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan, son derece beyefendi bir 
arkadaşımız. Sayın iki milletvekilim de zannediyorum bunları her gün 
yaşıyorlar.

Oraya gittiğimizde, biz avukatlık sınavıyla ilgili bütün hazırlıkları 
yapmıştık, hatta sınava girecek olan genç meslektaşlarımızın hangi salonda 
sınava girecekleri bile belirlenmişti. Tahmin ediyorum 15 ilâ 20 gün kalmıştı 
sınava. Orada bir genç stajyer, İstanbul Barosundan gelmiş genç bir stajyer 
karşımıza çıktı. Bunu iptal ettireceğiz dedi. Şimdi Barolar Birliği Başkanı, 
başkan yardımcısı ve Güneş Gürseler Genel Sekreter. Şimdi bu Mecliste ve 
Adalet Komisyonun kapısında olan bir oldu. Şimdi böyle bir şeyi düşünme 
şansımız yok. Ancak birtakım tereddütlerimiz oluşmaya başlamıştı. O arada 
Köksal Toptan bizi odasına aldı ve şunu söyledi: Kusura bakmayın, Başbakan 
bunun bu şekilde çıkacağını söyledi, ben sizden çok özür diliyorum. O zaman 
dedik biz buradan gidelim, gitmeyin filan dedi. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz, o sizin dediğiniz kabul edildikten sonra 
uygulanmasındaki sorunlar böyle, daha başlangıçta olay bitmiş. Yani orada 
kanun, o kanunu uygulayacak kişilerin hatası filan değil, daha kanun başlarken 
o komisyonda ve hepsi de hemen hemen hukukçu olan arkadaşlarımızın hepsi 
dışarıda bize öyle şey mi olur diyenlerin hepsi orada evet parmağını kaldırdı. 
Olmadı, Noterlerle ilgili bir yasa tasarısıyla ilgili komisyona katıldım, hatta 
orada avukatlık yapmış, daha önce noterlik yapmış, sonra avukatlığa gelmiş bir 
meslektaşımız komisyon üyesi, avukatlığa hakaret edince komisyonu terk 
ettik, fakat oradaki arkadaşlar buna ses çıkaramıyor. Yani Türkiye'nin sorunu 
arkadaşlar, lider sultası. Yani bunu çözemediğimiz sürece, biz hangi yöntemi 
kabul edersek edelim, hangi kanun olursa olsun, sonuçta orada düğümleniyor 
olay. Yani işin kaynağı orada zaten bozuk geliyor.

Bugün sistemin esas ters işlemesinin özünde bu var. Lider sultasını 
ortadan kaldıramadığımız sürece, siyasete katılımı sağlayamadığımız sürece, 



Siyasi Partiler Yasasını değiştiremediğimiz sürece, biliniz ki bunları biz hep bu 
toplantılarda birçok kereler konuşacağız. Ben meslek yaşamının belli bir 
seviyesine gelmiş bir arkadaşınızım, hep konuştuk bunları, çözemedik ki. İşte 
üstadım burada, başına gelenleri anlatıyor, artık çoluk çocuğumuz bile 
güvenmez oldu, yani eşlerimiz güvenmiyor.

Şimdi bunun önlenmesi bu, siyasete katılmamız lazım. Hangi konumda 
olursak olalım, siyasete katıldığımız anda, siyaseti meslek edinmiş olanların 
elinden koparıp almamız lazım. Oraya gelen kişi düşüncesini özgürce, liderine 
bağlı kalmadan ortaya koyabilmeli ki, güzel uygulamalar orada çıksın, orada 
çözelim olayı. Bunu yapamadığımız sürece de, biz burada gerçekten doğruları 
konuşuyoruz, ama konuştuğumuz yerine gitmiyor. Esas yeri orası, orada 
konuşmamız lazım.

Şu anda benim de mensup olduğum bir siyasi partinin milletvekilleri var. 
Onların o komisyonda neler çektiğini ben biliyorum. O azınlığa düşüp, bağıra 
bağıra konuştukları doğru konuların, hiçbir tanesinin orada kabul edilmediğini, 
maalesef  çok üzüldüklerini de biliyorum. Türkiye'nin gerçeği bu, ama biz 
gerçekten saflarımızı sıklaştırıp, daha sık adımlarla bu işin üzerine gitmemiz 
lazım. İnce noktaları bu şekilde tespit etmemizde yarar var. Birlikteliğimizi de 
bu şekilde bozmadan. En çok aydınların birbirine karşı olan tutum ve 
davranışları da bunu doğuruyor. 

Dışarıda çok sevdiğim Erzan Ağabeyin bir şey anlattı. Türkler domuz kılına 
benzer, birbirine sarılmaz. Oysaki aydınlara da bunu ithaf  etmek lazım. 
Aydınlar domuz kılına benziyor, birbirine sarılmıyor, hep birbirinin ayağını 
çekiyor, birbirinden kopuyor. Bunların hepsini böyle güzel güzel konuşuyoruz 
da, işte bu bahsettiğimiz öz çok önemli. Bunları insanlara anlatmamız lazım. 
Hani dışarıda yapıldıktan sonra anlatma olayının çözümü çok fazla olmuyor. 
Çok gayret gösteriyorsunuz, çok az kısımlarını bozdurabiliyorsunuz, ama bu 
dediğimiz olay işin başlangıcı, alfabesi olması lazım geliyor diye düşünüyorum. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Bu şeyi anlatmadan geçemedim. Ben katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki Ankara Barosu ananevi hale getirdiği bu 
kurultayları, bundan sonra da en iyi şekilde yerine getirecek. Buna emeği 
geçmiş olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşmacı 
olarak gelen sayın hocalarıma da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)



Av. Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

Adli Bilimler ABD Başkanı

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Hukuk Devleti ve Demokrasi: Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve 
Manevi Varlığı, PVSK ve Hukuk Devleti

Giriş

Saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yirmi 
dakikalık kısıtlı bir süre içerisinde kişi dokunulmazlığı ve hukuk devleti 
açısından Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununu değerlendireceğiz. Kısaca 
PVSK olarak anacağımız bu Kanunun temel amacı, suçun işlenmesini 
önlemektir. PVSK'da suçun işlenmesini önlemeye yönelik değişik 
enstrümanlar, imkânlar, yetkiler kolluk birimlerine verilmiş bulunuyor. 

Esasen suçla mücadelenin iki boyutu var. Suç ya işlenmeden önü 
alınacaktır, önlenecektir yahut da suç işlendikten sonra, suçun kimler 
tarafından ve nasıl işlendiği aydınlatılacaktır. Suç işlenmeden önce, suçun 
önünün nasıl alınacağına ilişkin hükümler PVSK'da yer alıyor. Suç işlendikten 
sonra suçun aydınlatılmasına ilişkin takip edilecek yol ise, Ceza Muhakemesi 
Kanununda düzenleniyor, dolayısıyla bu iki kanun, birbirini tamamlayıcı 
niteliktedir. 

Bugün Dünya uygulamasına baktığımız zaman, ne kadar etkin 
uygulanırsa uygulansın, tarihin hiçbir döneminde önleyici tedbirlerin suçu 
önlemede yüzde yüz başarılı olduğunu görebilmek mümkün değildir. Yani 
suçun sıfır düzeyinde olduğu bir toplum düzeni bugüne kadar görülmemiştir. 
Ne kadar önleyici tedbir alınırsa alınsın, suç bir vakıa olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

PVSK'ya baktığımız zaman, suçun işlenmesini önlemek amacıyla on 
sekiz tane enstrümanın mevcut olduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmına 
benden önce konuşma yapam değerli Hocam Soyarslan değindi. Derli toplu 



olarak bunları bilgilerinize sunmak isterim. Bunların her birini tek başına ele 
alıp, saatlerce üzerinde konuşabiliriz, çok kapsamlı konular, ama konunun 
temel noktalarına değineceğim.

Önleyici Yetkiler

Öncelikle ilk yetki devriye yetkisidir. İkincisi, nokta görevi var polisin, 
belli sabit noktalarda görünür ya da görünmez, üniformalı yahut üniformasız 
olarak bulunuyor. Üçüncüsü, koruma yetkisidir, belli binalar veya  belli kişiler 
korunmaktadır. Dördüncüsü, durdurma yetkisidir. Hocam değindi. Beşincisi, 
kimlik sorma ve kimliğin tespiti yetkileri var. Yani, sadece kimlik sorup geçme 
değil, şahsın kim olduğunun yazılı olarak tespit edilmesi söz konusu. Altıncısı, 
sıvazlama veya yoklama adını verdiğimiz bir başka yetki mevcut. Yedincisi, 
parmak izinin alınması, fotoğraf  çekilmesi ve parmak izinin ve fotoğrafın veri 
bankası sistemine kaydedilmesi mümkün. Sekizincisi, Mobese kameraları, 
kent güvenlik sistemi ile kamuya açık alanlardaki insan ve taşıt hareketlerini 
takip etmek yetkisi mevcut. Dokuzuncusu, önleme araması dediğimiz arama 
türü, yine bu yetkiler kapsamdadır. Onuncusu, denetim yetkisi var kolluğun. 
On birincisi, men etme yetkisini veriyor bu Kanun. Mesela, gürültü yapmayı 
men etme, on sekiz yaşından küçüklerin girmesini men etme, yayın 
organlarına izinsiz abone yapılmasını men etme, izinsiz yardım toplanılmasını 
men etme, genel ahlaka davranışları men etme, mülki amirin emri üzerine 
faaliyetten men etme, kanunsuz gösteri yürüyüşünde bulunmayı men etme, 
bazı kişilerin ikamet ve işyerlerinden ayrılmalarını men etme, düzeni bozacak 
şekilde vasıta kullananları, vasıta kullanmaktan men etme gibi men etme 
yetkisinin değişik boyutları vardır.

Ayrıca, yine kolluğun sahip olduğu diğer bir yetki kapatma yetkisidir. 
İzinsiz açılan umuma mahsus yerler kapatılabilmektedir. Mülki amirin emri 
üzerine de bu kapatma yetkisi kullanılabilmektedir. Yine bu PVSK'nın verdiği 
önemli yetkilerden birisi, bilgi toplama, yani istihbarat toplama yetkisidir. 
Kolluk, suçla mücadele edebilmek için kişilerin özel hayatlarını, bağlantılarını, 
ekonomik faaliyetlerine ilişkin bilgileri toplayıp, bunları sistemli olarak tasnif  
edip, gerektiğinde bunları suçla mücadele amacıyla kullanabilmektedir. 

Benzer şekilde, yine ülkemizde çok sık konuştuğumuz, iletişimin takibi, 
tespiti, yani telefon dinleme yetkisi söz konusu. Adli telefon dinleme dışında 
önleme amaçlı telefon dinleme var, bunun kapsama alanı çok daha geniş. Yani 
burada hâkim kararı olmaksızın MİT müsteşarı, emniyet istihbarat daire 
başkanı, jandarma istihbarat daire başkanı gibi kişilerin de telefon dinleme 
emri vermesi mümkün. Önleme yakalaması yine PVSK da düzenlenen 



yetkiler kapsamında. Ülkeye girmek isteyenleri sınır kapılarından geri 
çevirebilme yahut da ülkede bulunun yabancıların sınır dışı edilebilmesine 
ilişkin yetkiler mevcut. Yine yakın zamanda yapılan yasa değişikliğiyle, 
internet ortamına erişimin engellenmesi de kolluğa verilen yetkiler arasında 
yer almıştır.

Suçla mücadelede Türkiye'de fazla tartışılmayan, önemli ölçüde ihmal 
edildiğini düşündüğüm konulardan veya yetkilerden birisi de, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi kararıyla malvarlığının 
dondurulmasıdır. Bileşmiş Milletlerin bu komitesi idari bir organdır. Bu 
organ, terörü finanse ettiğini düşündüğü herhangi bir kişi ya da kurumu, 
herhangi bir delil göstermeksizin, bu kişinin veya kurumun malvarlığını 
dondurun diye ülkelere yazı gönderebilmektedir. Bu yazılardan Türkiye'ye 
bugüne kadar sekiz tane gelmiştir ve ilk yazı geldiğinde Mali Suçlar 
Araştırma Komisyonu bunu İstanbul Savcılığına bildirmiş, savcı da mülkiyet 
hakkını sınırlama gerekiyor diye mahkemeden karar istemiş, ancak 
mahkeme delil yok diye böyle bir karar vermekten kaçınmıştır.

Bunun üzerine, yargı kararıyla bu Birleşmiş Milletlerin kararı yerine 
getirilememesi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. Bugüne kadar 
2003'ten 2012 tarihine kadar sekiz adet Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmıştır. 
Yani süreç şu şekilde işlemektedir. Birleşmiş Milletlerden yazı Dışişlerine, 
Dışişlerinden Başbakanlığı, Başbakanlıktan Bakanlar Kurulu kararı 
otomatik olarak alınarak, kişi ya da kurumların tüm malvarlıkları suçta 
kullanılacağı endişesi mevcut olduğundan dondurulabilmektedir. Bu da yine 
kişi özgürlüğü, özellikle mülkiyet hakkı açısından üzerinde durulması 
gereken kritik konulardan birisidir.

Suçu Önleme Amacı

Şimdi Ceza Kanununa baktığımız zaman, aslında Ceza Kanununun 
temel amacının da suçu önlemek olduğunu görüyoruz. Çünkü Ceza Kanunu 
ne yapıyor? Bir tehditte bulunuyor. Ceza Kanununda belli davranışlar 
sayılıyor ve bu davranışların hepsi birer yapma emri içeriyor ve hepsi 
tehdittir. İnsan öldürme, hırsızlık yapma, ırza geçme, dolandırıcılık yapma 
vesaire gibi. İşte bunları yaparsan şu cezayla cezalandırılırsın. Aslında bu 
normlarla topluma suç işlemekten kaçın şeklinde bir mesaj verilmeye 
çalışılıyor: Ceza normların temel varlık nedeni, caydırıcı etkiyi oluşturarak 
suçun işlenmesini önlemektir.

Tabiki bu caydırıcı etkinin istenilen düzeyde olduğunu söylemek güç. 



Bunun neden olmadığına Baccaria yüzyıllar önce kafa yormuş ve şu soruyu 
sormuştur: “Suçları önlemek istiyor musunuz? Öyle kanunlar yapınız ki 
açık, yalın, anlaşılabilir olsunlar, toplum onları sevsin ve savunmak için 
bütün gücüyle birleşsin, toplumun hiçbir kesimi onları yıkmaya yeltenmesin. 
Öyle yasalar yapınız ki, bunlar bütün insanlara eşitlik getirsin. Kimi sınıflara 
ayrıcalık getirmesin, insanlar onlardan çekinsinler, insanları yalnızca onlar 
titretsinler. Çünkü kanunların saldıkları korku kurtarıcıdır, insanları esenliğe 
götürür.”

Ceza tehdidi, suçluluk tehlikesine karşı önleyici bir toplumsal savunma 
vasıtası olarak ortaya çıkmakla birlikte, suçun işlenilmesinin önlenmesi için 
ceza tehdidi yanında, başka tedbirlere de başvurulması gerekir. Kamu 
düzeni ve asayişin sağlanmasının temel şartı, suçların işlenmeden önce 
önlenmesidir. Suçun önlenmesi; şehir planı, şehrin mimarisi, ekonomik ve 
sosyal ve kültürel yapı, suçla mücadele politikalarına halkın verdiği destek, 
kolluk hizmetlerinin sunuluş biçimi gibi birçok faktörle doğrudan ilişki 
içerisindedir. 

Kanunlara, tüzüklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun 
olmayan hareketlerin işlenilmeden önce önünü almak, kolluk birimlerinin 
temel varlık nedeni olarak PVSK'nın 2. maddesinde ifade edilmiştir. Bir 
yerleşim yerinde rastlanan suçların çeşitleri ve yapısal özellikleri dikkate 
alınarak, önceden birtakım önlemler almak suretiyle suçların işlenmesinin 
önüne geçilebilmesi mümkündür. Suç işlemeye eğilimli kişilerin, suç işleme 
kapasitelerinin ve isteklerinin tamamen ve kısmen zayıflatılması, suçla 
mücadelede önemlidir. 

Suç işlenmesi için gerekli olan elverişli fırsatları asgari seviyeye indirmek, 
suça neden olan faktörleri izole etmek, suç işleme eğilimindeki kişilerin 
hareket kabiliyetine zayıflatmak ve potansiyel suç mağdurlarının 
güçlendirilmesi gerekir. Alınacak önleyici tedbirlerle önceden planlanan 
veya organize faaliyetlerin önüne geçilmesi büyük oranda mümkün olduğu 
gibi, aniden oluşan ve gelişen kavga ve benzeri olayların önlenmesi de 
mümkündür. Suçların bir kısmı organize olarak işlendiği gibi, bir kısmı da 
ani tartışmalarla, öfke patlaması, öfke kontrolündeki zayıflıklarla 
işlenebilmektedir. 

Heyecan, öfke ve alkol gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek bir 
olay, kolluğun bazen görünür, yani üniformalı, bazen de görünmez, yani 
üniformasız,  olarak o mekânda bulunmasıyla önlenebilir. Suç işlenecek 
mekânlarda sokakların ışıklandırılması, arabalarda alarm sistemlerinin 



yaygınlaştırılması, devriye sıklıklarının arttırılması gibi alınacak birtakım 
önlemler suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırıcı olabilecektir. Kolluğun 
cadde ve sokaklarda, halka açık yerlerde, üniformalı olarak devriye hizmeti 
sunması, önleyicilik ve caydırıcılık etkisi bakımından önemli olduğu kadar, 
vatandaşlarda suç korkusu oluşumunu ve gelişimini önleyici bir etki 
doğuracaktır. Kollukla halk arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve toplum destekli 
polislik anlayışının yaygınlık kazanması da suçun önlenmesine büyük katkı 
sağlayacaktır.

Üniformasız kolluk gibi, üniformalı kolluk da, halkın doğrudan iyi 
ilişkiler geçirerek, bilgi akışının gerçekleştirilmesine aracı olduğundan önemli 
bir fonksiyon ifa edecektir. Ancak suç işlemeye, suç önlemeye yönelik 
faaliyetlerin anlık değil, devamlı, sistemli ve sürekli olması gerekir. Belirli bir 
yerde veya geçici bir süreyle yapılan uygulamaların etki alanlarının sadece o 
bölgeyle ve o zaman dilimiyle sınırlı olacağı aşikârdır. Önlemlerin geniş bir 
alana yönelik olması, toplumun çok farklı kesimlerini içine alması, sistemli bir 
şekilde ve devamlı olarak uygulanması durumunda, suç işleme eğilimi olan 
kişiler üzerinde caydırıcılık etkisi çok daha fazla olacaktır.

Devletlerin vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi 
gerekir. Yani, kişi dokunulmazlığına devlet saygı göstermek durumundadır. 
Bu duruma devletin negatif  yükümlülüğü adını veriyoruz. Devletlerin bir de 
pozitif  yükümlülüğü vardır. Bu da şudur; kişi özgürlüklerinin kullanılabilmesi 
için gerekli ortamın oluşturulması gerekir. Yani devletlerin vatandaşları 
suçtan koruma pozitif  yükümlülüğü vardır. Eğer devlet bu pozitif  
yükümlülüğünü yerine getirmemişse, bu durum bir insan hakları ihlali olarak 
değerlendirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına 
baktığımız zaman, birçok davada devletlerin olayla doğrudan ilgileri 
olmamakla birlikte, gerekli tedbirleri almadıkları için pozitif  
yükümlülüklerini yerine getirmediklerinden tazminata mahkûm olduklarını, 
insan haklarını ihlal eden devletler olarak etiketlendiklerini görüyoruz. 

Nitekim, suçu önlemekle ilgili Opus/Türkiye kararında başvuruda 
bulunan, kendisinin ve ailesinin aile içi şiddete karşı korunması dileğiyle, 
temennisiyle yetkili mercilere başvuruda bulunmuştur. Basında çok sık 
okuyoruz buna benzer şeyleri, yani aile içi şiddet vakalarını. Basından takip 
ettiğiniz gibi, saldırıda yaralı kurtulan kişiyi hastaneye gidip, orada yarım kalan 
infazı tamamlama şeklindeki hadiseler oldu. Ankara Barosuna da burada yeri 
gelmişken aile içi şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür 



etmek lazım; Gelincik Projesi aile içi şiddeti önlemeye yönelik çok önemli bir 
proje..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Opus/Türkiye davasında şunu diyor: 
Devletlerin yargı alanında yaşayan kişilerin yaşama haklarına yönelik olarak 
diğer kişilerden gelen gerçek ve mevcut bir tehdit olduğunda gerekli 
önlemleri almak şeklinde pozitif  bir yükümlülükleri mevcuttur. Bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi, yaşama hakkı ihlali oluşturacak ve 
bunun doğal sonucu olarak devlet tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Anayasada güvenceye kavuşturulmuş olan temel hak ve özgürlüklere suç 
işlenmesinin önlenmesi amacıyla sınırlandırma getirilebilmesi mümkündür. 
Bu konuşmamın başında belirttiğim on sekiz tedbir, bu sınırlandırmaları 
oluşturur.

Salona dönüp şöyle bir soru sorsam, ne dersiniz? On sekiz adet önleyici 
tedbirden bahsettik, bunlardan hangisini veya hangilerini masaya yatırıp, 
hangisi üzerinde konuşulmasını arzu edersiniz? Parmak izi, başka? BM 
kararıyla malvarlığının dondurulması.

Parmazizi

Katılımcıların talebi doğrultusunda parmak izinden başlayalım, 
zamanımız elverdiği ölçüde diğer tedbirlere de değinelim. Evet, her insanın 
parmak izi kendine özgü, ayırt edici özelliklere sahip. Parmak izinden yola 
çıkarak kişilere ulaşmak mümkün. Kişinin parmak izlerinin tespit edilerek, 
bilgi bankalarında muhafaza edilmesi, ileride işlenen suçlarla ilgili olay 
yerinde bulunan parmak izleriyle, bu mevcut izlerin karşılaştırılması, suç 
işlenmesinin önlenmesinde önemli bir enstrümandır. 

Parmak izi, aynı zamanda kişisel bir veridir. Bundan dolayı parmak izi 
tespiti ve bunun sisteme kaydedilmesi için yasal bir dayanak gerekli. Çünkü 
kişisel verileri kaydetmek, Ceza Kanununa göre suçtur. Kanuni temele dayalı 
olmaksızın, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, Ceza Kanununun 
135. maddesine göre oluşturur. Parmak izleri daha sonra kullanılmak üzere, 
parmak izi bilgi bankasında saklanıyor. Parmak izi ait olduğu kişinin kimlik 
bilgileriyle birlikte ne zaman, kim tarafından alındığı belirtiliyor. Ancak, 
parmak izinin hangi sebepten alındığı bilgisi yer almıyor. PVSK'ya baktığımız 
zaman, bugün önemli sayıda kişilerin parmak izinin alınması zorunluluğunun 
getirildiğini görüyoruz. Şu anda toplumun tamamının parmak izi sistemde 
kayıtlı değil, ama yakın zamanda bu mümkün hale gelecek. Hatta daha da 
aşırıya gidilerek, öyle tahmin ediyorum ki, doğum evlerine birer parmak izi 



cihazları koyalım, çocuklar daha doğduğunda parmak izini alıp, arşivleyelim 
şeklinde önerilerle karşılaşabiliriz. Bu istikamete doğru bir gidiş var gibi.

PVSK'ya baktığımız zaman kimlerin parmak izi alınıyor? Öncelikle kişi 
rıza gösteriyorsa, kişinin rızası varsa parmak izini devlet, polis alıp muhafaza 
edebiliyor. Tabi şu anda gönüllü olarak, rızayla gidip ben parmak izi vermek 
istiyorum diyenler fazla değil, tahmin edersiniz. İkincisi polis olarak istihdam 
edilen kişiler. Bu hiç az değil, şu an 230 bin polis var Türkiye'de. Üçüncüsü, 
genel veya özel kolluk görevlileri, yani özel güvenlik, bunlar da 500 bin 
civarında. Bunların da parmak izini vermesi zorunlu ve şu an mevcut sistemde 
var. Dördüncüsü, silah ruhsatı alanlar, sürücü belgesi alanlar. Sürücü belgesi 
deyince zaten iş bitiyor, kaç milyon sürücü belgesi var? 17 milyon araç var 
yanlış hatırlamıyorsam. Pasaport alanlar veya pasaport yerine geçen belge 
almak için başvuranlar, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunanlar, sığınma 
talebinde bulunanlar, ülkeye giriş yapan yabancı kişiler de parmakizi vermekle 
yükümlü. Önleyici durdurma sebeplerinden biri oluştuğu için 
durdurulduktan sonra kimlik belgesini ibraz etmeyen veya açıklamada 
bulunmaktan kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve nüfusa kayıtlı 
olmayan kişiler de parmakizi vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla şu an PVSK 
gereğince saydığımız kişilerin parmak izleri sisteme alınıyor ve sistemde 
muhafaza ediliyor.

Parmak izinde AFIS sistemi denilen, dünyada kullanılan bir sistem var. 
AFIS, alınan parmak izlerini, boğumları ve çizgileri sayısal rakamlara 
dönüştürüyor ve otomatik olarak bilgisayar bir parmak izi verdiğinizde, ona 
benzer izlerden 20-30 tanesini çıkarıyor, en yakın olanları. O çıkarılanları 
uzman, yani insan mukayese ederek budur-değildir şeklinde kanaat bildiriyor. 
Neticede parmak izi uyuşuyor-uyuşmuyor şeklindeki kanaat raporu bir 
uzman tarafından veriliyor, ama uzmanın bu parmak izi verisini tamamen 
incelemesi mümkün değil. Bilgisayar sistemi bunu 15-20'ye düşürdükten 
sonra uzaman bunları inceliyor.

Bu sistemde yer alan kayıtlar gizlidir. Devletin bunların güvenliğini 
sağlaması gerekiyor. Tabi bu kayıtlar bir kez bir depoya topladığınız zaman, 
bunların güvenliğini sağlamak ciddi problem ve bunlar rahatlıkla birilerinin 
eline geçebilir. Milli Eğitimdeki bütün öğrencilerin kayıtlarının, ÖSYM'deki 
kayıtların sisteme girilerek başka bir tarafa aktarılabildiğini geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan tecrübeler ortaya koydu. 

Parmak izi konusunda milletvekilleri, hâkim, savcı, avukat gibi kişilerin 



herhangi bir ayrıcalıkları mevcut değil. Dolayısıyla parmak izinin alınması ve 
fotoğrafların kaydedilmesi hakkında diplomatik dokunulmazlık yahut 
milletvekili dokunulmazlığının herhangi bir etkisi yok. Vatandaşlar için 
geçerli genel kurallar neyse, hâkim, savcı, avukat ve milletvekilleri için de aynı 
kurallar söz konusudur.

Evet, parmak iziyle ilgili ana hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Soru-cevap 
bölümünde soru gelirse, daha da ayrıntıya girebiliriz. İstihbarat mıydı diğer 
talep edilen konu? Yoksa telefon dinlemesi mi? Yoksa, Birleşmiş Milletler mi? 
Evet anladım.

BM Güvenlik Konseyince Malvarlığının Dondurulması

Şimdi sayın vekilimin belirttiği gibi, Meclisimizin gündeminde bir kanun 
tasarısı var, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik. Bu kanun 
tasarısı, işte bu belirttiğim sorunu çözmeye yönelik bir tasarı. 

Malvarlığının dondurulması kararı, ilk defa 22 Aralık 2001 tarihli Resmi 
Gazetede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıyor ve bu karar iptali için 
Danıştay'a götürülüyor. Basından da hatırlayanınız vardır, Yasin Elkadi kararı 
bu. Yani Birleşmiş Milletler bir liste gönderiyor. Bu listelere baktığınız zaman, 
-Resmi Gazetede var bu listeler- mesela şahsın adı var soyadı var, ana adı, 
baba adı, doğum tarihi filan yok. Yani bir isim benzerliğinden bütün 
malvarlığını kaybedebilmek mümkün. Yani, çok titiz bir araştırma söz 
konusu olduğunu görmek maalesef  mümkün değil. Zaten herhangi bir delil 
de söz konusu değil.

Birleşmiş Milletler neticede bir idari organdır. Birleşmiş Milletlerin 
bünyesinde Yaptırımlar Komitesi diye, bürokratlardan oluşan bir komite var. 
Bu komite, dünyadaki mali hareketleri inceleniyor, takip ediyor. Temel gayesi 
de şudur; terörist hareketlere akacak mali kaynakların önünü kesmek. Bu 
şekilde terörle etkin şekilde mücadele etmek. Bu komite bir kanaate ulaşırsa, 
şu şu kişiler veya şu şu şirketler terörü finanse ediyor, teröre bağış yapıyor 
gibi, bir liste hazırlanıyor ve bunu tüm ülkelere duyuruyor. Biz şu şirketlerin 
ya da kişilerin terörü finanse ettiğini düşünüyoruz deniliyor. Ülkenizde bu kişi 
veya kurumların malvarlığı varsa, bunu dondurun diye. 

Türkiye'ye ilk defa bu şekilde bir talep geldiği zaman, ne yapılacağı 
konusunda bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü birisinin bir malvarlığı değerini 
dondurmak Anayasada güvence alınmış mülkiyet hakkının ihlalidir. Talebi 
alan Dışişleri Bakanlığı bu talebi MASAK'a gönderdi, MASAK ise savcılığa 
gönderdi, savcılık mahkemeden malvarlığının dondurulmasını talep etti, 



mahkeme de hiçbir delil yok diye bu talebi  reddetti. Daha sonra bu 
dondurmayı nasıl sağlayacağız, mahkemeyi nasıl ikna edeceğiz şeklinde 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Mahkeme ikna edilemediği için, 
Bakanlar Kurulunun dondurma kararı vermesi yoluna gidildi. 2001 yılından 
bugüne kadar sekiz adet – “Suç Muhakemesi Hukuku” isimli kitabımızda bu 
kararların Resmi Gazete tarihleri vesaire hepsi mevcuttur- Bakanlar Kurulu 
kararı verilmiş ve bu kararlarda Birleşmiş Milletlerden gelen listeye tamamen, 
harfiyen uyulmuştur.

Bakanlar Kurulu, malvarlığının dondurulması kararı verdiği zaman tüm 
tapu dairelerine yazı yazılıyor. Tarayın kayıtlarınızı, bu kişilerin gayrimenkulü 
varsa dondurun, üzerinde alım-satım olmasın şeklinde talepte bulunuluyor. 
Bankalara yazılar yazılıyor, bu şahıslara ait hesaplar varsa dondurun deniliyor. 
Dolayısıyla çok büyük bir operasyon, emek gerektiren bir iş ve sıkıntılı da bir 
iş. Bakanlar Kurulunun verdiği ilk karar, bu karardan etkilenen kişilerce 
Danıştay'a götürüldü. Danıştay Dairesi , Bakanlar Kurulu karanını iptal etti, 
ilk kararı. Bakanlar Kurulunun bu şekilde yetkisi yoktur diye. Ancak bu karara 
hükümet, Bakanlar Kurulu itiraz etti, Danıştay Dava Daireler Genel 
Kuruluna gidildi. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, Bakanlar Kuruluna 
böyle bir yetkisi vardır. Daha doğrusu şöyle dedi: Türkiye Birleşmiş Milletler 
Kurucu Anlaşmasını kabul etmiştir, dolayısıyla Birleşmiş Milletlerden gelen 
kararlar otomatik olarak Türk hukukunun bir parçasıdır gibi enteresan bir 
karar verdi. Danıştay Genel Kurulunun kararı çok doyurucu bir karar değil. 
Bakanlar Kurulu kararını iptal eden karar, Danıştay 10. Dairesinin kararı. Bu 
kararların geniş özetleri kitabımmızda mevcut, ama zamandan dolayı 
bunların detayına girebilmek mümkün değil. Yani şu an şöyle bir risk mevcut. 
Devasa firma veya küçük firma, orta ölçekli firma bu listede adı bir şekilde 
geçerse, birden bütün malvarlığı dondurulması tedbiriyle karşı karşıya 
kalabilir. 

Burada eksik olan bir husus var O da, dondurulduktan sonra itiraz 
mekanizması yok, dondurma tekrar ne zaman çözülür bunun mekanizması 
yok. Yani malvarlığınız donduruldu, ne kadar süre donuk kalacak? Bu süre 
içerisinde bunları, diyelim şirketiniz var şirketinizi kim yönetecek? İşte bu 
Meclisin gündemindeki tasarının bu konuları açıklığa kavuşturması gerekir. 

Tabi bu listeyi yayınlayan Birleşmiş Milletler, biliyorsunuz dünyadaki 
ülkelerin oluşturduğu bir organ. Birleşmiş Milletlerin bünyesinde değişik 
organlar var, mesela bir genel kurul var. Genel kurula 190 ülke, bütün üye 
ülkeler katılıyor. Malvarlığını dondurma kararı, bir genel kurulu kararı değil, 



bu liste genel kurulda oylanmıyor veya Birleşmiş Milletlerin biliyorsunuz 
Güvenlik Konseyi var. Bu Güvenlik Konseyinin 6 tane daimi üyesi var, 6 tane 
de geçici üyesi var. Bu Güvenlik Konseyince de bu liste onaylanmıyor. Yani 
Yaptırımlar Komitesi dediğimiz, Birleşmiş Milletlerin Newyork'taki 
binasında bir tane ofis, dondurma kararı veriyor.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Hocam isterseniz onları 
soru-cevap tarzındaki dönemde konuşalım. Bir de iletişimle ilgili bir soru 
vardı, isterseniz onu da kısaca geçelim. Çünkü sürenizi oldukça aştınız, ben o 
toleransı gösteriyorum, onu da bitirelim. 

Elektronik Takip

İletişimle ilgili işlemlere elektronik takip diyoruz. Elektronik takip 
dediğimiz zaman kastettiğimiz şu; iletişimi tespit etmek, iletişimi dinlemek, 
iletişimi kayda almaktır. Bunlar,  araçlar kullanarak yapılabilir. Herhangi bir 
araç kullanmadan da teknik araçla izleme yapılabilir. Yani bir araç kişinin 
peşine takılabilir, görüşmeler fotoğraflanabilir veya bulunulan ortamdaki 
konuşmaları uzaktan cama odaklanarak, oradaki sinyallerle alıp kaydedebilir. 
Buna da teknik araçlarla izleme diyoruz. Bu yöntemlerin hepsine ortak olarak 
elektronik takip diyoruz. 

Bir de veri takibi var. Veri takibi de şu: Hastanedeki kayıtlarınız birer 
veridir, banka alış veriş işlemleriniz birer veridir. Banka visa ödemelerinize 
bakarak ne yiyip ne içtiğiniz, ne tükettiğiniz, hastane kayıtlarına bakarak sağlık 
durumunuz, her şeyi öğrenmek mümkün. Bunlar da yine elektronik takip 
kapsamında yapılmaktadır. 

Elektronik takip hem adli amaçla, hem de önleyici amaçla mümkün. 
Önleyici amaçlı olanı daha gizli bir alanda cereyan ediyor ve rakamlara, 
istatistiklere pek geçmiyor. Bunun bir yönetmeliği var, Elektronik Takip 
Yönetmeliği diyoruz kısaca buna. Ancak bu yönetmeliğin adı iki-üç satır; 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal 
Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslarıyla, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri 
Hakkında diye giden bir şey. Biz buna kısaca Elektronik Takip Yönetmeliği 
diyoruz.

Bu konu kişilerin  temel hak ve özgürlükleriyle doğrudan ilgili olduğu 
için, bu verilere hâkim kararıyla erişilebilmesi gerekir. Kural olarak bunun 
böyle olması gerekir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, emniyet 
genel müdürünün de bu tedbirlere başvurması mümkün veya emniyet genel 
müdürlüğünün istihbarat daire başkanının da buna başvurabilmesi mümkün. 



Aynı şekilde, Jandarma Genel Komutanının bu yetkisi var. Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı istihbarat başkanının da yine bu yetkisi var. Milli 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarının ve müsteşar yardımcılarının da yine yazılı 
emriyle elektronik takip yapılması mümkün. Bu şekilde, bu kişilerin verdikleri 
kararlar 24 saat içerisinde hâkim onayına sunulmak durumunda ve hâkim de 
24 saat içinde bu konudaki kararını vermek durumundadır. 

Yakın zamanda Türkiye elektronik takip konusunda bir skandalla 
çalkalandı, biliyorsunuz. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bir 
kararla, Türkiye'deki 73 milyonun tamamının telefonlarının önleyici amaçlı 
olarak dinlendiği ortaya çıktı Yargıtay'ın kararıyla, 2008 yılında bu karar 
bozuldu, Yargıtay, Ankara mahkemesi yer itibariyle yetkili değildir dedi. 
Ankara mahkemesi tüm Türkiye için bu kararı veremez denildi. Sadece kendi 
yetki alanına giren coğrafi alanı kapsayacak şekilde Ankara hâkimi bu kararı 
verebilir. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ülkenin tamamını 
kapsayacak şekilde verilen dinleme kararı Yargıtay tarafından 2008 yılında 
ortadan kaldırıldı. Yargıtay'ın ortadan kaldırma kararıyla toplum olarak biz 
böyle bir genel dinleme kararının verildiğini öğrenmiş olduk. 

Elektronik takip kayıtlarını, şimdi elektronik çiplerle, hard disklerle, flash 
belleklerle muhafaza etmek çok kolay biliyorsunuz. Zaten görüşme süresi ve 
sıklığından, kimin kiminle görüştüğünden bir çok çıkarım yapılabilir. Bu 
çapraz şeylerden zaten kişilerin ilişkilerini çok kısa süre içerisinde ortaya 
çıkarabilmek mümkün. Bu veriler geriye doğru, telefon sistemlerinden, 
telefon şirketlerinden Türkcell, Avea gibi temin edilebiliyor. Yani devlet 
kimin kiminle ne konuştuğunu, ne kadar süre konuştuğunu takip ediyor. Yine 
bütün otel kayıtları biliyorsunuz, her gece saat on ikide emniyette aktarılıyor. 
Dolayısıyla devlet, kim hangi gece nerede uyudu, kiminle uyudu, bunların 
hepsini biliyor, devletin kayıtlarında bunların hepsi mevcut.

Elektronik takip işlemi bir süreye tabidir.. Tedbir kararı en çok üç ay için 
verilebiliyor. Bu süre üçer ayı geçmemek şekilde, en fazla üç defa 
uzatılabiliyor. Bu durumda önleme amaçlı elektronik takip on iki ayı 
geçemiyor. Ancak burada da bir istisna var. Eğer önleme amaçlı elektronik 
takip terör örgütlerinin faaliyetleri çerçevesinde devam eden tehlikelere 
ilişkin olarak yapılıyorsa, bu durumda herhangi bir süre sınırlaması yok, 
sonsuza kadar elektronik takip mümkün. 

Sabrınızı daha fazla zorlamayalım. Tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi 
sunarım.

 



Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Anabilim Dalı Başkanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konuşmanın deminki seansın son 
bölümlerinde Zeki Hoca serpuşa değindi, şapka ihtisası hakkındaki kanuna 
değindi. Şapka giyen hanımı da cezalandıracağız, serpuş giyen hanımı da 
cezalandıracağız dedi. Olacak şey değil, orada şekli yorum yaptı. 

Şimdi serpuş bir aşama bayan kıyafeti içinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında 
da bayan kıyafetleriyle ilgilenilmemiş, yasak konulmamış, çünkü haremle ilgili 
vesaire. Yani baskı yapılmak istenmemiş. Yani önemli bir aşama, kadını ileriye 
götüren, önünü açan, kendine güven verdiren, okutan, modernliğin simgesi. 
Dolayısıyla Zeki Ağabeyin o görüşüne katılmadığımı söyleyeyim. Bugün 
şapkayı da attık, şapka erkekler için getirildi, eski rejimle bağlantısı olan fesi 
kaldırmak için o zorunlu olarak getirildi, bugün o da kalktı. Niye? Kafamız 
değişti. Yani şöyle; toplum zorla ileri götürülmek isteniyordu, sebebi buydu, 
amacına da ulaştı.

Şimdi 30 senedir tanıdığım arkadaşım Hayrettin var, felsefi görüşlerine 
itibar ederim. Bilmiyorum sen kafa yordun mu Almanya'da, ben çok 
yormuşumdur, Durmuş'a da aynı soruyu soruyorum, Levent'e de. Şimdi bir 
topluma sosyal yapı henüz uygun değil, dışarıdan, dışarının, gelişmiş ülkenin 
madde değerlerine göre oluşmuş olan hukuk kurallarını alır getirseniz o 
toplumu değiştirir misiniz, değiştirmez misiniz? Ben değişebileceğine, en 
azından bir 30-40 sene katabileceğine inanıyorum, empoze etmenin. Nitekim 
Japonlar filan da almıştır, Çinliler almıştır Medeni Kanunu Almanların vesaire, 
1900'larda, 95'lerde. Japonlar dünyaya, batıya açılan ilk doğrulardır, bizden 
Osmanlılardan da filan evvel. Yani kültürel açıdan 1600'lere filan, şu coğrafya 
keşiflerinden sonra Japonlar bağlantıyı kurmuşlardı, farklı bir toplum.

Bakın, bugün içimi dökeyim isterseniz. Doğu medeniyetiyle batı 



medeniyetinin arasında temel bir fark var. Birisi, kişinin varlığına dayanıyor, 
Roma'dan beri öyle. Özgüven oradan geliyor, sorumluluk oradan geliyor, 
araştırıcılık oradan geliyor. Ortaçağ'da bu istop etmiş, Rönesans'ta tekrar bu 
çemberi kırmışlar, biz kıramamışız. Biz tamamen insanın değersizliği üzerine 
kurulmuş bir medeniyetten geliyoruz. Bunu Atatürk en iyi anlamış, 
Tanzimat'ta iki ileri, bir geriyle bu iş idare edilmeye çalışmış, Atatürk en iyi 
anlamış. Der ki; bizim Fransızlar kadar kaybedecek kanımız da yok, 
zamanımız da yok.

Şimdi şöyle sana soruyorum: Evolitif  olsaydı Türkiye, bazı köşe yazarları 
bunu savunuyor, bugünkü politik durum da onu istiyor, Türkiye bu konuma 
gelir miydi? Bence gelmezdi, bir 25-30 sene kazandık. Şöyle; öze giden yol 
şekilden geçiyor arkadaşlar. Ben kıyafetimi şık giyince daha dinamik 
hissediyorum kendimi, ayakkabılarım temiz olunca daha, tıraş mutlaka 
olurum, ruh dinamizmiyle ilgili. Yani öze giden yol şekilde geçiyor demek 
istiyorum. Bu kılıf  kıyafet devriminin, geçenlerde ekranda gördüm, üzüldüm 
yani. Orada modern bir hanım vardı savunmadı da niçin bunlar yapıldı? Öze 
giden yol şekilden geçiyor. Efendim bu ülke terkedilmiş filan. Medeniyet ile 
kafa yapısı arasında ilişki olmaz mı arkadaşlar? Mümkün mü olmaması? Tabiî 
ki var. O zaman bu kafayı değiştirmek için en hızlı şekilde ne yapmak 
gerekiyorsa yapalım. Bizim Cumhuriyetçilerin yaptığı da o, bu bir.

İkincisi, özgürlükten mahrumiyet veya özgürlüğü istememe özgürlüğü 
veya eşitliği istememe özgürlüğünüz var mı? Yok arkadaşlar, temel değer 
sizsiniz. Doğan Soyaslan sen batıda mı yaşadın? Batılı kalıpları söylüyorsun 
bize diyorsunuz. İşte bu kalıpları kültürümüz olsun diye çalışıyoruz. Şimdi o 
zaman temel değer sizseniz, özgürlük denilen kavram da şuradan çıkıyor ise, 
bütün özgürlüklerin kaynağı bu, temel değer. İnsanoğlunun dokunulmazlığı, 
masumiyet karinesi filan buradan geliyor. Hukuka aykırı delillerin 
sınırlanması buradan geliyor. 

Peki, özgürlük niye bu kadar önemli? Toplumsal ilerlemenin kaynağı 
burada var da ondan. Bunu aydınlık çağda keşfediyor batılılar, biz keşfettik 
mi bilmiyorum, pek emin değilim keşfettiğimizden. Eğer elimde yetki olsa, 
güç olsa insanlar arasında biraz mesafe oluştururum. Bu toplumun analitik 
düşünmeyişinin sebeplerinden birisi, insanlar arasında mesafe olmayışı, 
birey kültürünün çok zayıf  oluşu, grup kültürünün güçlü oluşudur. 
Dolayısıyla demek istediğim şu: Eşitliği reddetme özgürlüğümüz yok, 
özgürlüğü istememe özgürlüğümüz yok arkadaşlar. İnsan olmaktan dolayı 
özgürüz, doğuştan özgürüz, saygınız, onurluyuz. Bütün yaratıkların en 



onurlusuyuz, babasıyız. Felsefe bu, ama bu felsefe maalesef  batılı topraklarda 
gelişmiş, işte bizde alıyoruz, kurallar da çoğu zaman oturmuyor, ama epeyce 
de oturdu yani, iyi kötü oturdu. Yani görüyorsunuz Türkiye bir hale geldi.

Şimdi teknik bir konu tabi, Polis Vazife Salahiyetleri Kanunuyla kişi 
dokunulmazlığı bizim başlık, o konuda biraz konuşayım. Herhalde yeteri 
kadar o konuda konuştum, dolayısıyla da içimi de böylece dökmüş oldum. 
Epeydir düşünüyordum, kitapların da önsözlerine yazmıştım bu kavramları. 

Şimdi özgürlük temel değer, insan temel değer, eğer hukuk sisteminiz 
buysa, insan kaynaklı insan temel değer sayan sistem ise, hukuk sisteminiz 
farklı. Bunun karşıt sistemi otoriter sistemler, polisin güçlü olduğu sistemler. 
İnsanoğlunun dokunulmazlığı oradan geliyor, yani insan olarak değer 
olmasından geliyor. Yalnız bu belli bir kültür çevresi istiyor insanın 
dokunulmazlığı, maddi-manevi varlığını geliştirme hakkı belli bir kültürel 
çevre istiyor. O kültürel çevrenin özellikleri şu: İnsana güvenen bir çevre, 
insana sorumluluk veren bir çevre, kendi kaderini egemen sayan bir çevre, 
teslimiyetçi olmayan bir çevre, yeniliğe ve değişime açık bir çevre, sonsuza 
yönelik ruha sahip dimdik, vicdanın özgür olduğu bir çevre, aklı egemen bir 
çevre, analitik düşünen bir çevre, onuruna neyse, bir sürü özelliği var bu 
çevrenin.

İnsanlığı dokunulmaz kılan, bu nedenle de ilerlemesini sağlayan çevre 
böyle özellikleri olan bir çevredir. Şimdi insan olması dolayısıyla kişinin 
dokunulmazlığı, hukuka bağlı devlet kuralları içinde şekillenmiş, Polis Vazife 
Salahiyetleri Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vesaire, Polis Vazife 
Salahiyetleri Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Yalnız kişinin 
dokunulmazlığı, sorguya çekilmezliği, özgürlüğü, yakalanamazlığının soyut 
olarak kurallarda yazılması para etmiyor. Devlet bürokrasisinin buna bağlı 
olmalı lazım geliyor, yasamasıyla, yürütmesiyle, polisiyle, yargısıyla. Yani 
sadece hukuka bağlılık da yetmiyor, tarafsız olması gerekiyor, eğitimli olması 
gerekiyor, önyargılı olması gerekiyor, hoşgörülü olması gerekiyor. Böyle bir 
çevrede oluşuyor kişi dokunulmazlığı, devleti de bağlıyor.

Şimdi polis, kişi dokunulmazlığına ne zaman müdahale ediyor? Hukuk 
düzeninin amacı, hak ve özgürlükleri korumak, insan yaşamını korumak, 
kamu düzenini sağlamak olunca, bu düzen için insanlar tehlike teşkil ettiği 
zaman polis bunları durdurabiliyor, kimlik sorabiliyor, yakalıyor. Amaç 
toplum güvenliğini sağlamak, huzur ve güvenliğini sağlamak, başkalarının 
yaşamını korumak, başkalarını tehlikeden korumak. Kamu düzenini 
sağlamak tabi sadece tehlikelere ilişkin ve zarara ilişkin olmakla beraber, bu 



zarar sağlık alanında tezahür ediyor, çevre kirliliği alanında tezahür ediyor, 
gürültüde tezahür ediyor. Yani bu gibi durumlarda kısacası toplumun huzur, 
barış içinde yaşaması için, güvenlik içinde yaşaması için, sağlık alanı, genel 
ahlak alanı, temiz bir çevre alanı. Polis, bu düzene zarar verecek olanları 
durdurup kimliğini sorabiliyor. 

Durdurma ve kimlik sormanın olması için makul, kabul edilebilir şüphe 
sebepleri olması lazım gelir. Eğer kabul edilebilir şüphe-sebepleri yoksa 
yapılan durdurmayla, korunmak istenen değer arasında bir oran yoksa polis 
müdahale edemez. Yani toplum sağlığını korumak için, toplum sağlığını 
tehlikeden korumak için polisin müdahalesi ile durdurmasıyla sağlık arasında 
bir denklik olmalıdır, orantı olmalıdır. Eğer bu orantı yoksa bir dengesizlik 
söz konusudur. Dolayısıyla hukuka aykırılıktan söz edebiliriz.

Polis hem kişiyi korur, hem kendisini kişiyi kendi hareketinden korur, 
kendine yapılacak kötülükten korur. Mesela, diyelim motosikletle hızlı, 
kasksız giden birisini ölüm tehlikesine karşı durdurur korur. Kemer 
takmayanları kontrol eder, durdurur, kemer takmak zorunda bırakır. Niye? 
Amaç, kamu düzenini korumaktır. Çünkü bunlar kamu düzenini bozma 
tehlikesi yaratmaktadırlar. Ayrıca kendisini de kişinin korumaktadırlar.

Şimdi kolluk deyince iki kavram ile karşı karşıyayız. Bir, idari kolluk; iki, 
adli kolluk. İdari kolluk biliyorsunuz suç işlenmeyi önler, tehlikelerden 
kurtarır, tehlikelere karşı korur toplumu. Adli kolluk da, suçun işlenmesinden 
sonraki aşamada suçluları takip eder, ortaya çıkarmaya çalışır, delilleri 
toplayan kolluktur. İkisinin de teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü içindedir, 
İçişleri Bakanlığına bağlıdır, köylerde de jandarmaya bağlıdır biliyorsunuz. 
Bir de mahalli kolluklar var, il özel idaresi kolluğu, belediye kolluğu, köy 
kolluğu vesaire gibi. 

Şimdi kolluğun işlemleri niçin tek taraflıdır? Kolluk hepimiz devletidir, 
hepimizin devleti olduğu için herkesi koruyan, kollayan, yani bir nevi babalık 
yapan, adil,  nötr olan kurumdur, devlettir. Dolayısıyla işlemlerinin bağımsız, 
tek taraflı olduğu kabul edilir. Yani devlet olmasından kaynaklanır işlemlerin 
bağımsızlığı, tek taraflı oluşu, herkese karşı adil olmasından veya en azından 
faraziyede, herkesini devletin olmasından kaynaklanır. 

Şimdi kendi içinde idari olarak birdir, fakat çoğu zaman adli kolluk, idari 
kolluk diye kendi içinde ayrılır, büyük yerlerde iş bölümü yapar adli polis idari 
polis diye. Adli polisin görevi suç işlenme tehlikesini engellemek, kamu 
düzeninin bozulması tehlikesini engellemektir. Adli kolluğun görevini de 



söyledim, suç işlendikten sonra suçluları ortaya çıkarmaktır.

Şimdi suç işlenmesini engellemek için yeterli şüphe sebepleri varsa kişi 
durdurulur, sorgulanır, üzeri aranır, çünkü her an bir tehlike olabilir polise 
karşı. Yani varsa o tehlike hal ve tavırlarına göre yakalananların, o tehlike 
varsa üstü aranır. Üstünde gayrimeşru suç sayılan, taşınması, bulundurulması 
suç sayılan şeyler varsa alınır, toplanır, yani el konur, muhafaza altına alınır, 
daha sonra hâkim kararıyla el konulur. Her halükârda bu işlemlerle 
korunmak istenen değer arasında bir oran, bir denge olmalıdır. Yani 
şüphelilik az çok güçlü olmalıdır ki, durdurulsun. Birtakım belirtiler olmalıdır 
ki, durdurulsun, kimlik sorulsun vesaire. Hatta üzerinde taşınması, 
bulundurulması yasak şeyler varsa yakalama tedbiri başlar. Yakalamayla 
durdurmanın farkı, yakalamanın daha bir uzun süre sürmesi, işte 24 saatlik 
gözaltı süresi kapsamına girer, bu çerçevede uzun sürerse 24 saat sonda 
hâkim önene çıkarmak durumundayız, durdurma ve yakalamadan sonraki 
aşamalarda.

Kişiyi kendine karşı korur, toplumu kişilere karşı korur, genel olarak 
kamu düzeninin bozulmasını engeller. Bunu için tüm cana, mala yönelik 
koruma tedbirlerini alır. Bu arada kimliğini sorabilir kişinin, kişinin kimliği 
kanıtlanamıyor ise, gözaltına bile alınabilir. Bu hüküm biraz ağır gibi geliyor 
bana, kimliğini kanıtlaması için evine polis eşlik edebilir vesaire, ama 
gözaltına alınabilir, 24 saat tutulabilir, tutuklanabilir hatta. Bana ağır geliyor 
bu hükümler. 

Şimdi tehlikeler nerelerde olur, her yerde olur, sokakta olur, spor 
karşılaşmasında olur, tehlike gördüğü, kamu düzeninin bozulması tehlikesi 
gördüğü her yerde müdahale yapabilir. Ne olur? Gayrimeşru toplantıları 
dağıtabilir, tabi makul sebepleri olmalı. Kamu düzenini bozacak makul 
sebepler olmalıdır bunlar için ve bir de orana bakmalıyız. Üzerlerinde kamu 
düzeni için tehlike teşkil eden şey taşıyanların üzeri aranır, el konur vesaire. 
Ondan sonra bunlar Cumhuriyet Savcılığına götürülür. Savcılık suç ise 
gerekli işlemleri yapar. 

Yine insanların can-mal güvenliği için, şehirler içinde trafik seyrüseferi 
yine polisten sorulur, önleyici tedbirleri alır, durdurma işlemi yapar. Sağlık 
koruması için hakeza, hastalıkların yayılması için zabıta tedbirlerini alır, giriş-
çıkışı yasaklayabilir şehirlere. Yani hastalığın yayılmasını engellemek için. 
Amaç yöre halkının sağlığını korumaktır, yeter ki alınan tedbir ile, korunmak 
istenen değer arasında denge olsun. Hakeza suç işlenmesini engellemek, 



kabahat işlenmesini vesselam, bunları engelleyici tüm tedbirleri polis alabilir, 
TVSK bunları öngörüyor.

Bunlar makul bir süre içinde olabilir, durdurma kimlik sorma. Yani makul 
süreyi aştığımız zaman özgürlükten mahrumiyet suçu işlemiş oluruz, yani 
sürekli değildir. Makul süre nedir? İşlemi bitirmemize yetebilecek süredir. 
Yani somut olayın şartları içinde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum 
bunu. Durdurulan kişinin, diyelim aracında bir istisna hüküm var. 
Anlamıyorum, daha doğrusu bunu izah edemedim. Belli ki aracında kamu 
düzeni için tehlike teşkil edecek eşya var. Bundan Polis Vazife Salahiyetler 
Kanunu arama yasağı koymuş arabayı. Arama yasağı koydu, ama herhalde 
bunu serbest bırakamayacak, bir tarafa çekecek yine diye düşünüyorum. 
Arayamaz diyor, arabayı açtıramaz diyor. Doğrusu bu hükmü izah etmekte 
güçlük çektim.

Eğer durdurma uzun sürüyorsa, yakalama aşamasına geçiyoruz demektir. 
Çoğu zaman suçüstü hallerinde bu işlem gerçekleştirilir, ondan sonra arama 
gerçekleştirilir, ondan sonra can ve mal güvenliği için tehlike yaratan, eşyayı 
üstünde bulunduran, silah, bıçak vesaire bulunduran kişi, suç işlediği 
anlaşılan kişi karakola götürülür, savcıya bildirilir. Yani artık idari 
denetimden, yargısal denetime, yargı işlemleri prosedürüne geçilir. Yani idari 
polisin işi biter, adli polisin işi başlar, Cumhuriyet Savcılığına haber verildiği 
andan itibaren. Tabi uzun süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmek için 
yakalamayı haklı kılan tedbirler olmalıdır, nedenler olmalıdır ki tutalım. 
Cumhuriyet Savcılığının gözetiminde, o da 24 saat olabilir, 25. saatten 
itibaren sulh ceza hâkiminin önüne çıkarmak zorundadır Cumhuriyet 
savcılığı.

Yakalanan kişinin yakınlarına yazılı bildirimde bulunur, toplu suçlarda 
bildirimde bulunulmayabilir. Daha sonra yakınları sulh ceza hâkimine itiraz 
edebilir, kendileri bu yakalamaya karşı sulh ceza hâkimine itiraz edebilir. 
Önleyici tedbir olarak da yakalama tedbirini uygulamak mümkündür. Mesela 
sarhoş, uyuşturucu kullanıyor, bunları polis kamu düzeni için tehlike teşkil 
ettikleri için bunları yakalayarak polis suç işlemişlerse, eğer fiilleri suç teşkil 
ediyorsa Cumhuriyet savcılığına getirebilir. Yok, kamu düzeni için ve 
kendileri için, sağlıkları için tehlike teşkil ediyorlarsa ki, ediyorlar. Hastanelere 
götürebilir, sair koruma yurtlarına vesaire götürebilir, onların sağlığının 
korunması için. 

Şimdi yakalama esnasında polise karşı direnme olur, durdurma esnasında 



polise karşı direnme olabilir. Bunlar Türk Ceza Kanununun 265. 
maddesinde cezalandırılmıştır. Tabi direnmeyi bertaraf  etmek üzere polis 
karşı güç kullanabilir, ama oran olmalıdır, denge olmalıdır, direnmeyi 
bertaraf  edecek derecede olmalıdır. Orada bazen sorunlar, hükümde taksirli 
suç ile kasıtlı suç kavramları biraz birbirine girmiş gibi, biraz değil epeyce. 
Bazen polis durdurma, yakalama esnasında ölçüsüz güç kullanabilir. Burada 
da sorun var, orada da taksir-kast ayrımı meselesinde. 256. maddesi uyarınca 
cezalandırılır polis. Yani kasten işlenmiş gibi cezalandırır vesaire gibi böyle 
açık biri sınırla çizilmemeliydi, net bir şekilde orada yargıcın daha bir takdir 
yetkisi olmalıydı, genel ilkelerden ayrılmamalıydı diye düşünüyorum.

 Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Hocam bir araya gireyim. 
Kurultay yönergemize göre her konuşmacıya 20 dakikalık bir süre 
vermemiz gerekiyor. Ancak toplantımız zannediyorum günün son 
toplantısı, o nedenle ben özelikle konuşmacılara bu konuda tolerans 
tanımak istiyorum. Hem onu açıklamak, hem de hocama bu imkânı daha 
rahat konuşması için sağlamak istedim. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. DOĞAN SOYASLAN (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi-
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)- Tehlike varsa kendi 
hayatı için tehlike varsa kelepçe vurulur, kaçacağı söz konusuysa. Aksi halde 
kelepçe vurulmaz, çünkü kaçma tehlikesi yok. 

Yakalama sebebi bildirilir kendisine, itiraz hakkı vardır sulh ceza 
hâkimine yakalamanın haksızlığına ilişkin. Yakınlarının da itiraz hakkı 
vardır, bunlar son düzenlemelerdir. Toplu suçlarda bildirim yapılmayabilir. 
Toplu suç ne demektir? En az üç kişi, üç veya daha fazla kişi tarafından 
işlenen suçtur. Niye? Delilleri karartma vesaire ihtimali olabilir diye. Daha 
sonra sorgulandığında susma hakkı vardır sanığın biliyorsunuz. Müdafiden 
yararlanma hakkı vardır. Bunlar temel haklardır. Sorgulanma hakkının dahi 
kaynağı, susma hakkının kaynağı daha doğrusu kişinin masumiyetine 
dayanır, silahlarda eşitliği sağlamaya dayanır. Amerikan hukuku kökenlidir, 
bir de devleti güçlü sayıyor, o yüzden, devleti güç saydığı için susma hakkı 
tanıyor. Devletsen bilirkişin var, tanığın var, bunları bul, ispat et diyor. 
Nezarethaneye alınınca tutanak düzenlenir vesaire, daha sonra Cumhuriyet 
savcısının önüne götürülür, eğer suç söz konusuysa. 

Teşekkür ederim. Benim bu konuşma şöyle oldu, çok süratli girdim, 
kafamın büyük bölümü bunlara takıldı. Rota değişince konuşma hızı 
yavaşladı.(Alkışlar)







Dr. Fahri BAKIRCI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı

İster doğrudan demokrasi olsun ister temsili demokrasi olsun bütün 

demokratik sistemlerde egemenliğin kaynağı ve sahibi halktır. Doğrudan 

demokrasilerde halk egemenliğini doğrudan doğruya kendisi kullanırken, 

temsili demokrasilerde egemenlik, sahibi olan halk adına yasama, yürütme ve 

yargı erkleri tarafından kullanılır. Yasama erki temsilcisi olduğu halk adına 

yasalar yapar. Ancak ister doğrudan demokrasi olsun ister temsili demokrasi 

olsun, yasaların bizzat yasama erkine sahip organ tarafından doğrudan 

yapılması gerekmez. Kuşkusuz demokratik bir toplumda yasalar, yasama erki 

tarafından kabul edilir ya da başka bir biçimde söylenirse, yasama erki yasaları 

kabul etmeye yönelik iradeye sahip tek organdır. Ancak bu yasaların 

yapılması bizzat yasama erki tarafından gerçekleştirilmeyebilir ve nitekim 

yasaların her durumda yasama erkinin kendisi tarafından yapılmadığı 

görülmektedir. Bu ilişkinin daha açık kurulabilmesi için  için yasama, 

yürütme ve yargı erklerinin her üçünün de halk tarafından kullanılmasını 

zorunlu gören, daha doğrusu bir erkler ayrımını kesin biçimde reddeden 

doğrudan demokrasi kuramcısı Jean Jacques Rousseau'ya kısaca göz atmakta 

yarar vardır. Bu amaçla da modern devletin ya da ulus devletin teorisyenliğini 

yapmış olan Jean Jacques Rousseau'ya yasama erki ve yasacı ilişkisi açısından 

göz atılacaktır. Kuşkusuz burada Rousseau ile ilgili kapsamlı bir çözümleme 

yapmanın olanağı yoktur. Sadece devlet iktidarlarının kaynağını ve yasama 

erkinin yasacı ile ilişkisini ortaya koymak bakımından bir kaç saptama 

yapmakla yetinilecektir.

Rousseau da diğer toplum sözleşmesi kuramcıları gibi bir doğa durumu 

öngörür. Doğa durumunun ilk evresi insanın barış içinde yaşadığı bir 



dönemdir. İnsan, ihtiyaçları sınırlı olduğu için bu sınırlı ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektedir ve bu nedenle de mutludur. Rousseau doğa durumundaki 

insanı şu biçimde tanımlamaktadır:

“Ormanlarda avare dolaşan, hiçbir hüneri olmayan, konuşmayı bilmeyen, evi 

barkı, savaşları, bağlantıları olmayan, hemcinslerine ya da onlara zarar vermeye hiç 

gereksinimi olmayan, hatta belki onlardan hiçbirini tanımayan, az sayıda tutkusu 

olan, kendi kendine yeten vahşi insan…” (1995: 128).

Rousseau'nun bu betimlemesine uygun düşen doğa durumunu “ilkel ya da 

birinci doğa durumu” olarak adlandırmak olanaklıdır (Ağaoğulları, 2006: 49-58). 

“Bir toprak parçasının çevrilmesi (Rousseau, 2004: 27) yani mülkiyetin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, insanların doğa durumunda korunmalarını güçleştiren 

engeller, bu durumda kalmalarını sağlayan güçlerini aşar ve doğa durumu 

sürdürülemez hale gelir (Rousseau, 2007: 41). Ancak ilkel doğa durumunun 

savaş durumuna dönüşmesini sağlayan “ikinci bir doğa durumu” bulunmaktadır. 

Aksi takdirde birinci doğa durumunun savaş durumuna dönüşmesi olanaksız 

olurdu. Ağaoğulları, birinci doğa durumunun sona ermesini sağlayan ve 

siyasal bir topluma geçilmesine neden olan bu ikinci doğa durumunu dört 

evreye ayırmaktadır: İnsanlar ilk evrede su baskını, deprem gibi fiziksel bir 

dışsal etki nedeniyle birbirlerine yakınlaşmaya başlarlar ve bu nedenle ilk doğa 

durumundan çıkarlar. İkinci evrede, teknik gelişmelerin etkisiyle ilk devrim 

denen gelişme ortaya çıkar. Bu evrede ortaya çıkan avcı-toplayıcı toplumda, 

ilişkiler ve bağlar sıklaşır; işbölümü ve farklılaşma eşitsizliğin ilk biçimini 

ortaya çıkarır. Uğursuz bir rastlantı sonucu oluşan büyük devrim olarak 

adlandırılan üçüncü evrede, maden sanayii ile tarım gelişir; insanlar yerleşik 

hayata geçerler; doğal işbölümünden toplumsal işbölümüne geçilir; insanlar 

tükettiklerinden fazlasını üretmeye başlarlar. Bu evrede ekonomik eşitsizliğin 

ve özel mülkiyetin nesnel koşulları hazır hale gelir. İkinci doğa durumunun 

dördüncü ve son evresinde, üçüncü evredeki ekonomik eşitsizlik sonucu, zengin 

ve yoksul olmak üzere iki sınıf  belirir ve çatışma başlar. İşte bu noktada 

Rousseau'nun doğa durumu, Hobbes'un savaş durumuna ya da savaşların en 

korkuncuna dönüşmüştür (Ağaoğulları, 2006: 50-55).

Rousseau'ya göre,

“İnsanları öyle bir noktaya gelmiş varsayıyorum ki, doğa durumunda kalıp 

korunmalarını güçleştiren engeller, dirençleriyle, bu durumda kalmak için her 

bireyin toplayabileceği güçleri alt etsinler. Böyle olunca, o ilksel durum artık 

süremez ve insanlar, yaşayış biçimini değiştirmezlerse yok olup giderler…” 



(Rousseau, 2007: 41). 

Doğa durumunun son evresi, diğer sözleşme kuramcıları Hobbes ve 

Locke'da olduğu gibi bir savaş durumudur. İnsanın sahip olduğu güçler, bu 

durumda kalmasına olanak tanımayan engelleri ortadan kaldırmaya yeterli 

gelmemektedir ve bu durum devam ederse insanoğlu ırkı yokolup gidecektir.  

Bu durumdan kurtulmak için bir toplum sözleşmesi yapılır. Toplum 

sözleşmesi her bir uyruğun, iradesini, genel iradenin yönetimine bıraktığı bir 

anlaşmadır. Toplum sözleşmesi ile birlikte her bir kişi hem özel irade sahibi 

olarak kalmaya devam eder hem de genel iradenin bir parçası haline gelir. 

Ancak aynı kişi iki ayrı görünüme sahiptir: Kendi özel iradesinin sahibi olarak 

uyruktur; genel iradenin parçası olarak yurttaştır. Dolayısıyla uyruk olarak 

genel iradenin yönetimine tabi olduğunda, aslında kendi iradesine tabi 

olmaktadır. Çünkü genel irade de yurttaş olarak katıldığı bir iradedir. Özel 

iradeler arasındaki karşıtlık, toplumların kurulmasını zorunlu kılmıştır; aynı 

iradelerin yurttaş iradesine dönüşümüyle yurttaş iradeleri arasındaki uzlaşma, 

genel iradeyi olanaklı kılmıştır. Egemenlik ise genel iradenin 

uygulanmasından başka bir şey değildir (Rousseau, 1996: 59). Egemenliğin 

olmazsa olmazları vardır: Egemenlik devredilemez, temsil edilemez, 

bölünemez. Bu durumda teorik olarak egemenliğin doğrudan doğruya halk 

tarafından kullanılması gerekir. Çünkü egemenlik devredildiğinde genel 

iradenin uygulaması olmaktan çıkar, özel iradenin uygulamasına dönüşür. 

Egemenliğin bir çıkar grubu tarafından kullanılması da olanaklı değildir. 

Örneğin siyasal partiler, dernekler, örgütlü gruplar demokrasiye aykırı 

kurumlardır; çünkü bunlar özel çıkarlar için mücadele etmektedirler. 

Kuvvetler ayrılığı da demokrasiye aykırıdır; çünkü kuvvetler ayrılığı 

egemenliğin bölünmesini ifade eder ve egemenlik bölündüğünde genel 

iradenin uygulaması olmaktan çıkar. Bu durumda egemenlik, ancak halkın 

bizzat kendisi tarafından kullanılırsa egemenlik olur; halkın kendisi tarafından 

kullanılmayan bir iradenin egemenlik adını alması olanaklı değildir. 

Demokrasi de ya doğrudandır ya da demokrasi değildir. Yasama erkinin 

kaynağı, genel iradenin de sahibi olan halktır ve bu erkin ve bizzat halk 

tarafından kullanılması gerekir.

Halka ait olan ve halk tarafından kullanılmak zorunda olan yasama erki 

dolayısıyla yasanın da halk tarafından yapılması gerekir mi? Diğer bir 

anlatımla Halkın yasa yapma sanatını bilmesi gerekir mi? Egemenliğin halk 

dışında kimse tarafından kullanılmasına olanak tanımayan Rousseau'nun bu 



sorulara da olumlu yanıt vermesi beklenebilir. Çünkü halkı kimse temsil 

edemeyeceğine, halkın egemenliğinin yetkilendirilmiş bir erk tarafından 

kullanımı söz konusu olamayacağına göre, yasa yapma işinin de bizzat halk 

tarafından yapılması beklenebilir. Ancak Rousseau'nun bu soruya şöyle 

cevap verdiği görülmektedir:

'İnsanlara yasalar vermek, tanrıların işi olmalı' (Rousseau, 1996: 79) 

Dolayısıyla yapılacak yasaların yasama erki tarafından onaylanması ile 

yasanın yapılması arasında kesin bir ayrılık bulunmaktadır. Rousseau yasa 

koyucuyu şöyle tanımlamaktadır: 

'Uluslara uygun düşen en iyi toplum kurallarını bulup belirlemek için, insana 

özgü tüm tutkuları yaşadığı halde hiçbirine kapılmayan; doğamızı tam 

anlamıyla bildiği halde onunla hiçbir bağı olmayan; mutluluğu bizimkine bağlı 

olmadığı halde bizim mutluluğumuzla yakından ilgilenen; zamanın akışı içinde 

kendine uzak bir utkuyu amaç edinip bir sonraki yüzyılda keyfini sürmek için 

yüzyıl emek verebilen yüksek bir anlak gerek...Büyük hükümdarlara çok ender 

rastlandığı doğruysa eğer, büyük yasa koyuculara rastlamanın ne denli zor 

olduğunu varın siz düşünün. Kralın yapması gereken, yasacının göstereceği 

örneğe göre davranmaktır yalnızca. Yasacı, makineyi bulan ise, hükümdar onu 

kurup işleten işçiden başka bir şey değildir...Yasa koyucu, devlet içinde her 

bakımdan olağandışı bir insandır. Dehasıyla olduğu denli devletteki görevleriyle 

de öyle olmalıdır. Bu görev ne bir yönetim işidir ne de egemenlik; cumhuriyeti 

oluşturmuştur ama yapısında kesinlikle yer almaz.' (Rousseau, 1996: 79)

Rousseau tarihten de örnekler vermektedir: Lycurgus yurduna yasalar 

yaptığında işe tahtından vazgeçerek başlamıştır. Yunan kentlerinin çoğunda 

ise yasalar yabancılara yaptırılmıştır (Rousseau, 1996: 79). Gerçekten de 

Antik Yunana bakıldığında yasaların, yasama erkine sahip Ekklesianın kendisi 

tarafından yapılmadığı görülmektedir. Kamusal işler yurttaşların doğrudan 

katıldığı bu Kurulda doğrudan görüşülmektedir ancak yasalar yasacı olarak 

adlandırılan kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Örneğin İ.Ö. 594 yılında 

aristokratlar ile kentsoylular arasında uzlaşma sağlaması için olağanüstü 

yetkilerle arkhon seçilen Solon 'yasa koyucu' olarak atanmıştı. Ondan önce İ. 

Ö. 632'de Drakon çok ağır bir ceza yasası hazırlamakla görevlendirilmişti. 

(Şenel, 1982: 142-143)

Günümüz modern temsili ya da parlamenter demokrasilerinde de 

yasaların meclisler tarafından onaylanmakla birlikte yasama işiyle uğraşan bir 

bürokrat kesim tarafından yapıldığı görülmektedir. Yasaların hazırlanması 



belirli bir teknik bilgiyi gerektirdiğinden yasama tekniği ile ilgili meslekler 

ortaya çıkmıştır. Ancak bu teknik bir 'yasama sanatı' ya da 'yasama bilimi' adını 

almayı hak eden bir etkinlik haline gelmiştir. Yasama sanatı 'yasa' kavramının 

doğasından kaynaklanan bazı ilkesel sınırlamalara tabidir.

1. Yasanın Bağlayıcılığı ve Bilinirliği: Kanunu Bilmemek 

Mazeret Sayılmaz

Doktrinde 'şekli ya da organik kriter'e göre (Gözler, 2004: 210-211)  

“Kanun, genel olarak, parlamentonun öngörülen yasama usullerine göre 

kabul ettiği bir işlem (Teziç, 2003: 390).” biçiminde tanımlanmaktadır. Maddi 

yasa ise “umumi, mücerret, daimi, emredici ve makabline şümulü olmayan 

objektif  hak kaidelerinin hey'eti umumiyesi” ya da “genel, nesnel ve kişilik 

dışı hukuk kurallarının bütünü” biçiminde tanımlanmaktadır (Ayrıntı için 

bakınız Bakırcı, 2000: 394-395). Dolayısıyla maddi anlamda bir yasadan söz 

edildiğinde 'genel' bir kuraldan söz ediliyor demektir. Yasaların 'genel' 

uygulanmalarını sağlayan varsayım bütün yurttaşların yasalar karşısında eşit 

oldukları varsayımıdır. Eşit statüdeki bütün yurttaşlar yasalar karşısında 

eşittirler. Ancak yasaların bütün yurttaşlar için bağlayıcı olabilmesi için herkes 

tarafından bilinebilir olmaları gerekir. Locke, bu nedenle henüz ergin 

olmayan çocuklar ile delilerin yasalara tabi olmadıklarını belirtir. Locke 

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı eserinde insanların eşit olarak doğmuş 

olmakla birlikte çocukların eşitlik içinde olmadıklarını şu sözlerle anlatır: 

'İtiraf  etmeliyim ki Çocuklar bu tam Eşitlik durumunu elde etmek üzere 

doğmalarına rağmen Eşitlik durumunun içinde doğmazlar. Çocukların 

Ebeveynleri Çocuklar dünyaya gelince ve daha sonra belirli bir zaman için onlar 

üzerinde belli bir tür Yönetime ve Yetkiye sahiptirler; ancak bu sadece geçici bir 

durumdur. Bu Tabiiyet Bağları, çocukların çocukluklarının zayıflıkları içinde 

sarıldıkları ve korundukları Kundak Bezleri gibidir. Yaş ve akıl geliştikçe bu 

bağları, bu bağlar tümüyle atılıncaya ve bir İnsanı kendi özgür tasarrufuyla baş 

başa bırakıncaya kadar gevşetirler.' (Locke, 2004: 46-47)

Locke çocukların bu eşitsiz durumlarının akıllarının gelişmemiş 

olmasından kaynaklandığını belirtir ve İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme adlı 

eserinde çocuklar, deliler ve aptalların bu nedenle doğa yasasına tabi 

olmadıklarını belirtir (Llyod Thomas, 2000: 20). Locke aklı kullanma yaşına 

gelmemiş çocukların bu yaşa gelinceye kadar ve geri zekalıların  sürekli olarak 

ebeveynlerinin yönetiminde olmaları gerektiğini yasayla ilişki kurarak şöyle 

açıklar: 



'… doğanın olağan akışının dışında meydana gelebilen kusurlar nedeniyle birileri 

yasayı bilme yeteneği olduğunun ve böylece Yasanın Kurallarına göre yaşadığının 

varsayıldığı bir Akıl düzeyine ulaşamazsa, hiçbir zaman Özgür bir İnsan olma 

yeteneğine kavuşamaz; hiçbir zaman kendi İradesini tanzim etme konusunda 

serbest bırakılmaz (çünkü İradesinin sınırını bilemez; iradesinin en uygun 

kılavuzu olan Anlama Yetisine sahip değildir) ama kendi Anlama Yetisi bu tür 

bir İşleme yeteneğinden yoksun olduğu sürece, başkalarının Talimatı ve Yönetimi 

altında kalmaya devam eder. Hooker der ki, dolayısıyla Deliler ve Geri 

Zekâlılar hiçbir zaman Ebeveynlerinin Yönetiminden özgür kalamazlar; daha 

sonraki yıllarda gelebilecekleri yaşlara henüz gelmemiş Çocuklar ile doğal bir 

kusur nedeniyle var oldukları sürece bu duruma ulaşmaktan dışlanan aptallar; 

Üçüncü olarak mevcut durumda, muhtemelen kendilerine yol gösterecek doğru 

Aklı kullanamayan deliler, kendi yararlarına olan şeyleri aramak ve elde etmek 

için, Vasileri olan İnsanlara kılavuzluk eden Akla kendilerinin Kılavuzu 

olarak sahiptirler (Locke, 2004: 51-52).

Burada sözü edilen çocuklar ile geri zekalılar yasayı kavrayabilecek akıl 

durumunda değildirler. Aynı biçimde akli yetenekler bakımından yasayı 

kavrayabilecek durumda olan yurttaşların yasalara uyabilmeleri için de 

yasaların akıl tarafından algılanabilir hale getirilmeleri yani yayınlanmaları ve 

bilinir kılınmaları gerekir. Dolayısıyla ilk olarak yasaların açık ve anlaşılır 

yazılması ve yayınlanmaları gerekir. Bu koşulun yerine getirilmesi yasa 

kavramının doğasına içkin olduğu içindir ki yasayı bilmemek mazeret 

sayılmaz. Diğer bir anlatımla yasanın yurttaşlar için açık ve anlaşılır şekilde 

yazılması ve yayınlanması gerekir. Bu durumda yasa herkes tarafından 

kolaylıkla bilineceği ve anlaşılacağı için bu yasayı bilmemek kimse için 

mazeret sayılmaz. Bunun tersi durumda, yani yasanın açık ve anlaşılır 

olmadığı ya da herkese ulaşacak biçimde yayınlanmaması halinde yasayı 

bilmemenin mazeret sayılması gerekir. Yasayı bilmemenin mazeret sayıldığı 

bir durumda, yasayı bilenler yasanın uygulamasına tabi olacaklar, bilmeyenler 

ise tabi olmayacaklardır. Bu da yasanın yurttaşlara eşit uygulamasından söz 

edilemez. Böyle olunca de bu 'yasa'nın yasa olup olmadığı tartışmalı hale gelir.

Türk hukuk sistemine Avrupa Birliği üyelik görüşmeleri sırasında girmiş 

olan 'torba yasa' kavramı, bu açıdan son derece sorunludur. Üyelik görüşmeleri 

sırasında belli yasaların çıkarılmasının üyelik görüşmelerinin başlaması için 

önkoşul olarak ileri sürülmesi ve bu önkoşulların belirli bir takvime bağlanmış 

olması nedeniyle 'torba yasa' kullanılmaya başlanmış, ancak uygulama bundan 



sonra genişleyerek sürdürülmüştür. Başlangıçta ortak amacı temel hakların 

önünü açmak olan ve Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu gibi bazı kanunlarda değişiklik öngören paketler halinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan torba yasalar, daha sonraları hiçbir 

ortak amaç içermeksizin birçok yasada değişiklik içeren paketler olarak 

TBMM'ye sunulmaya başlanmıştır. Çok sayıda yasayı bir an önce çıkarma 

isteği nedeniyle tek bir çerçeve kanun içinde çok sayıda kanunun çok sayıda 

maddesi değiştirilmiştir. Kimi zaman 30-40 kanunla yapılması gereken 

değişiklikler tek bir çerçeve kanunla yapılmıştır. Bu olanak hukuksal olarak 

doğruysa, TBMM'nin neden yapılmak istenen bütün değişiklikleri tek bir 

kanunda yapmayarak enerji, zaman ve para israfına neden olduğu sorusu 

yanıtlanamaz bir soru olarak kalır. Bunun doğru bir yasa yapma yöntemi 

olmadığı bu sorunun yanıtlanamaz olmasında da açıktır. Kuşkusuz bu 

yöntemin eleştirilecek çok fazla yönü vardır. Ancak burada yasanın doğasında 

olduğu ileri sürülen bir ilke, yani kanunun bilmemenin mazeret sayılmaması 

ilkesi nedeniyle bu tür yasaların yasa adını almayı hak etmedikleri saptamasını 

yapmak gerekir. Çünkü bu kanunların adı genellikle 'Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ya da 'Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun'dur. Bu 'Bazı' ya da 'Çeşitli' kanunların ne olduğu 

başlıkta belli değildir. Bu nedenle ortalama bir yurttaşın kendisini ilgilendiren 

bir yasayı ararken, bu yasaların başlığına bakarak bir sonuca ulaşması 

mümkün değildir. Bu tür yasalar, bütün yurttaşların profesyonel yasacılar 

olduğunu varsaymaktadır. Oysa yurttaşların profesyonel yasacı olmaları 

beklenemez; yasalar yayınlandıklarında yurttaşlar tarafından kolaylıkla takip 

edilebilecek nitelikte olmaları gerekir. Şu anda yürürlükte bulunan 'bazı 

kanunlarda' değişiklik yapan çok sayıda kanun vardır ve bunları birbirinden 

ayıran sadece tarih ve sayılarıdır. Özetle söylemek gerekirse, bu tür torba 

yasalar sadece başlıkları dolayısıyla bile yasa kavramının doğasına aykırıdırlar. 

Bu yasalar sadece biçimsel olarak, yani yasama yetkisini kullanan TBMM 

tarafından yapıldıkları için yasadırlar; maddi anlamda yasa sayılmalarının 

olanağı yoktur: Çünkü bu tür yasaların herkes tarafından eşit biçimde bilinme 

olasılığı yoktur.

2. Normlar hiyerarşisi, temel yasa ve hızlı görüşme yöntemi

Hukukun ilkelerinden birisi, normlar arasında bir hiyerarşi bulunduğu ve 

alt normun üst norma uygun olması zorunluluğudur. Anayasa yargısının 

ortaya çıkmasına neden olan bu normlar hiyerarşidir. Bu durum normların 



kabul edilme yönteminin ve normların öneminin farklılığından kaynaklanır. 

Bir toplum sözleşmesi sayılabilecek olan anayasa, iç hukuk normlarının en 

üstünde yer alır. Yasalar, anayasanın altında ve idari düzenleyici işlemler, 

yasaların altında yer alır. Ancak Anayasalar, anayasa ile yasa arasında bir başka 

kategori daha yerleştirmişlerdir: Organik kanun ya da temel kanun. Kamu 

örgütlerinin yapı ve örgütlenişi, ülkenin yerel bölünmesi gibi önemli 

konuların temel kanunlarla düzenlenmesi zorunluluğu genellikle 

anayasalarda yer alan kurallarda öngörülmüştür. Ülkemizde ise çok sayıda 

yasayı kısa zaman içinde çıkarma ihtiyacı 'torba yasa'nın yanında 'temel 

kanun' kavramını doğurmuştur. Sabuncu, temel yasa, içtüzük ve kapsamlı 

değişiklik getiren bazı yasaların uzun ve ayrıntılı olabileceklerini; dolayısıyla 

bunların Genel Kurulda görüşülmesinin çok zaman alabileceğini ve bu 

nedenle de bu yasaların özel görüşme yöntemiyle görüşülmesine izin 

verildiğini belirtmektedir (2002: 187). Çok sayıda kanunun çok sayıda 

maddesinde değişiklik öngören yasaların TBMM'de görüşülmesi de zaman 

alacağından, Türk Parlamento Hukukuna  'Temel Kanun' kavramı girmiştir. 

(Bu kavramın gelişimi için bkz:  Bakırcı, 2006: 223-240). Bu kavram aslında 

bir çok Avrupa ülkesinde değişik adlarla yer alan bir kavramdır. Örneğin 

Fransa'da 'organik yasa' (loi organique) olarak anılan, genellikle kamu 

örgütlerinin örgütlenişine ve işleyişine ilişkin olan yasalar Anayasa tarafından 

belirlenmiştir. Bu tür yasalar Fransız Anayasa Konseyinin ön denetimine 

tabidirler ve nitelikli bir çoğunlukla kabul edilmek zorundadırlar (Eroğul, 

1997: 142-143).  İspanya Anayasası da benzer biçimde sıradan ve organik 

kanun (ordinary and organic bill) ayrımı yapmakta ve organik kanunların hızlı 

görüşme yöntemiyle görüşülemeyeceğini hüküm altına almaktadır. İsveç 

Anayasasında üç temel konuda temel yasa çıkarılacağı öngörülmektedir: 

Anayasa, basın yasası ve ardıllık yasası. İsveç Anayasası bu yasaların 

görüşülmesinde referandumu içeren özel görüşme yöntemleri getirmektedir 

(Bakırcı, 2006: 223). TBMM İçtüzüğünün 91. maddesi ise temel kanunu şöyle 

tanımlamıştır:

'Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek 

biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü 

ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları 

göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği 

alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması 

zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve 



oylama usulüne bağlı tutulması gibi özellikleri taşıyan kanunları ve İçtüzüğü 

bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan kanun,,,' 

İçtüzük bu tür kanunların hızlı görüşme yöntemiyle görüşüleceğini 

öngörmüştür. Oysa Avrupa ülkelerinde temel kanunların tanımlanmış 

olmasının temel nedeni, bunların daha ayrıntılı olarak ve yöntemine uyularak 

görüşülmelerini güvenceye almak; olup bittiye getirilerek görüşülmelerini 

önlemektir. TBMM İçtüzüğü ise bunun tam tersini yaparak bu tür 

kanunların hızlı görüşülmesine olanak tanımaktadır. Ancak sorun bununla 

da sınırlı değildir, çünkü bu tür kanunların hangisi olacağına nihayetinde 

karar veren Genel Kuruldur. Bu durumda yukarıda sıralanan ölçütlerin de 

bir anlamı kalmamaktadır, çünkü Genel Kurulda çoğunluğa sahip olan hangi 

partiyse, temel kanunun hangisi olacağını belirleyen de odur. Genellikle 

torba kanun şeklinde gelen metinlerin temel kanun olarak görüşülmesine 

karar verilmektedir. Bu durumda çarpıklık katlanarak artmaktadır. Çünkü 

yasa adını almayı hak etmeyen torba yasa bu kez de temel kanun sayılarak 

hızlı görüşülmektedir. Oysa torba kanunlar nesnel olarak hiçbir şekilde 

temel kanun sayılamazlar; bunlar, çoğunluk kararıyla temel kanuna 

dönüştürülmektedirler. Diğer taraftan temel kanun teorik olarak hızlı 

görüşülmemesi gereken kanun iken, hızlı görüşme yöntemine tabi 

tutulmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse, yasa adını almayı hak etmeyen torba kanun, 

tanımına aykırı biçimde bir de temel kanun olarak kabul edilip görüşülünce, 

bir 'yasama sanatından' söz edilmesi güçleşmektedir. Üstelik torba kanun 

uygulaması Başbakanlık tarafından çıkarılan 2005/9986 sayılı 19. 12. 2005 

tarihli Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte açıkça 

yasaklanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 17. maddesi şöyledir:

“Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla mevzuatta 

düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve taslak ile birden fazla 

düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her 

düzenleme için ayrı ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır./ Değiştirilmesi öngörülen 

maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir çerçeve madde içinde 

değil, her biri ayrı çerçeve maddeler ile düzenlenir.”

TBMM İçtüzük uzlaşma Komisyonu bu durumu dikkate alarak torba 

kanunu TBMM İçtüzüğünde yasaklama yoluna gitmiştir. Halen TBMM 

gündeminde olan ve bir teklif  olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş olan 



teklifin 56. maddesi şu hükmü taşımaktadır.

 “Konu itibariyle aralarında bağlantı bulunması nedeniyle birden fazla kanunda 

değişiklik yapılmasını gerektiren haller dışında bir tasarı veya teklif  ile birden 

fazla kanunun hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Bir çerçeve madde ile birden 

fazla maddede değişiklik yapılamaz. Bu koşullara uymayan tasarı ve teklifler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından iade edilir.”

Bu durumda yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükümlerine uyulmasa bile 

TBMM kendi İçtüzük hükümlerini uygulayarak torba kanun uygulamasına 

son verecektir. Ancak bunun için İçtüzük Teklifinin TBMM tarafından 

onaylanması ve yürürlüğe girmesi gerekmektedir. (Bakırcı, 2011: 134-135)

Torba Kanunun temel kanun olarak görüşülmesinin nedeni, yukarıda 

belirtildiği gibi temelde çok sayıda yasa çıkarılması gereksinimidir. Bu 

gereksinim toplumsal ihtiyaçların her geçen gün katlanarak artması ve daha 

çok alanın yasayla düzenlenmesi zorunluluğundan doğabileceği gibi, mevcut 

yasaların yetersiz kalmasından da kaynaklanabilir. Her iki durumda da yasama 

organının yükünün arttığını kabul etmek gerekir. Ancak bazen yasa çıkarıldığı 

halde gereksinimlerin karşılanmadığı ve sorunların devam ettiği 

görülmektedir. Kimi zaman yasa daha çıkmadan, kimi zaman yasa çıktıktan 

sonra, günlerle ya da aylarla ifade edilebilecek bir sürede, sorunların tespit 

edildiği ve yeni taslakların hazırlanarak TBMM'ye sunulduğu görülmektedir. 

Bu da zaman, enerji ve maddi kaynak israfı anlamına gelmektedir. Bu tür 

sonuçlar, tam da yasa yapım sanatına uyulmamak pahasına sorunu bir an önce 

çözme amacıyla hareket edildiğinde alınmaktadır. Diğer bir anlatımla sorun 

bir an önce çözülmeye çalışılırken, yeterli inceleme, araştırma, görüşme 

yapılmamakta ve sorun doğru teşhis edilemediği için getirilen çözümler 

sorunu giderememektedir. Dolayısıyla kısa vadede bakıldığında sorun usule 

ilişkin işlemler atlanarak kestirmeden çözülmüş gibi görünmekteyse de uzun 

vadede bakıldığında aynı konuda birden fazla kez düzenleme yapılmış olduğu 

halde sorunun yerli yerinde durması nedeniyle zaman, enerji ve maddi kaynak 

israfı oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle de az zamanda çok sayıda 

düzenleme yapmak yerine makul bir sürede nitelikli düzenlemeler yapmak 

çok daha tercih edilmesi gereken bir durumdur. Böyle bir süreçte yasama 

sanatı kullanılarak yasa yapımı olanaklı olur. 

3. Daha iyi düzenleme (Better Regulation) ve Düzenleyici Etki

Analizi (Regulatory Impact Assessment)



Avrupa ülkeleri iyi yasa yapılması için değişik uygulamalar 

geliştirmişlerdir. Genel olarak daha iyi yasa yapma tekniği olarak 

adlandırılabilecek bu uygulamalar yasa dilinin basitleştirilip yasanın anlaşılır 

kılınmasından, etkisinin ölçülmesine kadar uzanan bir alanda 

gerçekleştirilmektedir. Avrupa ülkeleri bu alanda reformlar yapmışlardır ve 

bu reformlar halen sürdürülmektedir. Farklı biçimlerde gerçekleştirilen 

Düzenleyici Etki Analizi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Öncelikle 

düzenlemenin yapılmasından önce (exante DEA) düzenlemenin etkisi 

ölçülmeye çalışılmakta ve sadece ekonomik fayda açısından değil sosyal fayda 

açısından da fayda-maliyet analizi yapılmakta ve faydanın maliyetten yüksek 

olması halinde düzenleme hazırlanmakta veya düzenleme bu yönde 

geliştirilmektedir. Kuşkusuz sosyal faydanın ölçülmesi çok kolay değildir. 

Ancak bir fayda maliyet analizi yapılması olanaksız da değildir. Örneğin 

İngiltere'de DEA için 12 haftalık bir danışma süreci bulunmaktadır. 

Başbakana bağlı olarak kurulan Düzenleyici Sorumluluk Komisyonu, 

taslakları gözden geçirme ve DEA sonuçlarına göre iade etme yetkisiyle 

donatılmıştır. Bir araştırmanın sonuçlarına göre İngiltere'de 2006 yılı 

itibarıyla DEA konusunda 21 adet genelge yayınlanmış olup 41 genelge 

çalışması hazırlık aşamasında bulunmaktadır. Yine AB Komisyonunda, AB 

düzeyinde daha çok DEA ve basitleştirme aracı kullanılması; iyi düzenleme 

ilkelerinin AB üyesi ülkeler tarafından uygulanması için işbirliğinin 

geliştirilmesi; AB düzeyinde üye ülkelerdeki bütün düzenleyiciler ve ilgililer 

arasında diyaloğun güçlendirilmesi yönünde bildiri yayınlanmıştır. Komisyon 

2005 yılının başından itibaren DEA ilkelerini bütün yasal düzenlemeler için 

uygulamaktadır. Üye ülkelerde de DEA ilkeleri farklı düzeylerde 

uygulanmaktadır. Kimi ülkelerde bütün yasal düzenlemeler için DEA 

yapılırken kimi ülkelerde ekonomik ve sosyal etkisi daha büyük olan yasal 

düzenlemeler için DEA yapılmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bkz: Kızılcık, 2006: 

73-95). Ülkemizde de belirli bir maliyetin üstünde etkisi olan yasal 

düzenlemeler için (10 milyon TL) DEA yapılması zorunluluk olmakla birlikte 

bu analizin çoğu kez yapılmadığı ya da yeteri ölçüde yapılmadığı 

görülmektedir. DEA sonuçları yürütme organı tarafından TBMM'ye 

sunulmadığından, DEA'nın yasal düzenlemede ne kadar etkili olduğu da 

bilinememektedir. 

İkinci olarak düzenlemenin yasalaşmasından ve yürürlüğe sokulmasından 

sonra expost DEA yapılmaktadır. Böylece bir hesaplama üzerine yapılan 



öngörülerin ne kadar gerçekleştirildiğinin, hedeflerin ne kadar 

tutturulduğunun bir değerlendirmesi yapılmakta ve gereksinimin karşılanıp 

karşılanmadığı test edilerek gerekliyse düzenleme gözden geçirilmektedir. 

Kuşkusuz expost DEA yapılabilmesi için exante DEA'nın gereği gibi 

yapılmış olması zorunludur. Ülkemizde exante DEA gereği gibi yapılmadığı 

için expost DEA'dan da söz edilememektedir.

Günümüz için yasa yapma sanatının kullanıldığından söz edebilmek 

için geliştirilmiş bulunan bu tür basitleştirme ve DEA tekniklerinin 

kullanılıyor olması gerekir. Kuşkusuz bu tür analizlerin yapılması yasama 

sürecini kısa vadede belirli bir düzeye kadar yavaşlatabilir. Bu çözümlemeler 

belirli bir enerji ve maliyetin doğmasına da neden olur. Ancak uzun vadede 

bakıldığında toplumsal, siyasal, ekonomik sorunların köklü biçimde 

çözülmesiyle yeni düzenleme yapılması gereksinimi azalır.  Böylece bir 

taraftan sorunlar köklü biçimde çözülürken diğer taraftan yasa yapma 

gereksinimi azalır.

4. Yurttaşların örgütlü ya da örgütsüz olarak karar alma sürecine 

katılımı

Ülkemizde politika belirlenmesi ve yasa yapım süreçlerinde yetersiz bir 

STK katılımı nedeniyle toplumsal sorunların kolaylıkla çözülemediği; 

çıkarılan çok sayıdaki yasanın toplumsal sorunları çözemediği 

bilinmektedir. Toplumsal sorunların daha köklü biçimde çözülebilmesi 

için toplumun bilgi, deneyim ve gereksinimlerinin yasa yapıcı kurumlara 

kolaylıkla aktarılabilir olması gerekir. Bu bilgi ve deneyim yasa yapımında 

kullanılmadıkça çıkarılacak yasaların değiştirilme gereksinimi içinde 

olacağı ve çok sayıda yasa çıkarma ihtiyacının sürekli olarak gündemde 

olacağı kesindir. Amerika ve Avrupa'daki gelişmiş ülkelere bakıldığında 

Sivil Toplum katılımının çok yüksek düzeyde olduğu; gelişmeye çalışan 

ülkelerde ise bu katılımın artırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Buralarda 

sivil toplum katılımından beklenen sadece sorunların ne olduğunun 

saptanmasına katkıda bulunmak değil, bu sorunların nasıl çözüleceğine 

ilişkin uzmanlık bilgi ve deneyimden de yararlanmaktır. Bu da dar anlamda 

bir NGO katılımını aşan bir 'danışma süreci' dir. Diğer taraftan bu danışma 

sürecinin sadece yasamada ya da sadece yürütmede işletilmesi, sorunun 

köklü biçimde  çözümünü sağlamayabilir. Dolayısıyla bu danışma 

sürecinin süreçteki bütün aktörleri kapsayacak biçimde geniş bir alanda 

işletilmesi gerekir.



Sivil toplum katılımının yüksek olduğu ülkelere bakıldığında birbirinden 

çok farklı sistemlerin olduğu görülür. Refah düzeyinin göreli olarak yüksek 

olduğu ve örgütlenme ve ifade özgürlüğünün gelişkin olduğu ABD'de sivil 

toplumun maddi olarak desteklenmesine gerek görülmemiştir. Gerçi 

özellikle uluslararası ilişkilerde Devlet, gerçekleştirmek istediği projelerden 

bazılarını Devlet üzerinden değil sivil toplum üzerinden yürütmektedir. Bu 

tür durumlarda bu projeleri yürüten örgütler finansman yoluyla 

desteklenmektedir. Ancak ülke içinde politika üreten örgütler kendi 

kaynaklarını daha çok kendi üyelerinden elde etmektedir. Bu nedenle bu 

ülkede STK'ların finansal açıdan desteklenerek güçlendirilmesi endişesi 

bulunmamakta, bunun yerine bilgi ve deneyim aktarım kanalları açık 

tutulmaktadır. Parlamentoda hemen her gün onlarca toplantı yapılmakta ve 

toplumdaki bilgi ve deneyimin yasamaya akması sağlanmakta, Bakanlıklarda 

STK büroları bulunmakta her türlü bilgi ve belge bu Ofisler aracılığıyla kabul 

edilmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, etkili bir toplum katılımı için yasa 

yapım ve politika üretim süreçlerine katılım için bilgi ve deneyim aktarımı 

kanallarının olabildiğince açık tutulması zorunluğudur. Diğer bir anlatımla 

etkili bir 'Hearing' mekanizmasının kurulması büyük önem taşımaktadır.

Hearing sistemi Amerika'daki Başkanlık sisteminin en önemli 

dayanaklarından biridir. Bu sistem sadece yasama sürecinin iyi işlemesinin 

araçlarından biri değildir ama aynı zamanda yargı ve yürütme erklerinin ve 

toplumun yasama sürecine katılımının önemli araçlarından biridir. Hearing 

sisteminin başlıca iki yararından söz edilebilir:

1. Sivil toplumun yasama sürecine katılımına aracılık ederek siyasal 

sistemin meşruiyetini sağlamaktadır. Toplumdaki her kişi, grup ve 

kuruluş yasama sürecine katılmak istediği takdirde sürecin kendilerine 

karşı sonuna kadar açık olduğunu bilmekte; gerek duyduğunda 

katılmakta ve bu nedenle de yasaların kendilerinin de katılımıyla 

yapıldığını bilmektedir.

2. Yasama sürecine uzmanlık, deneyim, bilgi ve çıkarların yansıması 

sağlanmaktadır. Yasama sürecine katılım sadece sivil toplum kuruluşları 

ya da NGO katılımı ile sınırlı tutulmamakta, üniversitelerden, yürütme 

ve yargı organından, düşünce kuruluşlarından (think tank), lobilerden, 

bilgi üreten bağımsız kuruluşlardan yararlanılmaktadır.

Hearing sisteminin formatına bakıldığında belirli bir standardın olmadığı 

görülmektedir:



a) Kimi zaman İktidar ve muhalefet partilerinin davet ettiği uzmanların 

komisyon üyelerine komisyon toplantısı öncesi bilgi verdiği 

görülmektedir. Uzmanlar belirli bir süre önce yapılacağı duyurulan 

toplantılara hazırlık yapmakta ve konuşma metinlerini 

hazırlayabilmektedirler. Konuşmacılara genellikle 5-15 dakika arasında 

süre verilmekte ve konuşmacılar bu süre içinde düşüncelerini-

isteklerini açıklamaktadırlar. Uzman sandalyesine oturan kişi “witness” 

adıyla anılmakta ve sunuşundan sonra kendisine belirli bir sırayla 

sorular sorulmaktadır. İlk soru iktidar partisi sözcüsüne sonra 

muhalefet partisi sözcüsüne aittir. Ardından üyeler hem iktidar-

muhalefet partisi ayrımına, hem de deneyimlilik (seniority) sırası 

gözetilerek sorularını sormaktadırlar. Sorular sorulduktan sonra üyeler 

herhangi bir karar almamakta, bilgilenmekle yetinmektedirler. Burada 

edinilen bilgiler komisyon toplantısında karar alınması aşamasında 

kullanılmakta ve böylece yasama sürecine bilgi ve deneyim katılmasının 

yolu açılmaktadır. Bilgi sunan uzmanlar, bilgi ve deneyimlerini belirli bir 

süre içinde açıklamak zorunda olduklarından ve kendilerine 

hazırlanmaları için bir zaman verildiğinden konuyla ilgili olmayan 

hususların konuşulmasının ve zaman kaybına yol açılmasının önü 

kapatılmış olmaktadır. Diğer taraftan yapılacak sunumlar yazılı olarak 

sunulduğundan önceden hazırlık yapılması daha önemli hale 

gelmektedir. Komisyon üyeleri de toplantıda sunulacak bilgilerin 

Komisyon toplantısı sırasında kendilerine karar vermede yardımcı 

olacağını düşündükleri için toplantılara katılmakta ya da konuşulanları 

kendilerine aktarmaları için danışmanlarını görevlendirmektedirler.

b) “Mark up” olarak adlandırılan komisyon toplantıları, teklif  

metinlerinin tartışıldığı ve karara bağlandığı toplantılardır. Ancak bu 

toplantıların da “witness”leri vardır. Bu toplantılarda yasama danışman 

ları, komisyon uzmanları, yürütme organı uzmanları gibi uzmanlar 

tanıklık etmekte ve soruları yanıtlamaktadırlar. Bu toplantı -larda 

üzerinde daha önce uzlaşmaya varılamamış değişiklik önergeleri 

görüşülerek karara bağlanmaktadır. Taslağa son şeklinin verildiği bu 

toplantılarda yasama tekniği bilgisi de bulunan uzmanlar dan görüş 

alınarak genel kurula gönderilecek metne ulaşılmaktadır.

c) Meclislerin gündeminde ister bir tasarı bulunsun ister bulunmasın, 

sivil toplum örgütleri, lobiler ve diğer kişi ve kuruluşlar hearing 



toplantıları yapılmasını isteyebilirler. Bu tür taleplere Meclislerden bir 

sponsor bulunması halinde belirli bir tarihte bir yer tahsis edilmekte ve 

toplantı çeşitli yollardan duyurulmaktadır. Özellikle konuyla ilgili 

danışman ve uzmanların katıldığı bu toplantılarda bilgi vermek isteyen 

uzmanlar sunum yapmakta ve toplantıya katılanların sorularını 

yanıtlamaktadırlar.

d) Her Kongre üyesinin belirli sayıda danışmanı ve uzmanı olduğundan 

bu danışmanlar ve uzmanlarla bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

Senatör ya da Temsilcilerin danışmanları kendilerini bilgilendirmek 

üzere gelen uzmanlarla görüşmeler yapmakta ve bu bilgileri bağlı 

oldukları üyelere aktarmaktadırlar. Böylece sivil toplumun herhangi bir 

kesiminden gelen bilginin sisteme aktarılması için “resmi” nitelikli 

hearing toplantılarının yanında” gayri resmi” sayılabilecek toplantılar da 

yapılmaktadır.

e) Bütün resmi toplantılar kamuya açık olarak yapılmakta ve resmi 

hearing toplantıları ile mark up toplantıları Kongrenin televizyon 

kanalında yayınlanmaktadır.

Türk Parlamento Hukukunda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yasama 

sürecine katılımı yasal ya da geleneksel bir altyapısı olmayan henüz yeni 

sayılabilecek bir aşamadadır. STK'ların komisyon toplantılarına çağrılmasına 

ve STK temsilcilerine söz verilmesi ile ilgili olarak İçtüzükte herhangi bir 

kural bulunmamaktadır. Ancak komisyon başkanları, komisyon toplantısına 

uzman çağırmayla ilgili hükmü geniş yorumlayarak STK temsilcilerini 

toplantıya çağırabilmekte ve söz verebilmektedirler. STK'ların gerek 

komisyon toplantılarına katılımı ve gerekse komisyon toplantılarında 

kendilerine söz verilmesiyle ilgili olarak İçtüzükte açık bir kural 

bulunmadığından, uygulamada her komisyon başkanının farklı bir uygulama 

içine girdiği görülmektedir. STK'ların yasama sürecine katılımı bugüne kadar 

ortaya çıkan biçimiyle birçok yönden sorunlu bir durumdadır:

a) Sivil toplumun yasama sürecine katılımdan söz edildiğinde genellikle 

anlaşılan STK'ların yasama sürecine katılımıdır ve STK'ların da 

genellikle çeşitli nedenlerle yeterince gelişmemiş olmaları yüzünden, 

belirli birkaç STK'nın sınırlı bir katılımı söz konusu olmakta ve bu 

nedenle “yasama sürecine katılım” son derece sınırlı kalmaktadır.

b) STK'ların yasama sürecine katılımından anlaşılan, STK'ların 

komisyonlardaki yasa yapım sürecine katılmalarıdır. Bu da başka 



aşamaları da olan yasa yapım sürecinin dışlanmasına ve bu aşamalara 

neredeyse hiç katılım olmamasına yol açmaktadır. Oysa yasa yapımı 

önemli oranda yürütme organında gerçekleşmektedir. Yasalar 

genellikle hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarıları kökenli 

olduklarından, yasaların hazırlık aşamasının önemli oranda yürütme 

aşamasında tamamlandığını kabul etmek gerekir. Diğer taraftan yasalar 

Genel Kurulda da önemli oranda değişikliğe uğrayabilmektedir. 

Dolayısıyla sadece komisyon aşamasındaki bir katılım yasama sürecine 

katılım sağlanması anlamına gelmeyebilir. Kaldı ki komisyon 

aşamasındaki katılım da sınırlı bir katılımdır.

c) Komisyonlara STK'ların davet edilmesi komisyon başkanlarının 

inisiyatifinde yürüyen bir işlemdir. Komisyon başkanları yasal bir 

dayanağı olmamasına rağmen, genellikle tanıdıkları, kendilerine yakın 

hissettikleri sınırlı sayıdaki STK temsilcisini toplantılarına davet 

etmektedirler. Ancak toplantıya çağrılan STK temsilcileri sivil toplumu 

temsil yeteneğinden yoksun oldukları gibi, toplumda var olan bilgiyi de 

tam olarak yansıtamamaktadırlar. Diğer taraftan komisyona çağrılan 

STK temsilcilerinin de görüşlerini açıklamaları garanti edilmemiştir.

d) Komisyonlar genellikle belirli bir zaman baskısı altında çalışırlar. 

Çünkü milletvekilleri hafta sonu Ankara dışında olduklarından cuma ve 

pazartesi günleri de, istisnalar hariç, komisyon toplantısı yapılmaz. 

Haftanın çalışılan üç günü de Genel Kurul öğleden sonraları 

çalıştığından geriye sadece haftanın üç günü öğleden önce kalmaktadır. 

Bu saatlerin önemli bir kısmında partilerin grup toplantıları 

olduğundan komisyonlar haftanın sadece bir günü öğleden önce 2-3 

saat çalışabilmektedirler. Bu saatlerin aynı zamanda seçmenlerle 

görüşme saati olduğu düşünüldüğünde komisyon üyelerinin önemli bir 

zaman kısıtı altında oldukları söylenebilir. Bu süre içinde de ancak kendi 

görüşlerini dile getirebilmekte ve diğer komisyon üyelerini 

dinleyebilmektedirler. Bu nedenle komisyon toplantısına çağrılan 

bütün STK temsilcileri görüşlerini açıklayamadıkları gibi, görüşlerini 

açıklayanlar da kendilerini tam olarak ifade edememektedirler. Bu 

nedenle STK'ların kendilerini ne kadar ifade edebilecekleri belirsizdir.

e) STK temsilicileri görüşlerini komisyon toplantısı sırasında dile 

getirdiklerinden, ancak üyeler tarafından artakalan zamanı kullanmakta 

ve kendilerini ifade edememektedirler. Buna karşılık komisyon üyeleri 



de kararlarını STK temsilcilerinin yanında verdiklerinden zaman zaman 

STK temsilcileriyle tartışmalar da yaşanabilmektedir. Oysa komisyon 

üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan vicdani kanaatlerine göre oy 

vermeleri kamu yararının gerçekleşmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır.

Bütün bu nedenlerle yasama sürecine katılım konusunun yeni baştan yeni 

bir anlayışla düzenlenmesi gerekmektedir:

1. Yasama sürecine sadece STK temsilcileri değil, uzmanlığı olan bütün 

kişi ve kuruluşlar katılmalıdır.

2. Yasama sürecine katılımın sadece komisyon aşamasında değil, 

yürütme ve yasa yapımının diğer aşamalarında da sağlanması gerekir.

3. Uzmanları dinleme toplantısının Komisyon toplantısından ve karar 

vericilerin karar verme toplantılarından ayrılması gerekir. Sivil toplum 

katılımının sağlandığı toplantının komisyon toplantısından en az bir hafta 

öncesinde yapılması gerekir.

4.  Yasama sürecine katılımı sağlayacak toplantıların önceden herkese 

duyurulması ve katılmak isteyen herkese açık olması gerekir.

5. Yasama sürecine katılarak bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını aktaracak 

kişilerin önceden hangi konu hakkında konuşacaklarının bilinir kılınması 

gerekir. Bu nedenle sunum yapacak kişilerin mümkünse sunumlarını ve 

özgeçmişlerini en az toplantı öncesinde dinleyicilerin bilgisine yazılı 

olarak sunmaları gerekir.

6. Bütün siyasi parti grupları temsilcilerine bu tür toplantılara çağrılacak 

kişilerin bazılarını belirleme yetkisinin verilmesi gerekir. Bu yolla 

toplumdaki bütün çıkarların dile getirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Yeni İçtüzük Değişiklik taslağının 27 ve 35 inci maddelerinde konuyla 

ilgili iki hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler şöyledir:

'Komisyonlar bakanları, üst düzey kamu görevlilerini, uzmanları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bilgi 

vermeleri için komisyona çağırıp dinleyebilir veya yazılı görüş isteyebilirler…

…Konuşma süreleri komisyon üyeleri, hükümet ve teklif  sahibi için onar 

dakikadan, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri ve davet edilen sivil toplum 

temsilcileri için beş dakikadan daha aşağı olmamak üzere sınırlanabilir.

Bu çözüm yürürlükteki uygulamaya bakıldığında birçok sorunu çözüyor 

gibi görünmektedir. Çünkü bir taraftan STK'ların komisyon toplantılarına 



katılımı yasal dayanağa kavuşturulurken diğer taraftan toplantıya çağrılmış 

STK temsilcilerine kesin bir konuşma hakkı verilmektedir. Komisyon 

toplantısına katılan STK temsilcisine söz verilmeden bir karar alınması 

İçtüzüğe aykırı olacaktır. Bu olumlu yönlerine karşı İçtüzük Teklif  

Taslağında öngörülen çözümün, sorunu kökünden çözmeyeceği 

düşünülmektedir. Çünkü sorunu tespiti doğru yapılamamıştır. Bu nedenle 

Taslağa eklenmek üzere aşağıdaki düzenlemenin önerilmesi gerekir:

“Komisyonlar görüşecekleri Kanun tasarıları ve teklifleri ile ilgili olarak komisyon 

toplantısından en az bir hafta önce bilgilenme toplantıları düzenlerler. 

Komisyonlar kendi yetki alanlarına giren konularda mevcut bir tasarı ve teklife 

ilişkin olmasa da Komisyon başkanının ya da üyelerinin 1/5 inin istemi üzerine 

bir hafta önce duyurulmak koşuluyla bilgilenme toplantıları düzenlerler. Bu 

toplantılara her siyasi parti grubu birer uzman ya da temsilci çağırma yetkisine 

sahiptir. Siyasi parti gruplarının anlaşması halinde çağrılacak kişi sayısı 

artırılabilir.

Bilgilenme toplantılarının listesi TBMM internet sitesinde yayınlanır ve sürekli 

olarak güncellenir. İnternet sitesinde bir hafta önce yayınlanmayan toplantı 

yapılamaz. Bu durumda toplantı yayın tarihinden bir haftanın dolduğu tarihe 

ertelenir.

Bilgilenme toplantısına çağrılacak uzman ya da temsilcilere sunumlarını 

yapmaları için beş dakikadan az olmayan eşit bir süre verilir. Bu kişiler toplantı 

öncesinde kısa özgeçmişlerini ve yapacakları sunumların yazılı metinlerini 

komisyona sunmak zorundadırlar.

Bilgilenme toplantısı kamuya açıktır. Ancak bu toplantılarda sunum yapacak 

temsilci ve uzmanlar dışında kimse konuşamaz, komisyon üyesi milletvekilleri 

dışında kimse soru soramaz. Komisyon üyesi milletvekilleri siyasi parti grubu 

büyüklük sırası gözetilerek sorularını sorarlar. Soruların yanıtlanması için 

temsilci ya da uzmanlara yeteri kadar süre tanınır.'

Sivil toplumun yasama ve karar alma sürecine katılımında kanalların açık 

tutulması kuşkusuz çok önemlidir. Ancak sivil toplumun gelişmişlik düzeyi 

farklı katılım düzeylerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenlerle 

sivil toplum örgütlerinin yeterince gelişmediği ülkelerde bir taraftan ifade 

özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, gösteri ve toplanma özgürlüğü gibi 

özgürlüklerin genişletilmesinin yanında, örgütlü ya da örgütsüz bütün 

gruplara finansal destek sağlanması zorunlu hale gelmektedir. Kimi 

ülkelerde bu destek vergi muafiyeti şeklinde ortaya çıkarken kimi ülkelerde 



devletin vergi gelirlerinin belirli bir yüzdesi sivil toplum kuruluşlarına 

ayrılmakta ve yapılan etkinliklere göre dağıtılmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse gerek temsili demokrasinin karşılaştığı 'temsil 

krizini' yumuşatmak ve gerekse sivil toplumun bilgi ve deneyim birikimini 

yasama sürecine aktarmak için etkili bir sivil toplum katılımı zorunludur. Bu 

katılım 'yasama sanatının' bir parçasıdır. 

Yasama sanatı kullanılarak yapılan yasaların, kısa vadede daha maliyetli 

gibi görünse de uzun vadede sorunlara kalıcı çözümler üreterek zaman, 

enerji ve maliyet kaybını önleyeceği açıktır.
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Teşekkür ederim Hocam. Sözlerime başlarken sayın heyetimizi saygıyla 
selamlarım. Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Ankara Barosu Yasa İzleme 
Enstitüsünü temsilen Kurultay kapsamındaki bir çalıştayda da bulunmam 
gerektiğinden, buradaki sunuşumu bitirdikten sonra ayrılmak 
durumundayım. Soru cevap kısmına kalamayacağım için diğer panelistlerden 
ve salondaki siz dinleyicilerden affımı rica ederim. 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması sorunu başlıklı bu oturumda 
tebliğ sunmak üzere davet alınca, bazı sorulara yanıt bulabilmek için bir 
olanak edinmiş olduğumu düşündüm. Bu amaçla bir çalışma içine girdim ve 
gerçekten de gördüm ki şu anda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
teorisi ve uygulamasıyla ilgili bizim için genel geçer doğru gibi görünen bazı 
hususlar, yabancı literatürde ciddi biçimde sorgulanmaya ve eleştirilmeye 
başlanmıştır. Diğer taraftan, Türk doktrinindeki yaklaşımlardan ve 
uygulamadan kaynaklanan bazı sorunların da üzerine dikkatle eğilmek 
gerektiğini de ayrıca belirtmekte fayda bulunmaktadır. Özet olarak aslında bu 
kazanımlarımı sizinle paylaşacağım ve bu çerçevede sizin de bazı şeylere 
sorgulamaya sevk edersem, amacıma ulaşmış sayacağım kendimi.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili olarak bugün büyük 
ölçüde kabul gören ve çeşitli uluslararası ve ulusal belgelerde de karşılığını 
bulan bir hakim yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşım önce bir temel hakkı, 
“herkesin şunu yapmaya hakkı vardır” ya da benzeri bir biçimde formüle eder 
ve ardından da temel hak ve özgürlüklerin hangi amaçlara ulaşmak için 
sınırlanabileceğini sıralar. “Kamu sağlığı”, “genel ahlak”, “kamu yararı” veya 
“ulusal güvenlik” ve benzeri sebepleri belirterek, tanımış ve/veya tanımlamış 
olduğu (ya da bahşetmiş olduğu) hakkın, hangi koşullarda sınırlanabileceğini 



ifade eder.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili bu hakim yaklaşım aslında 
1

iki aşamalı bir dizge oluşturmaktadır.  İki aşamadan oluşması karakteristik 
özelliğidir. Yine bu yaklaşım çerçevesinde ikinci aşamada “ölçülülüğe ve 
uyumlaştırmaya/dengelemeye”  başvurulduğu görülmektedir. Buna göre, 
önce bir hakkın ihlal edilip edilmediği tespit edilir (birinci aşama) ve bir hak 
ihlali söz konusu ise, o takdirde söz konusu ihlalin ölçülülük ilkesi ve hakların 
uyumlaştırılması ya da dengelenmesi çerçevesinde haklılaştırılmasının olanaklı 

2olup olmadığına bakılır.  Yine bu yaklaşıma göre ve bu yaklaşımın hayata 
geçirildiği belgelerde hakların büyük ölçüde soyutlanmasından söz etmek 
mümkündür. Hak ve özgürlük belgeleri ya da anayasalarda niye bu soyutlama 
üzerinden haklar belirsiz bir biçimde yer alır sorusuna aşağıda tekrar 
döneceğiz. 

Bu yaklaşımı benimseyen belgelere hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde örnekler bulabiliriz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
uluslararası düzeydeki en ünlü örneklerden birisidir. Ulusal düzeyde de bu 
yaklaşımın benimsendiği pek çok örnek bulmak mümkündür. Kanada Temel 
Haklar Şartı, Yeni Zelanda Haklar Bildirgesi, Güney Afrika Haklar Bildirgesi, 
İngiliz İnsan Hakları Yasası (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin İngiliz iç 
hukukuna dahil edilmesini sağlayan yasadır), Alman Anayasası vb. Gerçekten 
de bu sayılanlar yanında pek çok belgede ve bu belgeler üzerinden temel hak 
ve özgürlükler sorununa yaklaşan ve sınırlama sorununu da çözmeye çalışan 

3uluslararası ve ulusal hukuk düzeninde, bu yaklaşım benimsenmiştir.  Bu 
belgelerde genellikle bir hakkın sınırlanmasında dikkate alınması gereken 
koşulların bir sınırlama hükmü ile düzenlendiği görülür. Bu hükmün, genel 
bir hüküm olması yanında, hakları düzenleyen her bir maddede ayrı ayrı ele 

4 alması arasında maddi yönden bir fark bulunmamaktadır.

 1 Bradley W. MILLER, “Justification and Rights Limitations”, Expounding Constitutions – Essays in 
Constitutional Theory içinde, Grant Huscroft (ed.), Cambridge University Press, (2008), ss. 93-115.

 2 Grégoire C. N. WEBBER, The Negotiable Constitution – On the limitation of  rights, Cambridge 
University Press, (2009), s. 1-5, 70 vd. .  

 3 WEBBER, (2009), s. 2. Kanada örneği için özellikle bkz. Bradley W. MILLER, (2008).
 4 Ülkemizde 2001 değişikliklerinden sonra Anayasa'nın 13. Maddesinde yer alan “genel sınırlama 

sebeplerinin” kaldırılması ile birlikte yaşanan tartışmaları ve bugün kısmen devam eden izlerini aslında 
esasa etkili bir tartışma olarak görme olanağı yoktur. Özellikle, genel sınırlama sebeplerinin kaldırılmasına 
çok abartılı bir anlam yüklenmesi ve sonuçlarının da benzer şekilde tartışmalı hale getirilmesi büyük ölçüde 
hak ve özgürlüklerin sınırlanması teori ve uygulaması ile bağdaşmamaktadır. Genel sınırlama sebeplerinin 
kaldırılmasına yüklenebilecek tek anlam, hakim anlayışa göre en büyük hak ihlalcisi olan yasama organının, 
hakları artık keyfi biçimde ihlal edemeyeceği ve sınırlayamayacağı umudunun yeşermesine olanak 
sağlanmasıdır. Ancak durumun hiç de böyle olmadığı son on yılda açıkça belgelenmiştir.  



AİHS'nin 8., 9., ve 10. maddelerinde ve devamındaki bazı maddelerde 
tamamen bu anlattığımız sistem geçerlidir. Bu Sözleşmenin maddelerine 
bakıldığında önce birinci fıkrada hakkın tanımlanmaya çalışıldığı, ama 
ardından ikinci fıkrada hakkın bazı sebeplere dayanılarak sınırlanabileceği 

5görülür.  Buna göre, önce hak ihlali olup olmadığı tespit edilir, eğer müdahale 
olduğu kanaatine varılırsa, demokratik bir toplumda ve ölçülülük ilkesi 
yönünden müdahalenin haklı olup olmadığı değerlendirilir. Ancak nasıl 
formüle edilmiş olursa olsun, sınırlama hükümleri ve haklar katalogu içeren 
belgeler üzerinden, siyasi ve/veya ahlaki sorunlar arasındaki çatışma 
çözülememektedir. Bu suretle bir sınırlama hükmü, anayasal hakların tam 
belirlenmemiş olduğunu ve hakların sınırlanmasına ilişkin bu belirlemenin 
ancak özgür ve demokratik toplum içinde olabileceğini tanımaktadır. Peki bu 
belirlemeyi kim yapmaktadır? Hakim yaklaşıma ve uygulamasına göre yargı 
organı bu belirlemeyi yapmaktadır. Yasama organının pozisyonu nasıl 
tanımlanmaktadır? Bu yaklaşımda yasama organı ve yasama işlevi, hemen 
sadece hakları ihlal etme potansiyeli bulunan, haklar yönünden 
sağlamlaştırıcı olmaktan çok tehdit kaynağı olan bir organ ve işlevdir.  

1982 Anayasası'nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejiminin de 
büyük ölçüde böyle bir mekanizmanın işleyişine terk edildiği iddia edilebilir. 
Bu noktada Anayasa'da yer alan haklar yanında, 12. maddede öngörülen 
isimsiz hak ve özgürlüklerin de sınırlanmaya müsait olup olmadığı teşhis 

6edilmelidir.  Sınırlama, teknik olarak hak ve özgürlüğün kullanımına getirilen 
koşullar ya da her türlü müdahaledir. Böyle bir tespit gerçekleştikten sonra 
hak ve özgürlüğe getirilen sınırlamanın, yapılan müdahalenin haklı olup 
olmadığına bakılacaktır. Ancak, burada sebebe bağlı sınırlama ile ilgili Türk 
doktrininde kısmen hala devam eden tartışmanın çok anlamlı olmadığını da 
belirtmeliyiz. Anayasa'nın 13. maddesinin “yalnızca ilgili maddelerdeki 
sebeplere dayanılarak” hak ve özgürlüklerin sınırlanabileceğini öngören 
ifadesi aslında çok az şey söylemektedir. Çünkü, hak ve özgürlüklerin her 

 5 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin “Özel ve Aile Hayatının Korunması” kenar başlığını taşıyan 8. 
Maddesinin düzenlemesi şöyledir: 
1.Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 
2.Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, 
ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve 
yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.

 6 Örneğin sigara içme özgürlüğü Anayasa'da açıkça tanınmamasına rağmen Kanunla sigara içme 
özgürlüğüne getirilen sınırlamalar pekala Anayasa'ya uygun bulunabilmiştir. Bkz. AYM'nin E.2010/58, 
K.2011/8 sayılı ve 06.01.2011 günlü kararı.



birinin düzenlendiği “ilgili” maddelerde sınırlama sebeplerine rastlamak 
olanak dahilindedir. O takdirde, “söz konusu hak ve özgürlüğü 
sınırlayamayacak mıyız?” sorusu da ister istemez akla gelmektedir. Oysa, 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel yaklaşımın önümüze 
serdiği gibi, bu çok anlamlı bir soru değildir. Özellikle, isimsiz hak ve 
özgürlükler için zaten Anayasa'da bir sınırlama sebebi olamayacağına göre, 
hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında mutlaka Anayasa'da yer alan bir sebebe 
bağlı olma zorunluluğunu aramak, hem soyut bağlamda tutarlı değildir, hem 

7de uygulamadan çıkan gerçeklikle de çatışmaktadır.  Burada sadece sınırlama 
sebebi belirtilmeyen hak ve özgürlüklerin “sınırlanamazlığının” kabulünü 
eleştirmiyoruz; aynı zamanda söz konusu hak ile başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin ya da diğer anayasal değerlerin çatışması ihtimalinin göz ardı 

8edilmesini de eleştiriyoruz.   

Bunun yanında bazen ucu açık garantiler bahşedildiği de görülür temel 
haklarla ilgili olarak. Örneğin, “herkes ifade özgürlüğüne sahiptir” 
dendiğinde, herkesin her şeyi her zaman ifade edebileceği gibi bir anlam 
ortaya çıkmaktaysa da aslında durum böyle değildir. Anayasasının verdiğini, 
onu yaşayan bir anayasa haline getiren yargısal yorumlama ya da güncelleme 

9ile birlikte yeniden değerlendirmek gerekir.  Buna göre, Anayasanın anlamı 
sabitlenmiştir ve bir daha siyasal süreçte ele alınmamalıdır. Bunun sonucunda, 
hakim yaklaşıma göre, hakların bir yasama işlemi ile (ya da bir kamusal işlemle) 
sınırlanıp sınırlanmadığı önemlidir.  Siyasal süreç ve özellikle de yasama 
organı ya bir hakla uyumlu olur ya da onu ihlal eder. Hakim yaklaşıma göre bu 
ikisinin dışında bir alternatif  yoktur. Yine bu anlayışın bir sonucu olarak, bir 

 7 Bertil Emrah ODER, “Temel Hakların Yargısallaşmasında Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örneği”, Hukuk 
Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar içinde, İoanna Kuçuradi 
(ed.), Maltepe Üniversitesi Yayınları, No:43, (2011), s.149 vd. ODER, Anayasa'nın ne sınırlama sebebine yer 
verdiği, ne de kanunla sınırlama klozunun bulunduğu hak ve özgürlüklerin de pekâlâ kanunla 
sınırlanabileceğine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin hakim ve savcılıktan ayrılan kişilerin Avukatlık 
mesleğine icrasına getirilen sınırlamayı iptal ettiği kararındaki gerekçeyi örnek olarak göstermektedir. İlgili 
Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. AYM'nin, E. 2001/309, K. 2002/9 sayılı, 13.2.2002 günlü kararı. 
ODER, Anayasa'da sınırlama sebepleri bulunmayan hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile Anayasa'da 
“kanunla sınırlama klozunun” bulunmadığı hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını ayrı ayrı anmaktadır. Bunun 
sonucunda, sanki ikincisinin varlığının hiç sınırlama sebebi olmamasından farklı bir durum olduğu izlenimi 
yaratılmaktadır. Kanunla sınırlama klozunun “basit yasa kaydı” formatında olması ile hiç olmaması 
arasında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması açısından, hele ki ODER'in isabetle altını çizdiği gerçeklik 
de dikkate alındığında, bize göre hiçbir fark bulunmamaktadır.

 8 ODER, (2011), s.148. ODER, Anayasa Mahkemesi'nin hak arama özgürlüğüne, Anayasa'da hak arama 
özgürlüğüne ilişkin düzenlemede hiçbir sınırlama olmamasından hareketle “sınırlanamazlık” bahşetmesine, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulamasından da destek alarak, haklı eleştiri yöneltmektedir.  

 9 WEBBER, (2009), s.81. 



hakkın tanımı ile onun sınırlanması sorunu birbirinden bağımsız ve ayrıdır. 

Ancak, hakların birbiriyle çatışması durumlarına bakıldığında bunların 
genellikle siyasal-ahlaki sorun ve anlayışlara tekabül ettiği görülür. Temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin hakim yaklaşım, temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanmasını yargının pratik muhakemesinin bir sonucu olarak kabul eder. 
Anayasal haklara getirilen sınırlamaların belirlenmesi ahlakiliğe ilişkin bir 
normatif  uygulama veya maddi bir pratik muhakeme gerektirir. Oysa, hakim 
yaklaşımı savunan teorisyenler, özellikle de hak çatışmalarında dengeleme ve 
uyumlaştırma sürecinin hakların sınırlarının belirlenmesinde oynadığı role 
odaklananlar, bu süreci teknik veya matematiksel bir süreç olarak kabul 

10etmektedirler.  Oysa bu görüşe karşı çıkanlar, teknik anlamda bir 
dengelemenin mümkün olmadığını, çünkü söz konusu olanının ölçülmesi 
mümkün olmayan iki değer arasındaki çatışmadan kaynaklandığını 

11belirtmektedirler.

Uygulamaya nasıl bir yansıması olmaktadır tüm bu anlayışların? Şimdi 
uygulamaya baktığımızda, hak verilmiştir, tanınmıştır, ama birey aslında 
kamusal olarak kendisine verilmiş olan hakkın kapsamını ve içeriğini 
bilememektedir. Haklara ilişkin bir uluslararası belgenin hazırlanması 
sırasında ilgili hakkın her türlü kullanımının formüle edilmesi ve bu kullanım 
biçimlerinden doğacak sakıncaların, mahzurların öngörülememesi gibi 
nedenler söz konusu olabilir. Ulusal hukuk düzenleri açısından baktığımızda 
yine hak bildirgeleri ya da belgeleri de böyle bir yolu tercih etmiş ya da 
zorunlulukla karşı karşıya kalmış olabilir. Yine Anayasaların içine dahil 
edilmiş olan hak katalogu ya da temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanması 
rejimine ilişkin genel düzenlemeler de benzer durum söz konusu olabilir.

Bu saydığımız türden belgelerde yasa koyucunun, ya da Anayasalarda 
kurucu iktidarın böyle bir kesin tanımlamayı, aynen uluslararası sözleşmeyi 
yaparken olduğu gibi, imkânsız görerek ötelemesi; ya da bu tür bir 
belirlemenin imkânsız görülmesi nedeniyle, belirleme işinin bilinçli olarak 
uygulamaya terk edilmesi söz konusu olabilir. Çünkü yine bu genel yaklaşım 
ve bunların mevzuata yansıması bir hak vermektedir ve soyut olarak aslında 
şunu da kabul etmektedir: Bu hakkın her türlü kullanımını ben koruma altına 
alıyorum. Fakat uygulamaya gelince, aslında öyle olmadığı görülmektedir. 

 10 Bu isimlerin başında David Beatty ve Robert Alexy gelmektedir. Bkz. David BEATTY, The Ultimate Rule 
of  Law, Oxford University Press, (2004); Robert ALEXY, A Theory of  Constitutional Rights, Oxford 
University Press, (2002).

 11 T.A., ALEINIKOFF, “Constitutional Law in the Age of  Balancing”, Yale Law Journal, Vol. 96, (1987), 
s.943 vd. ; WEBBER, (2009), s.90. 



Dolayısıyla birey şöyle bir belirsizlikle karşı karşıyadır. “Ben, bana 
bahşedilmiş, bana bir talep yetkisi vermiş böyle bir hakkım olduğunu 
düşünüyorum ve bunu bir talep olarak dile getiriyorum”. Ama uygulamada 
belli bir eylem, faaliyet, aktivite veya talep, bireye verilmiş hakkın kapsamında 
görülmeyebilmektedir. Bu durum, her şeyden önce, hukukun üstünlüğü ve 

12  
hukuki güvenlik ilkesi açısından sakıncalı bir belirsizlik yaratmaktadır.

Yukarıda belirtilen yanında, hakkın içeriğinin ve kapsamının nasıl 
belirlendiği ile ilgili de ciddi bir sorun bulunmaktadır. Hakim yaklaşıma göre 
hakkın kapsamı şöyle belirlenmektedir: Potansiyel bir hak ihlalcisi olan 
yasama organı, bir hakka yönelik olarak bir müdahalede ya da bir ihlalde 
bulunduğunda, acaba bu hakka yapılan müdahale ya da hak ihlali ölçülü 
müdür, değil midir? Ya da bu müdahaleyle korunmak istenen kamu menfaati, 
sınırlanan hakkın içerdiği değerle aynı teraziye konulduğunda, yapılan 
sınırlama dengeli midir? Bir pratik muhakemeyle diyoruz ki, yasama organı 
potansiyel bir hak ihlalcisidir, yasa marifetiyle hakka bir müdahalede 
bulunmuştur. Bir sınırlama getirilmiştir ve sonuçta ölçülülük ya da ve/veya 
dengeleme çerçevesinde diyoruz ki, bu müdahale haklıdır, meşrudur ya da 
değildir. 

Bu şekilde uygulamada, başlangıçta soyut olarak her türlü görünümünü, 
kullanım biçimini, hakkın kapsamında içeriğinde görmemize rağmen, bir 
bakıyoruz ki ölçülü bir sınırlama, aynı zamanda hakkın kapsamını da 
daraltmış, hakkın belli bir uygulanma biçimine getirilen engel ölçülü 
bulunmuş ya da kamu menfaatiyle dengelenerek haklı bir sınırlama olduğu 
ortaya konmuş. Bu genel yaklaşımın, sebep olduğu bir uygulama biçimi. Hem 
ulusal, hem uluslararası düzeyde bu dizge ve akıl yürütme uygulanıyor. 
Nitekim çok benimseyememiş olsak da ölçülük ilkesi ve hakların çatışması 
halinde başvurulan dengeleme, Türk anayasa hukukuna çok yabancı değil. 
Baktığımızda hak ve özgürlüklerin bu şekilde kapsamının sınırlanarak, 
içeriğinin belirlenmesi suretiyle ortaya konulduğunu görüyoruz. 

Şimdi bu yaklaşımda biraz evvel de söylediğim gibi birey açısından bir 
sıkıntı var. O da, neye hakkı olduğunu aslında birey bilememektedir. Ancak 
uygulamada bir taleple geldiğinde, kendisine bu talebinin gerçekten o hakkın 
kapsamında olup olmadığı söylenecektir, önceden bilinememe gibi bir durum 
söz konusudur. Aşamalar açısından baktığımızda da bu genel yaklaşım şunu 
öngörmektedir. Bir, temel hak ve özgürlüğe yönelik bir müdahale veya ihlal 

 12 WEBBER, (2009), s.55.



var mı? Yani temel hak ve özgürlük sınırlanmış mı? İki, bu sınırlama,  
haklılaştırılabilir mi?

Webber öncelikle şuna karşı çıkıyor, diyor ki; yasama organını temel hak 
ve özgürlüklerin potansiyel bir ihlal edicisi olarak görmek doğru değildir. 
Tabi aslında bakarsanız temel hak ve özgürlüklerin gelişim süreci açısından, 
bunu yadsımak da çok mümkün değil. Neden? Çünkü özellikle bir 
aristokrasiye ve bir krala, bir kraliçeye sahip olmayan Amerikan anayasacılığı, 
temel hak ve özgürlüklerimiz olmalı ve bunlar birine karşı korunmalı, bunlara 
bir güvence sahası tanımalıyız deyince, aristokrasinin kral veya kraliçenin 
olmadığı bir sistemde hakların parlamentoya karşı korunması gerektiği 
ortaya çıkmış. Hak taleplerini yasama organına yöneltmişler, bunları ihlal 
etmemesini ondan talep etmişler.

Keza Avrupa'da da, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, 
parlamentodaki çoğunlukların hak ve özgürlükler açısından yarattığı sıkıntı 
ve tehlikeler ortada. Fakat Webb er yine de buna karşı çıkıyor, diyor ki yasama 
organları potansiyel ihlalci olarak görülmemelidir. Tam aksine yasama 
organları, parlamentolar, anayasa koyucunun içeriğini, kapsamını net bir 
şekilde belirlememiş olduğu, bu belirleme işini ötelemiş olduğu, hak ve 
özgürlüklerin gerçek kapsamını, içeriğini belirlemeye tek yetkili organdır; ya 
da en azından bu işi layıkıyla ve meşruiyet çerçevesinde ve siyasal meşruiyete 
bağlı olarak yapabilecek bir organdır diyor. Potansiyel mağduriyet yaratma 
durumu yerine, Anayasada ucu açık bırakılmış hak ve özgürlüklerin 
somutlaştırılması işinin yasama organı tarafından yapılması gerektiğini 

13savunuyor.

Bunu söylerken, özellikle siyasal meşruiyetin, demokrasi ile hak ve 
özgürlükleri koruma biçimindeki iki önemli işlevine vurgu yapmayı da ihmal 
etmiyor. Parlamentoların müzakereci demokrasi sürecini işletmesi gereğine 
vurgu yaparken aynı zamanda, yasama sürecine vatandaşın katılımının 
sağlamasının önemine işaret ediyor. Parlamentoların demokratik yönden 
meşru organlar olması, hak ve özgürlüklerin içeriğinin belirlenmesi suretiyle 
inşa edilmesi işini onların üstlenmesini, bu görüşe göre haklı kılıyor. 

Parlamentoları, içeriği belirlenmemiş ve dolayısıyla henüz inşa edilmemiş 
hakları inşa etmekte başat aktör gören bu anlayışa göre parlamento 
tarafından hak ve özgürlüğün sınırlanması, aslında hak ve özgürlüğün 

14kapsam ve içeriğinin belirlenmesidir.  Bu süreç ise aslında yeniden ve 
yeniden Anayasanın müzakere edilmesidir. Çünkü Anayasa koyucu hakkın 

 13 WEBBER, (2009), s.116 vd.



içeriğini, kapsamını net bir şekilde belirleyemezdi ve bu işi parlamentoya terk 
etmiştir. Bu aslında Anayasanın ucunu açık bıraktığı bir projeyi tamamlama 
işidir ve bunu da yapabilecek organ yasama organıdır, bunu da hak ve 
özgürlüğün içeriğini ve kapsamını, sınırlarının neler olduğunu, somut 
sınırlamalar yoluyla göstermek suretiyle yapabilir.

Bu iddia ilk bakışta çelişkili gelebilir. Bir reklâm sloganı “kontrolsüz güç, güç 
değildir” demektedir. Aslında, bu eleştirel anlayışa göre, sınırlanmamış hak, 
içeriği belli olmayan ve dolayısıyla henüz inşa edilmemiş bir haktır. Burada 
aslında Webber'in söylemek istediği şudur: Genel yaklaşım, hak ve 
özgürlüğün kapsamının ne olduğuna ilişkin belirsizliği uygulamada ortaya 
çıkan sorunları çözme işi üzerinden yapıyor. Fakat bunu yaparken gözettiği 
ve başvurduğu iki sınırlama ölçütü var: ölçülü ve dengeli olmak. Bunlar 
teknik görünmek suretiyle, yapılan işi biraz haklılaştırmaya yarayan araçlar. 
Hangi hakkın ne ölçüde feda edilmesi dengelidir, ne ölçüde feda edilmesi ise 
dengesizdir? Hangi sınırlama ölçülüdür, hangi sınırlama ölçüsüzdür? Bunlar 
sorgulanmaya muhtaç haklılaştırıcı unsurlardır deniyor. Oysa hak ve 
özgürlüklere ilişkin değerler, aslında ölçülemez. Gerçekten de uygulamada 
baktığımızda, kişi haklarıyla ifade hürriyeti, batı ülkelerinde çok ciddi sorun 
olan yaşam hakkıyla kürtaj. Ülkemiz açısından bir sorun olan, örneğin din ve 
vicdan hürriyetiyle vicdani ret hakkı gibi konularda ölçüm yapmak, teknik 
olduğunu iddia eden bir ölçüm yapmak ne kadar mümkündür? Bunlar 
siyasal-ahlaki sorunlardır ve bu siyasi ahlaki sorunları ancak yasama organı 
çözebilir. Şüphesiz, siyasal meşruiyete, yani demokrasi ve temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasına saygı çerçevesinde kalan, katılımın ve mümkün 
mertebe temsilin sağlandığı bir yasama organı. 

Dolayısıyla sınırlama, Anayasanın ucu açık bırakılmış bir projesinin 
yeniden ve yeniden müzakere yöntemiyle ve değişime de açık olarak, bugün 
getirdiğiniz bir sınırlamanın daha sonra değiştirilmesine de imkân verecek 
şekilde yapılmasıdır. Tabi bu düşünce bir taraftan da Anayasaların, aslında 
tamamlanmış bir proje olmadığı, Anayasaların ucu açık projeler olduğu 
biçimindeki, çağdaş siyaset felsefecileri tarafından da savunulan bir görüşe 
atıfta bulunuyor. Habermas, Waldron, Bellamy ve daha yakın bir tarihte 
aşamalı anayasacılık teorisi ile Hanna Lerner'in ortaya attığı bir görüş 
çerçevesinde, Anayasaların bir tamamlanmış proje olmadığı, bunların 
yeniden müzakere edilerek yapılması gerektiği savunuluyor. Şüphesiz temel 
hak ve özgürlükler anayasalarda yer aldığı biçimiyle soyutlamalar olarak, bu 
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yeniden belirlemelerin en çok gündemde olduğu unsurlar olmaya aday 
görünüyor.

Burada son bir saptamayla, her hemen her siyasal ya da ahlaki temelli 
sorununun çözümünün Anayasadan beklendiği ülkemize şöyle bir bakalım. 
İçinde yaşadığımız an itibariyle bir yeni Anayasa yapalım, bu yeni Anayasa 
sorunları çözsün, bu yeni Anayasa temel hak ve özgürlüklerle ilgili 
uygulamadaki meseleleri çözsün gibi bir beklenti içindeyiz. Oysa pek çok 
konuda, aslında asıl belirleyici olması gereken, siyasal meşruiyet çerçevesinde 
sahip olduğu işlevi layıkıyla yerine getirdiği takdirde yasama organıdır. Ama 
sadece son on yılda değil, maalesef  son on yıllarda parlamentomuzun 
performansı iyimser olmayı engelliyor. Hak ve özgürlüklerin korunması ve 
bunu sağlamak için de getirilecek sınırların layıkıyla tartışılarak, müzakere 
edilerek yapılması yerine, Anayasanın bile imkân verdiği alanlarda herhangi 
bir harekete geçmeme durumu, hareketsiz kalma durumu, hak ve 
özgürlüklerin kapsamını belirsiz kılmakta ve hak süjelerini bir talep 
yetkisinden yoksun bırakmaktadır.

Bu anlamda, yasama organının bu işteki sorumluluğuna vurgu yapması 
açısından çeşitli yönlerden eleştirilebilir olsa da, bu görüşün dikkate alınmayı 

15 hak ettiğini söylemek mümkündür.

Diğer taraftan, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında bugün hakim 
olan anlayışa getirilen eleştirilerin de zayıf  ve eleştirilebilir yönleri bulunmakla 
birlikte, temel hakların sınırlanmasına ilişkin hakim yaklaşımın zayıf  yönlerini 
göstermek gibi bir erdemi de barındırmaktadır. Ülkemizde temel hak ve 
özgürlükler sınırlanması sorununa öteden beri hukuki anayasacılık yaklaşımı 
çerçevesinde yaklaşıldığını ve hakların içeriğinin, hakların sınırlanmasının ve 
hatta sınırlamanın sınırının da pozitif  hukuk kuralları ve Anayasa metinleri 
üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını dikkate aldığımızda, hakim yaklaşıma 
getirilen eleştirilerin ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler sorununun ele alınış 
biçimi ile yüzleşmemiz gereken noktaları gün ışığına çıkardığını söylemek 
yanlış olmayacaktır.

 15 WEBBER'in aslında hakim yaklaşım üzerinden hareketle sorunları tespit ettiği, ama çözüm önermekten 
çok uzak bir noktada olduğu söylenebilir. Örneğin, bugün artık anayasa mahkemeleri olmaksızın güçlü bir 
hak koruma mekanizması sağlamak olanaklı görünmemektedir. Yargının elinden bu yetki alınırsa, 
parlamentodaki çoğunlukların, olması gereken bir yana, hak ve özgürlükleri gerçekten de keyfi biçimde 
sınırlaması mümkün olabilecektir. Sorun daha çok siyasi-ahlaki meselelerin anayasa mahkemelerinin 
kucağına atılmasından, ya da bazen siyasi-ahlaki temelli sorunların salt hukuk sorunuymuş gibi ele 
alınmasından ve bunlara hukuki meşruiyet üzerinden çözüm üretilmesinden kaynaklanmaktadır. 
WEBBER'in eserinde savunulan görüşlerin yetkin bir eleştirisi için bkz. Charles-Maxime PANOCCIO, 
Book Review, International Journal of  Constitutional Law, Vol. 8, No. 4, (2010), ss. 988-995. 



Öncelikle, temel hak ve özgürlükler teorisi ile hak ve özgürlüklerin 
sınırlanması ve sınırlamanın sınırı sorunlarına kafa yormuş hukukçularımızın, 
ister istemez, çerçevesini çizmeye çalıştığımız metin odaklı yaklaşımı ayakta 
tuttuklarını görüyoruz. Şüphesiz, herhangi bir itham içermeyen bu ifade, bir 
tespitte bulunmaktan öte bir amaç taşımamaktadır. Yine metin temelli 
çözümlemelerin, hak ve özgürlükler konusunda ülkenin hukuk düzeninin ve 
siyasi iktidarlarının içinde bulundukları iklimin uygunsuzluğundan da 
nasiplendiği iddia edilebilir. Bu olumsuz koşulların giderilebilmesi için, hukuk 
ve özellikle de pozitif  temelli hukuk çıkarımları yapmak en etkili silah olarak 
kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak, özellikle 2001 yılında Anayasa'da 
gerçekleştirilen değişikliklerden ve genel sınırlama rejiminin terk edilmesinden 
sonra yaşanan tartışmalarda ve yaratılan çözümsüzlük ortamında, kökü çok 
eskilere giden bu metin temelli yaklaşımın büyük payı vardır. Gerçekte, hak ve 
özgürlükler anayasada nadiren tanımlanabilmekte, bunun yerine sadece 
tanınabilmekte, ancak soyutlamalar halinde yer alabilmektedirler. Yine 
anayasalarda hakların ucu açık projeler olarak yer alması nedeniyle hakların 
inşası, ancak uygulamada çıkan sorunlar üzerinden hakların kapsamının 
belirlenmesi ile olmaktadır. Hakların kapsamının belirlenmesi, ya da diğer bir 
deyişle inşası ise hakların sınırlanması ile mümkündür. 

Hak ve özgürlükleri sınırlama sebeplerinin Anayasa'da yer almasının ya da 
almamasının sonuçlarını tartışa duralım, hiçbir hakkın sınırsız olmadığı 
gerçeğinden hareketle, hak ve özgürlükler arasında sonsuz bir varyasyon 
içinde çatışmalar olacaktır. Bu çatışmalar üzerinden hak ve özgürlüklerin bir 
kısmının feda edilmesi, ya da onlara yönelik müdahale ve ihlallerin haklı 
görülmesi durumu yaşanacaktır. 

Bu çatışmaların çözümünde, hakim yaklaşıma getirilen eleştirilere 
rağmen ölçülülük ilkesinin ve dengeleme uygulamasının önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Ancak şu gerçeği görmek gerekir: Anayasa'da sınırlama 
sebepleri olmayan hak ve özgürlüklerin sınırlanamaz olması bir kural değildir. 
Yargıçlara düşen, hak ve özgürlüklerin belirlenmesinde yaşanan yargısallaşma 
sürecine layık bir biçimde, bu dengeleme işini ve ölçülülük ilkesini layıkıyla 
uygulamaktır. Halkın yeni anayasa ile birlikte hak ve özgürlükler alanına 
ilişkin bütün sorunların çözüleceği hayaline kapılmaması gerektiği de sanırım 
gerçekçi bir saptama olacaktır. Çünkü, en iyi anayasayı yapsak bile, hak ve 
menfaat çatışmaları gerçekleşecektir ve sonuçta ya yasama organı hakları ihlal 
edecektir, ve/veya yargı organları haklardan bir kısmını kısmen veya 
tamamen feda edecektir. 



Soru - Cevap

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sayın katılımcılar, şimdi 

soru-cevap faslında ben teker teker sorularınızı alayım. Ancak bu 

konuşmalarımız kayıt altına alındığı için, soru sormak isteyen kişilerimiz 

kendi isimlerini soy isimlerini lütfen söylesinler, ona göre kayıt için de bir 

sıkıntı olmasın. 
İsterseniz ön sırada oturan Sayın Milletvekilime önce söz vereyim. 

Buyurun.

Av. TURGUT KAZAN (İstanbul Barosu)- Bu temel hak ve 

özgürlükler ve kişi dokunulmazlığını tartışıyoruz. Şimdi oysa benim 

görebildiğim Polis Vazife Salahiyetleri Yasasına göre neler yapmak gerekiri 

konuştuk. Yani o tartışma, temel haklar ve kişi özgürlüğü ve kişi 

dokunulmazlığı konusunda Türkiye'de yaşananın ortaya koyan bir yaklaşım 

değil.

Kişi özgülüğü, teme hak ve dokunulmazlık çok önemli bir sorun. Yani 

örneğin yakalama nasıl uygulanıyor Türkiye'de, tutuklama nasıl uygulanıyor 

Türkiye'de? Tamam, önleme dinlemesini bir yana bırakalım, adli dinleme 

nasıl uygulanıyor. Yani mahkeme kararları var. Hukuk fakültesinde biz 

yakalamayı nasıl anlatıyoruz bilmiyorum; çünkü orada kitaplarda yazan 

başka, uygulanan başka. Tabi benim konum değil, ama ben size sayısız 

mahkeme kararını okuyabilirim. O mahkeme kararı, mahkeme kararı 

sayılacak mı? Bunu tartışmamız gerekir, bunu konuşmamız gerekir. Kişi 

dokunulmazlığı ya da konut dokunulmazlığı, arama kararları nasıl yazılıyor? 

O kararla evlere nasıl geliniyor? Bunların hiçbirini konuşamadık, dolayısıyla 

konut dokunulmazlığı, dolayısıyla kişi dokunulmazlığı, dolayısıyla kişi 



güvenliği şu anda Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Bunlar âdeta yokmuş gibi bir 

sunuş oldu. Bunu belirtmeyi görev sayıyorum.

Sizin sorduğunuz soruya gelince, tabi o bir felakettir. Yani terörün 

finansmanıyla ilgili dondurmaya ilişkin tasarı bir felakettir, bir rezalettir. 

Şimdi bu zaten internet sitesinde duruyor, açtığınız zaman maddeleri 

görüyorsunuz. Yani ben yürütme olarak dilediğim, sevdiğim insanları 

seçeceği, o dilediğim sevdiğim insanlar, insanların hayatını söndürecek. Yani 

şu anda ben Av. Turgut Kazan, terörle mücadele eden personeli hedef  

göstermekten sanığım. Oradaki düzenlemeye göre, şimdi bakın açıkça 

söylemek istiyorum. Eşim ya evimizi de dondururlarsa diye korkuyor. Şimdi 

böyle bir yasa tasarısı duruyor, Adalet Komisyonuna geldi ve ben de Basın 

Konseyi adına bunun bir felaket olduğunu konuşmak için, dinlenmek için 

çağrılmaları talebinde bulundum. 

Bunlar var, öyle bir tasarıdır zaten basında o konuda eleştiriler de çıktı. 

Bunları söylemek gereğini duydum. Teşekkür ediyorum, özür diliyorum. 

(Alkışlar)

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sayın Kazan çok teşekkür 

ediyorum. Ben de araya girerek bir konuşma yapmıştım hatırlarsınız. Her iki 

konuşmacı da kişi dokunulmazlığını Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu 

çerçevesinde değerlendirmeye çalıştı. Bu biraz alt başlıktı belki, esas 

konumuz biraz daha farklıydı, güncel olması bakımından da yakalama, 

gözaltına alma ve tutuklamaydı belki bugün konuşmamız. Sayın Hocalarım 

bunu hazırlamışlar, o nedenle bizim herhangi bir şekilde katkımız başka türlü 

olması mümkün değil. Ancak bu katkınız sebebiyle ben çok teşekkür 

ediyorum. Buyurun Sayın Milletvekili.

Av. DİLEK AKAGÜN YILMAZ (CHP Uşak Milletvekili)- Çok 

teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili, Av. Dilek 

Akagün Yılmaz ismim. Adalet Komisyonu üyesiyim, bugün buraya özellikle 

meslektaşlarımla komisyondaki önemli tasarıları birlikte konuşmak ve 

tartışmak adına geldim. Komisyonda şu anda arabuluculuk tasarısı, devlet 

sırrı tasarısı, terörün finansmanının önlenmesine dair tasarı var, hepsi de çok 

tehlikeli yasalar. Devlet sırrı ve terörün finansmanına ilişkin yasa zaten açık 

bir faşizmin uygulanmasına yönelik tasarılar, arabuluculuk da alternatif  kadı 

yargısının oluşturulmasına yönelik bir tasarı diye düşünüyorum.

Ben Hocamdan teknik bilgi de almak istiyorum. Terörün finansmanının 

önlenmesine dair tasarı konusunda, zannederim kısmen incelediğini söyledi. 



Biz değişik kaynaklardan bilgiler alıyoruz. Yani komisyonda çok ciddi 

mücadele edeceğiz, öyle anlaşılıyor. Ben alt komisyondayım aynı zamanda. 

Kendisinden bu konudaki görüşlerini öğrenmek isterim. Çok teşekkür 

ederim.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Pardon, Hocamın 

zannediyorum gitmek zorunda olduğu bir randevusu varmış. Onun için 

kısaca Hocaya ben bu cevabı verdireyim, ondan sonra müsaade ederseniz 

Hocama müsaade edelim. Hocamın öğrencileriyle ilgili bir toplantısı varmış. 

Evet, sorun hemen, beraberce cevaplasın.

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Biraz evvel malların dondurulmasıyla 

ilgili konuyu izah ederken, itirazın bulunmadığı keyfiyetini söylediniz. 

Bendeniz de Birleşmiş Milletlere dedim, ama siz Birleşmiş Milletler geniş 

çaplı olduğu için bunu söylemediniz, ama ben şunu arz ediyorum. Mademki 

bir yaptırım ofisi var, bu yaptırım ofisine itirazda bulunulamaz mı? Sorum bu.

Av. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar Milletvekili)- Hocama şunu 

soruyorum: Bu terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yasa tasarısında bir 

kurul oluşturuluyor, bu kurul Bakanlık bürokratlarından bir kurul. Kimin 

terörü finanse ettiği konusunda, kimin mallarının dondurulmasına karar 

verilmesi konusunda bu kurul karar verecek ve bu kurulun verdiği karara, 

biraz önce Birleşmiş Milletler kararlarında olduğu gibi itiraz yolu belli değil, 

ne kadar süre olduğu belli değil. Artık Birleşmiş Milletler devreden çıkmış 

oluyor, biz kendi yasal düzenlememizle Bakanlık bürokratlarına, herkesin 

malına el koyabileceği bir yetki veriyoruz.

Bu yetkinin insan haklarıyla, insanın temel haklarıyla, mülkiyet hakkıyla 

ne gibi bir bağlantısı olabilir? Bir kurul, hiç yargılama yetkisi olmayan bir 

kurul, sadece Bakanlar Kurulunun belirlediği bir kurulun, bir insanın ve 

bütün ülkenin malvarlığını tehdit altına almak gibi bir yetkisi olabilir mi bir 

anayasal düzende?

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum. 

Buyurun Hocam. 

Prof. Dr. VAHİT BIÇAK (Polis Akademi Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi)- Evet 

tüm katılımcılardan ben özür diliyorum, saat 18.00'de yüksek lisans 

öğrencilerimi sınav yapmam lazım, dolayısıyla öğrenciler muhtemelen şu an 

salonda bekliyorlar, hoca gelmedi diye kaçabilirler. O yüzden erken ayrılmak 

durumundayım aranızdan. Şimdi tabi buradaki iletişimimiz bir başlangıç, 



bunun dışında her zaman iletişim kurabiliriz internet üzerinden, diğer 

ortamlarda. Zaten Vahit Bıçak diye benim kendi sitem var, oradan rahatlıkla 

iletişim kurmak mümkün. 

Bu kısa zaman içerisinde işte bu yasanın şu şu maddesi, tasarının şu şu 

maddesi, şöyle-böyle demek mümkün değil. Bunu çok daha geniş, rahat 

ortamlarda yapmak lazım. Yani böyle bir çalışma yapabiliriz, ama şu an hem 

zaman itibariyle bu pek mümkün görünmüyor.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Şöyle diyelim mi, o zaman 

sayın milletvekillerimle siz özel olarak böyle bir çalışma imkânını yaratırsanız, 

zannediyorum ki bundan sonraki çalışmalarda onlar da yararlanacaklar. 

Çünkü hakikaten zaman da çok kısıtlı, konu son derece geniş kapsamlı. Bir 

yerde de Türkiye için hakikaten çok önemli. Başkanımın söylediği gibi, 

herkesin başına her an gelebilecek bir tablo tartında gözüküyor. Onun için bu 

konuya cevap vermekten öte, bir çalışma taahhüdünü sizden alalım. Yeterli 

mi? 

Ben o zaman Hocamı fazla tutmayayım.

Prof. Dr. VAHİT BIÇAK (Polis Akademi Güvenlik Bilimleri Fakültesi-

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi)- Evet, ben kartımı da 

takdim edebilirim arzu eden arkadaşlara. Şimdi tabiî ki mülkiyet hakkı kutsal 

bir hak, en temel insan haklarından birisi. Mülkiyet hakkına yapılacak 

müdahalelerin mutlaka yargı kararına dayalı olması gerekir. Ben 

konuşmamda buna birkaç kez vurgu yaptığımız düşünüyorum. 

Gerek Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi, gereksi bu bizde 

öngörülen Bakanlık bürokratlarından oluşan idari kurullar, bunların 

malvarlığını dondurma gibi bir yetkiyle donatılması kabul edilebilir bir durum 

değil. Mutlaka yargı karar olması lazım. 

Av. TURUGUT KAZAN (İstanbul Barosu)- Yani o çağrı üzerine 

düzenlenmiş yasal kurallarımız var. Şimdi o yasal kuralı kaldırmak için bu 

tasarı sevk ediliyor. O yüzden benim bir önerim var. 

Ankara Barosu salt bu tasarıyla ilgili bir toplantı yapsın, tartışalım.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Şu anda arkadan Sayın Baro 

Başkanım Metin Feyzioğlu söz almak istedi, ben kendisine kürsüde söz 

vermek istiyorum.

Prof. Dr. VAHİT BIÇAK (Polis Akademi Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi)- Ben 



izin istiyorum, Metinciğim kusura bakma seni dinleyemeyeceğim, öğrenciler 

sınav için bekliyorlar. Herkese saygılar sunuyorum. 

SUNUCU- Prof. Dr. Vahit Bıçak'a şu an aramızdan ayrılacağı için, 

plâketini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu plâketini 

takdim edecek. (Alkışlar)

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Buyurun Sayın Başkanım.

Av. METİN FEYZİOĞLU (Ankara Barosu Başkanı)- Kıymetli 

Başkanım, değerli dinleyenler; bir kez daha kurultaya hoş geldiniz diyorum. 

Sanıyorum oldukça faydalı ve yoğun bir program içindeyiz. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti maalesef  bir baskıcı devlete dönüştü. Bir 

faşist sistem içinde mücadele ediyoruz, neo faşist. Bu gerçeği tespit ettikten 

sonra devam edelim. Hâlâ hukuk devleti mücadelesi verdiğimiz veya hukuk 

devleti içerisinde, o kalıplarla mücadele ettiğimiz düşüncesiyle akıl 

yürüttüğümüz için, bir türlü hedefe ulaşamıyoruz veya sonuç alamıyoruz. 

Burada hedef  kitlemiz ikidir. Birinci hedef  kitle, biz hukukçu 

olduğumuza, biz demokrat olduğumuza göre, biz demokrasiden ve hukuk 

devletinden yana olduğumuza göre daima Türkiye Büyük Millet Meclisini 

doğruya ikna etmek noktasında çalışmaktır ve milletvekilleridir. Buna 

katılıyorum, ama bu ömür törpüsü bir iştir ve tek başına bu yoldan 

gidildiğinde sonuç alınmasının imkânsız olduğu ortadadır. Çünkü terörle 

mücadele, terörün finansmanının önlenmesi yasa tasarısını hazırlayanlar, 

bürokratlar tarafından malvarlığına el konulması hükmünü getirebilenler, 

zaten bunun insan haklarının ihlali olduğunu biz söylesek de bilmektedir, 

söylemeksek de bilmektedir. 

Sadece sorun şudur: Bu yapının şu an için kendi mallarına el koyma 

ihtimali olmadığı için, kendilerini tehdit altında görmediklerinden insan 

haklarına aykırı bir durum olduğunu düşünmemektedirler. Ne zaman ki yarın 

bu hükümler kendilerine uygulanır, o zaman insan haklarına aykırılıktan söz 

ederler. Oysa marifet güç kimin elindeyse o anda, onun öç almaksızın, bir 

rövanş almaksızın doğruyu yapma becerisine, niyetine sahip olmasından. Bu 

konuda bir Polyannacılık da oynuyor değilim. Doğruyu tarihe not düşmek 

adına söylemek zorundayız. Bu konuda Ankara Barosu zaten bir çalışma 

yapıyor. Önümüzdeki hafta içinde, arzu ederseniz şahsen ben hafta sonuna 

doğru size teröre finansmanın önlenmesine dair kanun tasarısına ve iki kanun 

tasarısı daha var onlarla ilgili bir sohbet toplantısı yapmaya hazırım. 

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Kurumu altında, bu çalışmayı 



s iz in le  yapmaya hazır ım,  sohbet  g ibi .  Buradan,  Mecl is te  

söyleyebileceklerinizi birlikte tartışır değerlendiririz, arzu ediyorsanız? Daha 

yoğun yararlanmanızı sağlamak adına, burada ben de katkı vermeye hazırım. 

Ancak ikinci önemli husus; bu tasarının topluma nasıl döneceğini, toplumun 

anlayacağı şekilde sloganlarla anlatmak gerekir. Bu ikinci mücadele alınıdır. 

Çünkü hedef  kitle sadece eğer Millet Meclisiyse, zaten onlar biliyor. Bu tarafa 

dönüp, halka dönüp, eğer bunlar kanunlaşırsa başınıza ne gelecek diye 

anlatmak gerekir.

Sadece Cumhuriyet elden gidiyor, sadece laiklik elden gidiyor cümleleri 

yetmez, eviniz de elden gidiyor dersek –ki, gidiyor- evim niye elden gitsin 

diyene rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz: Sen bir gün işsiz kalırsan ve işsiz 

kalmanın sebebi olarak siyasi iktidarı gösterirsen, pekâlâ bir farazi terör 

örgütü üyesi ya da kurucusu ilan edilebilir ve evet işsizlik ödeneğine, o terör 

örgütünü desteklediğin düşüncesiyle, babandan kalma eve el konulabilir 

dediğimiz gün, bir dakika der, bunun ucu bana geliyor. Sonu budur, soyut 

anlatımlar değil, somutlaştırarak. Bu tabi sizlerin işi, bizim işimiz değil, ama 

biz ilk kısmında size destek vermeye hazırız. 

Bütün barolardan ben sorumlu değilim, Ankara Barosu çalışıyor merak 

etmeyin.

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Çok teşekkür ediyorum 

Sayın Başkan. Değerli katılımcılar diğer konuşmacılara soru sormak isteyen 

varsa, isimlerini lütfen alarak ben sorularını almak istiyorum. Ancak bu kısma 

geçmezden önce Sayın Hocam zannediyorum söz istiyor, buyurun Hocam.

Prof. Dr. DOĞAN SOYSALAN (Çankaya Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 

Başkanı)- Yeni bir kanun yapıldı biliyorsunuz, tüm hükümler yuvarlandı. 

600 maddelik kanun 353 maddeye indi, Ceza Kanununu diyorum. Hükümler 

yuvarlandı, esnedi demek istediğim. İstendiği gibi uygulanması için esnedi, 

şimdi Anayasa da esneyecek yuvarlanacak, istendiği gibi uygulanacak. Yani 

yargıç ve savcının eli çok güçlendi, çok çok güçlendi. Şimdi terörün 

finansmanıyla ilgili, o kanunu ben incelemedim, daha doğrusu bana geldi, işte 

hoca olduğumuz için geldi. Bakmadım, şunun için: İstenilen yapılacak diye 

düşündüm bakmadım, bir de zamanım olmadı. 

Şimdi 128. madde var Ceza Kanununda, bizim Bahri vebal altında, öyle 

geliyor bana. 128. maddeye göre; suçtan gelen, suçtan elde edildiğine inanılan 

tüm malvarlığınıza el konulabilir. Peki yargıç kararıyla, yargıç bunu nasıl 



uyguluyor? Ben çok kötü uygulandığı kanaatindeyim o hükmün. Malvarlığı 

özgürlüğünü alır götürür, uygulamasını da görüyoruz, götürüyor, keşke 

götürmese daha iyi. 

Şimdi bu memlekete hukuk güvenliği niye lazım? Toplumsal ilerleme için 

lazım, yani özgür ortamda yeşeriyor bu kafa, girişim vesaire onun için lazım. 

Diyeceğim bu, yuvarlandı. Şimdi aranızda yargıç çocuğu vardır, yargıç olan 

vardır, ben de eski savcıyım, yani bir seneye yakın bir savcılık yaptım, kimse 

bundan alınmasın. Şimdi aslında iki sistem var Avrupa'da; birisi, yargıca 

güvenmeyen sisteme, Fransız-İtalyan sistemidir, onlar Monteskue'den beri 

güvenmez; ikincisi, Almanlar, Berlin'de hâkimler var. 

Şimdi 2005 tarihli kanun çıkınca, Ankara'da hâkimler var dedi bazı 

tahmin ettiğiniz arkadaşlar. Vallahi şöyle; bağlarım ben yargıcı açık 

söyleyeyim, yani elini kolunu bağlarım. Kuralla bağlarım açıkçası, bana 

kızmayın, çünkü kötüye kullanılabiliyor. Her yetki –Montesquieu'nindir bu- 

kötüye kullanılmasına müsaittir der. Biz toplum olarak güce, zaten güç 

toplumuyuz biz. Şimdi deminki konuşmamda, biraz insanlar arasında mesafe 

olmalı dedim. Analitik düşüncenin kapısını o mesafe açıyor. Yok o düşünce, o 

yapı yok bizde, hemen birbirimize yaslanıyoruz, eziyoruz birbirimizi. Bu yapı 

da kolay değişmiyor. Dolayısıyla ben yargıca bağlamaktan yanayım. Hem 

onun için de kolay olur, tak tak kuralın içine giriyorsa uygularsın. Yani 80 yıllık 

birikim o yöndeydi. 

Rahmetli Dönmezer'le -ki, Sayın Tezcan'da burada, arkadaşımız tanıktır- 

bir kelime için bir saat, iki saat tartışma olurdu. Derdi, burayı medreseye mi 

çevirdiniz ne derdi, bir kelime için. Öyle olur, ceza normu öyle yapılır. 

Maalesef  bunlar gitti. Benim söyleyeceğim bu kadar, altyapı yok arkadaşlar 

altyapı. 

Av. ÜNSAL TOKER (Oturum Başkanı)- Sizinle bir anıma paylaşmak 

istiyorum, belki bununla çok ilintili. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın 

Özdemir Özok'la birlikte avukatlık sınavıyla ilgili Adalet Komisyonuna gittik. 

Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan, son derece beyefendi bir 

arkadaşımız. Sayın iki milletvekilim de zannediyorum bunları her gün 

yaşıyorlar.

Oraya gittiğimizde, biz avukatlık sınavıyla ilgili bütün hazırlıkları 

yapmıştık, hatta sınava girecek olan genç meslektaşlarımızın hangi salonda 

sınava girecekleri bile belirlenmişti. Tahmin ediyorum 15 ilâ 20 gün kalmıştı 

sınava. Orada bir genç stajyer, İstanbul Barosundan gelmiş genç bir stajyer 



karşımıza çıktı. Bunu iptal ettireceğiz dedi. Şimdi Barolar Birliği Başkanı, 

başkan yardımcısı ve Güneş Gürseler Genel Sekreter. Şimdi bu Mecliste ve 

Adalet Komisyonun kapısında olan bir oldu. Şimdi böyle bir şeyi düşünme 

şansımız yok. Ancak birtakım tereddütlerimiz oluşmaya başlamıştı. O arada 

Köksal Toptan bizi odasına aldı ve şunu söyledi: Kusura bakmayın, Başbakan 

bunun bu şekilde çıkacağını söyledi, ben sizden çok özür diliyorum. O zaman 

dedik biz buradan gidelim, gitmeyin filan dedi. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz, o sizin dediğiniz kabul edildikten sonra 

uygulanmasındaki sorunlar böyle, daha başlangıçta olay bitmiş. Yani orada 

kanun, o kanunu uygulayacak kişilerin hatası filan değil, daha kanun başlarken 

o komisyonda ve hepsi de hemen hemen hukukçu olan arkadaşlarımızın 

hepsi dışarıda bize öyle şey mi olur diyenlerin hepsi orada evet parmağını 

kaldırdı. Olmadı, Noterlerle ilgili bir yasa tasarısıyla ilgili komisyona katıldım, 

hatta orada avukatlık yapmış, daha önce noterlik yapmış, sonra avukatlığa 

gelmiş bir meslektaşımız komisyon üyesi, avukatlığa hakaret edince 

komisyonu terk ettik, fakat oradaki arkadaşlar buna ses çıkaramıyor. Yani 

Türkiye'nin sorunu arkadaşlar, lider sultası. Yani bunu çözemediğimiz sürece, 

biz hangi yöntemi kabul edersek edelim, hangi kanun olursa olsun, sonuçta 

orada düğümleniyor olay. Yani işin kaynağı orada zaten bozuk geliyor.

Bugün sistemin esas ters işlemesinin özünde bu var. Lider sultasını 

ortadan kaldıramadığımız sürece, siyasete katılımı sağlayamadığımız sürece, 

Siyasi Partiler Yasasını değiştiremediğimiz sürece, biliniz ki bunları biz hep bu 

toplantılarda birçok kereler konuşacağız. Ben meslek yaşamının belli bir 

seviyesine gelmiş bir arkadaşınızım, hep konuştuk bunları, çözemedik ki. İşte 

üstadım burada, başına gelenleri anlatıyor, artık çoluk çocuğumuz bile 

güvenmez oldu, yani eşlerimiz güvenmiyor.

Şimdi bunun önlenmesi bu, siyasete katılmamız lazım. Hangi konumda 

olursak olalım, siyasete katıldığımız anda, siyaseti meslek edinmiş olanların 

elinden koparıp almamız lazım. Oraya gelen kişi düşüncesini özgürce, 

liderine bağlı kalmadan ortaya koyabilmeli ki, güzel uygulamalar orada çıksın, 

orada çözelim olayı. Bunu yapamadığımız sürece de, biz burada gerçekten 

doğruları konuşuyoruz, ama konuştuğumuz yerine gitmiyor. Esas yeri orası, 

orada konuşmamız lazım.

Şu anda benim de mensup olduğum bir siyasi partinin milletvekilleri var. 

Onların o komisyonda neler çektiğini ben biliyorum. O azınlığa düşüp, bağıra 

bağıra konuştukları doğru konuların, hiçbir tanesinin orada kabul 



edilmediğini, maalesef  çok üzüldüklerini de biliyorum. Türkiye'nin gerçeği 

bu, ama biz gerçekten saflarımızı sıklaştırıp, daha sık adımlarla bu işin üzerine 

gitmemiz lazım. İnce noktaları bu şekilde tespit etmemizde yarar var. 

Birlikteliğimizi de bu şekilde bozmadan. En çok aydınların birbirine karşı 

olan tutum ve davranışları da bunu doğuruyor. 

Dışarıda çok sevdiğim Erzan Ağabeyin bir şey anlattı. Türkler domuz 

kılına benzer, birbirine sarılmaz. Oysaki aydınlara da bunu ithaf  etmek lazım. 

Aydınlar domuz kılına benziyor, birbirine sarılmıyor, hep birbirinin ayağını 

çekiyor, birbirinden kopuyor. Bunların hepsini böyle güzel güzel 

konuşuyoruz da, işte bu bahsettiğimiz öz çok önemli. Bunları insanlara 

anlatmamız lazım. Hani dışarıda yapıldıktan sonra anlatma olayının çözümü 

çok fazla olmuyor. Çok gayret gösteriyorsunuz, çok az kısımlarını 

bozdurabiliyorsunuz, ama bu dediğimiz olay işin başlangıcı, alfabesi olması 

lazım geliyor diye düşünüyorum. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Bu şeyi anlatmadan geçemedim. Ben katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki Ankara Barosu ananevi hale getirdiği bu 

kurultayları, bundan sonra da en iyi şekilde yerine getirecek. Buna emeği 

geçmiş olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşmacı 

olarak gelen sayın hocalarıma da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 

ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Açık oturumumuza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca Sayın Oturum Başkanı ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyor, 

plâketlerini takdim etmek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Saymanı Sayın Avukat Mine Baş'ı sahneye davet ediyorum.

Sayın Av. Ünsal Toker, Sayın Prof. Dr. Doğan Soyaslan, Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Ali İhsan Erdağ. 

(Plâketler verildi)
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