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Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
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Başkanı

Hukuk devleti ve ifade özgürlüğü, hukuk biliminin en önde gelen 

kavramları arasında yer almaktadırlar. Ayrı ayrı ele alındığında her iki 

kavramın anlamları ve boyutları farklılık kazanmakta ama birlikte ele 

alındıklarında kendi normal anlamlarının ötesinde farklı bir boyutta bir araya 

gelebilmektedirler. İfade özgürlüğü kendi başına incelendiğinde bir 

sonsuzluk ya da sınırsızlık arayışı söz konusu olmaktadır. Ne var ki, hukuk 

devleti yapılanması içerisinde bu kavram ele alındığında, hukuk devleti 

olgusunun temel ilkeleri ve sınırları çerçevesinde, daha farklı bir durum 

ortaya çıkmakta ve hukuk devleti çatısı altında ifade özgürlüğü 

gerçekleştirilirken, hukukun genel ilkeleriyle beraber hukuk devletinin temel 

esaslarının da dikkate alınması gündeme gelmektedir. İfade özgürlüğünün 

böylesine bir ortamda ele alınması ve ne anlama geldiğinin iyi anlaşılabilmesi 

için öncelikle hukuk devleti kavramının açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Hukuk devleti, en kısa tanımıyla hukuk ile bağlı olan devlet modeli 

demektir.  Vatandaş olsun ya da olmasın,  her insanın doğuştan sahip olduğu 

hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde gerçekleştirilebildiği ve bir kamu 

gücünün desteği ile güvence altına alındığı yapı, siyasal anlamda ancak hukuk 

devleti çatısı altında kurulabilmektedir. İnsanlık tarihi bu açıdan 

incelendiğinde, toplum halinde yaşama geçiş ile beraber ortaya çıkan devlet 

oluşumlarının uzun bir evreden geçtikten sonra hukuk ile bağlantı 

kurulmağa başlandığı anlaşılmaktadır. Önceleri toplum içerisindeki güç 

dengelerine göre oluşan bir merkezi kuvvetin süreklilik kazanmasıyla ortaya 

çıkan devletleşme süreci,sonraki aşamalarda bu güç merkezinin bir süreklilik 

kazanarak ilkel devlet yapılanmalarına dönüşmesiyle, insanlık için devletli 



yaşam dönemi başlamıştır. İlk çağlarda sadece kaba kuvvete dayanan devlet 

oluşumları orta çağda dini yanına alarak ve tarımsal iradenin dünyaya 

yansıtılması doğrultusunda farklı bir devlet yapılanması öne çıkmıştır. 

Reform ve Rönesans ile beraber içine girilen akıl çağında önce sanayi 

devrimi gerçekleşmiş ve daha sonraki aşamada da bilimsel devrimin 

gündeme gelmesi üzerine, sosyal bilimlerde önemli sıçramalar olmuş ve her 

sosyal alanda farklı bir toplumsa bilim gelişirken hukuk da bilimsel bir 

disiplin aşamasına gelerek hem toplumsal yaşamı hem de devlet düzenini 

hukuk ilkeleriyle çevrelemeye ve düzenlemeye yönelmiştir. On beşinci yüzyıl 

sonrasında başlayan aydınlanma dönemi çağdaş modern yaşam düzeninin 

ortaya çıkmasına kadar kendi içinde gelişerek devam etmiş ve her geçen 

yüzyılda toplum ve devlet düzenleri daha hukuk ile yakınlaşarak, zamanla da 

bağlanarak bir hukuk devleti oluşum süreci yaşanmıştır. Modern dünyanın 

ürünü olan hukuk devleti oluşumunun arkasında beşyüz yıllık bir bilimsel 

devrim ve aydınlanma dönemi birikimi bulunmaktadır.

Hukuk kaba kuvvete karşı direnişin ortaya çıkarmı oldu hak ve özgürlük 

mücadelesinin birikimi olan bir bilim dalıdır. Bu nedenle, sahip olduğu güç 

kullanma olanağını keyfi ya da haksız bir biçimde devletlerin kullanmalarını 

önleyebilmek üzere toplumun içinden karşı güçlerin çıkması, haksızlığa karşı 

direniş ve sosyal yaşamın daha fazla hak ve özgürlüklere dayanması arayışı 

beraberinde hukuksal oluşumları gündeme getirmiş ve güce karşı direniş ile 

hakkaniyet ve özgürlük arayışları devletlerin zaman içerisinde hukuk 

devletine dönüşümlerini sağlamıştır. Önceleri kişisel düzeyde çıkan güç 

oluşumu zaman içerisinde aile, soy, hanedan ya da belirli bir  azınlık eline 

geçince, gücün sahibinin durumuna göre devlet yapılanmaları ortaya 

çıkmıştır. Ancak orta çağ sonrasında gündeme gelen devlet modellerinde, 

devlet gücünün egemenlik oluşumu olarak kurumlaştığı görülmektedir. 

Gücün egemenliğe dönüştükten sonra kişisellikten kurtulmasıyla beraber 

uzun süreli kalıcı devlet yapıları görülmeğe başlamıştır. Egemenliğin 

süreklilik kazanmasıyla da, bu gücün belirli ilkelere bağlanması gereksinmesi 

doğmuş ve bu durum da beraberinde hukuk ile düzenlenmiş devlet 

modellerini ortaya çıkarmıştır.

Devlet hukuk açısından, düzenlenmiş bir toplumsal düzendir. Devlet ve 

hukuk bir yönü ile birbirlerine karşı organizasyonlar gibidirler. Devlet kural 

koyan bir güç olarak aslında hukuku temsil eder. Toplumsal yaşamı sürekli 

kılan hukuk düzenlemelerinin güce dayanması gerektiği için devlet aynı 



zamanda bir yasama gücü olarak da hukuk ilkelerini yasa çıkararak belirler. 

Hukuk ve devlet bir yönü ile aynı ama diğer yönleri ile farklı organizasyonları 

ifade etmektedir. Devlet aynı zamanda yasa koyan bir egemen güç olarak 

hukuk yarattığı aşamada devlet ile hukuk arasında bir ayniyet bulunmaktadır. 

Hukuk yaratma açısından devlet aynı zamanda hukuk ile bağlı kalması 

gerektiğinden, kendiliğinden hukuk devletinin gerçekleşeceği zannedilir. Ne 

var ki, toplumsal ve siyasal yaşam sürekli olarak değişken ve inişli çıkışlı 

olduğu için devletler bazen kendilerini koruma noktasında, kendi 

düzenlediği hukuk ilkelerine uymayabilir ve bu durum da hukuk devleti 

oluşumunu önleyebilir.

Hukuk ve devletin ayniyeti ile beraber devletin kendi koyduğu hukuk 

kurallarına uyması sorunu, devlet ile hukuk arasında hangisinin önceliğe 

sahip olduğu gibi tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Hukuk devleti 

açısından konu ele alındığında önceliğe hukuk sahip olmaktadır, çünkü 

burada söz konusu olan sadece devletin varlığı değil ama hukuk devletinin 

öncelikli varlığı olduğu için hukuk ile bağlı devleti ancak hukukun öncelik 

taşımasıyla elde etmek mümkündür. Hukuk ile devletin aynılığını savunan 

özdeşlik kuramının yetersiz kaldığı yerde hukuk devleti açısından hukukun 

önceliğinin savunulması esastır. (I)

Bir devletin gerçek anlamda hukuk devleti olabilmesi için hem kendisinin 

hem de toplumun anayasal düzende yapılandırılması gerekmektedir. Bütün 

hak ve özgürlüklere olabildiğince sahip çıkılabilmesi ancak hukuk devleti 

yapılanması içerisinde olabilmektedir. Bir devletin sadece yasa çıkarma ile 

yetinmemesi ama hukuku bilimsel anlamda tam olarak benimsemesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda devletler hukuk devleti aşamasına gelmeden 

önce yasa devleti konumunu sağlamak durumundadırlar. Yasa devleti yada 

yasal devlet kavramları bir anayasaya dayanılarak kurulmuş olan, yasalar ile 

kendisini bağlı sayan ve sadece yasaları uygulayan devletler için kullanılan bir 

tanımlamadır. Ne var ki, bir devletin hukuk devleti konumuna gelebilmesi 

açısından yasalar yeterli değildir. Bir hukuk devleti öncelikle yasalar ile 

kendisini bağlı görmek ve yasaları uygulamak zorundadır. Ne var ki, yasalara 

girmeyen konuların ve sorunların gündeme geldiği aşamada yasalar hukuk 

devleti açısından yetersiz kalabilir. İşte o aşamada yasaların ötesin giderek, 

sosyal ve siyasal olayları yakın takip ederek sorulara çözüm getirmek ve ülkeyi 

her türlü gelişme karşısında yönetebilmek üzere devletler organları aracılığı 

ile hukukun yasa ötesin boyutlarını araştırmak durumundadırlar. Yasal 



devletten hukuk devletine geçiş, hak ve özgürlüklerin korunması açısından 

önem taşımaktadır. Hak ve özgürlüklerin korunması sırasında yasal devletin 

yetersiz kaldığı bir aşamada hukukun genel ilkeleri devreye girerek, devletin 

katı bir yasal yapıdan uzaklaşmasını sağlar ve esnek bir yaklaşım çerçevesinde 

hukuk devleti içinde herkesin hak ve özgürlüğünün amaca uygun bir biçimde 

gerçekleşebilmesi sağlanır. (2)

Hukuk devletlerinde bütün hak ve özgürlükler en üst düzeyde 

gerçekleşirken, bunların içerisinde yer alan ve son dönemlerde çok tartışma 

konusu olan ifade özgürlüğü için de benzeri bir değerlendirme 

yapılabilmektedir. İfade etmek sözlük anlamında bir konuyu açıklamak, dele 

getirmek ve söyleyerek ortaya koymak anlamına geldiği için, herkes sahip 

olduğu bilgi birikimini en üst düzeyde özgürce dile getirebilme 

doğrultusunda bu hakkı bir özgürlük olarak aramakta ve bu arayışın bir 

hukuk devleti çatısı altında gerçekleşmesini istemektedir. Bur hukuk devleti 

çatısı altında bütün hak ve özgürlükler talep edilirken ya da gündeme 

getirilirken, hukuk devletleri yapılanmasının getirmiş olduğu en üst 

düzeydeki hareket serbestisi kullanılmağa çalışılmakta ve her insan bilgi ve 

kültürüne uygun düşünecek bir çizgide fikir ve düşüncelerini söylemek 

istemektedir. Her türlü düşüncenin en üst düzeyde serbestlik içerisinde dile 

getirilmesi ancak hukuk devletlerinde mümkün olabileceği için, bu 

doğrultudaki  arayış bütün toplumsal ve siyasal etkinliklerde söz konusu 

olabilmektedir. İnsanlar diğer hak ve özgürlüklerinde olduğu gibi ifade 

özgürlüğünde en üst düzeyde bir serbestlik ortamını hukuk devletlerinden 

açıkça beklemektedirler.  Hukuk devletleri böylesine bir talebi 

karşılamayabilmek durumunda kalmaktadırlar.

İfade özgürlüğü kavramı açıklığa kavuşturulurken konunun çeşitli 

boyutları üzerinde durmak gerekmektedir. Bir şeyi ifade edebilmek için 

öncelikle o şeyin ifade sahibi tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu acıdan 

bilgi edinme ve düşünme özgürlüğü, ifade özgürlüğünün on koşullarından 

birisi olarak kabul edilebilir. Bilgi ile beraber inanç konusu da beraberinde 

gündeme geldiği için, düşüncenin yanı sıra din ve vicdan özgürlüğünün ikinci 

bir boyut olarak araştırılması gerekmektedir. Bu iki boyutun yanı sıra, bilgi ve 

vicdan birikimleriyle beraber ortaya çıkan düşüncenin açıklanmasına sıra 

gelmektedir. Bilgi ve düşünce özgürlüğü olmadan, buna ek olarak din ve 

vicdan özgürlüğü en üst düzeyde gerçekleşmeden, bu birikimlerin dile 

getirilmesi anlamında bir ifade özgürlüğünden söz edilemez. Bu doğrultuda, 



gerçek anlamda bir ifade özgürlüğünden söz edilebilmek için bilgi, düşünce, 

din ve vicdan özgürlüklerinin bir bütün içerisinde en üst düzeyde 

varlıklarının tanınması ve hukuk devleti çatısı altında koruma altına alınması 

gerekmektedir. (3)

Bugün ifade özgürlüğü olarak adlandırılan düşünceyi açıklama özgürlüğü 

daha önceki dönemlerde ya düşünce özgürlü ya da basın özgürlüğü gibi 

kavramlar üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Fransız devrimi sonrasında 

yaşanan süreç içerisinde düşünce özgürlüğü daha çok haber, bilgi ve yayınlara 

ulaşabilme ve bunlar aracılığı ile iletilmek istenen düşünceyi yakalama ve 

kavrama serbestliğini içeriyordu. Bunlara ulaşma ya da erişme hakkının yanı 

sıra haber, düşünce ve bilgileri yorumlama ve eleştirme hakkı beraberinde 

geliyor ve düşünce özgürlüğünün güçlenmesine katkı sağlıyordu. Ayrıca 

bunların yanı sıra haber, bilgi ve düşünceleri basabilme ve dağıtma hakkı da 

düşünce özgürlüğünün tam anlamıyla gerçekleşebilmesi doğrultusunda 

destek sağlıyordu. Düşüncenin tam olarak oluşabilmesi ve bir birikim 

sonucunda açıklanarak toplumsal ya da siyasal yaşamda istenen etkinin 

sağlanabilmesi hedefleniyordu. Devletin hukuksal yapısının düşüncenin 

önünü açması, düşüncenin kamuoyuna yansıtılmasında her türlü engelin 

aşılabilmesi için beraberinde bir sansür yasağı da gündeme geliyordu. Devlet 

ve kamu organlarının düşünce sahiplerinin fikirlerini söz ve yazı yolu ile 

açıklamasına hiçbir devlet ya da kamu makamı karışamayacak ve içeriği suç 

taşımayan düşünceler gereken yerlere ulaştırılabilecekti. Bu sansür yasağı 

hukuk devleti çatısı altında düşünce özgürlüğünün gerçekleşebilmesi 

açısından son derece önem taşıyordu. Ayrıca, düşünceyi yayan basın ve yayın 

organlarında meydana gelebilecek herhangi bir tekelleşme de düşünen ve 

yazan insanların önünde bir engel oluşturmayacaktı. Basın yayın 

organlarında tekelleşmenin önlenmesi de hukuk devletinin ana 

görevlerinden birisi olarak gündeme geliyordu. (5)

Hukuk devleti anlayışı çerçevesinde herkesin hak ve özgürlüğünün 

diğerleriyle sınırlı olduğu prensip olarak kabul edilmektedir. Hiç kimse hak ya 

da özgürlüğünü istediği gibi ya da aklına estiği gibi kullanarak hukuk devleti 

düzenini bozamaz ya da başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal edemez. Hak 

ve özgürlüklerin birbirlerini dengelememeleri ya da dolaylı olarak sınırlamaları 

gene hukuk devleti düzeni içerisinde söz konusu olabilir. Bir hukuk devletinin 

yasaların ötesine giderek hukukun genel ilkeleri doğrultusunda genel kural 

olduğu kabul edilirse, böylesine bir olumlu yaklaşım beraberinde bir denge 



arayışını ve bir düzen oluşturma çabasını gündeme getirecektir. Hukuk 

devletlerinin sahip oldukları kamu düzeni ve toplumsal dengeler içerisinde hak 

ve özgürlüklerin kullanılması, kendiliğinden bir sınırlamayı da ortaya 

çıkarmaktadır. Hukuk devletlerinde düzenin korunabilmesi ve toplumsal 

dengelerin muhafaza edilebilmesi için hak ve özgürlüklerin kullanılmasında 

asgari düzelde dikkat edilmesi, söz ve yazı yolu ile açıklamalar yapılırken, ifade 

özgürlüğü kullanırken, bulunulan ülkenin ve devlet düzeninin özel koşullarına 

ve hukuk kapılarına göre hareket edilmesi gerektiği kendiliğinden gündeme 

gelmektedir. Fikir ve düşüncenin açıklama aşamasına gelmesinde ifade 

özgürlüğünü sınırlayan etkenlerin dikkate alınması, hukuk devleti anlayışının 

bir gereğidir. 

Bir düşünceyi söz ya da yazı yolu ile açıklamak durumunda olan kişiler, 

ifade özgürlüğü haklarını kullanırken var olan hukuk düzeninin bir parçası 

olan bütün yasalara ve kurallara uyarak hareket etmek zorundadırlar. Hukuk 

devletinin kamu düzenini bozan ya da yasa ve diğer hukuk kurallarına karşı 

çıkan ya bunları ihlal eden söz ve yazılar, ifade özgürlüğünün dışına taştıkları 

için, devlet ya da kamu kurumlarının müdahalesi ile karşılaşabilirler. Devlet 

kurumlarının yasalar doğrultusunda sansür uygulamaları, hukuk ya da yargı 

makamlarının kuralları ihlal eden ifade açıklamalarına yaptırım uygulayarak 

tepki göstermeleri gene hukuk devleti düzeni içerisinde cereyan etmektedir. 

İhlal ya da kuralları çiğneme gibi durumlarda yasalarda doğrultusunda hareket 

hukuk mercileri, duruma müdehale ederek, açıklama yolu ile suç işlenmesini 

ya da kural çiğnenmesini birer yaptırım ile durdurmağa ya da sınırlandırmaya 

çalışacaklardır. İfade özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi hukuk devleti 

çatısı altında ancak kurallara uyarak olabilir. Bir kurallar bütün olan hukuk 

devleti çatısı altında sınırsız ya da alabildiğince özgür bir ifade özgürlüğü 

uygulaması söz konusu olamaz, çünkü eğer böyle bir durum gerçekleşirse o 

zaman bir hukuk devletinin varlığından ya da yaşamını sürdürdüğünden söz 

edebilmek mümkün olmayacaktır. Devletler hukuk zemininde ayakta 

kalabilmek için yasalara nasıl uymak zorunda iseler, ifade sahipleri de açıklama 

yaparken hukuk düzeninin bütün kurallarına dikkat ederek ve uyum 

sağlayarak söz ve düşüncelerini açıklayabilme durumundadırlar.

Hukuk devletlerinde, hukuk düzeninin korunmasında hak ve özgürlüklerin 

özünün korunabilmesi için sınırlamaların sınırlı olması gerekmektedir. Devlet 

herhangi bir sınırlama durumunda kamu makamları ya da yargı organlarının 

sınırlı hareket etmesini sağlayacak kuralları önceden belirlemelidir. Bu 



çerçevede sınırlamaların önceden yasalarla ya da benzeri hukuk kuralları ile 

belirlenmesi gerekmektedir. Müdahaleler durduk yerde yapılamayacağı gibi 

keyfi olarak da gündeme getirilemez. Daha önceden kurallar ile berilenmiş 

çerçevede gündeme getirilecek müdahalelerin aynı zamanda meşru bir amacı 

olmalı ve bu müdehaleden toplum zarar görmemelidir. İfade özgürlüğü ile dile 

getirilen düşüncelerin topluma zarar verebileceği tehlikesinin belirlemesi, yasal 

zeminde müdahaleyi gündeme getirebilir ama mutlaka meşru bir amaç 

doğrultusunda bu yetkinin kullanılması hukuk düzeni açısından gereklidir. 

Müdahalelerin meşru bir amaç doğrultusunda gündeme gelmesinde 

hukuk biliminin getirdiği bazı kriterlere göre hareket edilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen kıstaslar ifade özgürlüğüne 

yönelebilecek müdahalelerin meşru zeminde olması sağlamaktadır.

1- Ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü ve kamu düzeninin korunması

2- Toplumun sağlık ve ahlakının korunması

3- Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile etkinliğinin korunması

4- Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi

5- Gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi

6- Hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önlenmesi

7- Anayasa ve yasalara saygının korunması

8- Suç teşkil edebilecek girişimlerin önlenmesi

9- Halkın arasına kin ve nefret aşılamanın önlenmesi

10- Halkı isyana ya da şiddet kullanmaya çağrının önlenmesi

Bu on temel esas çerçevesinde, hak sahibi olan vatandaşlar istedikleri 

konularda serbestçe ifade özgürlüklerini kullanabilirler. Bunların dışında 

kalan konularda, kamu otoritelerinin ya da hukuk makamlarının müdahalesi 

söz konusu olursa o zaman meşru olmayan bir yetkinin kullanılması 

nedeniyle hukuka aykırı bir durum çıkacağı için, ifade özgürlüğünü 

kullanmak isteyen her türlü hukuk yoluna başvurarak, haksız yere müdahale 

ile önü kesilmek istenen ifade özgürlüğüne getirilmek istenen sınırlamayı 

kaldırtabilir ya da gerekli kararları elde ettikten sonra bu hakkını özgürce 

kullanabilir. İfade sahipleri özgürlüklerini kullanırken gere yasal zeminde 

hareket ederek hiçbir makamı ya da yarıg organını karşısına almadan hareket 

etmek durumundadır. İfadenin taşıdığı içerik ya da anlam hukuk dışı bir 

çizgide olmayacağı gibi herhangi bir makamı da karşısına almadan hareket 

edildiğinin göstergesi olmalıdır. Normal bir tutum ya da davranış ifade 



özgürlüğünün yönünü belirleyebilmelidir.

Hukuk devletlerinde sınırlama getiren müdahalelerin, hukuka uygun 

olması gerektiği gibi aynı zamanda demokratik bir toplum için de gerekli 

olmalıdır. İfade özgürlüğünün gerçekleştirilerek yapılan yayınlarda ve 

açıklamalarda demokratik bir toplum düzeninin gereklerine uygun bir tarzda 

da hareket edilmeli, ifade sahibinin gerçek amacı ve niyeti ortaya konulmalı, 

içinde bulunulan ortam doğrultusunda ifade özgürlüğünün gerçekleşmesi 

sırasındaki koşullar yeterince dikkatli bir biçimde incelenerek durum 

değerlendirmeleri yapılabilmelidir. Bir toplumun demokratik yapılanmaya 

sahip olabilmesi için gerekli olan ön koşullar ve ilkeler dikkat edilerek 

yapılacak açıklamalar, ifade özgürlüğünün demokratik toplumun gelişmesine 

katkı sağlamasını ve toplumun demokrasi açısından zenginleşmesini 

gerçekleştirmelidir. Demokratik rejimlerin gelişmesinde en önemli 

konulardan birisinin hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmaması olduğunu 

bu aşamada bilerek hareket etmek, gene demokratik bir toplumun 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

İfade özgürlüğü günümüz koşullarında hemen hemen bütün ülkelerde 

gündeme geldiği için, bir anlamda bitmeyen sorun olarak da 

tanımlanmaktadır. Demokratik rejimlerin olduğu kadar bireylerin 

özerkliğinin de bir ön koşulu olarak ortaya çıkan ifade özgürlüğü bugünün 

koşullarında devlet ile insanlar anasındaki temel sorunlardan birisi olarak 

önemini korumaktadır. Herkesin kendini geliştirme, kendi varlığını 

gerçekleştirme ve yaşadığı toplum ile ülkeye katkıda bulunabilmesi açısından 

ifade özgürlüğü olmazsa olmaz temel özgürlüklerden birisidir. Toplumlar 

gibi insanların da olgunlaşmalarında kendilerini gerçekleştirebilme son 

derece önem taşıdığından, ifade özgürlüğü böylesine bir dönüşümün aracı 

olarak devreye girmektedir. Olgunlaşan bireylerin içinde bulundukları 

topluma ya da devlet düzenine katkıları sosyal ya da siyasal platformlardaki 

etkinleri ya da aktiviteleri ile sağlanabildiği için ifade özgürlüğü böylesine bir 

durumda kilit bir öneme sahiptir. İfade özgürlüğünü aynı zamanda çeşitli 

ülkelerdeki siyasal rejimlerin ölçülmesi ya da değerlendirilmesinde bir 

turnusol kağıdı olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Demokratik ülkeler, 

ifade özgürlüğünü bu açıdan değerlendirmelidirler. İfade özgürlüğü ile 

demokrasilerin gelişmesi hukuk devletine de olumlu katkı sağlayacaktır. (5)

1- Gustov Radbruch-Hukuk devleti, çev. Hayrettin OKÇESİZ, Afa 

yayını, İst, 2000



2- JacQues Chevallier – Hukuk devleti,İmaj yayın, Ankara 2010,s.24-28

3- Kutlay Telli- Avrupa İHM kararlarında ifade özgürlüğü, Yüksek lisans 

tezi AÜHF,Ankara 2006,s.8-12

4- Yaşar Salihpaşaoğlu – Türkiye'de basın özgürlüğü, Seçkin Y., Ank. 

2007.s10

5- İfade Özgürlüğü – İletişim yayınları, İstanbul 2007, s. 7
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TÜRKİYE'DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU: 
SOSYOLOJİK, KÜLTÜREL VE SİYASİ BOYUTLAR

Günümüz Türkiye'sinde ifade özgürlüğünün arzu edilen standartlarda 

olmadığı bir gerçektir. İşin doğrusu, Osmanlı-Türk tarihinde ifade özgürlüğü 

eksikliğinden şikayet edilmediği bir zamandan söz edebilmek zordur. Bu 

tebliğ meselenin hukuki boyutlarından ziyade, siyasi, kültürel ve sosyolojik 

boyutları üzerinde durmaktadır.

İfade özgürlüğünü birbirini dışlamayan iki temel esastan yola çıkarak 

savunmak mümkündür. Birincisi, ifade özgürlüğünü doğuracağı sonuçlara 

bakmaksızın, başlıbaşına önemsenmesi ve korunması gereken bir değer 

olarak görür. İnsanı insan yapan temel özelliklerden biri düşünebilmesi ve 

düşündüklerini ifade edebilmesidir. Dolayısıyla bu özgürlük, en az yaşam 

hakkı kadar değerlidir zira insanı tanımlayan onu diğer canlı varlıklardan 

ayıran bir yetiyi hayata geçirmeye ve korumaya gayret göstermektedir.  

Faydacı savunu ise ifade özgürlüğünün bireylere ve topluma sağlayacağı 

faydalar üzerinde durur. Örneğin, düşüncelerin rekabeti sayesinde 

toplumların kendileri için daha doğru fikirleri bulabileceklerini ileri sürülür, 

toplumların böylece ilerleyebilecekleri söylenir. Ya da, muktedirler, ifade 

özgürlüğünün tanınmasının maliyetinin bastırılmasının maliyetinden daha 

düşük olacağı gerekçesiyle bu özgürlüğe saygı gösterme yolunu seçebilirler.  

Toplumumuzda ifade özgürlüğünü başlıbaşına bir değer olarak görme 

eğiliminin kuvvetli olduğu söylenemez. Farklılık, çeşitlilik, ayrışma, tartışma 

gibi kelimeler genellikle olumsuz çağrışımlar yaparlar. Toplum denildiğinde 

uyumlu, yekpare ve pürüzsüz bir bütün akla gelir. Bu bütünün içinde farklılık 

ve çeşitlik, nifak ya da fitne gibi algılanır. Hakikatin tek olduğu anlayışının 



yaygın olduğu toplumlarda ifade özgürlüğünü bir değer olarak savunabilmek 

zordur. Zira “hakikat” zaten açıkça biliniyorsa, o zaman arayışlara da gerek 

yok demektir. Bu anlayış tarihsel tecrübemizle şekillenmiştir. Teorik olarak 

Osmanlı-İslam yönetim anlayışı,  bir çok geleneksel imparatorluklarda 

olduğu gibi, herkesin yerini bildiği, idarecinin bir hiyerarşi içinde sıralanmış 

olan her kesim ve gruba hakkı olanı verdiği “adalet” kavramına dayanıyordu. 

Çeşitli kesim ve grupları birbirinden ayıran sınırların sorgulanması –bizatihi 

değişim kavramı- hoş karşılanmazdı. Adil idareci, kendisi tarafından 

belirlenmemiş  ve kendisini de bağlayan kuralları uygulayan bir kimseydi. 

Toplumun nasıl olması gerektiğine ilişkin tek “hakikat” in bulunduğundan 

pek az şüphe duyuluyordu.  Eğer hakikat tek idiyse, onu sorgulayanların da 

kötüniyetli olmaları gerekiyordu. 

Batı Avrupa'da tek hakikat düşüncesinin sorgulanmaya başlanması 

birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde bulunan belli sosyal/siyasi dinamiklerle 

beraber, inanç dünyasındaki değişimlerle de ilgilidir. Merkezi otoritelerin 

zayıflıkları ya da merkezi otoritelere meydan okuyabilecek siyasi/sosyal güç 

odaklarının sayılarının fazla olması, farklı hakikat iddialarının dile 

getirilmesini kolaylaştırmıştır. Feodal dönem ve sonrasının Avrupası, 

idarecilerin taraf  olmaktan kaçamadıkları aristokratlar ile burjuva ve 

aristokrat/burjuva ile köylüler çatışmaları ile birlikte, bir çok kralllığın hem 

birbirleriyle hem de özerk şehirler, Katolik kilisesi, farklı hıristiyan 

mezhepleri ile sürekli değişen çatışma ve ittifaklarına sahne olmuştur. 

Böylece, farklı hakikatlerin de var olabileceği düşüncesinin hayata 

geçebileceği bir sosyolojik zemin ortaya çıkabilmiştir. 

Oryantalist bakış açısından uzaklaşıldığında Osmanlı- Türk toplumunun 

da resmedildiği kadar durgun olmadığı, merkezi iktidar ile farklı güç 

odaklarının çatışmasının  en az batıdaki örnekleri kadar kesif  olduğu 

görülebilir. Osmanlı'nın farklılığı merkezi iktidara karşı hak iddialarını 

dayatabilecek kesimlerin hiç olmamaları değil, kendi kazanımlarını 

kurumsallaştırabilecek kadar güçlü olmamalarıdır.  Kaldı ki,  II. Meşrutiyet 

ile Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, merkezi otoritenin tek 

hakikat iddiasını dayatma kapasitesinin yüksek olmadığı, farklı siyasi güç 

odaklarının kendilerini ifade edebilme konusunda, eskiye kıyasla, mesafe 

alabildikleri de bir gerçektir. Sosyal ve siyasi çoğulculuğun bir dereceye kadar 

var olabildiği bu  dönem kısa sürmüştür.                

  Cumhuriyetin uygulamaya çalıştığı yeni bir Türk milleti yaratma projesi, 



kültürel mirasımızın bir parçası haline dönüşmüş olan, pürüzsüz/yekpare/ 

bütünleşmiş toplum anlayışının geri dönmesi anlamına da gelmiştir. “Sınıfsız 

imtiyazsız kaynaşmış kitle” söylemi, geleneksel dönemin organik toplum 

arzusunun sekülerleşmiş –ve bilimin gereğidir diye savunulan-  halidir.  İç ve 

dış düşmanlara karşı milli birlik ve beraberlik içinde olma ihtiyacının 

vurgulanması ifade özgürlüğünün bu kez laik milliyetçi modernleşme ve 

devletin bekası adına sınırlandırılmasının temelini atmış, bir değer olarak 

ifade özgürlüğü anlayışının yankı bulmasını zorlaştırmıştır. 

1950 sonrasında da tek hakikat iddiasını besleyen geleneksel 

yekpare/pürüzsüz/bütünleşmiş toplum anlayışının bu kez dindar milliyetçi 

tezlerle bezenerek gündeme geldiği söylenebilir. DP, AP, ANAP tarafından 

temsil edilen “sağ” siyaset çizgisi ifade özgürlüğü açısından ilerlemeyi temsil 

etse de, bu anlayışın sorunlu yönlerini de gözden kaçırmamak gerekir.  Tek 

parti döneminin otoriter laik/milliyetçiliği sorgulanırken,  geleneksel köy, 

kasaba ve mahalle kültürünün farklılığı kınayan, uyumu ve cemaatçi yapının 

yeniden üretimini öne çıkaran baskıcı havasının siyasal alana taşındığını 

görüyoruz. Soğuk savaşın da etkisiyle, başta komünizm ve sol hareketleri 

gerekçe göstererek, farklılık ve çeşitliliğin, milli irade, devletin bekası ve milli 

manevi değerleri solculara, komünistlere, yahudilere, hümanistlere karşı 

koruma adına bastırılmaya çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. 

Günümüz Türkiye'sinde, ifade özgürlüğü açısından sorun yaratan tek 

hakikat iddiasını destekleyen klasik Kemalizm ve klasik sağcılık 

diyebileceğimiz siyasi çizgilerin ancak kısmen zayıfladığı  söylenebilir. Bu, 

ifade özgürlüğünü başlıbaşına bir değer olarak giderek daha fazla sayıda insan 

tarafından kabul edilmesi anlamında olumluya doğru bir gidiş olsa da, 

alınacak çok mesafe olduğu da inkâr edilemez.

Başlıbaşına bir değer olduğuna inanılmasa bile, ifade özgürlüğünün 

önemsediğimiz diğer amaç ya da amaçlara hizmet ettiği için savunulması 

gerektiği düşüncesine dayalı faydacı görüşün de ülkemizde yaygın olduğunu 

söylemek kolay değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi faydacı savunu, ifadeyi 

bastırmanın maliyetinin ona tahammül göstermekten daha yüksek olacağı 

hesabına dayanabilir.  Devletler ya da bireyler bir değer olarak 

benimsemedikleri ifade özgürlüğüne kendi iktidar ya da pozisyonlarını 

sürdürebilmek adına saygı gösterme yolunu seçebilirler. 

Geleneksel toplumlarda merkezi idarenin fiili cezalandırma kapasitesinin 

modern devletlerle karşılaştırılmayacak kadar düşük olması nedeniyle, 



cezalandırılması istenilen kişiler en sert şekilde diğerlerinin de görebileceği 

şekilde cezalandırılırdı. Keza, eleştiriye tahammül, otoriteye yönelik meydan 

okumaya karşı sessiz kalma olarak yorumlanır ve bu sessizliğin bir güçsüzlük 

belirtisi olduğu düşünülürdü.  Özgürlükler alanını genişleterek muhalefetin 

taleplerini  zayıflatma, muhalifleri sistemle bütünleştirme yolunda adımlar 

atma gibi klasik siyasi stratejilere ancak çaresiz kalındığında başvurulurdu.  

Kapitalizmin gelişmesi ve özellikle uzun dönemli kayıp/kazanç hesabı 

üzerine kurulu, aristokratik katılıkları sorgulayan burjuva akılcılığının 

yaygınlaşması ile beraber, merkezi idareyi kontrol edenler de, geleneksel tarzı 

sorgulamaya başladılar. Bir çok ülkede temel hak ve hürriyetlerin tanınması, 

yükselen taleplerin önünün bu hakları kısmen tanıyarak kesilebileceği, 

sürecin muktedirlerin kontrolünde tutulabileceği hesabının yapılabilmesi ile 

mümkün olmuştur. 

Ülkemizde hakim hükmetme anlayışının -İsmet İnönü'nün rejimi 

liberalleştirme kararı, Turgut Özal'ın yasaklar konusundaki tutum ve tavırları 

gibi istisnai bir kaç durum dışında- sözünü ettiğimiz tarza  aşina  olmadığını 

söylemek herhalde abartılı olmaz.  Protesto eden öğrencileri  yaka paça dışarı 

attırmak yerine kürsüye davet edip konuşturmanın hükümetin ortaya koymaya 

çalıştığı “muhafazakar demokrat”  imajı açısından çok daha faydalı olacağını 

hesap edebilen AK partili bakan sayısının yüksek olmadığını biliyoruz. Keza, 

ifade özgürlüğü –ve diğer özgürlükler konusunda- herkes tarafından eleştirilen 

yargısal pratikleri değiştirme konusunda harekete geçmeyen hükümetin bu 

kararında uzun dönemli  hesaplardan  ziyade, “biz çok çektik şimdi sıra 

hasımlarda” düşüncesinin etkili olmadığı söylenebilir mi ?  

Türkiye'de ifade özgürlüğünün evrensel standartlarda varolabilmesinin 

önünde önemli  toplumsal/siyasal/kültürel engeller vardır. Ancak bu, 

umutsuzluğa kapılmayı gerektirmez. Çünkü olumluya doğru bir değişim 

yönünde ciddiye alınması gereken belirtiler de vardır. Kaldı ki,  ifade 

özgürlüğü (ve genel olarak özgürlükler) gelişmiş ya da pekişmiş denilen 

demokrasilerde bile sorunlu ve çok kırılgandır. İnsanın özgür olma ihtiyacı ne 

kadar derin ve yok edilemez ise, Eric Fromm'un “özgürlük korkusu” olarak 

ifade ettiği kaygılar da o kadar derindir. Buna birde her türlü iktidarın 

bozulmaya meyyal ve özgürlüklere tehdit oluşturduğu gerçeği eklendiğinde 

özgürlük mücadelesinin ne kadar meşakkatli olduğu bir kez daha ortaya çıkar. 

                  



Prof. Dr. Levent KÖKER 
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de bu etraflıca düşünmemiz 

gereken çok boyutlu konuyu, bu kısa zaman içinde belli noktalara 

odaklanarak toparlamaya çalışacağım, bakalım başarılı olabilecek miyim?

Şöyle başlayayım isterseniz; hukuk devleti kavramında devletin hukukla 

bağlılığı hep söylenir ve buradaki hukukun da bazen pozitif  hukuk olarak 

anlaşılması mümkünse de, aslında genel olarak birtakım özgülükleri içeren 

bir hukuk anlayışını gerektirdiği de açıkça ortadadır. O yüzden eskilerde var 

olan hukuk devletiyle, bu İngilizcedeki rule of  law yani hukukun üstünlüğü 

diye veya hukukun hükümranlığı diye çevirebileceğimiz, birincisi biraz daha 

böyle kıta, özellikle Alman geleneğinde devlete hukuk karşısında bir öncelik 

atfeden bir kavramın tercümesi gibi bizim dilimize yerleşmiş olan, hatta 

Fransızcada galiba .... diye bir karşılık bulunuyor. Yani yasama organınca 

tespit edilen hukukun devleti gibi bir şey. Yani önce devletin varlığı ve ondan 

sonra onun kendi koyduğu hukukla bağlı olması önemli olurken, hukukun 

üstünlüğü kavramında, hukuk devletten önce gelen birtakım normlar olarak 

anlaşılıp, aslında devletin pozitif  hukukunun da, bu hukuk dediğimiz daha 

geniş ve genel kavrayışa, yani onun içinde hak ve özgürlüklere ilişkin olması 

gerektiği yolunda bir başka kavrayış var.

Günümüzde bu ayrım biraz ortadan kalkmış gibi görünüyor. Nitekim 

İngilizceye de bu yakındaki gelişmeler nedeniyle girdiğini zannettiğim, çünkü 

hukuk devletini başka türlü tercüme edemediler. Zannederim baromuzun 

İngilizce tercümelerinde de bu var, ....19.56 diye bir tabir. Bu çok eskilerde 

rastlanan bir kullanım değildi zannederim, ama hukuk devletiyle, işte bu 

hukukun üstünlüğü aslında özdeşleşti de oradan. 

Şimdi burada işin özünü meydana getiren şey, devletin birtakım haklara ve 



hürriyetlere saygılı bir düzene sahip olması. Bu hak ve hürriyetlere saygılılık 
meselesi gündeme geldiğinde de, daha ziyade devletin yapmaması gerekenler 
vurgulanır ve negatif  boyutu öne çıkan, klasik olarak hepimizin, hukukçuların, 
siyaset bilimcilerinin filan negatif  haklar ya da negatif  özgürlükler dediğimiz 
bir alan, bireye tanınan bir özgürlük alanı tanımlanmaya çalışılır.

Bununla ilgili eski bir tartışmayı hatırlatarak, biraz sert de olsa bir ifadeyi 
kullanmak istiyorum. Bu negatif  hak anlayışının veya negatif  özgürlük 
anlayışının gündeme iyice yerleştiği bu doğal hukuk kuramları ve 18. Yüzyıl 
aydınlanma felsefesi döneminde, aydınlanmaya tepki olarak ortaya çıktığını 
söyleyebileceğimiz bir düşünce biçimi vardı. O da hakların ya da özgürlüklerin 
negatif  olarak bu şekilde, hani bir karışmama yükümlülüğü, bir müdahale 
etmeme yükümlülüğü olarak anlaşılmasının yeterli olmadığı, çünkü insanın 
kendi içinde taşımakta olduğu, yaradılışı gereği sahip olduğu yaratıcı 
potansiyeli dışa vurması için gerekli imkânların ve ortamın, işte o içindeki 
ifade etmek istediği her ne ise, o manevi potansiyeli dışa vurmasının da 
imkânlarının sağlanması anlamında bir pozitif  düşünceye ihtiyaç olduğu 
yolundaki bir vurgu gündeme gelmiştir. Bu vurguyu en fazla o dönemde, 18. 
Yüzyıl sonlarında filan seslendirenler, aslında bir edebiyat akımı olarak daha 
çok bilinen Alman romantikleri olmuştur.

Onlardan galiba Scheilermayer'in önemli bir tespiti var. Herkesin kendi 
içinde bir şiir vardır diyor ve bu şiiri herkes kendisi bir başka insanla en 
azından paylaşmadığı, yani dışa vurmadığı sürece özgürlük mümkün değildi. 
Bunu aslında biraz paradoksal bir biçimde Marks'ı da etkilemiş bir düşünce 
olduğunu söyleyerek devam edeyim. Marks'a bu Scheilermayer'in şiir dediği 
şey, aslında emek olarak ifade edilmektedir ve aslında insanın özü emektir ve 
emek bir potansiyeldir. Dolayısıyla hayvanlardan farklı olarak insanın emek 
kavramıyla ifade edilen özü, önce düşüncede, zihinde oluşturduğu bir 
kavramı veya bir şeyi –neyse o- onu, bir tasavvuru dış dünyaya aktarabilme 
imkânını içerir.

Dolayısıyla ben ifade hürriyeti deyince, aslında emeğin dışa vurulması 
şeklinde karşımıza çıkan, böyle bir potansiyel de olan, potansiyel ve nesneler 
dünyası arasında olan bir ilişki biçimini anlıyorum. Şimdi buradan devam 
edersem söyleyeceğim net şey şu: Eğer sınıflı toplum sömürü düzeni ve buna 
dayanan bir devlet varlığı devam ediyorsa, ifade özgürlüğünün tam olarak 
gerçekleşmesi de zaten mümkün değildir. Yani hukuk devleti de olsa o devlet, 
devlet olduğu için ifade özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi mümkün 
değil. Çünkü sınıflı toplumun ve devletin mevcudiyeti, ifade özgürlüğünün 



önündeki en başlıca engeldir.

Bunu tarihsel olarak bugün geldiğimiz ileri noktadan geriye yansıtıp, bir 
böyle kuşbakışı çok hızlı bir projeksiyon yaptığımız zaman, işte köleci 
toplumdaki gerilikten, bugün çok daha ileri bir noktadayız. Hangi ileri bir 
noktadayız? Bugün hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet düzeniyle ifade 
özgürlüğü arasında bir bağlantı kurarak düşünmeye başladığımız zaman, iki 
bağlamı var bunun. Bir, ulus devlet bağlamı var; iki, ulus üstü veya ulusal ötesi 
bir bağlamı var. Ulus devlet bağlamında düşündüğümüz zaman, şöyle bir 
tespitte bulunabiliriz: Ulus devlet, eğer gerçekten liberal prensiplere uygun 
biçimde örgütlenmiş bir hukuk devletiyse, tarihin bugün geldiğimiz noktada 
bir geri aşamasını temsil eden bir ileri aşamadır. Yani kendisinden öncekilere 
göre ileri bir özgürlük evresini nitelendirmektedir, ama bugün gelinen 
noktada geri bir aşamadır. 

Dolayısıyla ifade özgürlüğü önünde bugün devletlerin ortaya 
koyabileceği sınırlandırmalar neler olabilir diye düşündüğümüzde, bu 
sınırlandırmaların aslında eski hukuk düzenlerine bakıldığında bugün çok da 
öyle rahatsız edici sınırlandırmamalar olmaması gerekir. Başta söylediğim 
gibi tam anlamıyla ifade özgürlüğü zaten devletsiz ve sınıfsız bir toplumda 
ancak mümkün olabilecektir. İnsanın gerçekten insan olması da zaten öyle 
başlayabilecek olan bir şeydir. Bugün gelinen nokta, liberal demokratik ulus 
devletteki hak ve özgürlükler düzeninin bir ileri aşaması olan ulus ötesi ve 
ulus üstü mekanizmaların devreye girdiği ve hak ve özgürlüklerinin 
sınırlandırılması bakımından daha başka bir normatif  çerçevenin kabul 
edildiği bir noktadır.

Şimdi aslında Anıl Hoca da değindi, ifade hürriyetiyle ilgili, ama başka 
özgürlüklerle de ilgili uluslararası belgelerde kabul edilmiş birtakım 
sınırlandırma sebepleri var. Bu sebepler arasında en çok dikkati çeken de 
ulusal güvenlik veya milli güvenlik ve toprak bütünlüğünün korunması gibi, 
özellikle devletin o ulusal varlığının ve bekasının düşünce özgürlüğü 
tarafından tehdit edilebileceği varsayımıyla ortaya çıkmış olan birtakım 
sınırlandırma sebepleri. 

Şimdi bu sebepler, mesela Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları 
Bildirgesinde yoksa ya da bu şekilde telaffuz ediliyor, ama mesela bizim en 
çok ilgilendiğimiz Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinde de sayılıyor. Yani 10. 
maddesinde, işte ifade hürriyeti düzenlenirken, sınırlandırma sebepleri 
arasında Anıl Hocanın da ifade ettiği, işte bu ulusal güvenlik, toprak 
bütünlüğü, sağlık, ahlâk, yargı orada sayılıyor mu ondan emin değilim, ama bu 



ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünün korunması gibi şeyler sıralanıyor.

Fakat şunu eklememiz lazım: İfade hürriyeti de dahil, bütün hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılması için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kabul ettiği üç temel kriter var biliyorsunuz. Bu kriterlerden bir tanesi 
demokratik toplum düzeni açısından o sınırlandırmanın zorunlu olması. 
İkincisi, bu sınırlandırmanın mutlaka yasayla getirilmiş olması, üçüncüsü de 
getirilen sınırlandırmayla elde edilmek istenen hedefin arasında bir ölçü 
olması. Yani özgürlükler açısından ölçürlük prensibi diyebiliriz buna ve bu 
üçünün birlikte olması gerekmektedir. 

Şimdi bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye Cumhuriyetinin bugün 
geldiği noktada, sahip olduğu anayasal ve hukuki düzende ifade hürriyeti 
önünde varolan sınırlandırmalarla, uluslararası ve ulusal üstü diyebileceğimiz 
aslında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birtakım normların ve 
mekanizmaların uyuşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin en iyimser 
yorumla liberal bir hukuk devleti evresinde, ancak kendi ulus devletiyle sınırlı 
olarak o özgürlükleri mütalaa eden ve bunu devletin varlık ve bekası 
endişesiyle sınırlandırmayı da herhangi bir demokratik toplum düzeninde 
gereklilik vesair gibi ulusal üstü veya uluslararası normlara veya çerçevelere 
bağlı kalarak bunu ortaya koyma endişesi de duymayan bir tarzımız var gibi 
geliyor sanki. 

Buna ilişkin bir-iki örnek verip, konuşmamı bitireceğim. Şimdi birincisi, 
bizim bir defa devlet anlayışımı ortaya koyan Anayasanın başlangıç maddesi, 
ifade hürriyeti bakımından baştan bozuk. Çünkü Anayasanın birinci 
maddesi, Türk Milleti ve Yüce Türk Devletinin ebedi varlığını ve kurucu, 
ölümsüz, eşsiz kahraman Atatürk milliyetçiliğine bağlılığı belirleyen bu 
Anayasa filan diye başlıyor. Dolayısıyla bu Anayasanın 2. maddesinde 
belirtildiği üzere, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık devletin temel bir 
prensibidir. Devlet kendisini milliyetçi olarak ifade etmiştir. Dolayısıyla 
milliyetçi olmayan bir düşünce biçiminin, bir ifade tarzının, ifade özgürlüğü 
bağlamında sorunlar yaratacağı açıktır. Bunun ne şekilde yorumlandığı ve 
uygulandığı konusunda örnek istiyorsanız, bakınız Hukuk Genel Kurulunun 
EĞİTİM-SEN'le ilgili vermiş olduğu anadilde eğitimi savunur maddesinin 
nasıl aykırı olduğu ve EĞİTİM-SEN'in kapatılmasını gerektirdiği 
konusundaki 2005 tarihli kararında; Türkiye'de farklı, Türkçe dışında başka 
bir anadilin varlığını iddia etmek, Anayasanın 3. maddesinde sözü edilen 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü prensibine aykırıdır 



kararıdır.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü diye bir ifade hürriyeti 
sınırlandırma sebebi olamaz, ama bizim Anayasamıza göre olur. Neden 
olamaz? Toprak bütünlüğü bir sebeptir, ama toprak bütünlüğü devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü demek değildir ya da bu o demekse, 
o zaman anadilde eğitimle ilgili 2005 tarihinde verilmiş olan bu hüküm 
yanlıştır.

Bir-iki nokta daha var, ama süremi aşacağım için son bir nokta olarak 
şunu belirteyim. Bu yakınlarda Taner Akçam'la ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi bir karar verdi ve Taner Akçam'a yönelik hiçbir soruşturma ve 
yargılama olmamış olmasına rağmen, Türk Ceza Kanununun 301. 
maddesinin bizatihi varlığının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal 
ettiğini vurguladı. Şimdi benim kafama takılan soru şu: Başlangıç bölümünde 
milliyetçi olduğunu belirten bir devlet düzeninde, bir sürü bu milliyetçi 
görüşü tahkim eden, işte YÖK Yasasına, Milli Eğitim Yasasına, her türlü 
yasaya, Sendikal Yasasına, Siyasi Partiler Yasasına filan sinmiş olan 
hükümlerle, bu milliyetçiliğini tahkim etmiş bulunan bir devlet düzeninde, bu 
301. madde var olmaya devam etmekte midir, etmemekte midir? Çünkü bir 
çelişki var hukuk düzeninin içinde, o da 90. maddenin son cümlesi 
Anayasanın. 

O da diyor ki; temel haklarla ilgili uluslararası sözleşmelerle, kanunlar aynı 
konuda farklı hükümler içerip de uyuşmazlık çıkarsa, sözleşme uygulanır 
diyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, mahkeme diyor ki 301. 
maddeyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasında çatışma var. O zaman 
artık Türkiye mahkemelerinin TCK 301'i hiçbir şekilde uygulayamamaları 
gerekir, bu 90. madde hükmü karşısında. Bunu uygulayamamak, acaba 
Anayasadaki devlet felsefesine ve diğer pozitif  hukuk normlarına aykırılık 
teşkil edecek midir? Bana sorarsanız etmez, ama nasıl bir değişiklik ihtiyacı 
içinde olduğumuz da aşikârdır. Türkiye devleti yeni bir Anayasa düzenine ve 
yeni bir pozitif  hukuk düzenine acilen geçmek zorundadır bu sebeplerden 
ötürü. 

Tabi devletsiz bir topluma doğru mücadelemiz, o ayrı bir mesele, ama asıl 
ifade özgürlüğüne o zaman kavuşacağımızı da tekrar vurgulayarak sözlerimi 
bitirmek isterim. Çok teşekkür ederim.



 

Kemal ŞAHİN
Hakim, Demokrat Yargı Derneği Genel Sekreteri

POLİTİK BİR HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE "İKİ 
YÜZLÜ" HUKUK DEVLETİ: TÜRKİYE

Kıymetli konuklar,

“Yargıçlar kararlarıyla konuşur” zihniyetini önemli ölçüde aşındırarak 

yargıçların ifade özgürlüğü mücadelesine öncülük eden ve de bu uğurda hatırı 

sayılır bir bedel ödeyen Demokrat Yargıçlar Hareketi yani Demokrat Yargı ve 

şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.Bu bağlamda İfade 

özgürlüğü mücadelesi uğrunda yaşama hakları ellerinden alınanları, 

katledilenleri saygıyla anıyorum.Yine ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları 

için yargılananları, ceza tehdidi altında bulunanları hapsedilenleri, herhangi 

bir şekilde az ya da çok maddi ya da manevi mağduriyet yaşayanları ayırt 

etmeksizin saygıyla selamlıyorum.

İfade özgürlüğü ve hukuk devleti kavramlarını tek başına ayrı ayrı ya da 

birbiriyle ilişkisi bakımından çok yönlü olarak ele almak süre kısıtlı olmasa da 

mümkün değil,kısıtlı bir sürede zaten bunu düşünmek dahi imkansız.Bu 

nedenle ben sizlerle ifade özgürlüğünün politik yönü, politik bir hak olarak 

ifade özgürlüğü hakkının varlık nedeni, Türkiye gerçeğinde politik bir hak 

olarak ifade özgürlüğü hakkı- hukuk devleti ilişkisi, yeni yargı ve ifade 

özgürlüğü hususlarına ilişkin düşüncelerimi paylaşmayı deneyeceğim.

Düşünce ve İfade özgürlüğü kişinin düşünme, kendini tanımlama, 

dönüştürme ve sorgulama işlevi yönüyle insanın bizzat kendi yaşamına içkin 

olduğu kadar, kamusal organların denetimi, eşit vatandaşlık, kendi kendini 

yönetme olgularının gerçekleşmesi, demokratik ve özgür bir toplumun 

oluşum sürecine herhangi bir otoritenin müdahalesi olmaksızın kendi 

taleplerini ve tecrübelerini katması bakımından toplumsal yaşama, dolaysıyla 



politik yaşama içkin bir haktır. Yani demokratik ve özgür bir toplumun varlığı 

için politik bir hak olarak hayati önemi haiz bir hak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Politik bir hak olarak gerçek anlamda ifade özgürlüğünün 

gerçekleşmesi demek, insanın rastgele kafasında bir şey tasarlaması ya da 

aklından bir şeyler geçirmesi ve bunu öylesine açıklaması değil, belirli bir 

amaç için bir düşüncenin muhataplarına ulaşması ve onlar tarafından 

içselleştirilmesinin tasarlanarak açıklanıyor olması ve de muhataplarına 

ulaşabilmesidir.Ancak bu süreç sağlıklı birşekilde gerçekleştiğinde, düşünce 

ve ifade özgürlüğünün gerçekleşmesinden söz edilebilir.

Bu anlamda politik bir hak olarak düşünce özgürlüğünün varlık nedeni; 

devlet denilen aygıtın, onun organlarının, kurumlarının, işlemlerinin, 

tasarruflarının özgürce ve en ağır bir şekilde eleştirebilmektir. Bunu 

yapabilmek için bir başka güvenceye ihtiyaç vardır, her şeyden önce. O da 

bilgilenme hakkının güvencede olmasıdır.Yani yurttaşların resmi bilgi, belge, 

düşünce ve kanaatlere kolaylıkla ulaşabilme olanaklarına sahip olması ve bu 

yöndeki kanalların tüm yurttaşlara eşit bir şekilde açık olması elzemdir.Bir 

başka deyişle, belirli bir amaç için kamuoyuna açıklanabilecek bir düşüncenin 

oluşması için, bilgilenme ve düşüncenin oluşum süreçlerinin güvencede 

olması bir önkoşul olarak şarttır.”Sır kültürü”nün hakim olduğu, şeffaflığın 

olmadığı bir devlet düzeninde bu önkoşulun gerçekleşmesi mümkün değildir.

 Politik bir hak olarak ifade özgürlüğü ile hukuk devleti arasında olumlu 

bir ilişki var mıdır? Bu soruya yanıt olarak, vardır da diyebiliriz, yoktur da 

diyebiliriz. Hukuk devleti kavramına ne anlam yüklediğimize bağlı olarak 

yanıt değişebilir. Eğer hukuk devletinden sadece yürürlükteki kanun ve bu 

kanunlara dayanılarak oluşturulmuş hukuksal yapıları anlıyorsak, hukuk 

devletinin bir hak olarak ifade özgürlüğü ile bir bağı olacağını sanmıyorum. 

Böyle bir devlette,kanunla düzenlenen neyse ifade özgürlüğü de odur. Hukuk 

devletine yükleyeceğimiz anlam bu ise, yeryüzünde hukuk devleti olarak 

nitelendiremeyeceğimiz devlet yok gibi.Bu anlamda da Türkiye'yi hemen 

hemen her şeyi kanunla düzenlediği ya da her konuda kanun ihdas ettiği için “ 

hukuk devleti”ne en iyi örnek gösterebiliriz.Yok eğer, hukuk devleti 

kavramından tüm yurttaşları için hiçbir ayırım yapmaksızın eşit hukuksal 

güvenceler tesis eden, varlık nedenini kendisini, organlarını daha doğrusu 

otoriteyi yurttaşlarının temel hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırmak olarak 

gören, insan haysiyetini her şeyin üstünde tutan demokratik ve insancıl bir 

hukuksal düzen olarak anlıyorsak, (ki öyle anlamamız gerektiğine 



inanıyorum, bir haksızlıkla karşılaştığına inanan herkesin klişe lafı olan 

“Türkiye bir hukuk devletidir!” söyleminden de bu tür bir anlama vurgu 

yapıldığını düşünüyorum) o zaman bir hak olarak ifade özgürlüğü ile hukuk 

devleti arasında anlamlı bir ilişki arayabilmenin mümkün olduğunu 

düşünüyorum.Yani bu yönüyle politik bir hak olarak ifade özgürlüğünün 

sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine hukuk devleti hizmet edebilir. Politik bir 

hak olarak ifade özgürlüğünün etkin kullanımı da hukuk devletinin 

güçlendirilmesine katkı sunabilir.

 Peki Türkiye bu anlamda bir hukuk devleti mi, ya da hukuk devleti 

kavramının neresinde?

Bu soruya yanıt verebilmek için iki alanın mercek altına alınması gerekir. 

Birincisi normatif  alan, ikincisi ise, onun pratikleridir. Politik bir hak olarak 

ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilişkisinin Türkiye gerçeğindeki durumunu 

ortaya koyabilmek için her şeyden önce “tüm yurttaşlar için eşit hukuksal bir 

yapı var mı, eşit bir suç politikası var mı?”sorusunun yanıtlanması gerek. Bir 

tarafta Terörle Mücadele Yasası, Ceza Muhakemesi Yasası'nın 250,251 ve 

252. Maddeleriyle özel yetkili mahkemeler ve özel yargılamalar, diğer tarafta 

Türk Ceza Yasası ve normal ceza yargılaması var.İki ayrı normatif  yapı var, 

adeta iki ayrı anayasal düzen var. Terörle Mücadele Yasası ile getirilen 

normatif  yapının bu ülkenin birincil anayasal düzeni olduğunu söyleyebiliriz. 

Türk Ceza Yasası'nda yer almasına rağmen aynı suçların,aynı isim ve 

tanımlamayla Terörle Mücadele Yasası'nda yer almaktadır. Tamamen temel 

hak ve özgürlükler ve özellikle de ifade özgürlüğünü daraltan hatta imha 

eden yasal düzenlemeler söz konusudur. Örneğin, ceza yasalarında yaptırıma 

bağlanan bir eylem terör suçu ile ilişkilendirildiğinde verilecek cezanın yarı 

oranında artırılması,sorguda üç avukattan fazla bulunduramama, verilen 

cezanın üçte ikisi yerine, dörtte üçünün infaz edilmesi vb.gibi. Yani aynı 

eyleme iki farklı yargılama usulü, iki farklı yaptırım ve iki farklı infaz biçimi 

söz konusudur.

 Hukuk devleti kavramı tüm yurttaşlar için her şeyden önce tek bir 

normatif  yapının, tek bir anayasal düzenin, tek bir hukuksal düzenin varlığını 

zorunlu kılar. Şekli anlamda hukuk devletinin birincil koşulu budur. Bu 

yönüyle Türkiye'nin şekli anlamda dahi bir hukuk devleti olmadığı 

söylenmelidir. Herşeyden önce bu tespitin yapılması kaçınılmazdır. Aslında 

Türkiye “iki yüzlü”bir “hukuk devlet”idir.Birincil normatif  yapı aslında 

politik bir hak olarak düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasını 



tamamen önlemeye yöneliktir.Bir başka deyişle ifade edememe 

özgürlüğünün güvenceleri söz konusudur.Politik bir hak olarak ifade 

özgürlüğü önündeki engel sadece bu mu? Elbetteki hayır. Özellikle de 

politik bir hak olarak ifade özgürlüğünün kullanılmaması için Türk Ceza 

Yasası'nda bazı eylemleri suç olarak kabul eden birkaç maddeye değinmek 

zorunludur.

 Bu maddelerden bazıları;

-TCK.215- Suçu Ve Suçluyu Övme (İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş 

olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır.)

Bu maddeye göre, devletin öldürdüğü bir insanı mezarı başında anmak, 

hatta bir annenin oğlunu mezarı başında anması suç. Abdullah Öcalan'a “ 

sayın” diye hitap etmek suç. Emekli bir öğretmenin  köylüsü ve çocukluk 

arkadaşı “ MazlumDoğan”dan övgüyle bahsetmesi suç. Hüseyin 

Velioğlu'nu mezarı başında anmak suç. Ertuğrul Karakaya'nın annesinin 

'Ertuğrul Yaşıyor” pankartını taşıması suç. Hatta “Parasız eğitim istiyoruz” 

pankartı açtıkları için 19 ay tuutuklu kalan iki üniversitelinin maruz kaldığı 

bu uygulamayı protesto eden gençlerin eylemi bu madde kapsamında suç, 

yani sabit olmayan bir suçun “ suçu ve suçluyu övmek suçu” olarak 

değerlendirilmesi söz konusu. Peki size soruyorum: Siz hiç devleti 

dolandırmaktan mahkum olan birisini övenlerin bu maddeden bırakınız 

mahkum olmayı,soruşturulduğunu dahi hatırlıyor musunuz? Ya da faili 

meçhul cinayetlerde başaktör olan hatta bu yönde çeteden mahkum olan 

birisine “ Türkiye seninle gurur duyuyor!” sloganlarını atanların 

soruşturulduğuna hiç rastladınız mı? “Devletin malı deniz, yemeyen 

domuz” atasözünü sık sık tekrarlayanların herhangi bir takibata uğradığını 

hatırlıyor musunuz? Demek ki, bu madde herhangi bir suçu ve suçluyu 

övmeyi suç saymak için getirilmemiş.

-TCK.288- Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbü (1) Bir olayla ilgili 

olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle 

sonuçlanıncaya kadar savcı,hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları 

etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Adil yargılamayı kim etkileyebilir? Daha doğrusu soruşturma ve 

kovuşturmanın baş aktörleri olan savcı ve yargıcı adil yargılama hakkının 

ihlaline yol



 açacak davranışlarda bulunmaya kimin etkisi olabilir? Yanıt çok basit: 

Yargıç ve savcı hakkında atama, terfi yetkilendirme vs. gibi konularda 

doğrudan ya da dolaylı olarak kim yetki ve tasarruf  sahibi ise yargıç ve savcıyı 

da o etkileyebilir, dolaysıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun 

failleri ancak bu pozisyonlarda olan kişiler olabilir. Peki bu pozisyonda 

olanların bu suçun faili olduğuna dair bir tek örnek var mı? Mesela Başbakan, 

Adalet Bakanı, HSYK üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının bu 

suçlamaya muhatap olduğunu bilen var mı?Benim bildiğim yoktur.Ama 

yargıç ve savcılar üzerinde hiçbir yetkiye sahip olmayan sıradan binlerce 

yurttaştan bir kısmı mahkum olmuş, bazılarının yargılaması devam 

etmektedir. Medyanın, sivil toplum örgütlerinin veya yurttaşların devam eden 

davalarla ilgili açıklamalarda bulunması ve kamuoyu oluşturması yargıç ve 

savcının da bundan etkilenmesi kötü bir şey değil,aksine iyi de olur. Yargı 

halka ait olduğuna göre, yargının yönünü halka çevirmesinden memnuniyet 

duymak gerek. Yargı yönünü devlete ya da yargı içindeki iktidara çevirdiğinde 

korkmak gerek, geçmişte ve bugün olduğu gibi.

-TCK.301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin 

Kurum Ve Organlarını Aşağılama 1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci 

fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine 

bağlıdır.

Bu madde ile Türk Milleti ve devleti ve organlarını aşağılama suç olarak 

kabul edilmiştir.Öncelikle “Türk Milleti” kavramından ne anlaşılması gerekir? 

Maddenin gerekçesinde Türk Milleti'nden ne anlaşılması gerektiği“ Bu varlık 

Türk Milleti kavramından geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün 

iştirakçileri olan toplumları da kapsar” şeklinde açıklanmıştır. Buna göre 

TCK.301 sadece Türkiye'nin değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders 

kitaplarının en arka sayfasına konulmasını zorunlu kıldığı Türk Dünyası 

Haritası'nda yer alan Azerbaycan,Türkmenistan, Kırgızistan, KKTC, 

Kazakistan ve Özbekistan ülkelerini kapsayarak bir Dünya Türklüğü 

kimliğinin saygınlığı ceza normuyla korunmaya çalışılmaktadır.Herşeyden 



önce Türkiye'nin böyle bir görevi olabilir mi? “Türk Milleti”nin “ Türk 

Kültürü” ile özdeşleştirilmesi ve de saygınlığının ceza normu ile korunması, 

diğer kültürlerin korunmaması bir ayrımcılık değil mi?Devletin kendisi 

bizzat yurttaşları arasında ayrımcılık yapmakta ve yurttaşlarını 

bölmektedir.Devletin yurttaşları arasında ayrımcılık yaptığı bir durumda, 

politik bir hak olarak ifade özgürlüğünün gerçekleşmesi mümkün değildir.

Devlet ve organlarının saygınlığının korunmasına gelince, her şeyden 

önce devlet bir tüzel kişiliktir, saygınlık ve aşağılama maneviyat dünyasına ait 

kavramlardır. Tüzel kişiliklerin maneviyatla ilgisi olamaz. Maneviyat irade ve 

bilinç sahibi insanlara özgü bir şeydir. Ayrıca demokratik hukuk devletinde 

yurttaşların kaderlerini belirleyen kararları alan kamusal organlar, siyasi 

iktidar sorumluluğu taşıyanlar, iktidar kullananlar en ağır bir şekilde de olsa 

eleştiriden muaf  tutulamazlar. Aksi durumda politik bir hak olarak ifade 

özgürlüğünden ve hukuk devletinden bahsedilemez.

-TCK.305 Temel Milli Yararlara Aykırılık (1)Temel millî yararlara karşı 

fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya 

kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylıolarak kendisi veya başkası için 

maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye'de bulunan yabancıya, üç 

yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar 

sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı 

oranında artırılır.

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma 

yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4)Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli 

güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

“Temel milli yarar” kavramının kendisi belirsiz ve muğlak olduğu kadar, 

aynı maddede temel milli yarar kavramından anlaşılması gereken olarak 

belirtilen “ bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve cumhuriyetin anayasada 

belirtilen temel nitelikleri”  kavaramlar da belirsiz ve muğlaktır. Aslında bu 

belirsizlik ve muğlaklık bilinçli bir tercihtir. Bunu nereden çıkarıyorum. 

Maddenin gerekçesine bakmak yeterli. Maddenin gerekçesinde “ Para, yarar 

veya vaat kabulü suretiyle bugün Türk Askerinin Kıbrıstan çekilmesi veya bu 

konuda Türkiye aleyhine bir çözüm yolunun kabulü için veya sırf  Türkiye'ye 

zarar vermek maksadıyla tarihsel gerçeklere aykırı Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın ve yayın yoluyla 



propogandasının yapılması gibi” eylemler temel milli yararlara aykırı fiiller 

olarak gösterilmiştir.

Aslında TCK.'nın 305 maddesindeki “ temel milli yarar” kavramıyla bazı 

devlet politikaları üzerinde düşünce ve görüş bildirme, eleştirel bir bakışla 

analiz etme, tartışma ve sorgulamasının engellenmesi amaçlanıyor.Bir başka 

deyişle bazı devlet politikalarının “temel milli dogma” ya da “ temel milli 

tabu” olduğu varsayılıyor. Eğer öyle olmasaydı, Türk Ceza Kanununda “ 

ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği” aleyhine filler suç 

olarak çok ağır yaptırıma bağlanmasına rağmen, TCK.305'te ikinci kez başka 

bir tanımlamayla yaptırıma bağlanır mıydı?

 -TCK.318- Halkı Askerlikten Soğutmak (1) Halkı,askerlik hizmetinden 

soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda 

yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir yurttaşın ahlaki tercih, dini inanç, felsefi görüş ya da politik 

nedenlerle askeri eğitim ve hizmette bulunmayı,silah taşımayı kullanmayı 

kamusal bir açıklama ile reddetmesi olarak tanımlanan vicdani red hakkını 

öne sürenler ve vicdani red hakkını öne sürenleri sözlü ya da yazılı anlatımla 

destekleyenler bu maddeden cezalandırılmakta. Basın ve yayın yoluyla 

yapılmasıhalinde cezanın artırılması, hatta bu hakkın öne sürülmesinin 

“terör amacı” ile yapıldığı varsayılarak Terörle Mücadele Yasası'nın 1. 

Maddesine göre terör suçu olarak da kabul edilebilmektedir.

 Oysaki, vicdani red politik bir hak olarak ifade özgürlüğü kapsamında bir 

hak olarak,Türkiye hariç Avrupa Konseyi'ne üye tüm ülkeler tarafından 

anayasal bir hak olarak tanımlanmış ve Azerbaycan dışındaki tüm ülkelerde 

bu hakkın kullanımının önündeki engeller kaldırılmıştır. Azerbaycan da 

uygulama aşaması çalışmaları yapmaktadır.

Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Yasası'ndaki bu ve buna benzer 

maddelerin tek bir hedefi vardır. O da politik bir hak olarak ifade 

özgürlüğünün gerçekleşmesini önlemektir. Her madde politik bir hak olarak 

ifade özgürlüğüne yöneltilmiş bir silahtır. Bu konsept ile bir yandan  yurttaşlar 

“evcilleştirmek” ve “ehlileştirmek” amaçlanmıştır. Diğer yandan meşru ve 

haklı olmayan bir çok şey yasa haline getirilmiş ve yasaklanmıştır.Yapılanın 

adı, adaletsizliğin ve haksızlığın yasallaştırılmasından başka bir şey 

değildir.Haksızlığın yasal olarak var olduğu bir devletin hukuk devleti ile 

hiçbir bağı olamaz. Terörle Mücadele Yasası'nın öncülüğü ile oluşturulan 

konsept politik bir hak olarak ifade özgürlüğü hakkını kullanacaklara sadece 



iki seçenek dayatıyor:” Ya bilincinizi hapsedersiniz ya da bedeninizi 

hapsedersiniz” Politik bir hak olarak ifade özgürlüğünden söz edebilmek için 

her şeyden önce, haksızlığı ve adaletsizliği yasal hale getiren bu yapının tüm 

türevleriyle birlikte ortadan kaldırılması gerekir. Politik bir hak olarak ifade 

özgürlüğünün kullanılmasının sınırı olmalı mı, olacaksa ne olmalı? 

tartışmasına, toplumun farklı kesimleri için ifade özgürlüğünün bulunmadığı 

bir ortamda girmeyi ve bir cümle dahi sarf  etmeyi abesle iştigal sayıyorum.

Normatif  yapı bu, peki pratikleri olan yargının kararları ne durumda? Bir 

başka deyişle “Yeni yargı” nın politik bir hak olarak ifade özgürlüğüne bakış 

açısı ne durumdadır?

12 Eylül Referandumu sonrasında öncekinden az da olsa demokratik bir 

şekilde inşa edilmesi umut edilen HSYK ile Anayasa Mahkemesi ne yazık ki, 

toplumun demokratikleşme taleplerine aykırı bir şekilde oluşturuldu.Bu 

oluşum ve seçim süreci üzerinde durmayacağım, her iki organın faaliyetleri 

üzerine birkaç tespitte bulunmak is tiyorum. Önceki HSYK kendisini 

eleştirenleri cezalandırıyordu, şimdiki ise icraatlarını onaylamayanları dahi 

cezalandırmaktadır. Kendisine muhalif  beyanlarda bulunan ve tasarruflarını 

onaylamayan yargı örgütlerinin temsilcilerini cezalandırmış ve mağdur 

etmiştir.HSYK bir yılda on beşin üzerinde atama kararnamesiyle beş bine 

yakın yargıç ve savcının görev yerini ve pozisyonunu değiştirmiştir. HSYK 

adeta IX. Roma Katolik Kilisesi tarafından kurulan Engizisyon 

Mahkemesi'nin “ Birinci Enkizitör”ü gibi çalışmıştır. “Birinci Enkizitör” 

canı istediği yere “taşınır”mahkeme kurardı,istediği savcıya yetki verir ya da 

yetkisini alırdı, keyfince yargıçlar kurulu atardı, yanlarına da infazla sorumlu 

işkencecileri ve cellatları alet edevatlarıyla birlikte verirdi.” Birinci Enkiztör” 

gibi çalışan HSYK tasarrufları sayesinde toplumun bütün kesimleri büyük 

bir hızla“terörist”leşiyor.

Eylül 2012 tarihinde bireysel başvuru hakkını da inceleyecek olan 

Anayasa Mahkemesi'ne gelince; politik bir hak olarak ifade özgürlüğünün 

kullanılmasına yönelik verdiği iki kararı dikkatlerinize sunmak isterim. 

Birincisi 12.07.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2011/51 sayılı 

kararıdır. Favlus Ay isimli bir vatandaşımız ad ve soyadını Süryanice 

kelimeler olan “Paulus Bartuma” olarak değiştirmek ister ve Midyat Asliye 

Hukuk Mahkemesi'ne başvurur.1934'te kabul edilen Soyadı Yasası'nın 3. 

Maddesindeki “…yabancı ırk ve millet isimleriyle…”ibaresinin eşitlik 

ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla dava dosyası Anayasa Mahkemesi'nin önüne 



gelir. Yeni atanan ve seçilen üyeleriyle daha demokratik bir yapıya kavuştuğu 

iddia olunan AYM uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar verir. 

Grekçesinde de ulusal yasa koyucunun“ ulusal bütünlüğün algılanabilmesi” 

ve “ devletiyle ilgili siyasal ve tarihi yapısına bağlı” kalarak soyadına 

sınırlamalar getirebileceğine hükmetmiştir. Daha da ileri giderek bu kuralın 

soyadını yabancı ırk ve millet ismi olarak almak isteyen herkese ayrım 

gözetmeksizin uygulandığını vurgulamıştır.Yani AYM diyor ki, “bu ülkede 

eşit ve eşitsizler olarak yurttaşlar iki ayrılmaktadır, bu kural eşitsizler için 

getirilmiştir ve eşitsizler arasında bu kural eşit bir şekilde uygulanmaktadır.”

 AYM'nin ikinci kararı ise TMK.187. maddesindeki” Kadın evlenmekle 

kocasının soyadını alır” hükmünün eşitlik ilkesine aykırılık iddiası üzerine 

verdiği 10.03.2011 tarihli ve 2011/49 sayılı kararıdır. AYM gerekçesinde, aile 

bütünlüğünün ancak kadının kocasının soyadını taşımasıyla mümkün 

olabileceğini, durum ve konumlarındaki özelliklerin kimi kişiler ya da 

topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabileceğini ve bunun da hukuk 

devletine aykırılık taşımadığını vurgulayarak talebi reddetmiştir. Her iki karar 

da oy çokluğu ile alınmıştır. Süryani bir yurttaş ile kadın bir yurttaşın 

kendisini ifade edememesinin eşitlik ilkesine aykırı olmadığı yönünde oy 

kullananların yarısından fazlası yeni üyelerden oluşmaktadır.Hatta Anayasa 

Mahkemesi raportörlüğünden Deniz Bakanlığı müsteşar yardımcılığına 

ataması yapılarak hülle ile yasal koşul oluşturulup bir ay sonra 12 Eylül 

Referandumu sonrasında üye olarak ataması yapılan ve sonrasında 

başkanvekili seçilenin de her iki kararda imzası bulunmaktadır.Şimdi bu 

AYM bireysel başvuru hakkını inceleyecek, yani bir bakıma İnsan Hakları 

Avrupa Mahkemesi'nin işlevini görecek!

 Devlet denen aygıtın kendisine yönelik eleştiriyi, sorgulamayı, hesap 

sormayı engelleyecek bir ortam yaratmak istemesinde aslında devletin 

doğası gereği bence şaşılacak bir yan yoktur. Devlet aslında tam da budur. 

Ancak çıplak devleti demokratik ve insancıl bir hukuksal yapıya 

dönüştürmek için o devletin sahibi olan yurttaşların sessiz kalması ve böyle 

bir yapıyı kabullenmesi şaşılacak bir durumdur.Tüm yurttaşların 

haksızlıkları yasal hale getiren ve insan haysiyetini dumura uğratan bu 

yapının karşısında durması gerekir.Belki tüm yurttaşlara böyle bir 

sorumluluk yüklemek insaf  sınırlarını biraz aşabilir. Ama yurttaşlar arasında 

bir sınıf  var ki, onlar için bu uygulamalara karşı çıkmak adına, bilincinin 

hapsedilmesi yerine bedeninin hapsedilmesini tercih etmek tarihi bir 



sorumluluktur. Hangi sınıftan bahsediyorum? Akademik camiadan, “ aydın” 

geçinenlerden, kendilerine“entelektüel” sıfatını yapıştıranlardan 

bahsediyorum. Ne yazık ki, bu camia bir entelektüele ve bir aydına 

yakışmayacak şekilde birkaç isim dışında bilincinin hapsedilmesini tercih 

etmiştir. Bu camia şunu bilmelidir ki, Halil Cibran'ın söylediği gibi “ Zalim 

zulmünü işletirken ak- ellilerin elleri temiz olamaz”

Saint Augustin “ Umudun iki güzel kızı vardır. İsimleri öfke ve cesarettir: 

Öfke şeylerin oldukları gibi kalmasını,cesaret öyle kalmamasını ister” 

demişti. Umudun “Cesaret” isimli kızından yana olanların çoğalmasını 

diliyor, buralarda bulunduğunuz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

                          



Av. Mihai TANASESCU
Bükreş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Romanya

THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH  AND STATE OF 
LAW
-THE CITIZEN, THE ADVOCATE, THE STATE-
As you may see, Distinguished Audience, My Dear Colleagues, I took the 

liberty to add a subtitle to the theme that I am very honored to present today 
in front of  You. 

I have included between the Subject who has the right to the Freedom of  

Speech – the Citizen- and the State –who has to provide us not only the law, 

but also the guaranties of  the State of  Law- the Advocate, as a guarantor of  

the Rights of  the Citizen. 

I strongly believe that the Right to Freedom of  Speech and the State of  

Law, or, in other words, the balance of  power between the Citizen and the 

State, brings us to an unfair balance, if  the Citizen is not protected by the 

Advocate. 

The State, not only due to all its administrative and bureaucratic 

structures, but also due to the presumption of  legality of  all its acts, is always 

more powerful than the Citizen. 

Under these conditions, in order to have a more equilibrated balance, the 

Citizen needs the Advocate to help him in protecting his individual human 

rights. 

This is why I always like to consider that our profession, the profession 

of  Advocate, is a mirror of  the Democracy. 

A more democratic State will understand that its Citizen needs the 

protection of  an Advocate.



This kind of  a State will always encourage the development of  the 

profession of  Advocacy, because It understands the need that a strong 

Advocacy profession in the service of  the Client is, in fact, in the benefit of  

the State, because it helps the Citizen to be a quasi-equal partner of  Dialogue 

with the State and will contribute to the democracy of  the System. 
A Dictatorial State will always try to limit the role of  the Advocate in the 

Judicial System or, at the limits, to eliminate him from the Judicial System. 

I think that the best example in this matter is China, where, in the period 

of  1980, the profession of  lawyer did not exist. The “Act of  Justice” was 

done only by prosecutors and judges.

In that period, there, we could not speak about a Dialogue between the 

State and the Citizen (I have to say that I am very proud to see the 

development of  our profession in China in the last thirty years and, obvious, 

we have to congratulate our colleagues from China for their achievements in 

the development of  the Democracy). 

This item – the level of  Democracy in a country or another- opens other 

questions.

Is Democracy a permanent state of  being, or, other saying, is it a must for 

a Society? 

A Generation that was born in a Democracy might consider that the 

Democracy is only a gift, not a permanent fight?

Do we have to fight every day for our Democracy?

I consider that, does not matter in which country, the answers to the first 

two questions have to be negative and the answer to the third question must 

be absolute positive. 

And here, I repeat, I do not speak about a state or another, but about the 

balance between State and Citizen, since the first Democracy –Respublica- 

was created, more than 2000 years ago. 

I believe that in this moments we are living times when our society is 

facing significant changes, that may alter the system of  values on which it is 

based. 

This situation shall obvious affect the relation between State and Citizen, 

and, as a consequence, the relation between the Lawyer, as defender of  the 

human rights of  the Citizen and the State.

And this is not an idea applicable for a country or another, in my opinion 



we may speak about a general situation -with some particularities for each 

geographical and political area- all over the world.

We may see, after 9/11, an offensive of  the State against the Citizen, 

having as a “reason” the protection of  the Society, the “general human 

rights”, with the risk of  not respecting the individual human rights. The 

security of  the State, of  the Society, prevails towards the Individual Human 

Rights. 
This is why this theme – The Right to Freedom of  Speech and State of  

Law- brought us the possibility to remeber some rules of  the Democracy. 

1. The Right to Freedom of  Speech is protected, in any Modern 

Constitution.

2. The Right of  Speech belongs to the Citizen.

3. The Advocate is in the service of  his Client.

4. The Advocate represents the Client in front of  the State and any 

other Authorities <the State>.

However, in any System, the State will always try to limit, in a way or 

another, the Constitutional Right of  Freedom of  Speech of  the Citizen. 

As a consequence, the Citizen will feel the limitation and will go to the 

Advocate to ask him to protect his rights. 

The Advocate must represent the Citizen and protect his rights in front 

of  the State. 

Due to that, the State will try to weaken the relation between the Citizen 

and the Advocate, trying to make the Citizen losing the trust in the Advocate. 

In this way, in fact the State tries to limit the Freedom of  Speech of  the 

Citizen. 

If  the Citizen looses the trust to speak open to his Advocate, how would 

he have the courage to speak openly in the public space, in the Agora?

How can the State try to weaken the relation between the Citizen and the 

Advocate?

By more meanings, two of  them been obvious in these days: 

I. The limitation of  the professional secret

As you know very well, the professional secret of  the Advocate, as an 

absolute right of  the Client and an absolute obligation of  the Advocate, is 

mentioned,  s ince centuries,  in most of  the legis lat ions.  

However, during history, the absolute character of  the professional secret 



has become more relative.

And here I have to go again to the relation between the level of  

Democracy of  a State and our Legal Profession. 

As more democratic a State is, as more the principle of  the professional 

secret of  the Advocate is respected.

After 9/11 we may easily see that in many countries, also in the European 

Union, the Advocate, if  he receives from the Client information regarding 

criminal situations related to terrorism and to money laundry, is obliged by 

law to report to the State without even informing his Client about that. 

The National Bodies of  Lawyers (Advocates) are in a permanent fight, 

using all legal means, with their States in order to change this situation. 

Also the international bodies of  lawyers, as Union Internationale des 

Avocats, International Bar Association, CCBE, are in a permanent fight to 

get a changing of  the legislation. 

And, upon my information, in two EU countries, Belgium and France, 

the Constitutional Courts have considered unconstitutional the provisions 

that are obliging the Advocate to report, by not respecting the obligation of  

professional secret. 

As I said before, it is a permanent fight for Democracy…

II.   The Tentative to include Advocates in the category of

businessmen.

Another tendency is to consider that the profession of  Advocate has 

become a real business, with the consequence that the Advocate is no more a 

defender of  the human rights of  the Citizen, but just a businessman.

This idea has as a direct consequence the way in which the Advocate is 

seen by the Citizen. 

Based on these premises, in the eyes of  the Citizen the Advocate is no 

more ''the Person to be trusted”, but only ''another person who is trying 

to make money from my case”. 

More and more, even in international bodies, we may hear that the 

Advocate is nothing else than a participant at the civil and commercial circuit 

and he has to be treated without any privilege, like all the other competitors 

on the market. 

How can we respond to this real danger of  changing the image of  our 

Profession?



In my opinion, it is only one way:

By fully respecting the Deontology of  our Profession, that is crucial for 

keeping our identity as Advocates.

Respecting our Deontology, the moral of  our professional group, is in 

my opinion, the key of  getting the respect of  the State and the trust of  the 

Citizen. 

And if  we arrive to get the respect of  the State and the trust of  the 

Citizen, than we may say that our mission, to protect the Freedom of  Speech 

of  the Citizen in front of  the State, is accomplished. 

And, without any doubt, this is our contribution to the State of  Law.

Because State of  Law may exist, in my opinion, only in this triangular 

relation: Citizen, Advocate and State.  



Av. Tuncay  ALEMDAROĞLU
Ankara Barosu

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- “Suçsuzluk Karinesi” konulu açık oturuma hoş geldiniz. 

Oturum Başkanımız Sayın Av. Tuncay Alemdaroğlu'nu alkışlarınızla sahneye 

davet ediyorum. Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün'ü sahneye davet 

ediyorum, Yrd. Doç. Dr. Barış Erman'ı sahneye davet ediyorum, Yrd. Doç. 

Dr. Murat Önok'u sahneye davet ediyorum.

Av. TUNCAY ALEMDAROĞLU (Oturum Başkanı)- Efendim 

konuşmacı arkadaşların ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Ankara Baromuzu geleneksel hale getirdikleri bu uluslararası etkinliği devam 

ettirdikleri için, baronun bir üyesi olarak kendilerine teşekkür edip 

kutluyorum. Ayrıca içinde bulunduğumuz bu mekânın yapılmasında çok 

büyük katkıları olan çok değerli sınıf  arkadaşım, arkadaşım, dostum, 

baromuzun önceki başkanı, Birliğimizin önceki başkanı Sayın Özdemir 

Özok kardeşimi de bir kez daha saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyorum.

Konumuz suçsuzluk karinesi. Suçsuzluk karinesi ceza hukukuna, 

modern ceza hukukunun temel konularından birisi olarak giren ve sanığın 

suçsuz olduğunu kanıtlama yükümlülüğünden kurtaran, iddia makamını 

sanığın ya da zanlının suçlu olduğunu kanıtlama, ispat yükünü iddia eden 

makama veren, yönelten, ceza hukukunun şu anda vazgeçilmez temel 

kurallarından birisi olarak günümüze gelen ve bu sadece ulusların 

Anayasalarında garanti altına alınmayan, ayrıca İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesinin 11, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddelerinde ve 

bizim Anayasamızın da 38. maddesinde pozitif  kural haline gelen bir kural.

Ancak, bu oturumlarda, bundan önceki oturumlarda, dün ve evvelki gün 

izlediğimiz gibi ve konuşmacıların bize aktardığı gibi, sadece bunların 



yasalarda yazılı olması yetmiyor, bir de uygulamalarının olması gerekiyor. 

Bunları uygulayıcılar da, elbette başta hukukçular olmak üzere kamuda görev 

yapan, kamu adına görev yapan herkesin olması gerekiyor. Bu bağlamda, 

suçsuzluk karinesi sadece yargılama salonlarının, mahkemelerin içinde kalan 

bir kural mı? Bu kuralın dışarıdaki görüntüsü ya da uygulaması nasıl olacak? 

Basın özgürlüğüyle suçsuzluk karinesini nasıl bağdaştıracağız? Kişinin susma 

hakkı ve kendi aleyhine delilleri sunmasının istenememesi kuralıyla bu 

suçsuzluk karinesini nasıl bağdaştıracağız ve buna benzer soruları çok değerli 

öğretim üyesi arkadaşlarımız Sayın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültemizin 

Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün ve 

İstanbul Bilgi Üniversitesinin Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Barış Erman ve Koç 

Üniversitesinden Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat 

Önok'la birlikte tartışacağız.
Konuşmalar 20 dakika olacak, zaman kalırsa eğer, sizlerden de kalan 

zamanla orantılı olarak soru ve katkınızı isteyeceğiz. Buyurun sırayla, şimdi 
Sayın Güneş Okuyucu Ergün.



Yrd. Doç. Dr. Güneş Okuyucu ERGÜN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

SUÇSUZLUK KARİNESİ: "ALICE HARİKALAR DİYARINDA"

“Masallar çocuklara canavarların var olduğunu söylemez; 

Çocuklar zaten bilirler bunu.

Masallar çocuklara canavarların alt edilebileceğini söylerler.” 

G. K. Chesterton

I.GİRİŞ

“Bilinen ve kullanılan kelime sayısı, demokrasinin gelişmişlik derecesi ve fırsat eşitliği 
1ile doğru orantılıdır. Az kelime ve az fikir; az fırsat ve az demokrasi anlamına gelir.”  

Kelimeler, hiçbir rejimde demokratik rejimlerde olduğu kadar önem 

taşımazlar. Çünkü demokrasi, tartışmadır, ortak akıldır ve düşüncelerin, 

inançların dolaşımına dayanır. Bu dolaşımın biricik aracı ise, kelimelerdir. 

Ancak kelime sayısı, tek başına, demokrasinin gelişmişlik derecesini ve 

toplum hayatının kalitesini göstermeye yetmez. Bunun için kelimelerin 

kalitesine, yani ne kadar sağlıklı olduklarına, nasıl kullanıldıklarına ve ne ifade 
2edebildiklerine de bakmak gerekir.  Bugün, bu açıdan bakıldığında 

kelimelerin, kavramların ve dolayısıyla ilkelerin durumu endişe vericidir. 

Kullanılan kelimelerin sayısının azalması, anlamlarının değiştirilmesi, 
3manipüle edilmesi, kötüye kullanılması ile adeta “yeni bir dil”  ortaya 

çıkmaktadır. Kelimelerin “anlamlarının anlamsızlaştığı” bu yeni dilin 

 1 CAROFIGLIO, Gianrico: La manomissione delle parole, Rizzoli, Milano 2010, s. 17.
 2 Bkz. CAROFIGLIO: La manomissione,  s. 17-21.



kullanıldığı ortamda değerler de değersizleşmektedir. Kelimeler anlamsız, 

değerler değersiz olunca ilkeler de işlevsiz kalmaktadır. 

Savunma ve adil yargılanma hakkı bakımından hayati öneme sahip olan 

suçsuzluk karinesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Söz konusu ilkenin 

kendisinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi için, hem toplum tarafından 

hem de uygulamacı ve araştırmacılar tarafından gerçek anlamıyla 

özümsenmesi gerekir. Bugün suçsuzluk karinesine karşı çıkan, suçsuzluk 

karinesi olmasın diyen kimse yoktur. Ancak, suçsuzluk karinesine açıkça 

karşı çıkmaktan çok daha vahim ve tehlikeli olmak üzere; herkes söz konusu 

ilkeye farklı anlamlar yüklemekte ve bu ilkeyi farklı şekilde uygulamaya 

kalkışmaktadır. Bu durum, açıkça karşı çıkmaktan daha tehlikelidir çünkü 

açıkça karşı çıkılması halinde karşılaşılacak tepkilerle karşılaşmaksızın ve 

kimse farkında olmaksızın, söz konusu ilke işlevsizleşmekte, 

anlamsızlaşmaktadır. AİHM de, 6/2. maddesi de dâhil olmak üzere, 

AİHS'nin teorik ve aldatıcı değil, aksine, elverişli ve etkili olan hakları garanti 
4edecek şekilde yorumlanması gerektiğini söylerken  bu hususu 

vurgulamaktadır. 

II.  SUÇSUZLUK KARİNESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI

1. Genel Olarak
5Suçsuzluk karinesi,  hukuki temellerini 1789 Fransız Kişi ve Vatandaş 

 3 George Orwell'in, muhalif  düşünceleri yok etmeye çalışan totaliter bir devlet sistemini konu alan “1984” 
isimli anti-ütopik romanında, Okyanusya devleti, elektronik aygıtlar ve düşünce polisleri aracılığıyla halkı 
sürekli izlemek ve “yenisöylem” (newspeak) adı verilen yeni bir dil geliştirmek suretiyle, kişilerin düşünce 
kontrolünü sağlamayı hedeflemektedir. “Yenisöylem, Okyanusya'nın resmi diliydi ve İngsosun, yani İngiliz 
sosyalizminin ideolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuştu. … Yeni söylemin amacı, sadece İngsos 
yandaşlarının dünya görüşüne ve düşünsel alışkanlıklarına uygun bir ifade aracı sağlamak değil, aynı zamanda bütün öteki 
düşünce biçimlerini imkânsız hale getirmekti. Amaç, yenisöylem tamamen benimsendiği ve eski söylem unutulduğu zaman, 
her türlü sapkın düşüncenin – ki İngsos ilkelerinden sapan her düşünce sapkın bir düşünceydi- kelimenin tam manasıyla 
akıldan dahi geçirilemez hale gelmesi idi -en azından düşünceler kelimelere dayandığı ölçüde. … Bu, kısmen yeni sözcükler 
icat ederek, ancak esas itibariyle, istenmeyen sözcükleri bertaraf  ederek veya bu tür sözcükleri sapkın anlamlarından ve 
mümkün olduğu ölçüde her türlü yan anlamlarından arındırarak yapılıyordu. Kelime sayısının azaltılması, sapkın 
kelimelerin ortadan kaldırılmasının ötesinde başlı başına bir amaçtı. ... Yenisöylem, düşünce ufkunu genişletecek biçimde 
değil, daraltacak biçimde kurgulanmıştı ve kelime seçeneklerinin minimuma indirilmesi de bu amaca dolaylı olarak hizmet 
etmişti.…  [B]ir zamanlar sapkın anlamlar taşıyan sözcükler, bazen elverişlilik uğruna kullanılmaya devam edilse bile, bu, 
sadece istenmeyen anlamlarından arındırılarak yapılıyordu. Onur, adalet, ahlak, enternasyonalizm, demokrasi, bilim ve din 
gibi sayısız sözcük yok olup gitmişti. Birkaç göstermelik sözcük onları içine almış, içine alırken de ortadan kaldırmıştı. … 
Her azaltma bir kazançtı; zira seçim alanı ne kadar daralırsa, düşüncenin yoldan çıkma ihtimali de o kadar azalır. …” 
(ORWELL; George: Nineteen Eighty Four, The Camelot Press, Londra 1959, ss. 305-315). 

 4 Allenet de Ribemont v. Fransa, Başvuru no. 15175/89, 10 Şubat 1995, para. 35.
 5 Suçsuzluk karinesine ilişkin terimsel sorun hakkında ayrıntılı tartışma ve değerlendirmeler için bkz. 

FEYZİOĞLU, Metin: “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi", AÜHFD, yıl: 1999, cilt. 48, sy. 1-4, ss. 135-163, s. 137-139.



Hakları Bildirgesinde bulur. Bugün, bizim hukukumuz da dâhil olmak üzere, 

ulusal ve uluslararası pek çok metinde güvence altına alınmıştır. Gerçekten de 

suçsuzluk karinesi, Fransız Kişi ve Vatandaş Hakları Bildirgesinin 9. 
6

maddesinde,  BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 11/1. 
7 8maddesinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2. maddesinde,  Avrupa 

9Birliği Temel Haklar Şartının 48. maddesinde  ve Anayasamızın 38/4. 
10 maddesinde ifadesini bulmaktadır. 

Suçsuzluk karinesi, kişinin suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya 

kadar, suçlu sayılmamasını ve ceza hukuku müeyyidelerine tabi 
11tutulmamasını ifade eder.  Ancak akla ve mantığa uygun gerekçelere 

dayanan her türlü şüphe bertaraf  edildiği takdirde, bir kişinin suçluluğu sabit 
12olur.  Zira suçsuzluğuna dair bütün gerekçeli şüphelerin yenilmesine kadar 

13kişi, hukuken suçsuz kabul edilir.  Dolayısıyla, suçluluğu ispatlanamazsa 
14şüpheden sanık yararlanacak ve beraet edecektir.

Suçsuzluk karinesi, temel bir insan hakkıdır. Hatta ceza muhakemesinde 

şüpheli ve sanığa tanınan hakların gerçek anlamlarıyla hayata geçirilebilmesi, 

suçsuzluk karinesine uyulmasına bağlıdır. Zira suçsuzluk karinesinin 

uygulanmadığı bir sistemde, savunma ve adil yargılanma haklarının 
15varlığından söz edilemez.  Ancak kesin hükümle mahkûm edilene kadar 

 6 “Herkes suçlu olduğuna karar verilene kadar masum kabul edildiğinden, tutuklama zorunlu görüldüğü 
hallerde, kaçmasını engellemek için gerekli olanın ötesindeki her türlü haşinlik kanun tarafından ağır 
biçimde cezalandırılmalıdır.” (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/ 
root/bank_mm/anglais/cst2.pdf).

 7 “Bir suç isnadı altında olan herkes, savunma hakkı bakımından gerekli bütün güvencelerin sağlandığı aleni 
bir yargılamada suçluluğu hukuken sabit olana kadar masum sayılma hakkına sahiptir.” 
(http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a11).

 8 “Bir suç isnadı altında olan herkes, suçluluğu hukuken ispatlanana kadar masum sayılma hakkına sahiptir.” 
(http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+ additional 
+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/).

 9 “Bir isnad altında olan herkes, suçluluğu hukuken ispatlanana kadar masum sayılır.” 
(http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm).

 10 “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

 11 FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 139. Anayasa Mahkemesi de suçsuzluk karinesini “hakkında 
suç isnadı bulunan bir kişinin, adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene 
kadar masum sayılması” şeklinde tanımlamaktadır ( AYM, E. 2004/116, K. 2008/74, T. 06.03.2008.).

 12 FEYZİOĞLU, Metin: Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat,  Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s.184.

 13 FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 139. 

 14 ÖZTÜRK, Bahri /TEZCAN, Mahmut /ERDEM, Mustafa Ruhan /SIRMA, Özge /SAYGILAR, 
Yasemin F. /ALAN, Esra: Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara 2009, s. 132; 
DEMİRBAŞ, Timur: Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması, Seçkin, Ankara 2011, s. 84; 
FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 139.



kişinin suçsuz kabul edilmesi halinde, ceza muhakemesi yapmanın ve 
16

savunma hakkının bir anlamı; bir işlevi olabilir.  Sanığın peşinen suçlu olarak 

görüldüğü bir muhakeme, bugün anladığımız anlamda çağdaş bir ceza 

muhakemesi değil; ortaçağda sanığın suçluluğunu ispat faaliyeti olan 
17engizisyon yargılamasıdır.  Böyle bir muhakeme sürecinde şüpheli ve sanığa 

tanınan savunma hakkının işlevi ise, bir tiyatro oyununun sahneye 

konmasının ötesine geçemeyecektir.

İşte bu nedenle olsa gerektir ki, suçsuzluk karinesi, AİHS m. 6'da adil 

yargılanma hakkının bir parçası olarak; Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı m. 

48'de ise savunma hakkı ile birlikte düzenlenmiştir.

2. Suçsuzluk Karinesinden Kaynaklanan Sonuçlar

Ulusal ve uluslararası metinler ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'nin kararları göz önünde bulundurularak suçsuzluk karinesinden 

kaynaklanan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

A. AİHS uyarınca, sadece ceza hukuku anlamında bir suç isnadı altında 

olan kişi suçsuzluk karinesinden yararlanabilecektir. Ancak, 6. 

maddede öngörülen güvencelerden yararlanılmasını önlemek 

amacıyla, aslında ceza hukuku anlamında suç teşkil eden fiil, idari bir 

suç olarak düzenlenmişse, bu durumda da AİHS ihlâl edilmiş olur. 

Ceza hukuku anlamında bir suç isnadının söz konusu olup olmadığını 

belirlemek için AİHM üç ölçüt öngörmektedir. Buna göre, 

muhakemenin ulusal hukuktaki düzenlenişi ve temel doğası ile 

yargılanan kişinin karşılaşma riski altında olduğu cezanın türü ve 
18ağırlığı göz önünde bulundurulacaktır.  Ancak hemen eklemek 

gerekir ki bir isnadın suç isnadı olup olmadığı belirlenirken, sanığın 

durumu; AİHS m. 6'nın amacı ışığında, yani savunma haklarının 
19 korunması amacı doğrultusunda değerlendirilmelidir.

 15 Gerçekten de suçsuzluk karinesinin, AİHS'nin 6/1. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma 
hakkının temel kurucu unsurlarından biri olduğuna dair bkz. Bkz. Minelli v. İsviçre, Başvuru no. 8660/79, 
25 Mart 1983, para. 27; Allenet de Ribemont v. Fransa, Başvuru no. 15175/89, 10 Şubat 1995, para. 35; 
Kyprianou v. Kıbrıs, Başvuru no. 73797/01, 27 Ocak 2004, para. 52. Çağdaş ceza yargılama hukukunun 
öngördüğü savunma hakkının suçsuzluk karinesine dayandığına dair ayrıca bkz. AYM., E. 1992/8, K. 
1992/39, T. 16.06.1992.

 16 FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 140.
 17 Engizisyon yargılamaları hakkında bkz. FEYZİOĞLU: Vicdani Kanaat, s. 59-60; SOYASLAN, Doğan: 

Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 69.
 18 Bkz. Hammern v. Norveç, Başvuru no. 30287/96, 11 Şubat 2003, para. 41. Bu konuda ayrıntılı 

değerlendirmeler için bkz. FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 145-148.
 19 Bkz. Minelli v. İsviçre, Başvuru no. 8660/79, 25 Mart 1983, para. 28.



Anayasamıza göre ise, suçsuzluk karinesi, sadece bir suç isnadının 

bulunduğu durumları değil; herhangi bir suç isnadı olmaksızın resmi 
20

makamlarca kişilere suçlu muamelesi yapılan halleri de kapsar.

B.  AİHM'e göre, bir kişinin durumu “esaslı bir şekilde etkilendiği” 

hallerde, resmen bir suç isnadı yapılmamış olsa dahi, söz konusu kişi, 
21AİHS m. 6 anlamında isnad altında kabul edilebilir.   Dolayısıyla, suç 

isnadının bulunduğunu kabul için ceza davasının açılmış olması şart 

değildir. AİHS m. 6'nın ve bu arada suçsuzluk karinesinin sağladığı 
22  güvenceler, ceza davasının açılmasından önce başlar.

C. Suçsuzluk karinesi, temyiz aşaması da dâhil, ceza muhakemesinin 

her aşamasında; dava sonucunda verilen karardan bağımsız olarak ve 
23 sadece esasın incelenmesiyle sınırlı olmamak üzere geçerlidir.

Dolayısıyla, davanın sonunda verilen karar ya da işin esasına girilip 

girilmemesi, suçsuzluk karinesinin daha önceki bir aşamada ihlâl 
24 edilmesini haklı kılmaz.

AİHM belirli hallerde, beraet kararı verildikten sonra da bu ilkenin 

bazı yargı kararları bakımından uygulama alanı bulabileceğini kabul 

etmektedir. AİHM'e göre, ceza muhakemesi esasa ilişkin bir karar 

vermek suretiyle sona erdirilmedikçe, sanığın suçsuzluğuna ilişkin 

şüphelerin dile getirilmesi söz konusu olabilirse de kesin hükümle 

beraet kararı verildikten sonra, artık sanığın şüphe altında olduğuna 

dayanılamaz ve bu durum gerekçe gösterilerek uyuşmazlıkla ilgisi 

olan bir diğer işlem yapılamaz. Bu itibarla, beraet kararı verildikten 

sonra, sanık üzerindeki şüphenin devam ettiği gerekçesiyle sanıktan 

yargılama masraflarının istenmesi veya talep edilen bir tazminatın 
25reddi gibi hallerde de suçsuzluk karinesi ihlâl edilmiş olur.  Hatta 

 20 FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 141.
 21 Bkz. Heaney ve Mc Guinness v. İrlanda, Başvuru no. 34720/97, 21 Aralık 2000, para. 41-42.
 22 DEMİRBAŞ: Şüphelinin İfadesinin Alınması, s. 85; FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 145.
 23 Bkz. Minelli v. İsviçre, Başvuru no. 8660/79, 25 Mart 1983, para. 30; Geerings v. Hollanda, Başvuru no. 

30810/03, 1 Mart 2007,  para. 43.
 24 Bkz. Heaney ve Mc Guinness v. İrlanda, Başvuru no. 34720/97, 21 Aralık 2000, para. 44. Gerçekten de 

AİHM, zamanaşımının dolmasından dolayı muhakemenin sonlandırıldığı Minelli davasında ve sonuçta 
sanığın delil yetersizliğinden beraetine karar verdiği Sekanina davasında; bu davalar her ne kadar sanıklar 
lehine sonlanmış olsa da daha önceki bir aşamada polis memurlarının sanıkların suçluluğunu ima eden aleni 
yorumlarından dolayı, 6/2'nin ihlâl edildiğine karar vermiştir.

 25 Bkz. Geerings v. Hollanda, Başvuru no. 30810/03, 1 Mart 2007,  para. 42; Baars v. Hollanda, Başvuru 
no. 44320/98, 28 Ekim 2003, para. 27; Lutz v. Almanya, 25 Ağustos 1987, para. 59-60. Sekanina v. 
Avusturya, Başvuru no. 13126/87, 25 Ağustos 1993, para. 29-30; Asan Rushiti v. Austria, Başvuru no. 
28389/95, 21 Mart 2000, para. 27; Lamanna v. Avusturya, Başvuru no. 28923/95, 10 Temmuz 2001, para. 
38-40.



AİHM'e göre, sanık kesin hükümle beraet ettikten sonra, sanığın 
26 

masumiyetine ilişkin şüphelerin dillendirilmesi dahi kabul edilemez.

D. AİHS m. 6/2, sadece yargılama makamlarını değil, devletin bütün 

resmi makamlarını bağlar. Daha açık bir ifadeyle, suçsuzluk karinesi 

sadece hâkimler veya mahkemeler tarafından değil; diğer kamu 

otoriteleri tarafından da ihlâl edilebilir. Suçsuzluk karinesi, kişilerin 

kesin bir mahkeme kararı ile suçlu bulunmalarından önce, suçlu gibi 

değerlendirilmelerine neden olacak herhangi bir adli karara ya da 

kamu görevlileri tarafından yapılacak açıklamalara karşı korunmasını 

amaçlar. Bu itibarla, kamu görevlilerin, bir kişiyi, yetkili mahkemece 

suçlu olduğuna henüz karar verilmediği bir aşamada, suçlu olarak 

kamuya ilan etmeleri veya kamuoyu nezdinde suçlu olarak 

damgalanmalarına neden olacak başka davranışlarda bulunmaları 
27 ilkenin ihlâli anlamına gelir.  Her ne kadar resmi makamlar kamuyu 

bilgilendirmeye yönelik açıklamalarda bulunabilirlerse de bu 

bilgilendirme asla şüpheli veya sanığın suçlu olduğu imasını 

içermemeli ve kamuoyu nezdinde suçlu olarak damgalanmasına 
28neden olmamalıdır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, soruşturmanın gizliliği kuralının 

benimsenmesinin bir nedeni de masumiyet karinesi ve kişilerin 
29lekelenmeme haklarının korunmasıdır.  Dolayısıyla, soruşturma 

aşamasında elde edilen deliller, örneğin şüpheli veya tanık ifadeleri, 
30dinleme tutanakları vb. ifşa edilemez.

E. Yargıç, yargılamaya şüpheli veya sanığın o suçu işlediği düşüncesi ile 

 26 Bkz. Sekanina v. Avusturya, Başvuru no. 13126/87, 25 Ağustos 1993, para. 30; Asan Rushiti v. Austria, 
Başvuru no. 28389/95, 21 Mart 2000, para. 28; Geerings v. Hollanda, Başvuru no. 30810/03, 1 Mart 
2007,  para. 49. 

 27 Bkz. Allenet de Ribemont v. Fransa, Başvuru no. 15175/89, 10 Şubat 1995, para. 33-37; Asan Rushiti v. 
Austria, Başvuru no. 28389/95, 21 Mart 2000, para. 31; Geerings v. Hollanda, Başvuru no. 30810/03, 1 
Mart 2007,  para. 41. Ayrıca bkz. CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta, 
İstanbul 2011, s. 153; MUSACCHIO, Vincenzo: “La presunzione din on colpevolezza come valore 
fondamentale del sistema penale europeo”, Rivista penale, yıl: 2009, sy. 5, ss. 531-535, s. 532; ÜNVER, 
Yener/HAKERİ, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 22-23.

 28 Bkz. Bkz. MUSACCHIO: “La presunzione di…”, s. 532. Sanık hakları ve medya özgürlüğü arasındaki 
ilişkiye dair değerlendirmeler için ayrıca bkz. CENTEL, Nur: “Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından 
Demokrasi Kültürü”, SBFD, yıl: 1994, cilt: 49, sy. 3-4, ss. 57-72. 

 29 Bkz. ŞAHİN, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku, I, Ankara 2007, s. 142; ÜNVER/HAKERİ: Ceza 
Muhakemesi, s. 22; ÖZTÜRK vd.: Ceza Muhakemesi, s. 498; ÖZBEK, Veli Özer /KANBUR, Nihat 
/BACAKSIZ, Pınar /DOĞAN, Koray /TEPE, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara 2011, 
s.70;  DEMİRBAŞ: Şüphelinin İfadesinin Alınması, s. 84. 

 30 Bkz. OKUYUCU-ERGÜN, Güneş: “Soruşturmanın Gizliliği”, AÜHFD, Cilt: 59, sy. 2, ss. 243-275.



başlamamalıdır. AİHM'e göre, sanığın suçluluğu sabit olmaksızın ve 

sanığa savunma hakkı verilmeksizin o sanık hakkında verilen 

herhangi bir yargılama kararı, suçsuzluk karinesini ihlâl eder. Bunun 

için somut delillere ihtiyaç yoktur; mahkemenin sanığın suçluluğunu 
31 ima eden bazı değerlendirmelerde bulunmuş olması yeterlidir.

F. Makûl süreyi aşan tutukluluk halleri, AİHS m. 5/3'ün yanında, 

suçsuzluk karinesini düzenleyen m. 6/2'nin de ihlâli sonucunu 
32doğurur.  AİHM'e göre tutuklulukta geçen sürenin makûl olup 

33olmadığı, her olayın somut özelliklerine göre değerlendirilmelidir.  

Suç işlendiğine ilişkin makûl şüphenin devam ediyor olması, olmazsa 

olmaz koşuldur ancak tutukluluk süresinin uzatılması için tek başına 

yeterli değildir.  Tutukluluk süresinin uzatılabilmesi için, suçun 

işlendiğine ilişkin makûl şüpheye ilave olarak, özgürlüğün 

kısıtlamasını haklı kılacak “geçerli” ve “yeterli” gerekçelerin 

bulunması ve yetkili makamların muhakeme işlemlerini özel bir 
34 titizlikle yürütmeleri şarttır.  Bir suçun cezasının ağır olması, tek 

başına sanığın kaçma tehlikesini artıran bir unsur olarak kabul 

edilemez ve “suçun mahiyeti”, “delil durumu”, “kaçma ve delilleri 

karartma tehlikesi” gibi basma-kalıp sözlere dayanan tutukluluk 
35kararları, gerekçe teşkil etmez.  Kişilerin, gözaltına alınmasının ve 

tutuklanmasının toplumu terörizmden koruma isteğinden 

kaynaklanması da tek başına AİHS m. 5/3'ün gereklerine uygunluğu 
36sağlamaz.  Kaçma tehlikesi sadece sanığa isnad edilen suçun 

cezasının ağırlığına bakılarak değerlendirilemez. Hatta AİHM, 

sanığın kaçma hazırlıkları içinde olduğunun tesbit edildiği hallerde 

 31 Bkz. Barbera, Messegue ve Jabarda v. İspanya, Başvuru no. 10590/83, 6 Aralık 1988, para. 91; Minelli v. 
İsviçre, Başvuru no. 8660/79, 25 Mart 1983, para. 37. Gerçekten de AİHM, yerel mahkemenin 
zamanaşımının dolması nedeniyle muhakeme yapılamayacağına, ancak sanığın 2/3 oranında muhakeme 
masraflarını ödemesi gerektiğine karar verdiği, bunu yaparken de mahkemenin zamanaşımı dolmamış 
olsaydı esas mahkemesinin nasıl bir karar vereceğini gözönünde bulundurmak zorunda olduğuna ve daha 
önceden mahkûmiyet kararı verilen benzer davalara dayandığı Minelli davasında AİHS 6/2'nin ihlâl 
edildiğine karar vermiştir. 

 32 Bkz. Neumeister v. Avusturya, Başvuru no. 1936/63, 27 Haziran 1968, para. 4; Wemhoff  v. Almanya, 
Başvuru no. 2122/64, 25 Nisan 1968, para. 5. Tutuklulukta makûl süreye ilişkin tesbit ve değerlendirmeler 
için ayrıca bkz. FEYZİOĞLU, Metin /OKUYUCU-ERGÜN, Güneş: “Türk Hukukunda 
Tutuklulukta Azami Süre”, AÜHFD, Cilt: 59, sy. 1, ss. 35-59, s. 39-40. 

 33 Bkz. Wemhoff  v. Almanya, Başvuru no. 2122/64, 25 Nisan 1968, para. 10.
 34 Bkz. Mansur v. Türkiye, Başvuru no. 16026/90, 8 Haziran 1995; para. 52. 
 35 Bkz. Mansur v. Türkiye, Başvuru no. 16026/90, 8 Haziran 1995; para. 52-53.
 36 Brogan ve diğerleri v. İngiltere, Başvuru no. 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85, 29 Kasım 1988, 

para. 62.



dahi, tek başına bunu yeterli görmemiştir. AİHM'e göre, başka 

etkenlerin, özellikle söz konusu kişinin kişiliği, değer yargıları, evi, işi, 

malvarlığı, aile bağları, kaçacağı ülkeyle olan her türlü bağların da 

değerlendirilmesi kaçma tehlikesini teyit eder veya tutuklamayı haksız 
37 

kılacak derecede zayıflatır.

Tutuklulukta makûl sürenin suçsuzluk karinesi ile ilişkilendirilmesinin 

altında yatan gerekçe, makûl sürenin üzerindeki tutukluluk hallerinin, 

kesin hükümle mahkûmiyetten önce uygulanan bir peşin cezaya 
38dönüşmesidir.  Oysa tutuklamanın bir ön ceza gibi düşünülmesi ve 

ceza süresiyle bağlantı kurularak uzatılması, suçsuzluk karinesi ile 
39bağdaşmaz.  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da yeni tarihli bir 

kararında, salt tutuklama kararı verilmesinin suçsuzluk karinesini ihlâl 

etmeyeceğine buna karşın daha çok gerekçesiz olarak bu halin 
40uzatılmasının suçsuzluk karinesini ihlâl edeceğine hükmetmiştir.  

Suçsuzluk karinesinin tutukluluk bağlamında doğurduğu bir diğer 

önemli sonuç da tutukluluk durumunda tutukluya, suçsuzluk 

karinesiyle bağdaşan tutukluluk koşullarının sağlanmasının şart 

olmasıdır. Zira tutuklu, henüz suçluluğu ispat edilmemiş ve dolayısıyla 

suçsuzluk karinesinden yararlanan bir kişidir ve bu nedenle ancak bu 
41durumuyla bağdaşan sınırlamalara tabi tutulmalıdır.

G. Suçsuzluk karinesi gereği, suçluluğu ispatlama yükü devlettedir ve 
42şüpheden sanık yararlanır.  Dolayısıyla kişiler masumiyetlerini 

ispatlamak zorunda bırakılamaz ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi 
43uyarınca, sanığın suçluluğu ispatlanamazsa, kişi cezalandırılamaz.  

Zira ceza mahkûmiyeti bir olasılığa değil, kesin ve açık bir ispata 
44dayanmalıdır.  Bu nedenle, beraet kararının, sanığın o suçu 

37 Neumeister v. Avusturya, Başvuru no 1936/63, 27 Haziran 1968, para. 10.
38 FEYZİOĞLU: “Suçsuzluk Karinesi…”, s. 155.
39 CENTEL/ZAFER: Ceza Muhakemesi, s. 152.
40 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2010/4-553, K. 2010/537, T. 27.10.2010. 
41 Bkz. MUSACCHIO: “La presunzione di…”, s. 532.
42 Bkz. Barbera, Messegue ve Jabarda v. İspanya, Başvuru no. 10590/83, 6 Aralık 1988, para. 77. Ayrıca 

bkz. KUNTER, Nurullah /YENİSEY, Feridun /NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta, İstanbul 2006, s. 37; ÜNVER/HAKERİ: Ceza Muhakemesi, s. 23; 
ÖZTÜRK vd.: Ceza Muhakemesi, s. 132; ÖZBEK vd.: Ceza Muhakemesi, s. 60; DEMİRBAŞ: Şüphelinin 
İfadesinin Alınması, s. 84; TONINI, Paolo: Lineamenti di diritto processuale penale, Giuffre Editore, Milano 
2010, s. 129. 

43 Bkz. TEZCAN, Durmuş /ERDEM, Mustafa Ruhan /SANCAKDAR, Oğuz: Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin, Ankara 2004, s. 356; MUSACCHIO: “La 
presunzione di…”, s. 532-533; TOROSLU, Nevzat /FEYZİOĞLU, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Savaş Yayınevi, Ankara 2011, s. 176.



işlemediğinin sabit olmasına değil de delil yetersizliği nedeniyle 

şüpheden yararlanmasına dayanması halinde dahi, kişinin suçlu 

olabileceğine dair şüphelerin dillendirmesi, beraet kararındaki 

ifadeler kullanılarak gerçekleştirilmiş olsa dahi, suçsuzluk karinesini 

ihlâl eder. Buna göre, örneğin, bearet kararı verildikten sonra, 

tazminat istemine ilişkin davanın, beraet kararındaki ifadelerin tekrarı 

niteliğinde olsa dahi,  kişinin delil yetersizliğinden beraet ettiğine ve 

aleyhindeki şüphelerin devam ettiğine dayanarak reddedilmesi, 
45suçsuzluk karinesi ile bağdaşmaz.

H. Her ne kadar hiç kimse kendi suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda 

değilse de herkes kendi suçsuzluğunu kanıtlamak için çaba gösterme, 
46 ispat faaliyetinde bulunma hakkına sahiptir.

İ. Suçsuzluk karinesinin ve ispat yükünün devlette olmasının bir başka 

sonucu olarak, şüpheli veya sanık, susma hakkını kullanabilir; kendisi 
47 aleyhinde ifade veya delil vermeye zorlanamaz. Öyle ki susma ve 

kendi aleyhinde delil vermeye zorlanamama hakkı, adil yargılama 

hakkının “özünü” oluşturan uluslararası bir standarttır. Söz konusu 

haklar, şüpheli veya sanığın yetkililer tarafından usulsüz zorlamalara 

karşı korunmasını ve dolaysıyla adil olmayan uygulamalardan 

kaçınılmasını sağlamak ve AİHS m. 6'nın gerçekleştirilmesi amacına 

da hizmet eder. Kendi kendini suçlamama hakkı, özellikle, bir ceza 

muhakemesinde iddia makamının iddiasını, sanığın iradesine aykırı 

olarak zorlama ve baskı aracılığı ile elde edilmemiş delillerle 

ispatlamaya çalışmasını gerektirir. Bu anlamda söz konusu hak, 
48suçsuzluk karinesi ile yakından bağlantılıdır.  

Sanığın susma hakkını kullanması, hâkimin bundan sanık aleyhine bir 

44 Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2010/9-88, K. 2010/255, T. 14.12.2010; Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu, E. 2010/4-207, K. 2010/238, T. 30.11.2010. 

 45 Bkz. Asan Rushiti v. Austria, Başvuru no. 28389/95, 21 Mart 2000, para. 31; Lamanna v. Avusturya, 
Başvuru no. 28923/95, 10 Temmuz 2001, para. 38-40.

 46 ÜNVER/HAKERİ: Ceza Muhakemesi, s. 23; DOMINIONI, Oreste /CORSO, Piermaria /GAITO, 
Alfredo /SPANGHER, Girgio /DEAN, Giovanni /GARUTI, Giulio /MAZZA, Oliviero: Procedura 
penale, G. Giappichelli Editore, Torino 2010, s. 110 .

 47 Saunders v. İngiltere, Başvuru no. 19187/91, 17 Aralık 1996, para. 68. AİHM'e göre, susma ve kendi 
kendini suçlamama hakkı, zorlayıcı yetkilerin kullanılması ile ve fakat şüphelinin iradesinden bağımsız bir 
varlığa sahip olan örneğin, arama kararı ile ele geçirilen belgeler, kan, idrar örnekleri veya DNA testi için 
alınan dokuları kapsayacak şekilde genişletilemez (Saunders v. İngiltere, Başvuru no. 19187/91, 17 
Aralık 1996, para. 69.).

 48 Heaney and Mc Guinness v. İrlanda, Başvuru no. 34720/97, 21 Aralık 2000, para. 40. Ayrıca bkz. 
MUSACCHIO: “La presunzione di…”, s. 532-533.



sonuç çıkarmasına neden olamaz. Eğer mahkûmiyet kararı sadece 

veya esas itibariyle sanığın susmasına dayanıyorsa, bu AİHS m. 
496/2'nin ihlâli olacaktır.

J. Fiilin karmaşıklığı, o fiilin soruşturulmasındaki hayati öneme sahip 

kamu yararı ve sorumluların cezalandırılması, adil yargılamanın temel 

ilkelerinden ayrılmayı haklı kılmaz. AİHS'de adil yargılanma hakkına 

ilişkin olarak öngörülen her bir ilke, en basitinden en karmaşığına 
50 kadar, ayrım yapılmaksızın her türlü suça uygulanacaktır.

K. Suçsuzluk karinesi gereğince, kişinin suçu işlediği ve müsadere 

konusu malın suçtan elde edildiği veya suçta kullanıldığı 

anlaşılmadıkça, müsadere söz konusu olamayacaktır. Zira AİHM de 

kişinin suçu işlediği ve herhangi bir menfaati hukuka aykırı veya 

başka bir şekilde elde ettiği sabit olmadıkça müsaderenin veya kimi 

yasalardaki ifadesiyle "hukuka aykırı şekilde elde edilen 

menfaatlerden yoksun bırakma"nın ancak suçluluk karinesine 

dayanacağını; bunun ise, elbette 6/2'ye aykırı olacağını 
51vurgulamaktadır.

III. SONUÇ YERİNE:

Humpty Dumpty oldukça alaycı bir tonda Alice'e şöyle der: 

-“Ben bir kelimeyi kullandığımda, o kelime, tam olarak benim onun için seçtiğim anlamı 

ifade eder; ne daha fazlasını ne de daha azını.”

Alice de bunun üzerine şunları söyler: 

-“Yani soru şu: Sen kelimelerin gerçek anlamlarından farklı anlama gelmelerini 

sağlayabiliyor musun?”

Humpty Dumpty ise şu cevabı verir:
52-“Soru şu: Kelimeye hükmeden kim?- hepsi bu!”

 49 Bkz. MUSACCHIO: “La presunzione di…”, s. 534.
 50 Heaney and Mc Guinness v. İrlanda, Başvuru no. 34720/97, 21 Aralık 2000, para. 57; Saunders v. 

İngiltere, Başvuru no. 19187/91, 17 Aralık 1996, para. 74.
 51 Bkz. Geerings v. Hollanda, Başvuru no. 30810/03, 1 Mart 2007,  para. 47.
 52 Carroll, Lewis: Alice in Wonderland, Collector's Colour Library, 2011 Londra, s. 222.
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Yrd. Doç. Dr. Barış ERMAN 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Sağ olun. Güneş Hanıma da gerçekten çok teşekkür ederim, benim 

yolumu açan bir konuşma yapmış oldu ve benim konuşmama da neredeyse 

onun bahsettiği ilkelere bina etmek mümkün. Tam olarak da masumiyet 

karinesinin içeriğinin değiştirilmesi, boşaltılması, acaba nasıl gerçekleşiyor? 

Mevzuatta nasıl gerçekleşiyor, uygulamada nasıl gerçekleşiyor? Bundan bazı 

örnekler sunarak, ben de kendi konuşmamı bu çerçevede yapmak istiyorum.

Bir kere masumiyet karinesi lafı veya suçsuzluk karinesi lafı yerine, tabi 

bunu kullanıyorum, kullanmak da zorundayım, fakat aslında aksi ispat edilene 

kadar masum sayılma hakkından bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

Sebebi de şudur: Sübjektif  bir hak olarak masum sayılabilme hakkı, herkese 

karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bunun için de yalnızca ceza dairesi sistemi 

veya bu sistemin içindeki süjeler, aktörler yoktur. Aynı zamanda devlet 

otoritesi vardır, aynı zamanda kamu otoritesini kullanan kamu görevlileri 

vardır, aynı zamanda basın vardır, aynı zamanda toplumun kendisi vardır. 

Bütün bunlara karşı masum sayılabilme hakkını kullanmanın bu yönde 

hukuksal talepte bulunmanın yöntemleri vardır, olmalıdır.

Özellikle burada, adli mercilerin masumiyet karinesine veya masum 

sayılma hakkına dikkat edilmelerinin öncesinde ve ötesinde, kamu 

görevlilerinin bu ilkeye sahip çıkmaları ve bu hakkı korumaları gerektiği 

düşünülmelidir ki, zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında da 

benzer şeyler vardır. Bunu zaten Murat meslektaşım benden çok daha iyi 

anlatacak, onun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına çok fazla 

girmeyeceğim, bir-iki tane istisna haricinde. 

Yalnızca burada önemli olan nokta şu: Kamu otoritesini kullanan kişi, 

eğer adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ortadan kaldıracak 



şekilde birtakım beyanlarda bulunuyorsa, burada bu hakkın ihlal edildiği ve 

buna yönelik birtakım hukuki tedbirlerin alınmasının mümkün ve zorunlu 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda örnek vermek istemiyorum, 

sadece Google'a son dönemdeki bazı şeyleri yazarak, her şeye ulaşmak zaten 

mümkün, fazla ayrıntısına girmeyeceğim, ama burada kamu otoritesini 

kullanan kişinin üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü adil yargılanmayı 

gerçek anlamda etkileyebilecek tek kişi, kamu otoritesini kullanan kişidir. 

Çünkü mahkemelerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldırma 

imkânına sahip olan kişidir ve dolayısıyla masumiyet karinesini ciddi anlamda 

zedeleyebilecek olan kişidir.

Adil yargılanmayı etkilemekten de özellikle bahsediyorum. Bizim Ceza 

Kanunumuzda adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs diye bir suç tipi söz 

konusu. Adil yargılama hakkı diye bir şey herhalde sadece Türkiye'de var. 

Çünkü devletin böyle bir hakkı olamaz. Gerçek olan şey, kişinin adil 

yargılanma hakkıdır ve dolayısıyla aksi ispat edilinceye kadar masum sayılma 

hakkı da, bu adil yargılanma hakkının bir parçasıdır. Korunması gereken 

hukuksal değer de budur. 

Bunun dışında masumiyet karinesi veya aksi ispat edilene kadar masum 

sayılma hakkı, diğer başka hangi kavramlarla yakın ilişki içinde? Birazcık 

bunun üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, kapsamını zaten Güneş Hanım 

çok güzel verdi, ispat yükünün iddia makamında olması gerekir, susma 

hakkına riayet edilmesi gerekir, kişinin kendisi ve yakınları aleyhine delil 

göstermeye zorlanamaması gerekir ve şüpheden sanığın yararlanması gerekir. 

Bunların içeriğini daha fazla anlatmakta bir yarar bulunmuyor.

 Fakat birtakım başka usuli ve cezai güvenceler, ilkeler var ki, masum 

sayılma hakkı bunlarla çok yakın ilişki içinde. Birincisi, objektif  sorumluluk 

söz konusu olduğu zaman, yani kişinin kusurlu hareketi dışındaki şeylerden 

sorumlu tutulması söz konusu olduğu zaman, benim görüşüme göre kişinin 

masum sayılma hakkı otomatik olarak zedelenmiş olacaktır. Ne demek bu? 

Eğer kişinin ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı bir şekilde sorumlu 

tutulmasına neden olabilecek birtakım hükümler söz konusuysa, masum 

sayılma hakkını da aynı zamanda elinden almış oluruz. Çünkü kişinin yalnızca 

masumiyetini ispatlamasını beklemiyoruz, ayrıca masumiyetini ispatlamasını 

dahi mümkün olmayan bir hale getirmiş oluyoruz. 

Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yeni tarihli bir kararı var 



Cluby Fransa'ya karşı diye. İftira suçu düzenlendiği sırada Fransız Ceza 

Kanununda, isnadın yalan olması durumunda kişinin iftira suçunu işlemiş 

sayılacağına ilişkin hüküm zaten var. Fakat şu şekilde bir ek getiriyor, deniyor 

ki; herhangi bir şekilde isnat edilen suç, iftira edenin isnat ettiği suça ilişkin 

soruşturma takipsizlik kararıyla sona ermişse, beyan yalan sayılır. Buna 

dayanarak da kişiler mahkûm ediliyor. Buna ilişkin olarak Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin, masumiyet karinesine aykırılıktan dolayı bir ihlal 

kararı verdi ki, bu da objektif  sorumluluğun ortaya çıktığı her halin otomatik 

olarak masumiyet karinesini de ihlal ettiğini gösteren bir durum. 

Objektif  sorumluluk halleri bizim kanunumuzda var. Türk Ceza 

Kanununda da var, çeşitli yan Ceza Kanunlarında da var ve bunlar 

masumiyet karinesini ihlal eden durumlardır. Örnek göstermek gerekirse, 

Türk Ceza Kanununun 220. maddesinin 5. fıkrası. Örgüt lideri olan kişinin, 

örgütün bütün suçlarından otomatik olarak sorumlu tutulmasını gerektiren 

hükümdür, herhangi bir şekilde kusur veya nedensellik bağı dahi belki 

incelenmeden bu şekilde bir karar verilebilmektedir, masumiyet karinesine 

aykırıdır. Basın Kanununda yayın sorumlusunun sorumluluğu, hâlâ daha 

masumiyet karinesine ve objektif  sorumluluk ilkesine aykırıdır. Bankacılık 

Kanununda benzer hükümler vardır. Bunların ayrıntısına çok fazla girmenin 

şu andan zaman açısından da pek bir anlamı yok.

Bunun dışında ceza muhakemesi sistemi içinde, masumiyet karinesine 

aykırılık oluşturabilecek ne gibi durumlar söz konusu olabilir? Birazcık 

bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi, her şeyden önce beraat kararının, 

beraat kararı olması ve beraat kararları arasında bir ayrım yapılmaması 

gerektiğidir, zorunludur. Artık bu sistemin oturması gerekmektedir. Hâlâ 

daha Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 123. maddesinde beraatın iki farklı 

şeklinden bahsedilmekte ve eski delil yetersizliğinden beraata yüklenen 

sonuçlar, şu anda kişinin suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraata 

yüklenmektedir. Beraatlar arasında fark yaratmak masumiyet karinesine 

aykırı bir sonuç doğurabilmektedir. Bunun sonuçları özellikle disiplin 

yargılamasında görülmektedir. 

Örneğin, Avukatlık Kanununda yer alan 140. madde; disiplin işlem ve 

kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında, 

aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, eylemin 

işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali 

müstesna, beraatla sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren 



eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına belirli koşullarda 

imkân sağlamaktadır. Beraat kararları arasında sonuçları itibariyle bu şekilde 

bir fark yaratmak İskoç hukukunda karşımıza çıkan bir şeydir. Yani dünyada 

bunu araştırdım, karşıma çıkan ve çok tartışılan, masumiyet karinesini ihlal 

ettiği konusunda sıklıkla bahsedilen İskoç hukukundaki ispatlanamamış 

hükmünü çağrıştırmaktadır.

Şöyle ki; İskoç hukukunda üç farklı hüküm verilmektedir. Suçlu, suçsuz 

veya suçluluğu ispatlanamamış. Suçluluğu ispatlanamamış sonucunda da 

beraata sonuçlar bağlanmaktadır. Yani iki farklı beraat kararı olduğu ve bunun 

farklı sonuçları olabileceği düşünülmektedir. Bunun masumiyet karinesine 

aykırı olduğu iddia edilmektedir. Aynı durum aslında gizli bir şekilde Türk 

hukukunda, eski Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda çok daha ciddi olarak 

vardı, yeni CMK'da dahi bunun etkilerinin sürdüğünü görmekteyiz.

Disiplin yargılamasıyla olan etkileşimin bir başka sonucu tahkim 

yargılamasıyla olan etkileşimdir. Güneş Hanımın çok yerinde olarak belirttiği 

gibi, bizim Anayasamızda yalnızca ceza hukukuyla sınırlı bir ilke olarak 

öngörülmemiş olan masumiyet karinesi, zaten Avrupa İnsan Hakları 

İçtihatlarını da inceleyecek olsak, tahkim müessesesinin vermiş olduğu, -

burada tabiî ki özellikle spordaki tahkimden bahsediyorum- kararların pek 

çoğunun cezai niteliği olduğunu, ceza yaptırımı niteliği olduğunu ve 

dolayısıyla zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sisteminde de masumiyet 

karinesine temel teşkil edebileceğini gördüğümüz için şunu rahatlıkla 

söyleyebiliyorum ki, eğer ceza muhakemesi bakımından biz masumiyet 

karinesine belirli bir ağırlık veriyorsak, aynı ağırlığı tahkim yargılamalarında 

da kullanmamız, buna da dikkat etmemiz, riayet etmemiz gerektiğini 

düşünüyorum. Bu anlamda da Türkiye'de güncel gelişmeler aklımıza 

gelebilir, ama bunu yalnızca güncel gelişmeler bağlamında değil, genel bir 

bilgi olarak söylemek istiyorum.

Ceza muhakemesinden kaynaklanan başka sorunlarımız, özellikle özel 

görevli mahkemelerin yargılamaları sırasında, çok uzun tutukluluk 

sürelerinden zaten Güneş Hanım bahsetti, fakat diğer koruma tedbirlerinin 

uygulanması aşamasında da, çok ciddi masumiyet karinesi ihlallerinin, 

uygulamadan kaynaklanan ihlallerin bulunduğunu görebiliyoruz. Nitekim 

çok yeni tarihli bir rapor, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin raporu 

geçtiğim günlerde yayınlandı. Burada özel görevli mahkemelerin, özellikle 

devlete karşı işlenen suçlar bakımından masumiyet karinesini ihlal eden 



sonuçlar doğuran kararları bulunduğunu tespit ettiğini görüyoruz.

Buna örnek olarak yine vermem gerektiğini düşündüğüm bir şey, yakın 

tarihli bir kararda, kitabın henüz yayınlanmadan toplatılmasına ilişkin bir karar 

veren mahkemenin, bu yayınlanmamış kitabın suç unsurunu içerdiğine ilişkin 

bir elkoyma kararına imza atması ve bunun yerine getirilmemesi halinde, 

gerine getirmeyenlerin de suç işlemiş olacağını peşinen tespit eden bir kararın 

yayınlanmış olması, masumiyet karinesinin uygulamada hangi durumda 

olduğunu gösteren bir haldir diye düşünüyorum. 

Bunun haricinde yine ceza muhakemesiyle bağlantılı olarak, Polis Vazife 

Salahiyet Kanunundan ve Arama Yönetmeliğinden kaynaklanan sıkıntılarımız 

var. Örneğin durdurma ve kimlik sorma hükümlerinde, bildiğimiz gibi 

masumiyet karinesi sadece soruşturma ve kovuşturma aşamasında değil, 

soruşturma aşamasının başından itibaren söz konusu olabilecek bir ilke. 

Burada umma derecesinde bir makul şüpheyle kişilerin durdurulması ve 

umma derecesindeki şüphenin de Arama Yönetmeliğinde tanımlanmış olması 

27. maddede, kolluk görevlisi tecrübesine dayanarak izlediği davranışlarından, 

o kişinin bir suç işleyeceği veya işlediği hususunda kanaat elde eder veya 

kişinin silahlı olduğu ve halen tehlike yarattığı kanaatine varılırsa kişi 

durdurulabilir, bu şekildeki bir hüküm masumiyet karinesine açık bir aykırılık 

içerdiğini ben düşünüyorum.

Aynı şeyi, aramanın daha sonra derinleştirilmesi aşamasında da 

görüyoruz. Uyuşturucu gibi belirli bir şeyin, kişinin herhangi bir yerinde 

gizlendiği düşünülüyorsa, artık burada bir şüphe nedeni bile yok, daha geniş 

çaplı kontrol. Ne demek geniş çaplı kontrol? Onu da arkasından görüyoruz ki, 

şimdi üstünü soyuyorlar, önce üstünü, sonra altını soyarak, başka bir yerde 

neresinde uyuşturucu var diye bakıyorlar. O sırada bir delil ele geçirilirse, bu da 

hukuka uygun bir delil olarak kullanılma şansına sahip oluyor. Masumiyet 

karinesi bakımından ciddi tehlike teşkil eden hükümler. 

Bunun haricinde, bazı konuları atlayarak gitmek zorundayım. Fakat 

Uzlaşma Yönetmeliğiyle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Uzlaşma kurumu, ilk 

bizim hukukumuza girdiğinde, Ceza Kanununa girdiğinde, burada bazı 

sıkıntılar ortaya çıktı. Özellikle masumiyet karinesiyle ilgili sıkıntılar ortaya 

çıktı, sonrasında bu değiştirildi. Burada uzlaşma kurumundan elde edilen 

delillerin başka yerde kullanılmaması gibi bir hüküm getirilerek, masumiyet 

karinesinin korunması sağlandı denildi. Fakat hakikaten sağlandı mı? Şununla 

karşı karşıyayız, şu anda uzlaştırmayı o olayda görevli olan savcı veya 



mahkeme yapma yetkisine sahiptir. Aynı savcı, aynı olayda uzlaştırmayı 

yaptıktan sonra, aynı olayın savcılığını yaparken o delili kullanamayacaktır. 

Uzlaştırma başarısızlıkla sona erdiğini varsayıyoruz. 

Mahkeme uzlaştırma çabaları sırasında elde edilen delilleri önüne almış 

olarak, daha sonra aynı mahkeme, aynı olaya bakma yetkisine sahiptir. Avukat 

uzlaştırmaya katılıyorsa, sonra yargılamaya katılması yasaktır, ama savcının ve 

mahkemenin katılması serbest. Hani tarafsızlığı şüpheye düşürecek bir hal 

diyebilirsiniz, hâkimi reddedebilirsiniz, savcıyı nasıl reddedeceksiniz? 

Edemezsiniz. Polis Vazife Salahiyet Kanununda parmak izlerinin alınması ve 

bunların sisteme kaydedilmesi söz konusudur. Ceza Muhakemesi 

Kanununda kişiden örnek alma ve DNA analizine tabi tutulması ve buradaki 

verilerin saklanması söz konusudur. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği Marper kararında enteresan 

bir şey var. Burada kişinin suçluluğu sabit olana kadar masum sayılma 

hakkında hareketle, söz konusu verilerin mahkûmiyet dışında hangi karar 

çıkmış olursa olsun, ister mahkumiyet, ister beraat, ister ceza verilmesine yer 

olmadığına dair karar, ister düşünme kararı, ister şikayetin geri alınması 

nedeniyle takipsizlik kararı verilmiş olsun, bu verilerin artık imha edilmesi 

gerektiği konusunda açık hüküm getirilmiştir. Marper kararında bu konuda 

kesin hükme varılmıştır. Türk hukukunda sadece beraat ve takipsizlik 

kararlarında veriler yok edilmektedir, diğer hallerde veriler yok 

edilmemektedir ve dahası orantılı bir şekilde değil, sonsuza kadar 

saklanmaktadır. 

Parmak izi alınması neredeyse 18 yaşını dolduran herkesin parmak izi 

otomatik olarak alınmaktadır. Çünkü ehliyet başvurusunda veya pasaport 

başvurusunda parmak izi alınmaktadır. Araba kullanmaktan vazgeçecek bir 

insan olamayacağına göre, parmak izini vermek zorundadır herkes şu anda ve 

bu parmak izleri daha sonra bir suç soruşturmasında veya kovuşturmasında 

kullanılabilecek delil niteliğini taşımaktadır. Bu da yine masumiyet karinesi 

bakımından ciddi bir sorun doğurmaktadır. Beraat ve diğer kararlar 

arasındaki farkın yeterince, yani beraat, düşme ve cezaya yer olmadığına dair 

karar arasında fark yaratılması bazı durumlarda masumiyet karinesini ihlal 

edebilmektedir. Özellikle güvencenin devlet hazinesine gelir kaydedilmesine 

ilişkin kararlar bu bakımdan sıkıntı yaratmaktadır.

Son olarak değinmek istediğim şey; hukuka aykırı delillerin kullanılması 

ve dosyada yer alması masumiyet karinesini bence zedelemektedir. Hukuka 



aykırı delillerin dosyadan çıkartılabilmesinin bir yolu olmak zorundadır. 

Çünkü bu delillerle bir kez karşılaşmış olan mahkeme veya hakimin artık 

masumiyet karinesini dikkate alacak bir karar verebilme imkânının ortadan 

kalktığını düşünüyorum. Bu yol, şu andaki ceza muhakemesi sistemimizde 

yoktur. Fakat benim önerim, tartışılabilecek bir öneri tabiî ki. İddianamenin 

kabulü aşamasının çok daha ciddiye alınması ve iddianamenin kabulü 

aşamasında aynı zamanda hangi delilin hukuka uygun, hangi delilin hukuka 

aykırı olduğunun tespit edilerek, hukuka aykırı delillerin bir duruşma 

yapılarak dosyadan çıkartılması, daha sonra bu delillerin esas mahkemesinin 

önüne gitmemesi. Yani ara muhakeme evresinin yeniden işlevli bir şekilde 

hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyorum.

Bunun başka bir sonucu daha var, onu da söylemek istiyorum. 

Soruşturma aşamasında yeterli delilin toplanamıyor olması, kovuşturma 

aşamasında delili toplama yükünü tamamıyla mahkemenin üstüne 

bırakmaktadır. Şu anda asliye mahkemelerinde savcının da olmadığı dikkate 

alındığı zaman, delili toplayan makam aynı zamanda delilleri değerlendiren 

makam haline gelmektedir. Bu da masumiyet karinesini ciddi anlamda 

zedeleyen bir sonuç doğurmaktadır. Bunun da mutlaka ortadan 

kaldırılabilmesi için delillerin toplanmasının Ceza Muhakemesi 

Kanunumuzun asıl mantığı olan soruşturma aşamasına getirilmesi, 

iddianamenin kabulü aşamasının ciddi bir duruşmayla söz konusu olması. 

Burada hukuka aykırı delillerin ayıklanması ve daha sonra hızlı bir 

duruşmayla karara varılması gerektiğini düşünüyorum ki, masumiyet karinesi 

hakikaten sağlanabilsin Türk ceza muhakemesi sisteminde.

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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 Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, sayın 

konuşmacılar; ben öncelikle diğer konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum. 

İlk başta üçüncü sırada olduğumu görünce üzülmüştüm, normalde 

dezavantajdır, ama konuyu o kadar güzel genel esaslarıyla ortaya koydunuz ki, 

işim çok kolaylaştı. Meğer şanslıymışım, onun için teşekkür ederim.

Birçok husus değerlendirildiği için bazı konularda ben de tespitlerde 

bulunmak istiyorum. İlk mesele terminolojik sorun, suçsuzluk karinesi mi, 

masumiyet karinesi mi, masum sayılma hakkı mı? Ben de bunun kesinlikle 

masum sayılma hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun neden bir 

temel hak olarak algılanması gerektiğini Barış meslektaşım ve değerli dostum 

çok güzel ifade etti. Peki, niye suçsuzluk değil de, masumiyeti tercih 

ediyorum? Bunu açıklamakta fayda var.

Türkiye'nin taraf  olduğu uluslararası antlaşmalarda masumiyet, masum 

sayılır ifadesi kullanılıyor. Anayasamızda ise, suçsuz sayılır, suçsuzluk karinesi 

ifadesine başvuruluyor. Türkiye'deki doktrindeki baskın görüş suçsuzluk 

karinesi denmesi ve gerekçesi şu: Eğer bu insanı masum sayarsak, masum 

sayılan bir kimse hakkında tutuklama gibi, özgürlüğün sınırlandırılmasına yol 

açan koruma tedbirlerinin uygulanmasını nasıl açıklarız? Bu açıdan deniliyor 

ki şüpheli suçlu değildir, ama artık masum da değildir. Ben zihniyet olarak bu 

açıklamalara katılmıyorum. Bir kimse şüpheli sıfatını kazanmakla farklı bir 

statüye girebilir, ama benim gözümde bir kimse ya suçludur ya değildir. Suçlu 

değilse de, ait olduğu kategori masum kategorisidir.

Kişi şüpheli olduğundan, her hukuk devletinde tabiî ki somut delillere 

dayalı, şüpheye bağlı olarak bazı ceza muhakemesi işlemlerine tabi tutulabilir. 

Bu bütün devletlerde kabul edilir, ama bu kabul onun artık masum 



sayılamayacağını kabul etme zorunluluğunu doğurmaz. Ben niye masum ve 

suçlu dışında üçüncü bir kategoriye karşıyım? Sebebi şu: Eğer isnat altında 

olan kişi artık masum değildir dersek, basit bir isnat üzerine ki, ülkemizde bu 

isnatların nasıl kolaylıkla yapılabildiğini ve hangi delillere dayanarak ya da 

dayanmayarak yapılabildiğini biliyoruz. O zaman o kişiyi aramızdan ihraç 

etmiş, masumiyetten atmış, başka bir yere, başka bir kategoriye göndermiş 

oluyoruz. Dolayısıyla suçlanan kişi artık masum değildir yargısı, bence çok 

acımasızdır.

Kaldı ki taraf  olduğumuz uluslararası antlaşmalarda kanunlarımızın 

üstündedir. Diyebilirsiniz ki Anayasanın üstünde değildir. Doğru, ama 

Anayasamızda da taraf  olduğumuz uluslararası antlaşmaların gerektirdiği 

yükümlülüklere uygun yorumlamak gerekir. Dolayısıyla kişiyi masum 

saymalıyız, ama elbette ki masum sayılması bazı koruma tedbirlerine maruz 

kalabilmesine engel olmayacaktır. Yani ilkeyi masum sayılır diye ifade eden 

hangi devlette bu tedbirlere artık başvurulamayacağı savunulmaktadır. 

Dolayısıyla benim yaklaşımım şudur: Şüphelinin ve sanığın masum 

olduğunu bir hak olarak kabul ederiz, fakat bu hakkın varlığı ya da bu varsayım 

ceza muhakemesinin amacına bağlı olarak şüpheli hakkında birtakım tedbirler 

alınmasına engel de olmaz, bunu da kabul ederiz. Bu ikisi de birbiriyle pekala 

bağdaşır. Aksinin kabulü hakkında, bugün uygulamada geçerli olan iki anlayışı 

güçlendirmiş oluruz. İlk anlayış, zaten halk arasında, basında ve bu arada 

yargılama makamlarında yerleşmiş olan şüpheliyi, sanığı suçlu olarak görme 

yaklaşımıdır. Sen artık masum değilsin diyerek, bence bu anlayışı güçlendirmiş 

oluruz. İkincisi de şu anlayışla güçlendirmiş oluruz: Bir dakika, sen darbeyle, 

terörle, bölücülükle, şununla bununla suçlanıyorsan artık masum değilsin. 

Bunun bir adım ötesi, sana yapılan işlemlere tabi katlanacaksına kadar 

argümanı götürmektir, uygulamada da bu olmaktadır.

Masumiyet karinesinin içeriğini değerli meslektaşlarım güzel bir biçimde 

ifade ettiler. Sadece vurgulanacak husus şu: Öncelikle yargılama makamlarını 

ve soruşturma makamlarını bağlar. İkinci olarak tüm kamu görevlerini bağlar. 

Kamu görevleri, bir kimsenin suçluluğunu ima edecek açıklamalarda 

bulunmamalıdırlar ve üçüncüsü ve artık modern toplumlarda bu çok önemli, 

ilke basın açısından da geçerlidir. Yani bu açıdan devlete düşen yükümlülükte, 

üçüncü kişilerin ve bu arada basını masumiyet karinesine saygı göstermesini 

sağlayacak tedbirleri almaktır. 

Bu tedbirler en başta pozitif  düzenlemeler yapmaktır. Bu düzenlemeler 



aslında mevzuatımızda vardır. Basın Kanunu 19'dan bahsedilebilir, CMK 

183'den bahsedilebilir, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu vardır, adil 

yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu vardır. Fakat bunlar ne ölçüde 

uygulanmaktadır? İşte onun cevabı ayrı bir meseledir. 

Zaman darlığı açısından bazı şeyleri geçiyorum. Şuna değinmek gerekir, 

doktrinde vaktinde yanlış hatırlamıyorsam Duygun Yarsuat tarafından ilk öne 

sürülen bir husus, araştırmacı gazetecilik. Elbette ki bir demokratik 

toplumda, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında, basının haber 

verme hakkı ve görevi vardır, kamunun da bilgi alma hakkı vardır, ama şu 

masumiyet karinesine aykırıdır. Araştırmacı gazetecilik adı altında resen 

araştırmaya girişilerek, olası faillerin ve delillerin tespit edilmeye çalışılması ve 

bir suç ispatlanmış gibi ve bu kimseler suçluymuş gibi programlarda 

yansıtılması. Bunun masumiyet karinesine aykırı olduğu savunulmaktadır ki, 

kesinlikle buna katılıyorum.

Diğer bir meseleye geçersek, adil yargılanma hakkının ve bu arada 

masumiyet karinesinin uygulama alanı nedir? Ceza hukukunda uygulanır, 

burada tereddüt yok. Peki, disiplin yargılamasında, tahkimde yargılanır mı? 

Kabahatler Kanunu açısından uygulanır mı? Şimdi burada meslektaşım çok 

güzel ifade ettiler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi anlamında adil 

yargılanma hakkı ve bu bakımdan masumiyet karinesi suç isnadı durumunda 

uygulama alanı bulur, ama AHİM suç isnadını çok geniş anlamaktadır ve sizin 

ulusal alanda yaptığınız sınıflandırmayla bağlı değildir. Siz bir olayı kabahat 

saysanız bile, olası cezanın ağırlığına, kişi bakımından sonuçlarına ve cezanın 

amacına bakarak bunu suç isnadı sayabilmektedir. Özellikle de 

öngördüğünüz para cezasına, siz idari ceza deseniz bile, amacı tazminat değil 

de caydırmak veya cezalandırmaksa bunu suç isnadı saymaktadır ve adil 

yargılanmayı ve masumiyet karinesini uygulamaktadır.

Aslında aynı sonuca belki bizim Anayasamızın 36. maddesinden de 

varılabilir. Çünkü Anayasa 36'da adil yargılanma hakkı tanınmıştır. Bu hak her 

türlü yargılama açısından tanınmıştır ve masumiyet karinesi de adil 

yargılanma hakkının doğal bir uzantısıdır. Dolayısıyla Barış meslektaşımın 

dediklerine katılıyorum, hatta mesela Türkiye Futbol Federasyonunun 

verdiği birçok futbolculara cezalar açısından da, bunların suç isnadı olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Yine bir tartışma; eğer masumiyet karinesi 

idari yargılamada da var deniliyorsa, bizim disiplin yargılamasını üniversitede 

de bu böyle, devlet memurlarında da, yeniden değerlendirmemiz gerekir. 



Çünkü benim idarecilerden sorduğum ve öğrendiğim, evet şüpheden sanık 

yararlanır bizde de diyorlar, ama bunu şöyle anlıyorlar. Eğer biz bu fiilin 

işlendiğine kanaat getirdiysek, bizim için şüphe yenilmiştir. Biz bunu ceza 

hukukunda elbette ki böyle anlamıyoruz, bu önemli. Çünkü bizim masumiyet 

karinesi anlamında, şüpheden sanık yararlanıra sokacağımız birçok olayda, 

insanlar memuriyetten çıkarılmakta, öğrencilikten atılabilmekteler. 

Kabahatler Kanunu açısından yine bir örnek vereyim, biz idari yaptırım 

diyoruz, ama suç isnadı sayılabilecek bir durum. Kabahatler Kanunu madde 

41'de; çevreyi kirletme suçu var ve para cezası da 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. 

Buradaki amaç mesela tazminat değil, bariz bir şekilde caydırma, genel 

önleme ve cezalandırma. Mesela böyle bir maddeden ceza alana masumiyet 

karinesi uygulanmazsa, AİHM'e gittiğinde, bence 6/2 yani masumiyet 

karinesinin uygulanması gerektiği söylenecektir.

Ceza hukuku bakımından masumiyet karinesinin uzantılarına gelirsek, 

aslında değerli meslektaşım bunu güzel bir şekilde ifade ettiler. Şüpheden 

sanık yararlanır ilkesine değindiler. Burada benim tartışacağım birkaç husus 

var. Her şeyden önce Barış meslektaşımın yaptığı ayrıma katılıyorum, 

beraatların çeşitlendirilmesinin doğru olmadığına dair tespitine, ama 

uygulama bundan da kötü. Barış meslektaşım diyor ki; fiilin işlendiğinin sabit 

olmaması diye ayrı bir beraat kategorisi olmamalı, uygulamada o bile 

uygulanmıyor. Doğrudan bildiğiniz üzere delil yetersizliğinden, delil 

yokluğundan beraatına deniliyor ki, öyle bir hüküm türü yok zaten Ceza 

Muhakemesi Kanununda. Yani suçun işlendiğinin sabit olmaması demeye 

bile dil varmıyor anladığım kadarıyla.

Uygulama açısından önemli bir mesele, şüpheden sanık yararlanır 

ilkesinin uygulama alanı nedir? Suçun tüm unsurları, nitelikli halleri, hukuka 

uygunluk nedenleri açısından geçerlidir. Burada Yargıtay'ın bir uygulamasını 

eleştirmek isterim. Benim gördüğüm yerleşmiş içtihadı, iki taraf  da meşru 

müdafaa savunmasında bulunuyorsa, fakat hangisinin ilk saldırdığı 

anlaşılamıyorsa, normalde yapması gereken indubio proberio gereği, ikisini 

de meşru müdafaadan yararlandırmak. Yargıtay'ımızın yaptığı ikisini de 

yararlandırmamak, ikisi hakkında da haksız tahrik indirimi uygulamak.

Buna karşılık şüpheden sanık yararlanır ilkesi nerede uygulanmaz? Fiilin 

hukuki nitelendirmesi açısından uygulanmaz. Örneğin fiil hırsızlık mı, yağma 

mı? Hâkim bu konuda karara varamıyorsa, araştırmasını derinleştirmeli ve 

vicdani kanaati oluşana kadar bu ameliyeye devam etmelidir. Kararsız kaldığı 



için, burada lehe hükmü uygulayamaz. Yine kanunun yorumunda da aksine 

görüşler var. Fakat kanaatim kanunun yorumunda da, şüpheden sanık 

yararlanır ilkesi uygulama alanı bulmaz. Burada tartışma şu: Kanunun somut 

olaya uygulanışı açısından iki olası yorum türü var. Hâkim kararsız kaldı, ikisini 

eşit ihtimalde görüyor. Bir görüşe göre, burada da indubio proberio uygulanır. 

Diğer bir görüşe göre, iki ihtimal eşitse zaten yorum yapılamaz. Üçüncü ve 

benim baskın olduğunu gördüğüm bir görüş, benim de katıldığım bir görüş; 

buradaki yorum doğru yorum tarzı tektir, hâkim kararsız kalmışsa, demek ki 

henüz doğru olan sonuca varamamıştır, vicdani kanaati oluşana kadar yine 

araştırmaya devam edilir.

Muhakeme koşulları açısından indubio proberio geçerli midir? Mesela 

zamanaşımı, af. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, buna 2003 yılında genel olarak 

evet cevabını vermiştir. Fakat burada benim kanaatim açıkça şudur: Bir ayrım 

yapmak gerekir, mesela fiilin işleniş tarihi şüpheliyse, şikâyet süresinin dolup 

dolmadığı, zaman aşımının dolup dolmadığı açısından şüpheden sanık 

yararlanır. Çünkü bu maddi hususa ilişkindir buradaki şüphe, ama mesela 

zamanaşımı süresinin kaç yıl olduğu konusunda bir şüphe varsa, bu normun 

yorumuna ilişkin bir şüphedir. Burada indubio proberio uygulanmaz diyenler 

vardır, ben de bu görüşe katılmaktayım. Zamanaşımı süresinin ne olduğu 

hukuken bellidir, doğru yorum bulunana kadar bu hâkim araştırmaya devam 

etmelidir.

Susma hakkı açısından söylemek istediğim birkaç husus var. Şimdi susma 

hakkı açısından söylemek istediğim ilk mesele şu: Susma hakkının 

kullanılmasının ne zaman sanığın ya da şüphelinin yararına olduğunu 

müdafiiler çok iyi tartmak zorundadır. Çünkü ifade verme, aynı zamanda bir 

savunma aracıdır. Bu bağlamda şüpheliye-sanığa susma hakkının hizmete de 

savunma ettiğini ve susma hakkını kullanmanın olası sakıncalarını izah etmek, 

bu irade özerkliğine bir müdahale boyutuna varmadıkça mümkündür. Bunu 

niye diyorum? AHİM içtihadına göre eğer sanık aleyhine kuvvetli deliller varsa 

ve açıkça bir izahat verilmesini gerektiren bir durum varsa ve sanık susma 

hakkını kullanmışsa, burada aleyhe çıkarım yapılabilecektir. 

Buna ilişkin olay şöyle cereyan etmiştir; Irish Republican Army terör 

örgütü bir kişiyi kaçırmış, sorguluyor diyelim, yani işkence ediyor aslında. 

Orada, o evde bir kişi ele geçiriliyor. Niye orada belli değil, susma hakkını 

kullanıyor, hiçbir açıklama yapmıyor. Burada İngiliz mahkemeleri yardım ve 

yataklıktan mahkûm etmiştir ve bu somut olayda AHİM de demiştir ki, 



buradaki koşullar ışığında, bu kişinin aleyhine çıkarım yapılması gayri makul 

değildir, gayri adilane de değildir. Dolayısıyla genel olarak buradan çıkacak 

sonuç şu: Eğer dosyadaki deliller kuvvetliyse ve şüphelinin aleyhine ise, ifade 

alma aşamasında, en azından lehe olan hususları öne sürebilmek açısından 

susma hakkının kullandırılması pek iyi bir fikir olmayabilir.

İfade alma konusunda ve susma hakkı konusunda uygulamada sorunlu 

olan bir-iki husus vardır. Yani bin tane husus var da, ben bir-ikisine 

değineceğim. Birincisi, bu meşhur feragat formu, ilgiliye haklarının 

okunduğunu, hatırlatıldığını, bunları okuduğunu, içeriğini anladığını ve 

bunlardan feragat ettiğini bildiren matbu formun anlamı ve içeriğini 

anlatmaksızın imzalandırılması. Bunun hiçbir değeri yoktur, bu feragat 

formunun hiçbir değeri yoktur. Çünkü hakların öğretilmesi esastır.

Diğer bir uygulamadaki hukuka aykırılık, görüşme, ön mülakat, sohbet 

gibi adlar altında susma hakkı hatırlatılmamış olan kişinin veya susma hakkı 

hatırlatılmış olup da konuşmayacağı söylenilen kişinin ifadeler vermeye teşvik 

edilmesi ve burada bir ifade olmadığından, bu açıklamaların spontane 

olduğundan bahisle, bunların kullanılmaya çalışılması. Bu yöntem de hukuka 

aykırıdır, bu şekilde elde edilen bilgilerin de değeri yoktur. Yargıtay'ın da buna 

ilişkin bir kararı vardır, ama orada açıkçası sohbet havasında yapılan konuşma 

gizlice kaydedilip, delil olarak sunulmak istenmişti. Biraz abartılı bir örnek, 

tabiî ki hukuka aykırı, burada Yargıtay bunların kullanılamayacağını 

belirtmiştir.

Fakat şuna uygulamada dikkat etmek gerekir, çünkü bu yapılmaya 

çalışılıyor ve yapılıyor da ve bazen başarıya da ulaştığını görüyorum. Bu 

şekilde verilen ifadeleri dinleyen kolluk görevlilerinin, polisin daha sonra 

mahkemede tanık olarak dinlenmesi de mümkün değildir. Keza bu şekilde 

elde edilen ifadelerin belge deliline dönüştürülüp, dosyaya konulması da 

mümkün değildir. Tüm bu yöntemler hukuka aykırıdır, müdafilerin bu 

konuda dikkatli olması icap etmektedir. 

Yine ifade alma ve susma hakkı açısından CMK 148/4 hükmünü 

hatırlatmakta fayda vardır. Müdafi hazır bulunmaksızın, kollukça alınan ifade 

hâkim huzurunda doğrulanmadıkça şüpheli veya sanık tarafından, hükme 

esas alınamaz. Şu tartışmayı geçiyorum, hükmü esas alınamaz, ama delil 

sayılabilir mi? Sanki kasten o anlama gelecek şekilde formüle edilmiş. Burada 

iki şeye değinmek istiyorum sadece. Türkiye Barolar Birliği kapsamında 

eğitmen olarak 7 bölgeye gittik, birçok ili dolaştık CMK eğitimi için ve orada 



tüm baro başkanlarının bana söylediği şey, üzülerek iletiyorum. Tabiî ki 

istisnadır, çok az sayıdadır, ama çok az sayıda da olsa bazı avukat arkadaşlar 

ifadede hazır bulunmamalarına rağmen, baştan itibaren hazır bulunmuş gibi 

imza atabilmektelermiş. Korkunç bir hatadır, çünkü bu kişiyi ateşe 

atmaktasınız. Gerçekten o sorular mı soruldu, gerçekten o cevapları mı 

verdi, işkence mi yapıldı? Artık bunu öne sürme imkânından onu mahrum 

bırakırsınız ve ifadesinde kullanabilir hale getirirsiniz. Elbette bunu yapan 

çok az sayıda kişidir.

Belki de daha önemlisi bu müdafine ilişkin, Avrupa İnsan hakları 

Mahkemesi Büyük Dairesine 2008 Saldos ve 2009 Diana kararları vardır ve 

bu kararlar Türkiye açısından bağlayıcıdır ve burada şu söylenmiştir: Kolluk 

tarafından karakolda bir şüphelinin ifadesine başvurulmuşsa, müdafi 

yardımından yararlandırılmalıdır. Dolayısıyla 148/4'ün bu anlamda içeriği de 

biraz değişmiştir. Çünkü Anayasa 90/son gereği uluslararası antlaşmalar, 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin ise, ulusal kanun hükümlerimizden 

üstündür. Dolayısıyla burada artık karakolda alınan ifadede, müdafi mutlaka 

hazır bulunmalıdır, ama tabi uygulamada içtihadın da kanunlarımıza uygun 

olduğu konusunda nasıl ikna edeceksiniz, soruşturma ve kovuşturma 

makamlarını? O ayrı bir mesele. 

Şimdi kalan sürem açısından, tutuklamada makul süreyi meslektaşım 

zaten mükemmel şekilde izah etti. Hukuka aykırı delillere Barış meslektaşım 

değindi. Burada tek bir şey söyleyeceğim. Eski CMUK 214'de şöyle diyordu; 

soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı olarak elde ettikleri 

deliller hükme esas alınamaz. Şu tartışma vardı: Peki, soruşturma ve 

kovuşturma organları değil de, üçüncü kişiler elde ettiyse ne olur? Şu 

tartışma vardı: Peki, hak ihlali yoksa şekli bir aykırılık varsa, delil yine de 

kullanılamaz mı? Şu tartışma vardı: Hükme esas alınamaz denildiğine göre, 

en azından koruma tedbirine esas alınabilir mi? Şu tartışma vardı: Dolaylı 

olarak bu aykırılığa dayanılarak elde edilen deliller, delil yasaklarının uzak 

etkisi konusunda uygulama ne olmalıdır? Dolaylı deliller kullanılabilir mi?

Değerli meslektaşlarım, aksine çok az sayıda görüş olsa da, 

Anayasamızın 38. maddesinin yeni 6. fıkrası tüm bu tartışmaları bitirmiştir 

teorik olarak. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul 

edilemez. Buna rağmen bazı yazarlar olması gereken hukuk açısından bazı 

ayrımlara gitmektedirler. Üzülerek görüyorum ki Yargıtay'ın ve Ceza Genel 

Kurulunun bazı içtihatlarında bu ayrımlar, sanki olan hukuk imiş gibi, sanki 



mevcut Anayasa hükmü karşısında uygulanabilirmiş gibi dikkate 

alınmaktadır ve basit aykırılık, şekli aykırılık gibi yapılaması mümkün 

olmayan ayrımlar yapılarak Anayasa karşısında, yasak deliller, hukuka aykırı 

deliller kullanılabilmektedir. Bu konuda üç Yargıtay kararı vardır, son 6 yılda. 

Buna karşılık 2009 tarihli Ceza Genel Kurulu Kararında, sanki geri adım 

atılmış gibidir.

Benim diyeceğim şu: Bizim Anayasa hükmümüz, ihtiyaca uygun mu? 

Değil. Bir kez delil yasağı konusundaki bir hükme Anayasada yer verilmesi 

hemen hemen hiç görülmemiş bir şeydir. Bu kadar katı bir kurala yer 

verilmesini, ceza muhakemesini sekteye uğratabileceği de öne sürülebilir, 

ama şu olmaz. Bir hukuk devletinde Anayasa hükmü işinize gelmiyor, 

ihtiyaca cevap vermiyor diye soruşturma ve kovuşturma makamlarınca yok 

muamelesi göremez, bunun izahı yoktur.

Ben şu şekilde konuşmamı tamamlamak istiyorum, diğer bir-iki husus, 

çok kısaca. Yeterli delil olmamasına rağmen birçok olayda iddianame 

hazırlandı, iddianamenin iadesi kurumunun Yargıtay içtihatlarının da bunu 

sulandırmasına bağlı olarak çok iyi işlemediğini görmekteyiz. Buna bağlı 

olarak açılmaması gereken davalar açılmakta ve iş ve sorumluluk hâkime 

havale edilmektedir. Top taca atılmaktadır, bu şekildeki kolaycı ithama kaçan 

iddianameler lekelenmeme hakkına aykırıdır. Çünkü kişiyi sanık statüsüne 

sokmaktasınız. 

Gereksiz kelepçeleme ve bunun basın önünde yapılması, burada kişiyi 

küçük düşürme amacı varsa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3'e, 

işkence insanlık dışı ve küçük düşürücü muamele ve ceza yasağına aykırılık 

vardır. Bu AHİM'in içtihadıdır ve Türkiye'ye karşı içtihadıdır. Ayrıca burada 

masumiyet karinesi de ihlal edilmektedir. Çünkü bir kimseyi operasyonla, 

polisler arasında insanların da kelepçeli olarak teşhir edip basına 

yansıttığınızda, o kişi suçlu olarak damgalanmaktadır. İleride beraat etse de 

bu damgadan ilelebet kurtulamayacaktır.

Sonuç mahiyetinde şunları demek gerekir: Masumiyet karinesini teorik 

olarak değerlendirdik, ama uygulamaya ne ölçüde yansıyor. Bir sorun şu: 

Uygulamada siz suçu örgüt suçu olarak nitelendirdiğinizde, iş zaten bitiyor. 

Hepimiz biliyoruz ki, soruşturmanın imparatoru, kralı savcı da olsa, bu 

nitelendirmeyi büyük ölçüde polis yapmaktadır. Bu nitelendirme duruşma 

aşamasına kadar ve muhtemelen orada bile değişmemektedir. Ezkaza üç kişi 

bir araya gelmişse iştirak değil, suç örgütü olmaktadır, bir kişiden silah çıkarsa 



terör örgütü olmaktadır. Gizlilik kararı verilmektedir, terör örgütü derseniz 

TMK madde 10/d gereği gizlilik kararı mutlaktır. Dinleme tutanaklarını 

göremiyorsunuz, tutuklanıyorsunuz, tutuklamaya itiraz etme hakkınız etkisiz, 

çünkü niye tutuklandığınızı bilmiyorsunuz, yetkili mahkeme değişiyor. 

Normalde uygulanamayacak bazı koruma tedbirleri devreye giriyor. 

Tutuklama süresi 5 yıla, 10 yıla çıkıyor. İş zaten orada bitiyor. 

Buna bir de şunu ekleyelim, muhakemedeki yapısal sorunları. İşte 

istihbari faaliyet sonucunda elde edilen deliller yargılamada kullanılamaz, net 

kural. Ne oluyor? Hop anonim ihbar mektubu şeklinde dosyaya giriyor, ona 

dayanarak soruşturma, dediğim şekilde soruşturma yapılıyor. Savunma 

hakkınızı kullanamıyorsunuz, iddianamenin değerlendirilmesi evresinde 

zaten size rol verilmiş değil. Dava açılıyor, anonim tanık, anonim tanık 

televizyonlarda dolaşıyor benim diye, hâlâ anonim tanık olarak dinleniyor. 

Yani örnekleri çoğaltmak mümkün, bu şekilde yargılama cereyan ediyor, 

tutuklama süresi 10 yıl, ama biz adama diyoruz ki üzülme masum sayılırsın. 

Ne işine yaradı? Hayatı bitti zaten.

Son olarak şunu değerlendirmek gerekir: Masumiyet karinesi konusunda 

herkes bir diğerini suçlu görüyor. Çünkü benim gördüğüm Türkiye'de çok 

büyük çoğunluk, hukuki ilkelere göre objektif  yorum değil, failin ve 

mağdurun kendisinden olup olmamasına göre değerlendirme yapmaktadır. 

Sadece dava ismi sayacağım veya soruşturma, gerçi davaya soruşturma ismi 

verilmesi de hukuka aykırı, ama affınıza sığınıyorum. Ergenekon, Balyoz, 

KCK, Hüseyin Üzmez, İzmir Belediyesi, şike soruşturması, Deniz Feneri, 

Hizbullah, 10 yılda tutuklulukta salıverilmesi. Eğer insanların çok büyük 

çoğunluğu, bir kısmında çok üzülüp, bir kısmında çok seviniyorsa bu 

tutuklamalarda veya bir kısmında salıverilenlere tecavüzcü, terörist, darbeci 

salıverildi deyip, diğer kısmına salıverilmeyenler açısından kaç yaşında koca 

adam, niye bırakılmıyor diyorsa, örneği tam tersine de çevirebiliriz, karşılıklı 

olarak bu yapılmakta. Ciddi bir demokrasi sorunumuz vardır, ciddi bir kültür 

sorunumuz vardır.

Polisler, savcılar, hakimler uzaydan gelmemektedir, bu toplumdan 

gelmektedir ve toplumdaki baskın anlayış da, masumiyet karinesi tanımama 

yönündedir. Çözüm nedir? Çözüm insan hakları için mücadeledir. Ben Barış 

arkadaşım var diye kürsüde değil, hep bu cümleyi kullanıyorum 

kapanışlarımda. Büyük Sahir Erman'ın cümlesi, Türkiye'de doğmuş olmak ve 

yaşamak, kötü bir kader, kara yazgı olmamalıdır. Maalesef  Türkiye'de 



yaşamak bazen hâlâ öyle algılanabilmektedir. Çünkü insan hakları ihlalleri 

çok yaygındır.

Burada mücadele etmek zorunluluğu vardır. Çünkü burada korkulacak 

husus, hukuka aykırılıkların yaygınlaşması değildir. Bu çok ciddi bir 

sorundur bir hukuk devletinde, ama esas sorun mücadele azminin 

sönmesidir. Esas sorun, insanların bu ihlalleri artık kanıksaması, 

normalleştirmesi, rasyonelleştirmesi, tepki duymaktan vazgeçmesi, sinmesi 

ve mücadeleyi bırakmasıdır. Hukuka aykırılıkların varlığı, bir ülkenin 

uçuruma sürüklendiğinin tek başına delili değildir, ama mücadele ruhunun 

sönmesi bunun delilidir. Dolayısıyla mücadele edersek yenilebiliriz, 

mücadele edersek hiçbir şeyi değiştiremeyebiliriz, bir şeyi değiştirmenin 

garantisi yok, ama mücadele etmezsek hiçbir şeyin değişmeyeceği işte o 

garantidir. 

Dolayısıyla bu Gevara'nın lafıdır, siyasi olarak çok yakın görmesem de 

kendime, güzel bir laftır. Kaybetmekten korkma, bir şeyi kazanmak için bazı 

şeyleri kaybetmelisin ve unutma kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde 

yenilirsin. Umarım ki, kaç kere yenilirsek yenilelim, biz hukukçular hep 

beraber her birimizin hakları için mücadele etmekten asla vazgeçemeyiz.

Bu duygularla, Türkiye'nin gerçekten insan haklarına saygılı, laik, 

demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu günleri görebilmek ümidiyle, 

beni dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

(Alkışlar) 



Mehmet Ali UZUN 
Askeri Yargı 1.Daire Başkanı

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- Temel Hak ve Özgürlükler ve Hukuk Devleti adlı 

oturumumuza hoş geldiniz. İlk olarak Oturum Başkanımız sayın Mehmet 

Ali Uzun'u sahneye davet ediyorum, Sayın Av. Kılıçaslan Başaran'ı sahneye 

davet ediyorum, Sayın Av. Prof. Dr. Mehmet Kocaoğlu'nu sahneye davet 

ediyorum, Sayın Panagiotis Keremmydiotis'i sahneye davet ediyorum.

MEHMET ALİ UZUN (Oturum Başkanı)- 

Değerli izleyiciler, Ankara Barosunun düzenlediği Uluslararası Hukuk 

Kurultayında “Hukuk Devleti ve Askeri Yargı” isimli açık oturuma hoş 

geldiniz. İnşallah verimli bir çalışma olur. Özellikle askeri yargının son 

günlerdeki konumu da tartışma konusu olursa, faydalı olacağına da 

inanıyorum. 

Hukuk devleti bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kişilerin 

hukuk kuralarına tabi olarak yargılanması ve adil yargılanma hakkının 

sağlanması olarak Anayasanın 2. maddesinde, Cumhuriyetin değiştirilemez 

niteliklerinden biri olarak sayılmıştır. Askeri yargı 1961 Anayasasına kadar 

mevzuat düzeyinde düzenlenmişken, 1961 Anayasasından itibaren 

Anayasaya girerek, anayasal bir konum almıştır. 

1837 yılında kabul edilen ve ilk kez ceza yargılama usulünü getiren 

Kanunnameyi Cezai Askeriye'yle Divanı Harbi ve Divanı Tecessüs denilen 

istinaf  mahkemesi kurulmuş, bilahare ilk Askeri Ceza Kanunun olan 1868 

tarihli Askeri Ceza Kanunnameyü Hümayunu çıkarılmıştır. Bu sene 98. yılını 

kutlayacağımız Askeri Yargıtay'ın kuruluşu 6 Nisan 1914'te, İstanbul 

Üniversitesi merkez binasında, İstanbul Hukuk Fakültesinin olduğu merkez 

bina içerisinde, “Divanı Temyizi Askeri” adı altında kurulmuştur.



Ben hakkımı biraz sona bırakmak istiyorum. Bu genel girişten sonra, 

belki konuşmacıların alanlarına da girmiş olabilirim. Program kitapçığında da 

bahsedildiği gibi 20'şer dakika konuşmacılara süre vereceğim, daha sonra ben 

de bir söz hakkı istiyorum, genel değerlendirmelerle ilgili bir 10 dakika da ben 

konuşursam. Daha doğrusu önce soru-cevapları alırız, soru cevaplardan 

sonra 10 dakika da ben görüş bildirmek istiyorum. 

İlk konuşmacı arkadaşımız Kılıçaslan Başaran, Avukat arkadaşımız daha 

önce Silahlı Kuvvetlerde asker-hâkim olarak uzun yıllar hizmet ettikten sonra 

emekli oldu ve hukuka hizmetini şimdi avukat olarak sürdürüyor. Silahlı 

Kuvvetlerde başarılı ve askeri yargıya başarılı hizmetler vermiş bir 

arkadaşımızdır. Sözü kendisine veriyorum, buyurun Kılıçaslan Bey.



Kılıçaslan  BAŞARAN
Ankara Barosu

21 NCİ YÜZYILDA ASKERİ YARGI VE ASKERİ STATÜ 

HUKUKUNA İLİŞKİN  DÜŞÜNCELER

Yargı yollarının askeri sivil şeklinde ikiye ayrılışı Ülkemize özgün bir 

durum değildir. Batı tipi demokrasilerin bazılarında da Ceza Yargılaması 

açısından asker sivil yargı ayrışmasının mevcut hukuk sistemleri 

görülebilmektedir.  Ceza Hukuku açısından Askeri Yargının ayrı bir yargı 

yolu olarak düzenlenmiş hukuk sistemlerinin bulunduğunu belirtmek 

isterim. İdare hukuku alanında bizde olduğu şekliyle teşkilatlanmış ve 

faaliyette bulunan bir Askeri İdari Yargı yolu örneği bulunmamaktadır. 

Askeri İdari yargı yolu ile ilgili görüşlerimi sonraya saklayacak olursam Ceza 

Yargılaması açısından Türk Hukuk Sisteminde bulunan sivil-asker yargı 

sitemi ayrımının mücerret bir kavram olarak çağdaş demokratik hukuk 

sistemlerine aykırı olduğunu iptidaen söylemek kanaatimce mümkün 

değildir.  Her iki sistemin de savunulabilecek ve eleştirilebilecek faydaları ve 

sakıncaları şüphesiz ki söz konusudur.

Askeri ve Sivil (Ceza Yargısı açısından) yargı yollarının ayrı olması 

gerektiğine ilişkin gerekçeleri; Ordunun farklı kültür ve mesleklerden gelen 

bireylerden oluştuğu, ağır koşullar ve yoğun risk altında icra edilen görevleri, 

örgütlenme yapısının sivil toplum örgütlenmesinden farklılığı, büyük bir 

organizasyon oluşu, son derece büyük ve farklı teşkilatın zorlu görevlerini 

yerine getirebilmesinin öncelikle iç disiplinin sağlanmasına bağlılığı, bu 

nedenle ayrı bir statü (cezai ve disiplin) hukukuna ve bu hukuku uygulayacak 

ayrı bir yargısal organizasyona ihtiyaç olduğu, olağanüstü durumlarda veya 

savaş hallerinde genel mahkemelerin çalışamaz hale gelebileceği, Orduyu 

süratle takip eden yargısal bir örgütlenmenin kurulmasının askeri hizmetin 



kesintisiz devamının bir gereği olduğu şeklinde özetlenebilir. 

Ayrı bir Askeri Yargı sistemine gerek olmadığına ilişkin gerekçeler ise; 

disiplinin bir iç mekanizma sorunu olduğu, en büyük amacı adaleti sağlamak 

olan yargının askeri disiplinin sağlanmasında öne çıkarılmasının ve bu 

amaçla ayrı ilk derece mahkemeleri, Yüksek Mahkemeler ve ayrı Yargılama 

Usul Kuralları kabul edilmesinin usul ekonomisine uygun olmadığı, askeri 

disiplinin Disiplin Mahkemeleri ile sağlanabileceği, ayrıca disiplinin temin 

edilmesinin salt Orduya özgü bir husus olmadığı, iç disiplinin öncelik taşıdığı 

her meslek gurubu için ayrı bir yargısal teşkilatlanmaya gidilmesinin söz 

konusu olamayacağı, savaş ve olağanüstü hallerin ortaya çıkması ihtimaline 

dayanarak olağan dönemlerde çifte standarda gidilmesinin kabul 

edilemeyeceği, Ordunun en önemli unsurunu teşkil eden personelin aynı 

zamanda sivil toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğu, gelişen 

demokrasilerde eğilimin askerlerle sivillerin olabildiğince aynı temel hak ve 

özgürlüklerden yaralandırılmaları yönünde olduğu, kişi temel hak ve 

özgürlüklerini ve cezai sorumluluklar açısından, ayrı yargı yollarına tabi 

tutulmalarının demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayacağı şeklinde 

özetlenebilir. 

Hatta biraz daha radikal bir söylemle, askeri yargı alanının elden 

geldiğince genişletilmesinin, asker şahısların askeri olmayan suçlarından 

dolayı ile sivil şahısların bazı suçlardan askeri mahkemelerde 

yargılanmalarının amacının askeri vesayet rejimini daim kılmak olduğu, 

Türkiye'nin siyasal yapısı içerisinde belirleyici konumunu muhafaza etmek 

isteyen Ordunun mümkün olduğunca yargı denetimi dışında tutulmasını 

gerekli kıldığı,  sınırları son derece geniş çizilmiş kendine has bir askerî 

yargıya sahip olmanın orduya bu imkânı sağladığı ileri sürülmektedir.

 Şüphesiz ki orduların varlık sebebi, başta araç gereç olmak üzere 

personel, eğitim, moral ve disiplin açısından her zaman ve her yerde hazır 

olmalarını gerektirmektedir. Mutlak itaat kavramı ile özetlenebilen askeri 

disiplinin temini için Ordu bünyesinde bulunan ve teşkilat olarak ordu ile 

organik bir bağ oluşturan yargısal bir örgütlenmenin gerekli olduğu 

savunulabilir.

Yine, askeri hizmetin ana dayanağını mutlak itaat olduğu, Statü 

hukukunda da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş bulunan mutlak itaat 

kavramının her türlü emri mütalaa etmeden yerine getirme olarak 

tanımlandığı, bunun ise işlenebilecek suçların derhal cezalandırılması ile 



mümkün olabileceği, bunun ise ancak ayrı bir yargısal teşkilatlanma ile 

gerçekleştirebileceği savunulabilir. 

Ayrıca, sırf  askerler tarafından işlenebilecek bazı suçlar olabileceği, bu 

suçlarla ilgili olarak ihtisaslaşmış mahkemelere ihtiyaç duyulabileceği, askeri 

statü hukukunun (barış zamanında ve silahlı çatışma zamanında geçerli 

olacak hukuk kurallarının) toplumun diğer kesimlerinin tabi oldukları hukuki 

statüden çok farklı olduğu, bu farklılığın özel hukuki bilgi ve uygulama 

deneyimi gerektirdiği, bunların ise en mükemmel şekli ile ayrı bir teşkilata 

sahip, konusunda bilgili ve tecrübeli askeri yargı organları tarafından 

sağlanabileceği ileri sürülebilir.  

Bununla birlikte disiplin Ordunun bir iç mekanizma sorunu olduğu, her 

asker tarafından son derece iyi bilindiği üzere Disiplinin sağlanmasında en 

son başvurulacak aracın cezalandırma olduğu, Ordu içi disiplininin 

sağlanabilmesi amacıyla tüm kurum ve kurallarıyla müteşekkil müstakil bir 

Adli Yargı sistemine ihtiyaç olmadığı ve böyle bir teşkilatlanmanın zaten 

yetersiz olan kaynakların uygun kullanılmaması sonucunu doğuracağı, temel 

büyüklükteki her birlik (Alay ve Daha Üst Birliklerde) teşkilatında mevcut 

bulunan Disiplin Mahkemelerinin askeri disiplini sağlamada yeterli olacağı 

savunulabilir. 

Aynı bağlamda, yine, Ordunun en önemli unsuru olan personelin aynı 

zamanda sivil toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğu, kişi temel hak ve 

özgürlükleri açısından, askeri hizmet gerekleri dışında kalan alanlarda ayrı 

hukuki statüye tabi tutulmalarının demokratik toplum gerekleri ile 

bağdaşmayacağı, askeri yargının görev alanının son  derecede geniş olduğu, 

bunun siyasal yapısı içerisinde belirleyici konumunu muhafaza etmek isteyen 

ordunun genel yargı denetimi dışında tutulmasını sağladığı, bu durumun, 

Türkiye Cumhuriyetinin taraf  olduğu AGİT (Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği 

Teşkilatı) ve benzeri sözleşmelerde vurgulanan, Silahlı Kuvvetlerin 

Demokratik kontrolü ilke ve prensiplerine ilişkin ortak değerlerle 

bağdaşmadığı ileri sürülebilir.

Ancak şahsen vurgulamak isterim ki sivil-asker yargı ayrılığının 

sağlayacağı faydaları muhafaza etmenin, yine askeri-sivil yargı ayrılığının 

yarattığı sakıncalarını gidermenin tek yolunun, sivil-asker yargı yolu birliği 

veya sivil-asker yargı yolu ayrılığından geçmemektedir. Diğer bir ifade ile sivil-

asker yargı ayrılığının yarattığı savunulan faydaların yargı birliği sitemi içinde 

de -örnek vermek gerekirse Genel Ceza Yargı Sistemi içerisinde özel yetkili 



mahkemeler kurularak belirli askeri birlik içerisinde konuşlandırılması ve bu 

özel yetkili mahkemelerde statü hukuku (iç hizmet, askeri ceza ve disiplin 

hukuku) alanında ihtisaslaşmış hâkimlerin görevlendirilmesi suretiyle- 

sağlanabileceği, yine yargı sivil-asker yargı ayrılığının sakıncalarının düalist 

yapı içerisinde de –örnek vermek gerekirse; Esas itibarıyla teşkilatında 

askeri mahkeme kurulmuş komutana verilmiş olan ve askeri savcıya istisnai 

hallerde tanınan cezai soruşturma yetkisinin (353 Sayılı Askeri 

Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 95 nci Maddesi) 

değiştirilerek soruşturma yetkisinin Askeri Savcıya verilmesi, askeri 

mahkemelerde görevli askeri yargıçların özlük haklarının Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu benzeri bağımsız bir kurul tarafından 

düzenlenmesi ve askeri yargı görev alanının askeri hizmet gerekleri ile 

sınırlanması ile sağlanabilir.

Kanaatimce ortaya konulması gereken öncelikli konunun çağdaş 

demokrasilerde askeri yargının amacının ne olduğu ve/veya ne olması 

gerektiği hususu olmalıdır. Şüphesiz ki ayrı bir Askeri Yargı Yolunun varlık 

amacı (yukarıda sivil-asker yargı yolu birliğini savunan görüşler arasında yer 

verdiğimiz) “siyasal yapısı içerisinde belirleyici konumunu muhafaza etmek 

isteyen ordunun genel yargı denetimi dışında tutulması  olamaz. Çağdaş 

demokratik her hukuk sitemlerinde olduğu gibi, Türkiye için de askeri adli 

yargının yegâne varlık amacı adaletin en mükemmel hali ile dağıtılmasının 

sağlanması  olmalıdır. Yani, statü hukukuna (İç hizmet hukuku, ceza 

hukuku ve disiplin hukukuna) vakıf  deneyimli yargıçlardan oluşan karar 

süjeleri tarafından, kesintisiz ve askeri hizmetin gerektirdiği süratte adalet 

dağıtımını sağlamak, kısacası askeri hizmetin hukuka uygun olarak 

yürütülmesini güvence altına almak olmalıdır.

Askeri yargının teşkilat, kadro ve usul kuralları itibarıyla adaletin 

kesintisiz ve süratli sağlanması konusunda yeterli olması gerektiği 

düşünülebilir. Ancak en mükemmel şekli ile dağıtılmasına, bu meyanda 

askeri hizmetin hukuka uygun yürütülmesine katkı sağlamak hatta bunu 

güvence altına almak yönünde istenen düzeyde olduğunu -daha açık bir 

ifadede ile statü hukukuna (İç hizmet hukuku, askeri ceza hukuku ve 

disiplin hukukuna) vakıf  deneyimli yargıçlardan oluşan karar süjelerinin, 

kesintisiz bir şekilde ve süratli olarak adaleti dağıtarak askeri hizmetin 

hukuka uygun yürütülmesini güvence altına almak konusunda en 

mükemmel yapıda olduğunu- söylemek kanaatimce biraz fazla iyimserlik 



olacaktır. Mevcut düalist yapının arzulanan mükemmel sonucu vermekten 

uzak olmasının bazı sebepleri bulunduğunu, bunlardan birinin askeri 

yargının görev alanın gereğinden fazla geniş belirlenmesi olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu gün askeri mahkemelerde görevli askeri yargıçlar büyük bir 

çoğunlukla, Türk Ceza Kanununda yer alan cürümlerle (Devlet aleyhine 

işlenen suçlar, Kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, irtikâp, 

ihtilas, kasden öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, cinsel saldırı, meskene 

tecavüz gibi) ilgili davalarda adalet dağıtma görevini icra etmektedirler. 

Askeri yargının varlık amaçlarından birini teşkil ettiğini söylediğimiz statü 

hukukuna (İç hizmet hukuku, askeri ceza hukuku, çatışma hukuku ve disiplin 

hukukuna) ilişkin alanlarda yeterli faaliyet gösterememektedirler. Daha açık 

konuşmak gerekirse statü hukuku gereği sadece askerler tarafından 

işlenebilen suçlar olan firar, izin tecavüzü, emre itaatsizlikte ısrar, amire 

mukavemet, üste hürmetsizlik, hakikate muhalif  rapor düzenlemek, vazife 

ve memuriyetlerine gitmemek, askeri malzemeyi hususi menfaatinde 

kullanmak, müstahkem bir mevkiyi, kendi mevkiini veya kendisini veya bir 

gemiyi, tayyareyi düşmana teslim etmek, düşman karşısında kaçmak gibi sırf  

askeri suçlar veya üste fiilen taarruz, üste hakaret, kendisini askerliğe 

elverişsiz hale getirmek gibi askeri suç benzeri suçlarla ilgili alanlarda çok 

daha az adalet dağıtma görevi yerine getirmektedirler. Statü hukuku alanında 

adalet dağıtma konusunda görev icra etmeleri gereken askeri yargı 

organlarının kendilerine verilen geniş görev alanı sebebiyle, çağdaş hukuk 

sistemlerinde genel yargının görev alanına girmesi gereken alanlara 

yoğunlaşmaları,  münhasıran adalet dağıtma görev alanlarını teşkil etmesi 

gereken hususlarda yeterli  ihtisaslaşma, bilgi birikimi ve uygulama deneyimi 

kazanma imkanlarını azaltmaktadır.

Askeri yargının ayrı bir yargı olarak düzenlendiği çağdaş demokratik 

ülkelerde bu düalist yapı  askerliğin teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları 

itibarı ile devletin diğer birimlerinden çok farklı yapıda olması ve bu 

farklılığın ayrı bir statü hukuku gerektirmesine ilişkin düşünceden 

kaynaklanmaktadır. Çok net bir ifade ile söylemek gerekirse görevi öldürmek 

ve hizmet sorumluluğu da gerektiğinde ölmek olan yegâne kamu görevlileri 

askerlerdir. Öldürmek için teşkilatlanan, eğitilen ve teçhiz edilen ve 

gerektiğinde ölmesi kendisinden vazife yükümlülüğü olarak beklenen, 

askerlik yükümlülüğü dışında, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 

anlamına gelen bazı temel hak ve özgürlüklerin sadece yetkili amirin emri ile 



bile yasaklanabilen ve bu yasaklara aykırı davranışı cezai yaptırım gerektiren 

emirlere ve amirlere mutlak itaat zorunluluğu bulunan askerlerin farklı statü 

hukuka tabi olmalarını hukukun bir gereğidir. Bu yalnızca pozitif  hukukun 

değil, aynı zamanda doğal hukukun bir gereğidir.

Silahlı çatışma halinde askerlere verilen öldürme görevi ve gerektiğinde 

ölmek yükümlülüğü, normal koşullarda yani askeri hizmet yükümlülüğünün 

söz konusu olmadığı hallerde kasten öldürme suçunu oluşturan bir suç veya 

yaşama hakkının ihlali anlamına gelen bir eylem oluşturacağı tartışmasızdır.

Silahlı Çatışma durumunda bırakınız mütecavizi veya düşmanı öldürme 

görevini, bir subaya kendi emri altındaki personel üzerinde bile gerektiğinde 

silahlı güç kullanma yetkisi Kanun Hükmü ile verilmektedir (Askeri Ceza 

Kanunun 119 ncu madde 2 nci fıkra). Malum olduğu üzere; mevcut bir 

yetkinin kullanılmaması sebebiyle ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan 

sorumlu tutulmak kamu görevinin bir özelliğidir. Hele düşman karşısında 

ve/veya silahlı çatışma halinde normatif  hukukun verdiği bir yetkinin 

kullanılmaması (Firar eden bir askerin durdurulması için öldürücü güç 

kullanılmaması ve akabinde tüm birliğin düşman karşısında ricat etmesi, 

bunun sonucu olarak savunma hattının düşman eline geçmesi gibi kurgusal 

bir durumda olabileceği gibi) sonucu meydana gelebilecek olası menfi 

sonuçlardan kaynaklanacak cezai sorumluluğun Askeri Ceza Kanunu 

gereğince artırıldığı izahtan varestedir.

Arz ettiğim üzere, askerler öldürmek ve ölmek için teşkilatlanır, eğitilir ve 

teçhiz edilirler. Esas itibarı ile Silahlı Çatışma esnasında geçerli olan bu 

öldürme görevi ve ölme yükümlülüğü mutlak değildir. Öldürme görevinin ve 

gerektiğinde ölme yükümlülüğünün nerede başladığına ve nerede sona 

erdiğine (Askeri jargonda stratejik durumlar tabir edilen hallere), diğer bir 

ifade ile öldürme görevinin ve gerektiğinde ölme yükümlülüğün hangi 

koşulların mevcudiyeti halinde hukuki olacağına, bu görevin ve 

yükümlülüğün yerine getirilmesinde uyulması gereken kurallara ve yine bu 

kuralların ihlalinin müeyyidelerine ilişkin hukuk kaideleri şüphesi ki 

mevcuttur. 

Yine, hangi silahlı çatışma kurallarının ihlallerinin savaş suçuna vücut 

vereceği hususu uluslar arası hukukta büyük oranda belirlenmiştir. Bir 

noktada bu suçlara uluslara arası suç denmesi de mümkündür. Ancak bu 

kavram teknik bir ifadedir. Takdir olunacağı üzere iç hukukta suç olarak 

düzenlenmemiş bir hususunun uluslar arası normlarda suç olarak gösterilmiş 



olması uluslar arası normları iç hukuk açından suç haline getirmez. Uluslar 

arası suçlar kavramı ile uluslar arası hukuka aykırı olan ve uluslar arası 

sözleşme veya uluslar arası teamül kuralları gereği kovuşturulması kabul 

edilen suçlardır. Bu ihlallerin iç hukuk açısından da suç haline getirilebilmesi 

için ulusal hukuka dahil edilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile silahlı çatışma 

kuralları ihlallerinin ulusal ceza kanunlarına konulacak yasa hükümleri ile suç 

haline getirilmesi gerekir. Aksi takdirde uluslar arası hukukun suç saydığı ki 

konum açısından silahlı çatışma kuralları ihlalleri suç oluşturmayacak, sadece 

uluslar arası hukuk gereği suç sayılan silahlı çatışma kuralları ihlallerini içi 

hukukuna suç olarak dahil etmeyen devletlerin siyasi sorumluluğu söz 

konusu olabilecektir. Burada üzerinde durulması gereken diğer bir konu 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesidir. Bu maddede, malum 

olunduğu üzere, usulüne uygun olarak onaylanmış uluslar arası sözleşmelerin 

kanun gücünde olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu nedenle usulüne uygun 

kabul edilen sözleşmelerin kanun gücünde olduğu ayrıca bir kanun maddesi 

halinde iç hukukumuza dahil edilmesine gerek olmadığı ileri sürülebilir. 

Ancak Anayasa hükümlerinin doğrudan tatbiki kabil hükümler olmaması, 

Anayasa hükümlerinin Devletin temel teşkilatını belirleyen, temel ilkeler 

koyan, yol gösterici, planlayıcı, sınırlayan (alt ve üst eşik belirleyen) ve benzeri 

hükümler olması sebebiyle Anayasa hükümlerinin tatbiki kabil hükümler 

(normatif  hükümler) haline gelebilmesi için, Devletin teşkilatı açısından 

uyum kanunlarına, bireylerin temel hak ve özgürlükleri, bu meyanda cezai 

sorumluluklarına ilişkin alanlarda da kanuni düzenlemelere ihtiyaç olduğu 

açıktır. Bu ve benzeri nedenlerle Anayasamızın 90 nci maddesinin doğrudan 

cezai sorumluluk yükleme kabiliyeti bulunduğunu söylemek kanımca 

mümkün değildir. Bu arada, uluslar arası hukukta ağır suç olarak kabul edilen 

bazı eylemlerin devletlerce cezasız bırakılmasının sakıncalarının önlemesi 

açısından uluslar arası toplum tarafından Uluslararası Ceza Divanı 

(Mahkemesi) oluşturulmuştur. Ocak 2012 tarihi itibarı ile 120 devlet 

tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Mahkeme statüsü uluslar 

arası suç sayılan eylemlerde bulunan kişilerin bulundukları ülke tarafından 

yargılanmalarını ya da yargılanmak üzere diğer bir devlete teslim edilmelerini 

öngörmektedir. Temel dört gruba ayrılan ve soykırım suçu, insanlığa karşı 

suçlar, saldırı suçu ve savaş suçları (silahlı çatışma kurallarının ağır ihlalleri 

olarak tabir edilen suçlardır. Örn.sivillerin kasten öldürülmesi, kullanımı 

yasaklanmış biyolojik ve kimyasal silahların kullanılması, sivil halk için 



yaşamsal olan temel ihtiyaç maddelerinin kasten imha edilmesi vb. gibi) 

olarak adlandırılan bu suçlar uluslar arası toplumu ilgilendiren en ağır 

suçlardır. Uluslar arası toplum tarafından, bu tür suçları işleyenlerin öncelikle 

kendi devletlerince yargılanmaları, bunun mümkün olamaması durumunda 

ise Uluslararası Ceza Divanı tarafından yargılanarak bu suçları işleyenlerin 

cezasız kalmamaları amaçlanmaktadır.

Hukukumuz açısından konuşmak gerekirse soykırım ve insanlığı karşı 

işlenen suçlara ilişkin yasal düzenlemelere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda 

yer verilmişken, diğer uluslar arası suçlara -ki konumuz açısından silahlı 

çatışma kuralların ağır ihlallerine- Kanunumuzda yer verilmemiştir. Askeri 

Ceza Kanununda bazı silahlı çatışma kural ihlalleri suç olarak düzenlenmiş ki 

bunlar da esas itibarı ile uluslar arası toplumun “mutlaka yargıla ve ihlal varsa 

cezalandır”, “yoksa ben Uluslararası Ceza Divanında yargılar ve 

cezalandırırım” dediği türden suçlar değildir (Ganimet almak için 

uzaklaşmak As.C.K. 122, Yağmacılık Yapmak As.C.K. 123-125, Harp 

Zarureti Olmaksızın Bir Kişinin Malını Tahrip Etmek As.C.K. 126 ve 

Muharebe Meydanında Ölülerin ve Yaralılarına Tecavüz Etmek As.C.K. 

128) . Açık bir ifade ile söylemek gerekirse Türk Hukukunda uluslar arası 

hukukun mutlaka yargılanmasını amaçladığı silahlı çatışma kurallarının ağır 

ihlalleri suç olarak düzenlenmemiştir.

Açıklama yapılması gereken bir diğer husus, silahlı çatışma kurallarının 

sadece klasik olarak savaş tabir edilen bir veya birden fazla devletin diğer bir 

veya birden fazla devlet ile yaptığı silahlı çatışmalar için geçerli olan kurallar 

olmadığı ve yine bu kuralların uygulanabilmesi için bir devletin diğer bir 

devlete veya bir topluluğa savaş ilan etmesi veya bir devlet aleyhine savaş ilan 

edilmesi gibi bir şart söz konusu olmadığı hususudur. Uluslar arası teamül 

normları, silahlı çatışma kurallarının uygulanmasını gerektiren bir stratejik 

durumun varlığının kabulü için, çatışan taraflar arasındaki silahlı çatışmaların 

sürekliliğini, silahlı çatışmaların sıklığını ve silahlı çatışmaların yoğunluğunu 

(şiddetini) temel kriterler olarak ele almaktadır. Devletler arasında meydana 

gelen silahlı çatışmalarla, devlet ile ayaklanan silahlı gruplar arasında 

meydana gelen silahlı çatışmaların yukarıda belirtilen kriterleri 

gerçekleştirecek düzeye ulaşmış olması durumunda tatbiki gereken kurallar 

silahlı çatışma kurallarıdır. Tek fark Devletler ile devlete karşı silahlı 

çatışmaya giren toplulukların hukuki statülerinin farklılığıdır. Bir Ordu 

mensubnun silahlı çatışma kurallarının meşru saydığı hallerde mütecavizi 



(ister düşman ordu mensubu olsun, isterse silahlı topluluk mensubunu 

olsun) öldürmesi sebebiyle kesinlikle bir suçlu sayılamaz ve eylemi sebebiyle 

yargılanamazken, bir devlet ordusuna karşı silahlı çatışmaya giren ve 

çatışmada Ordu mensubunu öldüren (Öldürme eyleminin silahlı çatışma 

kurallarının meşru saydığı hallerde meydana gelip gelmediğinin bir önemi 

olmaksızın)  suçludur (kasten öldürme, silahlı isyan ve/veya silahlı örgüt 

üyesi olmak suçlarından), yargılanır ve cezalandırılır (Cenevre 

Sözleşmelerine Ek-Protokol II). 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 1984 yılından bu yana devam 

eden kimi zaman yoğunlaşan ve kimi zaman durağanlaşan bu güne kadar 

yaklaşık 5000 den fazla Türk Ordusu mensubunun ölümüne mal olan 

bunun yaklaşık iki katı kadar da Silahlı Terör Örgütü mensuplarının ölümü 

ile sonuçlanan olayların hukuki mahiyetinin iyi belirlenmesi gerektiği 

kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Terör Örgütü arasında ki 

mevcut silahlı çatışma, çatışmalarına sürekliliği, sıklığı ve yoğunluğu itibarı 

ile silahlı çatışma kurallarının tatbikini gerektiren bir stratejik durumdur.

P.K.K. Terör Örgütü Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol II nin 

tanımladığı boyutta bir silahlı örgüt değildir (Cenevre Sözleşmelerine Ek 

Protokol II kapsamında silahlı bir örgütten bahsedilebilmesi için gereken; 

bir emir komuta yapısı altında örgütlenme, sürekli ve koordineli silahlı 

operasyon yapabilme ve belli bir bölgeyi kontrol edebilme yeteneği gibi  

şartları taşımadığı, silahlı eylemlerini genellikle gece vur ve kaç şeklinde 

gerçekleştirdiği bilinmektedir). Bununla birlikte,  Ek Protokol II kapsamı 

boyutunda bir silahlı örgüt olsa bile Ek Protokol II de yararlandırılması 

öngörülen temel haklar olan; ele geçirildikten sonra öldürülmeme, işkence 

ve kötü muameleye maruz bırakılmama, adil bir mahkemede yargılanma, 18 

yaşından küçüklere idam cezası verilmemesi, idam cezasının hamilelerle 

yeni anne olmuş kadınlara uygulanmaması ve silahlı çatışmanın sonunda 

genel af  çıkartılmasına gayret gösterilmesi gibi haklar (sonuncusu hariç) 

Anayasamızın güvence altına aldığı temel haklardan olduğu, yakalanan tüm 

örgüt mensuplarına tanındığı veya tanınmasının iç hukukumuz açısından 

zorunlu olduğu ortadır. Az önce de arz ettiğim üzere bir yerde silahlı 

çatışmanın varlığını veya yokluğunun tespit edilmesi tamamen fiili bir 

işlemdir. Silahlı çatışma hukukuna  ilişkin kuralların en iyi bilinmesi gereken 

yer, bu alanda ortaya çıkabilecek ihtilafların çözüme kavuşturulmasında 

görevli yargı mercii olan askeri Mahkemelerdir. Bu konularının askeri 



yargıçlarca yeterince bilindiği ve bu konuda adalet dağıtma yükümlüğü olan 

askeri mahkemelerde görevli yargıçların yeterli bilgi ve deneyim sahibi 

oldukları söylenebilir mi? Askeri mahkemelerin görev alanının çok geniş 

düzenlenmesi, askeri yargıçların esas itibarıyla genel mahkemelerde 

çözümlenmesi mümkün olan ihtilaflarla uğraşmaları ve İç hukukumuzda 

silahlı çatışma hukukuna ilişkin yeterli düzenlemenin mevcut olmaması gibi 

nedenlerle Kanaatimce bu soruya olumlu cevap vermek biraz zordur.

Yine askeri yargının ayrı bir yargı yolu olarak ayrılmasının, adaletin hızlı 

bir şekilde dağıtılmasında engelleyici bir  etkisinin olduğu, bir takım hukuki 

yorum ve hüküm farklılıklarına sebebiyet verdiği gözlemlenebilmektedir. 

Kimi zaman ortaya çıkan farklı sonuçlar nedeni ile adalete güven olumsuz 

etkilenebilmektedir. Bizzat müdafi olarak görev yaptığım asker ve sivil 

şahısların birlikte işledikleri iddia olunan rüşvet almak ve vermek suçundan 

adliye mahkemesinde rüşvet vermek suçundan yargılanan siviller hakkında 

beraat kararı verilmişken askerler hakkında askeri mahkemede açılmış 

bulunan ceza davası halen derdesttir. Ve ortada verilmiş bir mahkeme kararı 

dahi yok iken yargılanan askeri personel hakkında İdarece Silahlı 

Kuvvetlerden çıkarılma kararları verilmiş bulunmaktadır.

Keza yine bizzat avukatlığını yaptığım idarenin eylemi ile sebebiyet 

verdiği cismani zarara ilişkin maddi ve manevi tazminat davasında, olay tarihi 

üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen  dosya hala görevli yetkili mahkemesini 

bulamamış olup en son Asliye Mahkemesince  verilen yargı yolu 

görevsizliğine ilişkin kararın temyiz incelemesi için Yargıtay'da sırasının 

gelmesini beklemektedir.

Son olarak, askeri idari yargının reformdan geçmesi gerektiği kanaatinde 

olduğumu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin tek dereceli mahkeme 

olması, subay üyelerin yargıçlık teminatlarının bulunmaması ve tüm üyelerin 

terfi gibi bazı önemli özlük işlemlerinin İdare tarafından yapılıyor olması gibi 

hususların Yüksek mahkemenin bağımsız ve tarafsızlığına olan inanca gölge 

düşürdüğü kanaatinde olduğumu belirterek sözlerime son veriyorum.



Av. Prof. Dr. A. Mehmet KOCAOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı

HUKUK DEVLETİ VE ASKERİ YARGI

I-   ANKARA BAROSUNUN  DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 
HUKUK KURULTAYINDA ANA TEMA ÖNCELİKLE HUKUK 
DEVLETİ(HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ,İNSAN HAKLARI, 
DEMOKRASİ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ, YARGI 
BAĞIMSIZLIĞI, HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ GİBİ 
KAVRAMLARI İÇİNE ALAN) OLDUĞUNDAN, HUKUK 
DEVLETİNİN TEMELİNİ VE ÇEREÇEVESİNİ DE, 
EVRENSEL NİTELİKTE HAZIRLANMIŞ VE ÇAĞDAŞ 
ANLAYIŞLA UYGULANAN ANAYASALAR ÇİZDİĞİNDEN 
YENİ BİR ANAYASA YAPMA SÜRECİNE GİRMİŞ OLAN 
TÜRKİYE'DE ASIL KONUMUZ OLANM ASKERİ YARGIYA 
GİRMEDEN ÖNCE, HUKUK DEVLETİ VE ANAYASA  İLE  
İLGİLİ ÖZET BİR GÖRÜŞ SUNMAK İSTERİM: 

1. Hukuk devletini tanımlamak için dünyayı yeniden keşfetmeye 
gerek yoktur. Doktrinde ve uygulamada özellikle de Anayasa Mahkemesinin 
kararlarında hukuk devletinin yüzlerce tanımı yapılmıştır. 1921 anayasası ile 
birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esas üzerine bir rejimin 
temelleri yerleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak, Cumhuriyeti Kuranlar ve 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra Türkiye'yi yönetenler de demokrasinin 
içinden gelmeyip demokrasi ile yeni tanışan kişiler olduklarından Osmanlı 
İmparatorluğundan  gelen tebaa kültürünün de etkisiyle toplumsal yapının 
mutlak iktidara kaymasının çok müsait olması sebebiyle  hukuk devleti ideal 
seviyede kurulamamıştır.

2. 1982 anayasası, tıpkı 1961 Anayasası gibi, 1.  maddesinde “Türkiye 

devleti,  bir Cumhuriyettir” dedikten sonra, 2. maddesinde, Türkiye 



Cumhuriyetinin “…insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine  

bağlı, başlangıçta belirilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devletidir” demiştir. Bunun anlamı,artık çağımız bir insan 

hakları çağıdır. İnsanın  olmasından kaynaklanan tüm hakların dayanağı ve 

korunması da hukuk devleti çerçevesinde oluşur ve gelişir. Millet 

egemenliğini anayasadan alan (m.6) ve anayasanın çizdiği sınırlar içinde 

kullanan (m.6) yasama, yürütme ve yargı organları da gücünü toplumsal bir 

mutabakat metni olan Anayasadan almakla birlikte( m.7,8,9), yetkilerini 

kullanırken  anayasa ve kanunlar çerçevesinde başta insan haysiyetini 

korumak, insan hakları ve temel özgürlüklerini gerçekleştirmek, adaleti ve 

hukuk güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Bu esaslar, siyasal iktidarların ve 

egemenlik kullanan tüm kamu organların   meşruluğun da temelini oluşturur. 

Çünkü, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare 

makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel ve üstün hukuk 

kurallarıdır. 

3. Anayasacılık Hareketleri ile, toplumda yaşayan tüm fertlere hukuksal 

ve fiili olarak güvenlikleri sağlanmak istenmiştir. Hukuk devletinde, polis 

devletindeki gibi,  sınırsız yetki yoktur. Sınırsız yetki, keyfiliğe yol açar ve 

devlet yetkisi kötüye kullanılmaya başlar. Bu nedenle hukuk devleti, insanın 

temel hak ve özgürlüklerine saygılı olan, bunları koruyan, korumak için 

hukuksal bir düzen kuran ve uygulayan, bunların sürekliliğini sağlamak için 

kendini yükümlü sayan devlet olarak tanımlanmaktadır.  Bunun  için anayasa 

mahkemesinin bir çok kararında belirmiş olduğu gibi, “bütün eylem ve 

işlemlerinde  hukuka bağlı olan ve tüm eylemleri yargı denetimine  

tabii bulunan devletti (Bkz: 25.05.1976 T., 1971/1E.-28K. AMKD, 

S.14/189).

4. Uygulamalara bakarsak Türkiye'de hukuk devleti olduğuna 

toplumu inandırabilir miyiz? Öncelikle tutuklamadan başlayalım. 

Anayasanın 19/1'nci maddesi, herkes, kişi özgürlük ve güvenliğine 

sahiptir. 19/3'ncü maddesi, “suçluluğu hakkında kuvvetli belirti 

bulunan kişiler,ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini, 

değiştirilmesini önlemek maksadıyla  veya bunlar gibi tutuklamayı 

zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararı ile 

tutuklanabilir” demiştir. Altını çiziyorum, tutuklanır, demiyor. 

Tutuklanabilir demektedir. Anayasanın bahsetmiş olduğu kanun başta 5271 

sayılı CMK'dır. CMK 100'ncü madde, Anayasada belirlenen  esaslara uygun 



olarak tutuklama sebeplerini saydıktan sonra ve  katoloğ suçlar olarak 

nitelendirilen yani yasada sayılan bir takım suçlar dahil tüm suçlarda, 

tutuklama kararı verilebilir, demektedir. CMK, 109'ncu maddesinde, 

şüphelinin tutuklanması yerine, öncelikle adli kontrol  altına alınmasına 

karar verilebileceğini ve 101/1'nci maddesi de, “adli kontrol 

uygulamasının yetersiz kalacağını hukuki ve fiili nedenler mutlaka 

gerekçe gösterilerek ret” edilebilir. 353 sayıl AMKYUK dahil (m.71), 

hiçbir ceza ve ceza muhakemesi kanunda tutuklama hakkında “tutuklanır” 

diye, kesin hüküm ve yasal bir  emir  bulunmamaktadır. Ama başta CMK 

250'nci maddesindeki bazı suçlara ilişkin özel yetkili mahkemeler olmak 

üzere her seviyedeki mahkemelerde tutuklamalar devam etmekte, 

tutuklamalar ön infaz rejimi gibi uygulanmaktadır. Adli kontrol tedbirleri 

uygulamak, sanık ve müdafilerin  taleplerine  rağmen ret edilmektedir, ret 

nedenleri hakkında da bir satır gerekçe yazmak zahmetine 

katlanılmamaktadır. Sanki, şüpheli  kişiler peşinen suçlu kabul edilmektedir. 

Hani anayasa hükümleri, herkesi bağlardı?. Anayasaya göre, herkes kişi 

özgürlük ve güvenliğine sahipti (m.19/1)? Suçluluğu hükmen sabit 

oluncaya kadar kimse suçlu sayılamazdı (m.38/3). Masuniyet karinesi 

ceza yargılamasında esas ve evrensel bir ilkeydi? Bu hukuka aykırılıklar, 

alenen ve resmen  acımasızca yapılmaktadır. Kimler eli ile yapılmaktadır. 

Son durak, herkesin güvencesi olan mahkemelerce, sayın yargıçlarımızca  

yapılmaktadır. Halbuki, hukuk devletinin yerleşmesinde  en büyük 

sorumluluk  hukukçulara yani yargılama görevi yapan avukat,  savcı ve 

yargıçlara ama en başta yargılama makamı olan mahkemelere  ve yargıçlara 

düşmektedir. Bunun için, Osmanlı dönemindeki” Hakim, hakim, fehim, 

müstakim, emin mekin, ve metin olmalıdır”, yani “yargıç, bilge ve 

bilgin,akıllı ve anlayışlı,doğru ve kendisine güvenilen,, korkusuz vakarlı, 

temkinli, metanetli, ve dayanıklı olmalıdır” tanımımı,  hukuk devletinde bu 

günde vazgeçilmez niteliktir. Bu nedenle, başta yargılama görevi yapanlar 

olmak üzere tüm hukukçular,  iyi bir eğitimden geçmeli, hukukçu evrensel 

değerleri anlamalı, daha doğrusu anlayacak yetenekte olmalı,çağdaş 

gelişmeleri takip edebilmeli, hiçbir etki altında kalmayan sağlam karakter, 

yeterli bir hayat tecrübesi ve kendi toplumunun değerlerini göz ardı etmeyen 

bir olgunluğa erişmesi gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim, AB raporlarında 

belirtildiği ve sürekli vurgulandığı gibi, “uyum yasaları yapmak değil, 

bunları yaşama geçirmenin ve uygulamanın  önemli olduğu” nu 



özellikle hukukçular ve uygulayıcıları unutmamalıdır.

5.   ilk defa 17 eylül 1787 tarihinde kabul edilen ABD  anayasası ile  

kullanılan “anayasa kavramı”, o tarihten bu yana devletin temel yapısını, 

örgütlenişini, bu örgütlerin işleyişini, birbiri ile ilişkilerini düzenleyen , 

vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almaya çalışan temel 

kuralları  düzenleyen bir toplum sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. 

Elbette  yazılı bir anayasayı toplumun tümü yapmaz. 1787'den  sonra  

yapılan anayasalar,istisnalar dışında pratikte görüldüğü gibi, toplumdaki 

egemen güçler ve katmanlar tarafından, daha çok bu grupların çıkarlarını 

teminat altına alacak biçimde şekillendirilip ve yapılmıştır. Ancak, 18.YY'da 

ortaya çıkan ve gittikçe gelişen eşitlik, özgürlük, hukuki güvence ve 

insan hakları gibi ortaya çıkan  toplumsal değerlerin etkisiyle, daha çok 

siyasal iktidarların  hak ve yetkilerini belirleyen, özetle devlet yetkisini 

kurallara bağlayarak, bir bakıma bu yetkisini kısıtlayarak,  genel oy ile gelmiş 

çoğunluğa karşı, azınlıkta kalanların da  haklarını  garanti altına almaya 

çalışan ve hukuk sisteminde “anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığını” 

esas kabul eden metinler olarak ortaya çıkmışlar ve böylece demokratik 

sosyal hayatın yazılı ana kuralarını oluşturmuşlardır.

6. Osmanlıda 1808 Senedi İttifak, 1839 Gülhane Hattı hümayunu ile 

başlayan anayasacılık hareketleri, 1876  Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye adı ile  

çift meclis sistemi kabul edilmiştir. Ancak, 13 şubat 1878'de Padişah emri ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. 1909'da  yapılan  değişiklikle Padişah'ın yetkileri 

biraz daha kısıtlanarak İkinci Meşrutiyet Anayasası olarak tekrar yürürlüğe 

konmuştur. TBMM kurulduktan sonra kabul edilen 1921 tarihli 23 maddelik 

Teşkilat-1 Esasiye Kanunu, yukarıda kısaca vurgulanan evrensel nitelikleri 

taşıyan bir anayasada olması gereken  özellikleri taşıyan yani iktidarın 

sınırlarını tam olarak  belirleyen bir anayasa olarak değil, iktidarın kaynağını 

Osman oğullarından alıp, TBMM' ye veren  güçler birliği yani TBMM'nin 

üstünlüğü tanımış bir anayasadır. 1924 Anayasası ise,  güçler birliğini yani 

Meclis üstünlüğünü korumuş bir anayasa olup, “Türkiye devleti bir 

Cumhuriyettir” ilkesini kabul ettikten sonra, 1937 değişikliği ile, ikinci 

maddesine “milliyetçi, halkçı,devletçi, laik ve inkılapçı “ibareleri 

eklenerek, Cumhuriyetin niteliklerin ne olması gerektiğini  açıklanmıştır. 

1961 anayasası , 1960 ihtilali sonucunda 1961' de halk oylaması ile  %61 oyla 

kabul edilmiştir. 1924 Anayasasından farklı olarak kuvvetler ayrılığını kabul 

etmiş, parlamentoyu egemenliğin tek temsilcisi olmaktan çıkarmış ve 



“Egemenliğin Anayasanın koymuş olduğu esaslara göre, yetkili 

organlarca kullanılacağını”  esasını getirmiştir. Temel haklar ve 

özgürlükler, anayasal teminat altına alınmış, kişi hakları, sosyal ve iktisadi 

haklar ile siyasal haklar düzenlenmiştir. Yasaların Anayasaya uygunluğunu 

denetleyecek Anayasa mahkemesi kurulmuştur. ancak 1968'lerde başlayan 

anarşik ve terörist hareketlerin giderek yayılması ile, özgürlüklerin kötüye 

kullanılmaya başlandığı giderek Devlet yöneticileri ve Türk toplumu arasında  

vurgulanmaya başlamıştır. Çift meclis sisteminin iyi işlememesi, yasaların iki 

meclis arasında git-gel ile zamanında çıkarılamaması, Danıştay ve Anayasa 

mahkemesinin de yürütme ile yasamayı engellediği  konusundaki sürekli  

eleştiriler ile özellikle de Cumhurbaşkanının  uzunca bir süre parlamentoca 

seçilememesi ve sağ-sol çatışmalarında her gün artan orandaki çatışmalardan 

doğan sağda ve soldaki  ölümlerin   verdiği yılgınlık, toplumda  bir şeylerin 

yapılması ve akan kanın durdurulması beklentilere sebep oldu. 12 Mart 1971' 

de bazı maddelerinin değiştirilmesine rağmen, oluşan beklentiler, 12 Eylül 

1980 darbesinin yapılmasına ve 1961 Anayasasının kaldırılarak,yerine 1982 

Anayasasının getirilmesine engel olamadı. 1982 anayasasından önce, 24 Ocak 

1980 kararları alındı. 1980'de  Darbeyi yapanlarca da benimsenerek uygulanan 

bu program, halen  Türkiye'de güncelleştirilen  ufak değişiklikler dışında 

aynen uygulanmaktadır. Ancak,   %90 üzeri halk oyu ile büyük bir katılımla  

halk tarafından kabul edilen 1982 Anayasası, toplumsal barışı da hiçbir zaman  

sağlayamadı. Öyle ki, 177 maddeden oluşan 1982 Anayasası, 30 yıllık süre 

içinde  17 kez değişikliğe uğrayarak 110 maddesi diğer bir söyleyişle %65' e 

yakın kısmı değişliğe uğratıldı. Son değişiklik, 12 Eylül 2010 tarihinde 

referandumla ve en son değişiklik de  17.03.2011 tarihinde AKP hükümetleri 

tarafından yapılarak, 51 maddesi değiştirilmiş oldu. Ama bu değişikliklere 

rağmen insan hak ve özgürlükleri, evrensel anlamda  daha fazla teminat altına 

alınamadı. Basın daha fazla kıskaç altında tutulmaya çalışıldı. Yıllık yayımlanan  

AB raporları bunu açıkça ilan etmektedir. Özel hayatın gizliliği diye bir 

mefhum, uygulamada  kalmadı. Yargının bağımsızlığı ve hakim teminatı, kim 

ne derse desin,toplumsal algılamada ve  gerçekte içler acısı hale geldi. 

Yargılamada  masuniyet ilkesi kalktı. Özel yetkili mahkemeler, DGM'leri  

mumla aratacak hale geldi. Uzun süreli tutuklamalar ile kişi güvenliği kalmadı. 

Adil yargılanma hakkı, sürekli ihlal edilmektedir. Ekonomik ve toplumsal 

dengeler bozuldu ve bozulmaya devam etmektedir.Toplumdaki ayrışmalar ve 

ötekileşmeler, sürekli bir şekilde belirginleşmektedir. Toplum ve bireyler, 



para-pul ve mal uğruna kişisel çıkarlara kilitlendi. Toplumsal değerler, eşitlik 

adalet, hoşgörü ve uzlaşma  kültürü diye bir mefhum kalmadı. Kabaca, 

toplumun yarıya yakın kısmı Devletle, yarısı da diğer yarısı ile kavgalı ve 

mahkemelik olmuş durumdadır. Türk toplumunun temeli kabul edilmiş olan 

tek güvencemiz, daha doğrusu güvenmekle de her zaman öğünmekte  

olduğumuz  aile yapısı, temelinden sarsıldı ve boşanmalar hat safhadadır. 

Anasız veya babasız büyüyerek, sevgiden ve  saygıdan yoksun gençlerin 

oluşturacağı   nesillerin gelecekte de  uzlaşması oldukça zor olacaktır.  

Çalışmadan, üretmeden bölüşüm kavgası veren insanların oluşturduğu 

toplumlarda, özlenen  toplumsal barış ve  iç huzur, adı sivil de olsa,   

anayasalara  yazılacak kurallarla düzeltilemez. 

7.  1808'de başlayan iktidarın sınırlandırılması çabaları, 1876, 1909 

Anayasaları ile yazılı metin haline getirilmiştir. 1920'lerde Milli mücadeleyi 

başlatanlar, Osmanlı paşa ve askerleridir. Genellikle çağdaşlaşma fikri taşıyan 

bir hareketin içinden gelmişlerdir. Bu nedenle,  1921 ve 1924 anayasalarında 

ulusal irade ve ulusal egemenlik  öne çıktığından, bu iki Anayasalara 

temel ilke olarak yansıtılmıştır. 1961ve 1982 anayasalarında da aynı ilke, ufak 

farklarla  kabul edilmiştir.

8.  Ancak, Türk siyasal  hareketi, demokratik hayatın vazgeçilmez 

unsurları olan TBMM'ye girmiş  bulunan siyasal partiler, 2011 genel 

seçimlerinden sonra  sivil anayasa yapma  vaatlerinde bulundular. Bunun için 

TBMM Başkanın başkanlığında her partiden gelen üçer kişilik üye ile bir 

Uzlaştırma Kurulu oluşturdular. Böylece, anayasa yapma rüştünü ispat 

edecek çaba içine girmiş bulunmaktadırlar. Gerçekten 1982 Anayasası, 

toplumun tümünü kavramakta zayıf  kalmış,özgürlük-otorite yarışmasında 

otoriteye üstünlük tanımıştır. 110 maddede çeşitli zamanlarda yapılan 

değişikliklerle bir bakıma yamalı bohçaya dönmüş ve  kendi içindeki uyum da 

iyice bozulmuştur. Öncelikle,Anayasa  Mahkemesi, özgürlükleri koruyucu 

tutum içine girememiştir. Böylece de, yeni bir anayasa yapma ihtiyacı da 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Yapılacak anayasanın yeni olmasının anlamı nedir? 

Öncelikle, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulacak esnekliği 

sağlamalıdır. Laiklik başta olmak üzere ülkenin bölünmezliği ve milletin 

birliği yani üniterlik konusunu tartışma alanı dışına çıkaracak  nitelikler 

üzerinde mutabakat sağlayacak düzenlemeler içermelidir. Cumhurbaşkanın 

tarafsızlığı, yargının tarafsız ve bağımsızlığı, gelir dağılımında adaletsizliği 

giderecek, işsizliği önleyecek, vergi adaletini sağlayacak  ve ekonomik sosyal 



hayatta işleyecek kurallar içermelidir. AB ile uyum sağlayacak,halen varolan  

ve ileride de doğabilecek aradaki sıkıntıları en kısa yoldan yani her sorunu 

çözmede yeni bir anayasa değişikliğine gidilmesini gerektirmeden  ve 

sorunların çözüm  yollarını    tıkamayacak kısa, öz çerçeve hükümler içeren, 

geçmişteki kazuisttik metotla yapılmış, nerede ise yönetmelikle düzenlenen 

konuları kapsamayacak biçimde bir çerçeve anayasa yapılmalıdır.

9.  Kim yapacak bu “sivil” Anayasayı…? Öncelikle bu anayasayı, Milli 

egemenliğin temsilcisi olan TBMM yapacaktır. Ancak, bir ülkede anayasa 

değiştirmek ve özelliklede iddia edildiği gibi yeni baştan “sivil” bir anayasa 

yapmak, sadece TBMM, hükümet ve siyasi partilerin işi olamaz.  Anayasa 

yapılırken mutlaka Türkiye'deki her kurumun yerine getirmek zorunda 

olduğu önce hakları, buna bağlı olarak  görev ve yetkileri  vardır. Dolaysı ile, 

sivil demek,  bir anayasa yapılırken asker, polis, üniversiteler, barolar, 

yargıçlar, vs. gibi devlet yetkisi kullananlar ile STK ve bunlar dışında kalan tüm 

sade vatandaşların katkıları ve mümkünse  ortak mutabakatı ile yani uzlaşması 

ile hazırlanmış bir anayasa anlaşılmalıdır. Türkiye'de yaşayan, vatandaşlıktan 

kaynaklanan  hak ve yetkileri, sorumlulukları  olan herkesin katılımı ile 

yapılan bir uzlaşmacı anayasa hedeflenmelidir. TSK'nın, polisin, baroların, 

tüm STK'ların, savcı ve yargıçların  da özetle herkesin ve mümkün olduğu 

oranda  her vatandaşın ortak bir sözleşme olan anayasanın yapımında  hakkı 

ve payı olmalıdır. Aksi taktirde, katılımcı bir anayasa hiçbir zaman ortaya 

çıkmaz. Tarihsel göstergelerden bilindiği üzere,  iktidar olmak ve iktidarda 

kalmak hırsını dizginlemek,kolay değildir. Çünkü, gücü elinde tutanlar, daima 

onu kötüye kullanmaya meyletmişlerdir. Her şeyin çıkar ilişkisine bağlandığı 

günümüz toplumunda da, adalet , eşitlik, hoşgörü ve uzlaşma gibi kutsal yada 

evrensel  değerleri göz ardı etmeden “sivil” diye nitelendirilen  bir anayasa 

yapma çalışmaları başlatılmışken, “olması gereken hukuk açısından, 

askeri ve askeri ceza hukuk nasıl olmalıdır?” sorununa gelmiş 

bulunuyoruz. 

II-OLMASI GEREKEN HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE'DE 

ASKERİ YARGI:

1.     Tarihi Gelişim ve Mevcut Durumun Saptanması:

a. Rejimlerine bakmaksızın nerede bir devlet var. Orada devletin temel  

ve vazgeçilmez görevi,  milli savunma, iç güvenlik ve adaleti sağlamaktır. 

TSK'de dışta düşmana karşı yurdu savunmak, bir parçası olan jandarma 

teşkilatı ile de  iç güvenliği Türkiye'de Polis teşkilatı ile birlikte temin etmektir. 



Jandarma Genel Komutanlığı ülkemiz topraklarının %90 üzerindeki 

bölümünde halen iç güvenliği sağlamaktadır.

b. Anayasanın Devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen  5'nci 

maddesi, Devlete iki ana görev yüklemiştir. İlki, Türk milletinin 

bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünün ve bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 

demokrasiyi kısacası ülke ve devleti korumak; ikincisi ise,kişilerin ve 

toplumun  refah ve mutluğunu sağlamak, bunu sağlamak için her türlü engeli 

ortadan kaldırmaktır. Ülkeyi yani Devletin bizatihi kendisini dış ve iç 

düşmanlara karşı, nasıl koruyacaktır? Başta TSK olmak üzere, diğer güvenlik 

güçleri ve yargısı ile koruyacaktır.Ülkenin dış düşmanlara karşı aktif  gücünün 

başında TSK gelir. TSK, askeri bir kuruluştur. Bu kuruluşunda temeli 

disiplindir. TSK'nın  disiplini ise, başta askeri kanunlar ve askeri  yargı ile 

sağlanmaktadır. Modern ordularda  askeri yargı. 16. yy'da başlamıştır. 

Türkiye'de 19 yy'da başladığı  kabul edilmektedir. 20 yy. başlarında  askeri 

yargı kurumsallaşmış, askeri yüksek yargı, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki 

dönemlerde kurulmaya başlamıştır. Bu gün AB 27 devletin 13'nün yazılı  

anayasalarında askeri mahkemeler yer almamaktadır. Almanya'da barış 

zamanında askeri yargı olmadığı gibi, Avusturya'da  savaş zamanında da 

askeri yargı bulunmamaktadır. Genellikle, yargı birliği içinde sorunlar 

çözümlenmektedir.

c.1982 Anayasasının 117'nci maddesi, başkomutanlık görevinin 

TBMM'nin manevi şahsiyetinden ayrılmayacağını ve Cumhurbaşkanı 

tarafından temsil edileceğini belirlemiştir. Milli güvenliğin sağlanmasından ve 

TSK'nın yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar 

Kurulu sorumlu kılınmıştır. Genel Kurmay Başkanı, TSK'nın komutanı olup, 

savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı namına fiilen yürütür. 211 

sayılı TSK İç Hizmet Kanunu 35. maddesine göre,TSK'nın vazifesi,Türk 

yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 

kollamak ve korumaktan sorumlu tutmuştur. Peki bu hüküm, TSK 

mensuplarına Cumhuriyet tehlikede diye siyasal iktidarlar karşı ihtilal yapma 

hukuki yetkisi verir mi? Kesinlikle  vermez. Çünkü, TSK, Bakanlar 

Kurulunun emrinde olup,  yurt savunmasına hazırlanmasından Bakanlar 

Kurulu, sorumludur. Türk yurdunun korunması ve Cumhuriyetin kollanması 

zamanının geldiğine kim karar verecektir?  Anayasanın 117 maddesi açıktır. 

Buna TBMM karar verecektir. Bunun için, İç Hizmet Kanunun 43. maddesi, 

bırakınız Cumhuriyeti kollamak ve korumak bahanesi ile siyasi iktidara karşı 



ihtilal  veya darbe yapmayı; TSK'yı her türlü siyasi tesir ve düşüncenin 

dışında ve üstünde tutmuştur. TSK mensuplarının siyasi parti ve 

derneklere girmesini, bu yönde faaliyette bulunmalarını, gösteri ve 

toplantı yapmalarını, beyanat vermelerini ve yazı yazmalarını dahi  

yasaklamıştır. Bununla da kalınmamış, Askeri Ceza Kanunun 148'nci 

maddesi,siyasi faaliyette bulunanları,beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırmıştır. Bu konuda tartışmaya girmeden  söylenecek  son söz: 

demokrasilerde darbe olmaz. Darbenin gereklisi ve gereksizi de 

olmaz. Türk Milleti olarak biz, Ordumuzu seviyoruz.ülkemizin bekası için, 

güçlü bir orduya sahip olmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu nedenle, özellikle 

son zamanlarda, bazı olayları ve kişisel yanlışları bahane ederek, TSK'yı  

itibarsızlaştırma girişimlerini de sadece kınamak değil,lanetliyoruz. Darbeye 

karşı olmak, TSK' ya karşı olmak anlamını taşımaz. O yani TSK, Türk milletin 

bağrından çıkmaktadır. Her bir ferdi gözünü kırpmadan bu vatan için canını 

geçmişte vermiştir, gelecekte de verecektir. Çünkü, “vatan, uğrunda olan 

varsa, vatandır”.

d.  Yine Anayasanın 118. maddesine göre, devletin Milli Güvenlik 

siyasetinin tayin tespit ve uygulamasında  karar almak, gerekli koordinasyonu 

sağlamakla görevli olan milli Güvenlik Kurulunda Genel Kurmay Başkanı ile 

Kara, Deniz Hava  Kuvvetleri K. ile Jandarma  Genel K. bulunmaktadır.

e. TSK, 600.000 kişilik mevcudu , anayasal ve yasal görevleri, elde 

bulundurduğu mal varlığı  ve bütçeden almış olduğu pay  ve geleneksel yapısı 

ile  devasa bir kuruluştur. Milli  ve saygın bir kuruluştur. Her ailenin özellikle 

erkek evladının  yurt savunmasında görev aldığı bir eğitici kuruluştur. Bu 

bakımdan bu devasa Kuruluşun işleyişini sağlayan hukuku ve yasaları vardır. 

Bunlar; 1111 sayılı askerlik, 1076 sayıl yedek subaylık, 2803 sayılı Jandarma 

teşkilatı, 211 sayılı TSK İç Hizmet, 926 sayılı TSK Personel, 1632 sayılı As. 

Ceza, 353 sayılı askeri yargılama, 1600 sayılı As. Yargıtay, 1602 sayılı  AYİM, 

1612 sayılı YAŞ, 4678 sayılı Sözleşmeli Subay ve Astsubay, 3466 sayılı Uzman 

J. Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş, ve 1402 sayılı Sıkı Yönetim kanunlarıdır.

f.  1982 Anayasası m. 72'ye göre, vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve 

ödevidir. Bu hizmetin TSK'da veya kamu kesiminde ne şekilde yerine 

getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. 1111 sayılı Askerlik 

kanuna göre, Türk vatandaşı olan her erkek, askerlik yapmaya mecburdur 

Askerliğin temeli disiplindir.

g. Disiplinin sağlanması için, başta Askeri Ceza Kanunu olmak üzere, 477 



sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu uygulanmaktadır. Nitekim, Napolyon, 

“Ben zaferlerimi, yalnız komutan ve erlerimle değil, adaletten 

ayrılmayarak ordu içinde  disiplini sağlayan askeri hakimlerimle 

kazandım” demiştir. Bu gün bir  Genel Kurmay başkanlığı, 4 Deniz 

kuvvetleri K.lığı, 4 Hava Kuvvetleri K. lığı, 2 Jandarma Genel K.lığı ve 21'de 

Kara Kuvvetleri K. lığı bünyesindeki askeri mahkemelerde, askeri ceza 

yargısı yürütülmektedir. Ayrıca, temyiz merci olarak, askeri Yargıtay ve idari 

uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli  altında ve üstünde başka mahkeme 

bulunmayan yani denetimden yoksun Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

bulunmaktadır.

2. ASKERİ MAHKEMELER VE YARGILAMA GÖREVİ:

a.  1982  Anayasasının 145'nci maddesi, askeri yargıyı düzenlemektedir. 

Askeri ceza  yargısı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından 

yürütülür. Asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker 

kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevi ile işledikleri suçlara ait 

davalara askeri mahkemelerde bakılır. Anayasanın 156 maddesine göre, 

askeri mahkemelerden verilen kararların temyiz incelemesini askeri Yargıtay 

yapar. Askeri Yargıtay ayrıca, asker kişilerin kanunda gösterilen belli 

davalarına ilk derece mahkemesi olarak da bakar. Anayasanın 122'nci  

maddesi gereğince, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde MSB' lığınca gerek 

görülen yerlerde sıkıyönetim   askeri mahkemesi kurulur. Askeri disiplinin 

oluşturulması ve korunması  çerçevesinde,  disiplin kabahatleri, disiplin 

tecavüzleri ve disiplin suçları işleyerek disiplini bozan asker kişilere yaptırım 

uygulanması, disiplin hukuku adı altında, AsCK m.18, 162/B ve  DMK, ilgili 

maddeleri  gereğince yerine getirilir. Disiplin  suçlar karşılığı olarak asker 

kişilere uyarı, izinsizlik, sıra harici hizmet, aylıktan kesme, göz hapsi, 

oda hapsi, rütbenin geri alınması cezası verilir. Bu cezalar, mutlaka  

savunma aldıktan sonra disiplin amiri tarafından verilir. Ancak, 477 sayılı 

DMK' da yazılı  15 suç bakımından hakim sınıfından olmayan üç  subayca 

oluşturulan  mahkemece 60 güne kadar olan göz ve oda hapsi cezası verilir. 

Hukuk devletinde  hukuk bilgisi olmayan, hakimlik teminatı 

bulunmayan kişilerce bir mahkeme adı altında Türk milleti adına 

karar verdirmek, çağdaş hukuk anlayışı ile bağdaşmaz, olduğu 

kanaatindeyiz. Ancak, Roma İmparatorluğu'ndan beri farklı biçimlerde 

olsa, ordularda  komutan kural koymakta, hüküm vermekte ve asker kişileri 

cezalandırmaktadır. Bu yanlış uygulama, Çiçero'nun “hukuk silahların 



arasında susar” sözünün doğruluğunu ortadan kaldırmaz. Hakim sınıfından 

olmayan, teminatı ve tazminatı bulunmayan ve özellikle de komutan 

tarafından her defasında bir yıllığına atanan disiplin mahkemesi subay 

üyelerce Türk milleti adına hem de mahkeme olarak karar vermesi, 

hukuk devleti, mahkemelerin bağımsızlığı,hakimlerin tarafsızlığı ve 

adil yargılanma  ilkeleri ile  taraf  olduğumuz  başta  iç hukukumuzun 

bir parçası olan İHEB, AİHS gibi uluslararası anlaşmalarla ve özellikle 

AİHM karaları   ile   bağdaşmadığı kanaatindeyiz.

b. Asker olmayan kişilerin yani sivillerin askeri mahkemelerde 

yargılanması gibi bir uygulama, genel olarak çağdaş demokrasilerde 

yoktur. Ancak, 12 Eylül 1980 ihtilalinin sonunda yapılan 1982 Anayasanın 

145 maddesinin 2. Fıkrası “asker olmayan kişilerin özel kanunlarda 

belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen görevleri ifa ettikleri 

sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı 

işledikleri suçlara bakmakla”  da askeri mahkemeleri görevli kılmıştır. 

Asker olmayan kişilerin yani sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmalarının 

genişletilmesi, Anayasada 1971 ve 1980 sonrası yapılan değişikliklerle 

olmuştu. Sonra bu yetki 353 sayılı yasada  30.07.2003 tarih ve 4963 sayılı 

Kanunla ve 29.06.2006 tarih ve 5530 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden 

sonra oldukça daraltılmıştır. 353 sayılı Kanunun 11. maddesi, 5530 sayılı 

kanunla değiştirilmeden önce  asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde 

yargılanmasını gerektiren suç sayısı oldukça fazla idi. Sivillerin askeri 

mahkemelerde yargılanmasını ön gören hukuk garabeti   aşağıda açıklanacağı 

gibi ortadan kaldırılmıştır.

3.  YENİ DÜZENLERME İLE SAVAŞ HALİ HARİCİNDE, 

ASKER OLMAYAN KİŞİLEER ASKERİ MAHKEMELERDE 

YARGILANAMAZLAR. 

a. 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulan ve referandum 

sonunda  kabul edilerek 07.05.2010 tarihli RG'de yayımlanan 5982 sayılı yasa 

ile 1982 Anayasasının  145. maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu 

değişiklikle, askeri yargının askeri mahkemeler ile disiplin mahkemeleri 

tarafından yapılacağı, bu mahkemelerin yine eskiden olduğu gibi asker 

kişilerin askeri suçlarına bakacağı belirlenmiştir. Sonuç olarak, şu anda, 

yapılan değişikliklerden sonra, askeri mahkemeler kural olarak asker kişilerin 

askeri suçlarına bakmakla görevli hale gelmiştir. Asker olmayanların kısaca 

sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması, 26.06.2009 tarih ve 5982 sayılı 



yasa ile Anayasanın 145. maddesinde yapılan değişikliklerden  sonra, 

istisna olarak sıkıyönetim ve savaş hali ile sınırlı hale getirilmiştir.

b. 145'nci maddede yapılan değişiklikle,devletin güvenliğine,anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davaların her halde  

adliye mahkemelerinde görüleceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme 

paralel olarak  daha önce 5918 sayılı yasanın 7. maddesi, ile 5271 sayılı CMK, 

250'nci maddesindeki “hali dahil” ibaresi, “halinde” şeklinde değiştirilerek, 

asker kişilerin işledikleri bazı askeri suçlar, askeri mahkemelerin görev alanı 

dışına çıkarılmıştır. Böylece, asker kişiler CMK 250/1'nci maddesindeki 

suçları işledikleri taktirde, artık askeri mahkemelerde değil, özel 

yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. 5982 sayılı kanun 

getirmiş olduğu düzenlemenin Anayasanın 145'nci maddesindeki 

düzenlemeye aykırı olduğu tartışmaları yapılmışsa da,  Referandumla, 

anayasanın 145'nci maddesi 2. fıkrası düzenlenerek anayasaya aykırılık 

ortadan  kalkmış oldu. Böylece, kanun anayasaya değil, anayasa kanuna 

uyduruldu. Sonuçta Türkiye'de zihniyet aynı olduğu için sivil-asker iktidarda  

kim olursa olsun, hukuka karşı saygı ve hukuk devleti ilkesi uygulamada  

değişmemektedir 12 Eylül döneminde de aynı uygulamaları gördük. Önce  

bir çok yasa çıkarıldı. Sonra da 1982 Anayasasının bazı hükümleri bu yasalar 

göre dizayn edilmiştir.

c.  ANAYASANIN DEĞİŞİK 145/3'NCÜ MADDESİNE 

GÖRE,SAVAŞ HALİNDE  ASKERİ MAHKEMELERİN HANGİ 

SUÇLAR BAKIMINDAN  YETKİLİ OLDUKLARINI KANUN 

DÜZENLEYCEKTİR.  

 5918 (m.7) sayılı yasa, CMK, 250/3'ncü maddeyi değiştirirken, birinci 

fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun 

250'nci madde ile görevlendirilmiş özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını 

ön görmüşken, “……savaş ve sıkıyönetim  halinde askeri mahkemelerin 

görevi saklıdır” demiştir. Böylece, barış zamanında asker kişinin işlediği suç, 

CMK, 250. maddesindeki suçlardan olmakla birlikte aynı zamanda  da askeri 

ceza askeri bir suçu da oluşturuyorsa bu suça özel yetkili Ağır Ceza 

Mahkemesinde bakılacaktır.  Yine,  askeri ceza kanunda yazılı suçların örgüt 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde de görevli mahkemeler, CMK 250'ye 

göre  kurulan ağır ceza mahkemesidir. Aynı şekilde, terörle mücadele kanunu 

çerçevesine  giren suçlar, aynı zamanda askeri suç niteliğini taşısa dahi, yani 

asker kişiler terör suçu da işlerse, özel yetkili mahkemeler bakacaktır.



d. Sonuç olarak, sıkıyönetim ve savaş hali dışında asker olmayan kişilerin 
askeri mahkemelerde yargılanmalarına son verilmesi, tabi hakim  ilkesi başta 
olmak üzere evrensel hukukun çağdaş uygulamalarına ve ayrıca, başta AİHS 
olmak üzere taraf  olduğumuz uluslararası sözleşmelere de uygun 
düşmektedir.

4.  1961 ve 1982 anayasaları askeri müdahaleler sonunda yapılmıştır. 
Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması  gibi  uygulamalar, çağdaş 
demokratik ülke bulunmamaktadır. Askeri Yargıtay gibi bir temyiz yüksek 
mahkemesi, çok az  batı ülkesinde bulunmaktadır. Hele, Askeri yüksek İdare 
Mahkemesi gibi, beş üyenin ikisinin kurmay subaydan oluştuğu bir kuruluşa 
sahip olmak, hukuk devleti adına  kabul edilemez. AİHM kararlarında da, 
mahkemelerin bağımsızlığı için esas almış olduğu kıstaslardan bazıları 
şunlardır:Öncelikle mahkemelerdeki üyelerin niteliklerine bakıyor ve 
meslekten hakim olmayı esas kabul etmektedir. Üyeleri kimin atadığına ve 
görevden kimin aldığına bakıyor.Görev süresine bakıyor. Üyelere emir ve 
talimat verilebilir mi yani dış müdahaleye açık mı?. Hepsinden önemlisi, 
bağımsız bir görüntü verebiliyor mu? Sadece adaletin yerine getirilmesi de 
yetmez. Uygulamadaki görünüm de çok önemli sayılmaktadır. Bu temel 
ilkeleri üst üste koyarak şunu söylemenin haksızlık olmadığı kesin 
kanaatindeyim. Yeni anayasal düzenlemede  AYİM  mevcut yapısından 
arındırılmalı, hatta kesinlikle kaldırılmalıdır. Üyeleri askeri hakim sınıfından 
olmak koşulu ile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem 
ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargısal denetimini yapmak üzere, 
Danıştay'ın bir ihtisas Dairesi halinde düzenlenmesinin uygun olacağı 
kanaatini de taşıyoruz.

SONUÇ VE ÖZET OLARAK TOPARLARSAK: 

1.  2011 genel seçimleri sonrası, yeni hem de sivil Anayasa yapmak niyeti 
ile, anayasa yapma  yoluna giren TBMM ve başta liderleri olmak üzere tüm 
siyasi partilerin, Türk toplumunun beklentilerine cevap verecek  ve 
toplumun kronik sorunlarını çözecek biçimde,  toplum hiçbir  katmanı 
dışlamadan  kısa, öz ve çerçeve  bir anayasa yapmasını  dilemekteyiz.                                                              

2.Türk toplum  katmanların en önemlilerinden birsi, hatta en başta geleni 
de TSK'dir. TSK'nın Türk Toplumundaki yeri ve önemini, baştan beri 
anlattıklarımız açıklama yeter derecede ortaya koymuştur. Öncelikle, yeni 
anayasa dizayn edilirken mümkün oldukça yargı birliği ilkesi korunmalı, 
askeri mahkemeler, sadece, sırf  askeri suçlar dediğimiz suçlar hakkında 
yargılama görevi yapacak biçimde düzenlenmelidir. Tüm askeri 
mahkemeler, bir çatı altında toplanmalıdır. Kara, hava, deniz, Jandarma 



vs. gibi her bir kuvvet komutanlıklar nezdinde ayrı askeri mahkemeler 
olmamalıdır. örneğin silahlı kuvvetler Sağlık komutanlığına benzer bir 
teşkilatlanma ile örneğin TSK yargı faaliyetleri komutanlığı ihdas edilerek 
askeri mahkemelerin tüm lojistik  ihtiyaçları buradan karşılanmalıdır. Karacı, 
havacı, denizci gibi sıfatlarla değil, sadece askeri hakim olarak görev 
yapmalıdır. Çünkü, kararcısı, havacısı ve denizcisi yani hepsi askerlerle ilgili 
aynı  kanunu uygulamaktadır. Askeri Ceza Kanunu, bir an önce 
değiştirilerek, 5237 sayılı yeni TCK ile uyumlu hale getirilmelidir. 
Çünkü, 5237 sayılı TCK genel hükümleri, askeri ceza kanunu da dahil özel 
ceza kanunları ve ceza hükmü içeren kanunlardaki suçlar hakkında da 
uygulanması  hükme bağlanmıştır (m.5). Ancak, 1 Haziran  2005 yürürlük 
tarihinden  beri Askeri Ceza Kanunu, 5252 sayılı TCK ve Yürürlük Kanunu 
geçici, madde:1 hükmüne rağmen TCK ile bir bütün olarak uyumlu hale 
getirilmemiştir. Öncelikle,  Askeri Ceza kanunundaki cezalar, yeni 
TCK'daki düzenlemeye uygun hale getirilmelidir. Disiplin 
mahkemeleri kaldırılmalıdır. Ya da  hakimlik teminatına sahip, 
hukukçulardan oluşan bir yapıya kavuşturulmalıdır.Çünkü, hakimlik 
niteliği olmayan kişilerden oluşan mahkeme olmaz. Anayasada Askeri 
Şuranın bazı kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Bu 
kaldırılmalıdır, aksi tutum hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. 
Demokrasilerde idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında 
bırakılamaz. Geçmişte  yapılan bazı acımasız uygulamalar, YAŞ kararların 
mutlaka yargı denetimine tabi tutulması gerekli kılmaktadır. Aksi düşünce 
hukuk devleti ile de bağdaşmaz.

3. Askeri Yargıtay'ın Yargıtay'da ihtisas daireleri şeklinde dizayn 

edilmesinin yerinde olacağı inancındayım.  Yukarıda anlatılan şekilde 

Genel Kurmay ve  dört Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında  ayrı  mahkeme 

kurmak yerine, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında adı askeri mahkeme olan 

mahkemeler kurulmalıdır. Kuvvetlerin ayrı mahkemeleri olmamalıdır. Askeri 

mahkemelerin binaları, kesinlikle kışlaların içinden çıkartılmalıdır. 

Ayrıca, askeri mahkemeler, toplu hakim sistemi ile çalışmaktaysa da, genellikle 

ikisi yedek subaylığını yapan hukukçularla heyet tamamlanmakta ve gerçekte 

de dosyayı uzun zamandır takip eden  duruşma hakimi olan askeri yargıç  

kararı vermekte ve diğerleri genellikle ona katılmaktadır. Bu nedenle, Askeri 

Mahkemeler de asli ceza mahkemesi seviyesinde oldukları için tek 

hakim sistemi biçiminde teşkilatlanmalıdır. Ağır  cezalık suçlar, 

Ankara'da  veya  üç büyük ilimizde  veya gereken yerde toplu hakimli askeri 



ağır cezalık suçlara bakan askeri mahkemeler kurulmalıdır. Bu mahkemeler de 

mutlaka, o ildeki, adliye binasında veya yakınında hizmet görmelidir. Davayı 

açma yetkisi komutana değil, savcıya verilmelidir. Askeri hakimler ve 

savcılar, askeri kıyafet kesinlikle giymemelidir. Göreve, sivil gidip 

gelmeli sadece zorunlu olarak katılmak zorunda kaldıkları askeri  törenler ile, 

askeri tatbikatlar ile savaş zamanında orduyu takip etmek zorunda 

kaldıklarından savaş sırasında resmi kıyafet taşımalarının uygun olacağı 

kanaatindeyiz. AİHM kararları dikkate alınarak, askeri mahkemelerin  

kuruluşu ve askeri hakimlerin statüleri, adli hakim ve savcılarla aynı  

güvenceye kavuşturulmalıdır. Hakim sınıfından kesinlikle, general 

yapılmamalıdır. Olan kadrolar, halen görev yapanların sürelerinin 

bitiminde kaldırılmalıdır. Çünkü, hakim savcı da sonuçta insandır. 

Generallik beklentisi, bazen adaletin ve adil yargılanmanın önüne 

geçebileceği göz ardı edilmemelidir.

4. Bu arada mecburi askerlik durumunun anayasal konumu ne 

olacaktır?. Geçmişte ve son seçim döneminde  iktidar partisi ve ana 

muhalefeti partisinin bu konudaki seçim öncesi tutarız vaatleri dikkatlerden 

kaçırılmamalıdır. Yeni anayasada bu konu İçin  yapılacak düzenlemeler, iyi 

düşünülmelidir. Politik çıkarlara ve yandaşlara yaranmaya kurban 

edilmemelidir.Çünkü, bu husus, öncelikle Türk toplumunun tümünü 

yakından ilgilendirmekte ve TC Devletinin  bekası ile ilgilidir. Sınırlarında 13 

komşusu olup da,  komşusundan bazılarının  topraklarımız üzerindeki 

arzuları ve Batı'nın Sevr'in ihyası taleplerini, Ordusuz Lübnan, Afganistan ve 

Irak'ın gibi ülkelerde  olan ve yaşananlar  göz ardı edilmemelidir.

Özet ve sonuç  olarak,  yeni anayasa yaparken, hukuk devletinin işlerliği 

için TSK ile ne kadar yakından işbirliği yapılması gerektiğini 

vurgulamaya gerek dahi yoktur. Metin içinde de vurgulamış olduğumuz 

gibi, biz “sivil” anayasa yapıyoruz diyerek, askerin yani TSK'nın devre dışı 

bırakılması, ileride sadece TSK'da değil, Türk toplumunun tümünde 

önlenemez Huzursuzluklara sebep olabilir. Ayrıca, Türk Devletinin temel 

direklerini oluşturan kurumların  başında Türk Silahlı Kuvvetlerinin geldiğini 

değil TBMM, hiç bir vatandaşımız  dahi göz ardı edemez ve etmemelidir. 
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I. Introductory remarks

My presentation deals with the “State of  Law and Military Jurisdiction”. 

In order to successfuly refer to military jurisdiction on an international basis, 

it is necessary to evaluate it under human rights law.
ndAfter the end of  the 2  World War, the need for a realistic assessment of  

the effectiveness of  Military Justice was common place. In the beginning, 

most countries consolidated this institution, but later on, and especially 

within the two last decades of  the previous century, a clear tendency for the 

jurisdiction of  military courts to be embodied within that of  civil courts 

could be observed. In other words, the civilian influence on military – legal 
1matters is of  great importance.  During the current decade one could 

observe that the reconsideration of  the whole context of  Military Justice, 

especially on the fundamental basis of  the necessity or not of  its existence, 

has come about to a great extent. The recently enacted changes in some 

countries, do not aim at its de-militarization, but at the compliance of  the 
2military justice with the internationally applicable human rights law.

1  Π. Κρεμμυδιώτη, Η τάση ενσωματώσεως του αντικειμένου της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή 
δικαιοσύνη, Ποιν. Χρον. ΜΘ, 888 επ. (P. Kremmydiotis, “The Tendency for the Jurisdiction of  Military 
Courts to be Embodied Within That of  Civil Courts”, Penal Chronicles 1999, p. 888 et seq.

2 With the exception of  the Declaration on the Protection of  All Persons from Enforced Disappearance and 
the Inter-American Convention on Forced Disappearance of  Persons, there are no specific norms of  either 
a treaty-based or declaratory nature, within the international human rights law relating to military offences, 
military jurisdiction or “military justice”. F. Andreu-Guzman, Military Jurisdiction and International Law – 
Military Courts and Gross Human Rights Violations, v. 1, pp. 17 and 110 et seq.  



Towards that aim contributed the international treaties concerning 

human rights and especially the Universal Declaration of  Human Rights 

(UDHR), the European Convention on Human Rights (ECHR), the 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and also the 
3

jurisprudence of  the European Court of  Human Rights,  which deals with 
4

subjects such as arrest, detention and fair trial.  However, even though in 

many cases the member - parties of  the Organization for Security and Co-

operation in Europe (OSCE) have acknowledged the fundamental 

importance of  guaranteeing the right to a fair and public hearing by an 

independent and impartial tribunal, there are still a number of  Council of  

Europe states that have raised reservations to articles 5 or 6 of  the ECHR 

about their military justice systems. Among those countries one can find the 

Czech Republic, France, Lithuania, Moldova, Portugal, Russia, Slovakia, 
5Spain, Turkey and Ukraine.  Most countries try to adopt a new military 

justice system in order to respond to a rapidly changing environment, that 

respects human rights and humanitarian law. One of  them is New Zealand, 
stwhere from the 1  of  July 2009 the enacted legislation was passed with the 

unanimous support of  the political parties, establishing a permanent 

independent military court and many other changes in favor of  the 
6internationally recognized human rights of  the armed forces personnel.  

Nevertheless, in the U.S.A. due to the amendment to article 2 of  the Uniform 

Code of  Military Justice, military commanders are allowed to assert 

jurisdiction over any person “accompanying the armed force” and “in a time 
7of  declared war or a contingency operation”.  In other words, this expansive 

3 National Institute of  Military Justice, London Conference on Continuity and Change in Military Justice, 
1998, p. 3, F. Andreu-Guzman, op. cit., p. 61 et seq., Commission on Human Rights, 62 Session, item 11 (d) 
– Civil and Political Rights, Including the Question of  Independence of  the Judiciary, Administration of  
Justice, Imputiny (The Decaux Principles), p. 8 et seq., D. Stigall, An Unnecessary Convenience: The 
Assertion of  the Uniform Code of  Military Justice over Civilians and the Implications of  International 
Human Rights Law, p. 9 et seq., Π. Κρεμμυδιώτη, Η προβληματική της αναγκαιότητας και 
αποτελεσματικότητας του θεσμού των στρατοδικών στη χώρα μας, Ποιν. Χρον. ΝΕ, σελ. 778 επ. (P. 
Kremmydiotis, “The Issue of the Necessity and the Effectiveness of Military Jury in our Country”, Penal 
Chronicles 2005, p. 777 et seq., Σ. Κύρκου,  Η επίδραση της νομολογίας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της ποινικής διαδικασίας ενώπιον των 
στρατιωτικών δικαστηρίων: κατακτήσεις και προοπτικές (S. Kyrkos, The Impact of the Jurisprudence of the 
E.C.H.R. on the Reform of the Legal Frame of the Penal Procedure in Military Courts – Achievements and 
Prospects), www.militaryjustice.gr/athra/epidrasi %20nomologias%20tou%20edda.pdf, σελ. 5 επ. 

4 Articles 5 and 6 of  the U.C.H.R., Commission on Human Rights, 62 Session, op. cit., p. 19 et seq. As 
regards to the human rights of  the armed forces personnel: Council of  Europe, Parliamentary Assembly, 
doc. 10861, Human Rights of  Members of  the Armed Forces, p. 16 et seq.

5 Handbook On Human Rights and Fundamental Freedoms of  Armed Forces Personnel, 2008, pp. 31 et 
seq. and 222. 

6 http://www.nzdf.mil.nz/news/publications/one-force/2/military-justice-system.htm



granting of  jurisdiction allows military commanders to subject civilians to 

the military justice system, a case which can never be legitimate under 

international human rights law, except, maybe, under certain circumstances 

where civilian courts are rendered truly inadequate as fora for certain cases 

thus making military jurisdiction appropriate (for example civilian criminal 

courts are ill-equipped to investigate, assume jurisdiction over and 

adjudicate criminal acts of  war alleged to have been carried out abroad by 

enemy combatants during an international armed conflict). 

Having all this in mind, in order to thoroughly examine the application 

of  human rights to the members of  the armed forces, although we are going 

to refer to military justice systems in general, we will specifically mention the 

differences in the traditional legislative framework of  military justice. The 

main subjects of  this research will be the status of  Military Judges, the right 

to appeal, the Summary (Disciplinary) courts and the jurisdiction over: a) 

civilians and b) crimes committed by members of  the armed forces in 

complicity with civilians. But before examining these specific matters, 

which reveal the core of  the recent changes that emerged in military justice, 

it is necessary to make a brief  reference not only to its role, but also to the 

factors that determine its identity.    

II. Military Justice

Initially, the main purpose of  military justice was the enforcement of  

discipline, whereas the administration of  justice was a secondary 

consideration. Nowadays, the challenge that military justice systems pose 

for the protection of  human rights is to determine how to enforce 

disciplinary obligations, in a way that is consistent with the rights to a fair 

trial and due process. Worldwide, military justice seems to be ready to 

incorporate many contemporary theories. Those may concern either the 

penal or the disciplinary punishment of  the acts of  the armed forces 

personnel, in a way that is compatible with the human rights of  the accused 

before a military court and reassures the impartiality not only of  military 

courts, but also of  Military Judges.

The role of  military justice depends on the special characteristics of  

each country, its legal system and the needs of  the armed forces. Military 

tribunals have mostly special jurisdiction, which stems from the existence 

of  the armed forces. Military Judges, in accordance with common judges, 

are primarily responsible for guaranteeing the administration of  justice, the 



constitutional order, human rights and, finally, democracy. However, there is 

an argument that Military Judges, apart from their fundamental obligation to 

enforce international law, during the exercise of  their duties have to take into 

account the armed forces order, while they remain focused on the fair trial 
8

principle.  

Different arguments here have been put forward, regarding the necessity 

for the existence of  military justice systems. The need for consistent 

obedience not only in war, but also in peacetime, constitutes the legal basis 

for preserving the traditional type of  an independent, if  not totally distinct, 

system. In favor of  this aspect is a certain part of  the international legal 

regime, that presupposes the existence of  military justice and especially 

humanitarian law. However, the expressed controversy, which refers to the 

partial or the total departure from the previous traditional type, is based, 

according to the jurisprudence of  the European Court of  Human Rights, on 

the independence of  military justice and the application of  the equal 

treatment principle for those who are brought before a military court in 
9relationship to those before a common penal court.

Military justice is an evolving institution, which is inseparable from the 

armed forces. Therefore, the continuing changes referring to the armed 

forces community and the structure of  the troops, inevitably lead to the re-

evaluation of  the effectiveness of  military justice in each system. The 

relevant factors that concern the armed forces and could affect the nature 

and the operation of  military justice deal with a number of  issues. Such are 

the professional military personnel, the increasing number of  civilians 

employed in military institutions home or abroad, the participation in 

7 J. Goldsmith / C. Sunstein, Military Tribunals and Legal Culture: What a Difference Sixty Years Make, p. 1 
et seq., D. Stigall, op. cit., pp. 1 and 23. The subject of  the submission of  civilians to military courts will be 
examined in chapter VI. At this point reference is made to the Inter-American Commission on Human 
Rights, which has repeatedly taken the view that military courts do not meet the requirement of  
independence and impartiality of  courts of  law: F. Andreu-Guzman, op. cit., p. 121 et seq., where the cases 
of  Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Surinam and Peru are cited. Especially about the 
leaps forward taken in Peru: Arce, Armed Forces, Truth Commission and Transitional Justice in Peru – in 
International Journal on Human Rights, v. 13 (2010), p. 27 et seq.     

8 P. Rowe, The European Convention on Human Rights and the Armed Forces, in Jackson and Mc Goldrick 
Legal Visions of  the New Europe, 1993, p. 249 et seq., A. B. Ching, Who Questions the Questioners? - 
Reforming the Voir Process in Courts-Martial, in Military Law Review, v. 204, p. 221 et seq,, Symposium 

thfor the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, 2009, p. 215.
9 Α. Παπαδαμάκη, Οι προσανατολισμοί του στρατιωτικού ποινικού δικαίου κατά την ιστορική του διαδρομή 

και η ανάγκη μεταρρύθμισής του, Υπεράσπιση 1992, σελ. 709 (A. Papadamakis, Military Penal Law Through 
the Years and the Need for its Reform, Defence -Law Review- 1992, p. 709 et seq.), Handbook on Human 
Rights and Fundamental Freedoms of  Armed Forces Personnel, op. cit., p. 219 et seq., Symposium for the 

th95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., pp. 155 et seq. and 216.



peacekeeping operations abroad, as well as the engagement of  military 

troops in armed conflicts and non declared wars. Generally, in some states, 

the law has been proven slow to catch up with the changing factual 
10

circumstances of  the new military missions.

III. The status of  Military Judges

The status of  Military Judges as officers of  the armed forces or as civilian 

judges, who are granted functional and personal independence, is one of  the 

main characteristics of  a military justice system. Of  course, the concept of  

the independence of  a judge can not be disassociated from the organization 

of  the prosecutors and the investigators. The gradual renunciation of  the 

model of  the officer - Military Judge in favor of  the civilian one, could be 

observed at first soon after the second world war and is continuing with even 

greater strides until now. However, this issue, in practice, has not only taken 

the above mentioned two forms, but also some interesting variations. 

Specifically, the subordination of  Military Justice as a whole, irrespective of  

the status of  Military Judges, to the Ministry of  Defence has proved to be a 

very crucial element. Military Judges in Russia, even though they wear 

uniforms, are not officers, but totally independent of  the Ministry of  

Defence judges, who are appointed by the President of  the state. In Turkey, 

although Military Judges are uniformed military personnel belonging to the 

“Military Judge Branch”, which is directly subordinate to the Ministry of  

Defence, enjoy privileges and immunities relevant to those of  civil judges. 

Moreover, there are some cases, as in Tunisia, according to which Military 

Judges in peacetime are appointed by the President of  the Republic, but only 

after the prior proposal by the Minister of  Defence. It has to be mentioned 

that in the Tunisian case, the criminal military jurisdiction is dependent on 

the Minister of  Defence and under the control of  the military justice 

administration. Apart from the above mentioned countries, taking into 

account that it is very difficult for any particular military justice system to be 

fully embodied in a certain category, one can observe the following:

There are still many countries where Military Judges maintain the status 

of  the armed forces officer. Among them, from the African continent, we 

not only find Congo, where the above status remained intact after the 2005 

enactment of  the new constitution, but also Rwanda, where the relevant law 

10 National Institute of  Military Justice, London Conference on Continuity and Change in Military Justice, 
th1998, p. 4, Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., p. 157.



determining the organization, functioning and jurisdiction of  the courts 

came into force in 2004. Among the countries of  the American continent, 

the same can be said for the U.S.A., Chile, Ecuador and Brazil. In Asia, this 

regime can be found in Nepal, Kyrgystan, China and from the Australian 

continent in New Zealand. In the European territory, Military Judges belong 

to the armed forces, as officers, in Belarus, Croatia, Slovakia, Switzerland, 

Netherlnds, Ukraine and Romania. Especially in Ireland, it must be 

mentioned that since 2007 they have been granted functional and personal 

independence relevant to that of  the non – uniformed colleagues and are 
11appointed by the Judge Advocate General.  Mostly, the officer status of  a 

Military Judge entails his subordination to the Ministry of  Defence, which, 

subsequently, has the authority to intervene not only in the process of  his 

appointment, but also in his promotion.

The number of  countries in which Military Judges do not belong to the 

armed forces is gradually increasing. In these cases military justice is staffed -

as a rule, with some variations- by law school graduates, who have previous 

experience as lawyers or legal advisers. In some countries they wear a 

uniform as an insignia of  their duties and not their status as officers. 
rdParticularly in Russia from the 23  of  June 1999 Military Judges, after they 

resigned from the armed forces and thus became independent of  the 

Ministry of  Defence, kept their position as judges, subordinate to the 

Department of  the Supreme Court. Similar cases are in force not only in 
stAustralia, after the 1  of  October 2007 reform, which established the 

Australian Military Court, but also in Denmark, Canada and Bulgaria, where 

Military Judges, although civilians, wear a uniform at work and a robe when 
12members of  a court.  In the United Kingdom, with the exception of  the 

members of  Summary Courts, since there have been no Military Judges 

from 1947 onwards, Military Courts are solely composed of  civilian judges, 

typically appointed by the Queen, but in reality by the Justice Department. 

11 Open Society Institute Network: Military Justice and Human Rights – An Urgent Need to Complete 
Reforms, p. 2, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of  Armed Forces Personnel, op. 

thcit., p. 227, A. Kaya, Turkish Military Jurisdiction System, p. 5 et seq., Symposium for the 95  Anniversary 
of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., pp. 179, 207, The Netherlands response to the 
questionnaire of  the International Society for Military Law and the Law of  War Conference on Military 
Jurisdiction, Rhodes, Greece, 28 Sep. -2 Oct. 2011, Π. Κρεμμυδιώτη, Η τάση ενσωματώσεως του 
αντικειμένου της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή δικαιοσύνη, ό.π., σελ. 891 επ. (P. Kremmydiotis, “The 
Tendency for the Jurisdiction of  Military Courts to be Embodied Within That of  Civil Courts”, op. cit.,, p. 
891 et seq), http://www.mod.gov.rw/?MILITARY-JUSTICE-SYSTEM, 

12 Bulgarian response to the questionnaire of  the International Conference on Military Jurisdiction, Rhodes, 
Greece, 28 Sep. - 2 Oct. 2011.



In addition, civilian judges in military courts can be found in Hungary, 

Azerbaijan, Latvia, Estonia, Greece, Czech Republic, Norway, North Korea 

and Poland. Military courts in Austria, Spain and France do not exist in 

peacetime, but only in times of  war. Especially, in France the judges sitting on 

military courts, both civilians and military personnel, are appointed by the 

Ministry of  Defence. That is also the case under certain circumstances in 

Luxemburg, Canada and Finland. Finally, in Germany the civilian judges who 

try military cases in Disciplinary Courts are appointed by the Federal Ministry 

of  Defence, unlike those who serve in the Federal Administrative Court 
13(appellate court), who are nominated by the Federal Ministry of  Justice.

Moreover, referring especially to Military Prosecutors, it can be observed 

that in Hungary, although they wear a uniform, they are not part of  the armed 

forces. Instead, their superior is the Chief  Military Prosecutor, who is held 

responsible to the Parliament, but not subordinate to the Ministry of  

Defence. In Turkey, where even if  they are officers working on behalf  of  the 

Republic and the Army, they have the constitutional obligation to act 

independently, whereas in Estonia, being civilians, they are subordinate to the 
thMinistry of  Defence. In Tunisia, after the amendment of  the 13  of  June 

2000, the General Military Prosecutor, although appointed by the President 

of  the Republic, works under the supervision of  the Ministry of  Defence. 
thFinally, in Russia, since the enacted federal law on the 17  of  January 1992, 

they exercise their authority independently of  the federal bodies of  the 
14 state.                 

IV. Appeals from military courts

Concerns about equal treatment focus on the extent to which members 

of  the armed forces, who are subject to military justice, enjoy comparable 

rights to the due process guarantees applicable to civilians. The right of  

appeal against conviction is recognized by major human rights treaties, 

although they do not stipulate the particular type of  court. The appeal from a 

military court to a civilian one is an important safeguard, because it helps not 

only to ensure that the lower court is correctly applying the general law, but 

th 13 Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., pp. 134, 139 et seq., 
147 et seq., 156, 184, 193, Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of  Armed Forces 
Personnel, op. cit., pp. 227-228, Π. Κρεμμυδιώτη, ό.π., σελ. 891(P. Kremmydiotis, op. cit., p. 891 et seq),
h t t p : / / w w w. t o d a y s z a m a n . c o m / t z - w e b / d e t a y l a r . d o ? l o a d = d e t a y & l i n k = 1 8 9 5 3 7 ,  
http://www.defence.gov.au/mjs/resources/AMC%20fact%20sheet.pdf

14 Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of  Armed Forces Personnel, op. cit., p. 228.



also to correct procedural defects, including any that might arise from 

command influence. In other words, the integration of  military courts into 

the civilian legal system can correct possible miscarriages of  justice and help 

increase public confidence in the military legal system. Since less serious 

disciplinary matters are punished by a superior officer, an appeal may be the 

first opportunity for a formal hearing with procedural safeguards. 

In practice, countries provide for appeals in a variety of  ways. In some of  

them appeal lies only in a higher military court, whereas most provide for 

final appeal to the state's Supreme Court (although sometimes on restricted 

grounds). Some countries, such as the U.S.A. and Canada, provide an 

intermediate appeal to military court as well. In the United Kingdom, where 

there is no military appeals system, the convicted have the right to appeal to 

the civilian Court of  Appeals only for matters of  injustice (a right similar to 

cassation), since the facts of  their case can not be re-examined. Among the 

states that provide for courts of  three instances one can find Azerbaijan, 

Germany, Bulgaria, Greece, Russia, Kyrgystan, Turkey and Uruguay. After 

the constitutional reform of  2002, which took place in Congo, the decisions 

of  military courts are subject to review by civilian high courts and Military 
15Judges are under the supervision of  the Judicial Service Commission.

There are some countries where the right to appeal is final, so there is no 

third instance court jurisdiction provided. Moreover, there are some 

countries, where the right to appeal is final, so there is no third instance court 

jurisdiction provided offering a right to cassation. Especially in Pakistan, 

where the armed forces exceed one million personnel, the right to appeal 

exists within the military court system, whereas the civilian court has the 

right to question their judgement. In El Salvador, according to article 216 of  

the Constitution military jurisdiction is established for special tribunals to 

try military felonies and misdemeanors on first and second instance. 

Moreover, civilian felonies committed by members of  the armed forces had 

to be prosecuted within the common penal system, but the lack of  co-

th15 Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., pp. 141, 179, 183, 
Military Justice and Human Rights – An Urgent Need to Complete Reforms - A Review by AfriMAP and 
The Open Society Initiative for Southern Africa, p. 2, A. Kaya, op. cit., p. 4,
http://www.defence.gov.au/mjs/docs/MJI_GOVERNMENT_RESPONSE_4oct052.pdf, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Code_of_Military_Justice, 
http://www.mod.gov.rw/?MILITARY-JUSTICE-SYSTEM, 
http://www.photius.com/countries/uruguay/national_security/uruguay_national_security_military_ju
stice.html



operation between the military and the common penal system rendered 
16

military personnel essentially immune from prosecution in the civil courts.

Regarding the first instance military courts, it can be observed that, 

among the states which provide for such courts composed of  a single judge 

one can find Bulgaria, Turkey, Syria, Azerbaijan and Australia. However, in 

Rwanda, South Korea, Germany, Greece, Poland, Canada and Nepal, the first 
17instance military courts are composed of  at least three members.

Apart from the above mentioned general findings it is very useful to refer 

to some ad hoc situations, which deal with the administration of  justice.

The first instance military court of  the Chinese People's Liberation Army 

can be grouped on three levels. The first level comprises the “Grassroots” 

military courts, which are established within naval fleets, regional air force 

units, provincial military commands and some Armed Police Provincial 

contigents. The second level military courts are established within the top 

units of  the Navy, the Air Force and the People's Armed Police, while the 

aforementioned courts of  the Army belong to the third level. Moreover, the 

courts of  the third level consist of  a criminal, a civil and a supervisional 
18section.        

In the U.S.A. the Uniform Code of  Military Justice also provides for three 

levels of  trial before military Courts-Martial: the Summary, the Special and 

the General Courts-Martial. The distinguishing charateristics of  the types of  

Courts-Martial are the level of  command authorised to convene the court, 

the personnel required to conduct the court and the amount of  punishment 

that the court can impose. The Summary Court-Martial, which is going to be 

thoroughly examined in the next chapter, is convened by a Battalion level 

commander to adjudicate minor offences. The Special Court-Martial is 

composed of  a Military Judge and is convened by a Brigade level commander 

to adjudicate more serious offences. Finally, the General Court-Martial is 

convened by a Division level or higher commander to adjudicate the most 

serious cases. It is composed of  a Judge, a Prosecutor and a Defence Council, 

16 http://www.photius.com/countries/pakistan/national_security/pakistan_national_security_military 
_justice.html, 

17 Π. Κρεμμυδιώτη, ό.π., σελ. 890 (P. Kremmydiotis, op. cit. p. 890 et seq., http://germanculture.com.ua/ 
library/facts/bl_mil_justice.htm,
http://www.photius.com/countries/nepal/national_security/nepal_national_security_military_justice_
ne~10155.html, http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13584.html

th18 Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit. p. 176 et seq.



19who are all military lawyers and at least five non-lawyer court members.

In Russia the military courts system consists of  119 Station Military 

Courts of  first instance and 12 District Military Courts of  first, cassational 

and supervisory instances. The Military Collegium, which is part of  the 

Supreme Court of  the Russian Federation, operates as the court of  a higher 

instance for district (naval) military courts. In other words, not only does it 

adjudicate offences at first instance, but also has a cassational and 

supervisory authority. In Turkey, the president of  a military court can be an 

officer, instead of  a military judge, if  he is senior. However, the hearing of  a 

case is always presided over by the senior Military Judge. Finally, in Azerbaijan 

it was proposed, in order for the military courts system to be improved, that 

the state prosecutor who participated in a first instance hearing of  a case, 

should be involved in the appeal court proceedings, since he has knowledge 
20of  the particular case. 

V. Summary (Disciplinary) Courts

Summary Courts are first instance courts competent to try disciplinary 

offences. The enforcement and maintenance of  discipline is a task closely 

linked to the chain of  command. Most armed forces provide for minor 

disciplinary matters to be dealt with speedily and relatively informally by a 

superior officer. However, concern for military readiness, efficiency, 

discipline and morale, has in some countries given rise to military Summary 
21Courts, which are distinct from the respective military courts.  Under normal 

circumstances Summary Courts try breaches of  discipline and not offences 

provided in the military penal code or the common penal code. 

Essentially, the matter of  disciplinary punishment can be approached by 

two different ways. The most common one is to treat disciplinary matters and 

criminal offences separately. The advantage of  this approach is that, in 

criminal matters, the same procedure applicable to civilians may be used in a 

straightforward manner. Of  course, practical problems may arise having to 

do with the type of  the court in which the trial will take place. The 

disadvantage, however, is the risk that the accused may suffer successive 

penalties for the same action, which, in some cases, may be disproportionate 

rd19 Criminal Expo 1997, 3  International Military Criminal Law Conference, p. 89 et seq.
th20 Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit. pp. 134, 166 and 207.

21 For a thorough examination of  the law on disciplinary measures and disciplinary procedure and its 
compliance with the European Convention on Human Rights, see G. Nolte, European Military Law 
Systems, 2003, p. 141 et seq.



to the offence, particularly when compared with the treatment of  a civilian in 
22comparable circumstances.  The other approach (of  which the United 

Kingdom is a clear example) is to permit military courts to deal with criminal 

charges and disciplinary offences by incorporating all criminal offences into 
23the armed forces legislation along with disciplinary ones.  According to this 

approach, although the discrepancies in the procedure of  the courts may be 

highlited, when compared to those of  the common criminal courts, the 

potential problem of  double punishment is definitively eliminated. 

Among the countries that Summary Courts can be found is the U.S.A., 

Germany, United Kingdom, Canada, Ireland, Spain, Belgium, Netherlands, 

New Zealand, Turkey, Norway, Pakistan, Ecuador, Syria, India and Nepal. 

Particularly, in Syria the court is composed by a single judge, while in Nepal, 

Turkey and Ecuador such cases are decided by three judges. Usually, 

Summary Courts are located in large units, although the number of  countries 

that these courts are summoned by the commander on ad hoc cases is 

increasing. In the United Kingdom and the U.S.A. the accused is given the 
24right to have a military attorney at all stages of  the proceedings. 

The question concerning the necessity of  the existence of  Summary 

Courts is directly related to the extent of  the penalisation of  disciplinary 

matters. It is a fact that the armed forces in the majority of  the states tend to 

be or already consist of  professional personnel. As a result, the benefits of  

penalising their acts as military offences, which solely regard their 

professional duties, has to be re-evaluated. Bearing in mind that the majority 

of  the crimes included in military penal codes refer to the protected value of  

discipline, it is justifiable for someone to question the purpose of  providing 

22 Art. 14 par. 7 of  the Convention of  Human Rights and Fundamental Freedoms, G. Nolte, European 
Military Law Systems, op. cit. p. 142. 

23 Armed Forces Act (2006). 
24 J. W. Rant, The British Court-Martial System – It Ain't Broken But It Needs Fixing, in Military Law Review, 

rdv. 152, p. 185 et seq., Army Military Courts Guide, No 64207, 2002, p. 6 et seq., Criminal Expo 1997, 3  
International Military Criminal Law Conference, p. 89, Handbook on Human Rights and Fundamental 

thFreedoms of  Armed Forces Personnel, op. cit., p. 220, Symposium for the 95  Anniversary of  the Military 
High Court of  Appeals, op. cit., pp. 156 and 209, G. Nolte, European Military Law Systems, op. cit., p. 143, 
A. Kaya, op. cit., p.. 6 et seq., The United Kingdom, New Zealand and Netherlands responses to the 
questionnaire of  the International Society for Military Law and the Law of  War Conference on Military 
Jurisdiction, Rhodes, Greece, 28 Sep. -2 Oct. 2011,
http://www.photius.com/countries/india/national_security/india_national_security_military_justice.ht
ml,http://www.photius.com/countries/pakistan/national_security/pakistan_national_security_militar y
_justice.html,http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13584.html, http://www.photius.com 
/countries/ecuador/national_security/ecuador_national_security_militar y_justice.html,http://www.mi
litary.ie/dfhq/pubrel/addres/minister/minister26sep07.pdf, http://germanculture.com.ua/ 
library/facts/bl_mil_justice.htm. 



penal punishments, even for serious acts of  military personnel against 

discipline, in view of  the fact that these mostly violate a number of  

protected values which mainly do not require a broader social protection, as 

they solely concern the armed forces. This particular argument deals with 

the following dilemma: which type of  punishment would be more effective 

for the professional armed forces personnel to comply with discipline? One 

that enforces the deferred sentence of  a military penal court, or a 

disciplinary one, which could probably entail loss of  wages? The necessity 

of  having Summary Courts depends on the special circumstances in each 

country, so a generally applicable solution cannot be found. However, the 

speculation, that refers to the additional problems arising during the 

compliance of  the Summary Courts with common penal courts, is related to 

the already formed tendency for the military penal courts to fulfil the 

requirements set by international law. Besides, according to the 

jurisprudence of  the European Court of  Human Rights, the fact that the 

superior officer of  the defendant in a military trial appoints the judges to try 

the case and the prosecuting or defending council, as well as prepares the 

evidence, is incompatible with the right to a fair trial by an independent and 
25impartial court.  In addition, the jurisprudence of  the above mentioned 

court has concluded that, although article 6 of  the ECHR refers to a 

“criminal charge”, it is clear that its concept may extend beyond the national 

legal definition, to include disciplinary measures in some cases, based on the 
26 nature of  the punishment.

Therefore, irrespective of  the choice to maintain or establish military 

Summary Courts, the only safe criterion should be the compliance of  their 

proceedings and the safeguarding of  the rights of  the accused, according to 

the obligations deriving from the international treaties that bind the states 

and the general principles of  international law. 

VI. Jurisdiction over: a) civilians and b) crimes committed by the 

members of  the armed forces in complicity with civilians

A very crucial standard for ascertaining in practice if  military courts 

comply with the right to a fair trial, is that of  their jurisdiction not only over 

25 See the following cases from www. echr.coe.int: Ocalan v. Turkey (46221/99) - 12/3/2003, Findlay v. 
United Kingdom - 21/1/1997, Ciraklar v. Turkey (70/1997/854/1061) - 28/10/1998, Sahiner v. Turkey 

th(29279/95) - 25/9/2001 and Tsaridi et Bellou v. Greece (74927/01) – hearing of  the 18  of  March 2004.
26 Ι. Σαρμά, Η νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου και της επιτροπής, 1998, 

σελ. 205 επ. (I. Sarmas, The Jurisprudence of  the E.C.H.R. 1998, p. 205 et seq.).



civilians, but also over crimes committed by the members of  the armed 
27

forces in complicity with civilians.  It is now increasingly common for the 

civilian courts to have jurisdiction over normal non - military offences 

committed by members of  the armed forces, at least when they are 

committed in their home countries.  Until now civilian perpetrators could 

never be tried before a military court for any reason. But recently, some 

arguments were raised in favor of  an exception to this rule, in case the 

offence is committed during a mission abroad or close to the battlefield, 
28 where common penal courts cannot successfully claim jurisdiction.

Focusing on this particular aspect, one can see that, given the widespread 

dissemination of  human rights, the countries that have laws enacted allowing 

the military courts to have jurisdiction to try civilians, expressly refer to the 

reasons that led to such a necessity. Usually, these have to do with serious 

matters of  national security and public order or with particular crimes of  a 

political character, which, however, are seldom sufficiently provided. Among 

these countries, apart from the U.S.A., to which reference has already been 

made, one can find Egypt, Switzerland, Bulgaria, New Zealand, Syria, Chile, 

Mexico, Perou and Uruguay, where, recently, great strides have been taken 
29 forward. With particular reference to Mexico, although military courts 

assert jurisdiction over cases involving allegations of  serious violations of  

the rights of  civilians, a joint effort of  a number of  constitutional law experts 

and the Supreme Court can be observed, focusing on the consolidation of  

civilian jurisdiction in such cases. To achieve that goal a relevant 

interpretation of  the constitutional provisions and the jurisprudence of  the 
30Court itself  are used.

27 Borrie, Courts-Martial, Civilians and Civil Liberties, 1969, Military Law Review 35, p. 52, Rowe, The 
European Convention on Human Rights and the Armed Forces – Legal Visions of  the New Europe, 1993, 
p. 249.

28 D. Stigall, op. cit., p.  4,  J. Bialke, Al-Queda & Taliban: Unlawful Comabatant Detainees, Unlawful 
Beligerency and the Intenational Laws of  Armed Conflict, 55 Air Force Law Review 1, p. 70 et seq., 
http://vzmarshall.wordpress.com/2007/02/21/civilian-courts-vs-military-courts-in-the-democratic-
state

29 F. Andreu-Guzman, op. cit., p. 118 et seq., Bulagarian and New Zealand responses to the questionnaire 
of  the International Society for Military Law and the Law of  War Conference on Military Jurisdiction 
Rhodes, Greece, 28 Sep. - 2 Oct. 2011, 
http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE120222007, 
http://www.answers.com/topic/military-justice-military-courts, 
http://www.icj.org/IMG/CHILE.pdf,  
http://www.photius.com/countries/uruguay/national_security/uruguay_national_security_
military_justice.html 

30 Human Rights Watch: Uniform Imputiny – Mexico's Misuse of  Military Justice to Prosecute Abuses in 
Counternarcotics and Public Security Operations, 2009, p. 14.



On the other hand, there are countries where the prohibition of  military 
31

courts' jurisdiction over civilians has no exception.  This is the case in Italy, 
32

Greece, Spain, Austria and Congo.  However, there are states that have 

adopted a more flexible solution, namely that of  the jurisdiction over not all 

civilians, but those accompanying the armed forces. This can be found in the 
33 United Kingdom, Belgium, Tunisia and Turkey, where, especially, the 

relevant crimes are strictly prescribed for. Moreover, the Chinese military 

courts have jurisdiction over civil staff  and retirees or reservists, who also fall 
34under the Russian military courts jurisdiction.  It also can be said that the 

issue of  the establishment of  independent civilian courts to try civilian 

offenders accompanying the armed forces could serve to lessen concerns of  

unfairness and inequality.

  When crimes are committed by the members of  the armed forces in 

complicity with civilians, military courts are competent in Poland, Romania, 

Bulgaria, Switzerland, Canada and Brazil. The same is true in Kyrgystan, 

where it is not allowed for the case to be brought before a civil court, 

although the president of  the Supreme Court has the authority to permit 

exceptions to that rule. In Tunisia the relevant jurisdiction is rendered when 

the offence is either committed in a military territory or has the nature of  a 
35 military crime.

VII. Conclusions 

In times when the need for effective judicial protection is unquestionably 

considered to be crucial, especially because of  the merging of  military and 

civil threats, the role of  military justice seems to be of  great importance. 

Moreover, one can notice that the expansion of  asymmetrical threats and 

warfare with enemies who deliberately disrespect humanitarian law has 

31 Commission on Human Rights, 62 Session, op. cit., p. 10 et seq.
32 http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=189537, Military Justice 

and Human Rights – An Urgent Need to Complete Reforms: op. cit., p. 2 et seq.
33 Detailed information concerning the subjection of  civilians to British Summary, Standing Civilian and 

Courts-Martial in Rowe, The Trial of  Civilians Under Military Law – Northern Ireland Legal Quarterly, v. 
46, p. 405 et seq..

34 International Commission of  Jurists, Submission to the Human Rights Committee Regarding the 
thConsideration of  the 5  State Report Submitted by the Republic of  Tunisia, p. 3 et seq., A. Kaya, op. cit., p. 

th5, Symposium for the 95  Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., pp. 135 and 176, 
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13584.html

th35 Π. Κρεμμυδιώτη, ό.π., σελ. 890 (P. Kremmydiotis, op. cit. p. 890 et seq.), Symposium for the 95  
Anniversary of  the Military High Court of  Appeals, op. cit., p. 188, In the Netherlands, where ciliian courts 
are competent in such cases, the offenders may be separated, if  a court decides so: the Netherlands 
response to the questionnaire of  the International Conference on Military Jurisdiction, Rhodes, Greece, 28 
Sep. - 2 Oct. 2011.



seriously increased. The engagement in war and the participation of  the 

armed forces not only in peacekeeping operations, but also in protecting 

against terrorist attacks, requires a flexible system of  controlling discipline 

and administrating military justice, which has to be fully embodied in the 

broader judicial framework of  a country. 

In our case, it is considered a matter of  utmost importance to ensure that 

Military Judges and military courts can function in a similar way to that of  the 

civil courts. So, it is necessary to consolidate the fundamental rights of  the 

accused under military jurisdiction, so that they enjoy comparable rights to 

the due-process guarantees applicable to civilians. This is of  greatest 

concern, especially in military systems that assume responsibility for trying 

offences that, allegedly committed by a civilian, would be dealt with in civilian 

courts. Some of  those issues of  independence refer to the right to remain 

silent, the presumption of  innocence, the access to a lawyer, as well as the 

rights not to be detained except on specific grounds, to know the prosecution 

case and to examine witnesses on equal terms with the prosecution. 

Although it is difficult to establish commonly accepted criteria 

worldwide, there are some factors that can be considered prerequisite to 

military courts in order to be compatible with internationally accepted 

requirements. According to the Committee on Human Rights of  the Council 

of  Europe there are two general evaluation parameters for a military justice 

system: impartiality and independence. If  one tries to specify these 

parameters, one will inevitably refer to: a) the independence of  Military 

Judges from the armed forces chain of  command, b) the associated 

independence of  Military Prosecutors and Investigators, c) the non 

subordination of  military courts to the Ministry of  Defence, and the 

administrative support on financial matters by the Ministry of  Justice, d) the 

right to appeal to a civilian court, which appears a fact of  great importance 

when the first instance court is a Summary Court and e) the constitutional 

guarantees of  the Military Judges for functional and personal independence 

and especially their appointment by an independent institution outside the 

armed forces' chain of  command, their permanent status and their minimum 

financial income. 

The fact that members of  the armed forces are now mostly professionals, 

who are sometimes deployed abroad, brings us back to the fundamental 

argument of  the real need for a military justice system either having military 



or disciplinary courts. The recently observed tendency of  abolishing military 

courts, given the need for rapid and on the spot administration of  justice in 

order to maintain discipline, should now be re-evaluated and lead to the 

consolidation of  military courts, since there is absolutely no obstacle for 

them to be fully compatible with the international and humanitarian law 

requirements.

The recent changes in military justice that took place in New Zealand, 

Australia and Ireland prove that, in practice, the abolishion of  military courts 

is neither obligatory, nor a necessary means of  providing the equivalent 

protection according to international standards. The adoption of  

international requirements, referring to the above mentioned rights and 

guarantees concerning not only the accused before military courts, but also 

the administration of  justice, is now a common characteristic of  all reforms 

coming into effect and it is not a legislative framework that is only enacted in 

cases when the international standards coincide with national law. 

Accordingly, the type of  court as Summary or Penal is of  secondary 

importance, since the main purpose in every reform process is the 

compliance of  military justice with the international treaties and the 

jurisprudence of  the European Court of  Human Rights.
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Kurultayının bugünkü Temel Hak ve Özgürlükler ve Hukuk Devleti ana 
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kurultay. Demokrasi ve hukuk devleti konusunda bizlerin ufuklarını açan, 
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In the last years, the Republic of  Macedonia (RM) has been intensively 

engaged with the adoption of  a series of  reform measures aimed at 

improving the enjoyment of  the economic freedoms in the country. A large 

part of  these measures has been introduced within the framework of  the 

ongoing process of  the country's integration with the EU, since Macedonia is 

an EU membership candidate state as of  December 2005 thus subjected to 
1the Union's Europeanisation internal reform requirements.  Such measures 

however have also resulted from the notable efforts of  the Macedonian 

government to improve the overall business environment for the economic 

operators in the country, including foreign investors.

In this presentation we will briefly turn to the state of  law in the Republic 

of  Macedonia as regards the enjoyment of  the economic freedoms, first, by 

reporting on the latest achievements in RM with the improvement of  the 

legislative and institutional environment for the exercise of  these freedoms, 

and then, by analyzing the state of  law related to two core segments 

important for ensuring the effective enjoyment of  the economic freedoms - 

the public administration and the Judiciary in RM. It will be demonstrated 

1 The opening of  Macedonia's accession negotiations with the EU, however, has been already stalled for six 
years due to the unresolved "name-difference" with neighboring Greece.



that, despite considerable legislative advancement, serious deficiencies 

regarding the functioning of  the Macedonian public administration and its 

Judiciary still remain, that have to be tackled more systematically in order to 

provide full respect for economic freedoms in RM.

Economic Freedoms and the Latest Legislative Reforms in RM

The fact that the legislative environment for the enjoyment of  the 

economic freedoms has been significantly improved in the Republic of  

Macedonia was confirmed by many reputable international institutions. The 
2Index of  Economic Freedoms of  2012 issued by the Heritage Foundation  

recently recorded a 2.5 points increase of  the Macedonia's index in the last 

year alone, and a remarkable 10.5 points jump of  its index in the past decade, 

ranking the country on the respectable 43td place of  freest economies in the 
3world out of  179 evaluated countries, and on the 21st place in Europe . 

Among the ten economic freedoms enlisted by that Index, a significant 

improvement and remarkably high score was been reported especially 

regarding the business freedom, labor freedom, monetary freedom and fiscal 

freedom, with trade freedom, investment freedom, financial freedom and 
4government spending also scoring fairly high.  Major concerns in that Index 

however were expressed regarding the enjoyment of  the "Rule of  Law" 

freedoms in RM, notably, as regards the rather week protection of  property 

rights, due to uncertainty of  these rights and especially to difficulties in 

registering real property and obtaining land titles, and the freedom from 
5corruption.  Because of  the ineffective implementation of  the adopted 

6 legislation in that area, the later still "remains a cause of  concern".

2 Available at:  http://www.heritage.org/index/default . The Index of  Economic Freedoms is prepared 
annually by the Heritage Foundation in partnership with the Wall Street Journal. The 2012 issue and the 
issues for previous years can be downloaded in pdf. format at: http://www.heritage.org/index/download 

3 RM has scored an average of  68.5 points out of  100.0 maximum points (ibid). For comparison, Turkey is 
ranked on the 73d place with a score of  62.5 points, which is, for instance, higher than Croatia (83h place/ 
60.9 points), Italy (92nd place/58.8 points), Serbia (98th/58.0 points) or Greece (119th/ 55.4 points), but 
slightly lower than Bulgaria (61st/ 64.7 points), Romania (62nd place/64.4 points) or France (67th place 
with 63.2 points), and significantly lower than the US (10th place/76.3 points), Denmark (11th place/76.2 
points), the UK (14th place/74.1 points) or Germany (26th place/71 points). The Turkish economy is, 
however, one of  the most dynamically developing market, with an rapidly expanding private sector.

4 The business freedom, labor freedom, monetary freedom and fiscal freedom in Macedonia have a score 
ranging between 80.0 to 91.2 points out of  100.0 possible points respectively. Trade freedom, investment 
freedom, financial freedom and government spending gained 83.6, 60.0, 60.0 and 66.7 points respectively 
(ibid).

5 Protection of  property rights was awarder only 35.0 points, and freedom from corruption - 41.0 points 
(ibid.).

6 Ibid. Interestingly, according to the 2012 Index of  Economic Freedoms, freedom from corruption stands 
as one of  the weakest enjoyed freedoms in Turkey as well (44.0 points), along with the labor freedom (40.0 



Similar encouraging assessment of  the current situation with the 

enjoyment of  the economic freedoms in the Republic of  Macedonia have 

been reflected and much more elaborated in the latest World Bank's and 
7IFC's "Doing Business Report" of  2012.  In that report, Macedonia was 

recorded to be "... among the 10 economies in the world that made the 

biggest strides in creating a regulatory environment more favorable to 

business in the past 6 years", jumping up for 63 places in that period 
8 according to the World Bank's and IFC's ranking.

The positive evaluations of  the current situation with the enjoyment of  

the economic freedoms in RM have been largely due to the clear 

commitment of  the Macedonian government to push forward with 

comprehensive legislative reform packages in major areas where serious 

impediments for the effective enjoyment of  these freedoms previously 
9existed.  Among these, the overarching "regulatory guillotine project", 

aimed at simplifying regulation and cutting red tape and bureaucracy, stands 

at the forefront of  all administration reform efforts. Launched in 2006 in 

order to streamline administrative process, reduce costs and increase 

effective protection against ill-administrative action, that project entered 

into its 3d phase, already ridding away more than 50% of  particular permit or 

other administrative requirements for investors. 

One arm of  the legislative changes introduced within the "regulatory 

guillotine" project succeeded in reducing the complexity, time and cost of  

starting a new business in RM. Registration of  business was taken out of  the 

courts and transferred exclusively under the "one-stop-shop" routine to the 

Central Registry established in 2006, cutting the number of  required 

procedures for registration from 13 in 2004 to only 3 in 2010, and the overall 

points). As for the former, the Index reports that, while bribery is outlawed in Turkey and some Turkish 
officials have been prosecuted for corruption, the later "... continues to undermine perceptions of  
government integrity." Unlike in Macedonia, however, property rights in Turkey are "moderately well 
protected" and generally enforced in (50.0 points), although "the courts are overburdened and slow", the 
judges "are not well trained for commercial cases", and "[t]he judiciary is subject to government 
influence," which could be equally attached to RM, despite many legislative changes (See infra at pp.7-8).

7 World Bank and IFC: "Doing Business in a More Transparent World", 2012 (available in pdf. format at: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/ fpdkm/doing%20business/documents/annual-
reports/english/db12-fullreport.pdf) (accessed on 31 January 2012). The Report ranked Macedonia on 
the 22nd place among the 183 countries on the "ease of  doing business" list. For a comparison, Turkey was 
ranked 71st, Romania 72nd, Croatia 80th, Italy 87th, Serbia 92nd and Greece 100th on the list, as 
contrasted to the 4th place of  the US, 7th of  the UK and 19th of  Germany etc.

8 Ibid., pp.29.
9 See a summary of  these reforms as reported by the Agency for Foreign Investment and Export 

Promotion of  the Republic of  Macedonia at: 
http://www.investinmacedonia.com/Default.aspx?item=menu&themeid=&itemid=1160



10
time necessary for registration from 48 to only 3 days.  The minimum capital 

requirement for starting a business was abolished, and an online system for 

business registration was introduced in April 2011, which overall enabled 

Macedonia to join the top 6 countries world-wide on the ease of  starting a 
11business.  

In addition, the "regulatory guillotine" package introduced measures 

focused on streamlining procedures and setting time-limits for registration 

of  real property at the real-estate cadastre in the capital of  RM, which 

shortened the average time to process registration applications from 60 to 5 

days in 2011, and cut registration fees by 50% in 2007 and later by additional 

10-72% in 2010. The historically painful issue of  mall-functioning of  the 

real-estate cadastre has been further tackled with the introduction of  an 

"electronic cadastre" and a "front desk" in 2010, which among others 

included electronic conveyance, recording and processing of  applications 

for registration, and allowed public notaries to check information on 
12encumbrances and status of  applications.  Uncertainties regarding the 

13protection of  property real-estate rights, however, still remain in practice,  

especially, caused by the occasionally present ill-recorded data on the status 

of  particular properties in individual cases (partly due to the process of  

transfer of  records on properties between municipalities within the 

framework of  the territorial changes in local government) and the reported 

difficulties with obtaining land titles.

The "regulatory guillotine" project also includes legislative measures 

encompassing trade and bankruptcy proceedings. Measures aimed at 

increasing the speed and effectiveness of  trade were initially introduced in 

2002, when the Customs Administration begun conducting inspections 

according to a risk-based inspection system, which shortened the time 

necessary for processing customs declarations and prevented unnecessary 
14delays in customs terminals.  In 2008, a further "electronic single window" 

10 World Bank and IFC: "Doing Business in a More Transparent World", supra note 7, pp.30.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 See "Investment Climate Statement 2011 - Macedonia", available at:  

http://www.docstoc.com/docs/93040024/Investment-Climate-Statement-Macedonia .
14 Depending on the assessment of  potential risk factors, containers are subjected to different channels of  

customs routine: the "red channel" (for physical inspection), the "yellow channel" (inspections of  
documents only), the "green channel" (no additional inspections) and the "blue channel (goods are released 
from customs without inspection and undergo post-clearance control instead) (ibid., pp.31).



was introduced that allows traders to submit customs documents online, 

which reduced the overall time required for export and import in RM. As for 

bankruptcy proceedings, systematic amendment of  the Bankruptcy Law 

significantly shortened the overall time for processing bankruptcy cases 

which had been extremely long in the past (from 6.6 years in 1997 to 1.4 years 

in 2006), and the recent 2011 amendments to that Law introduced a further 

requirement on the bankruptcy trustees to use an electronic system for 

recording all phases and actions during bankruptcy proceedings, which 

would make the whole bankruptcy process more transparent for the 
15 participants in these proceedings. In another project initiative, measures 

were adopted with the help of  the National Bank of  Macedonia to 

strengthen the financial system with the establishment of  a public credit 

registry in 2008, and a private credit bureau formed by the association of  
16commercial banks started operating as of  last year.

As could be easily noticed from the above, most of  the reform projects 

focused on simplifying regulation have been largely based on the parallel 

commitment of  the current government to encourage e-government in the 

work of  the state institutions. Apart of  the already mentioned electronic 

systems introduced in various administrative proceedings, examples of  e-

government also include projects encompassing the tax system (electronic 

tax system was introduced in 2008), the judicial process (electronic case 

management recently started as part of  the Government's Information 

technology strategy for 2007-2010) etc. As for the later process, a 

comprehensive package of  amendments to the existent legislation on the 

Judiciary and the judicial procedure has been adopted during in the last five 

years which inter alia helped reduce significantly the time for contract 
17enforcement in RM.

On the other hand, much of  the improved business environment in RM 

is equally due to the highly favorable tax rates in the country, including 
18 special incentives for foreign investors. Thus, apart from the generally 

reduced corporate and income tax to a flat 10% rate, and the recently 

15 Ibid., pp.30.
16 Ibid.
17 See infra at. pp.9-.
18 For a report on the general climate for foreign investment in RM See "Investment Climate Statement 2011 - 

Macedonia", available at:  http://www.docstoc.com/docs/93040024/Investment-Climate-Statement-
Macedonia .



decreased rates for social security contributions (now payable as integrated 

with other taxes), latest changes in the Macedonian tax legislation provided a 

favorable tax incentive package for foreign investment - assessed as most 

attractive in Europe - which among others includes a 0% tax for retained 

profits and a 10% tax for distributed profits. In general, foreign investors 

effectively enjoy national treatment in the country and a fairly sufficient 
19 protection of  their investment. According to the latest changes in the 

Macedonian Law on Construction Land, foreign investors can directly own 

construction land and participate in public bidding in RM for buying or 

leasing state-owned construction land on equal footing as their domestic 

counterparts. Especially attractive for foreign investors are the free-trade 
20zones (known of  as "Technical Industrial Development Zones"),  provided 

by specially-adopted legislation offering exclusively favorable incentives for 

investment in these Zones, including: a tax incentive of  0% personal and 

income tax for the first 10 years of  entering the Zone and 10% thereafter; a 

subsidy up to Euro 500.000 towards building costs; land lease for up to 99 

years under attractive lease rents; free connection to utilities; and a "green 

customs" channel expediting exports to the EU.

Week Administration as an Impediment to the Effective 

Enjoyment

 of  Economic Rights

The list of  legislative changes introduced in order to better the business 

environment in the Republic of  Macedonia is rather impressive. Yet, the 

effective enjoyment of  the economic freedoms in a country does not only 

rely on the quality of  the adopted legislation, but even more on the capacity 

for the latter's proper implementation by the public administration and the 

Judiciary - in a last resort. As for the later areas, the latest progress report on 

RM of  the European Commission, while recording "some" progress made, 

singled out the Public Administration and the Judiciary as two of  the three 

most sensitive sectors where much improvements are needed on the 

country's road towards accession to the EU, together with fighting 

19 Ibid.
20 Ibid.



21corruption.  Regarding the particular issue of  the public administration, the 

Commission suggested that "progress in implementing the reforms" in that 

area "was limited", and that "significant additional efforts are needed in 

order to guarantee transparency, professionalism and independence of  the 
22

public administration in practice". 

Among the many difficulties contributing to the lack of  sufficient 

capacity of  the public administration in performing the public service stands 

the rather distorted process of  recruitment of  new public and civil 
23 servants, going beyond the quality and quantity requirements for building a 

true professional administration, and adding to the chronic problem of  

over-employment. Recruitment in the Macedonian public administration is 

usually marked by the word "partization" of  state institutions (deriving from 
24the Italian term partitizione),  that inter alia relates to the practice of  new 

employments in the otherwise over-employed state administration of  the 

ruling political parties' members, without due regard for their professional 

merits and/or the real needs of  the particular institution for new 

employments. Such politically-driven employment of  party members 

usually come as a reward for their personal contribution to the respective 

political party and as a means to influence further political control of  that 

party over the work of  the public administration. New recruitment of  the 

ruling parties' affiliates usually takes the form of  temporary staff  

employments, often transferring later on to permanent positions that largely 
25remain officially unrecorded.  While it has been practiced constantly by 

various governments throughout the decades, that particular phenomenon 

is still present, despite the latest amendments to the Law on civil servants of  

April 2011 which added new elements in the selection of  public servants and 

stricter promotion rules. 

In the case of  the Republic of  Macedonia, however, the phenomenon of  

21 The Commission Staff  Working Paper: "The former Yugoslav Republic of  Macedonia 2001 Progress 
report", SEC (2011) 1203, accompanying the Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council of  12.10.2011: "Enlargement Strategy and main Challenges 2011-2012", COM 
(2011) 666, pp.26. The 3d "problematic" sector is the freedom of  expression in the media, which is outside 
of  our direct interests in this text.

22 The Commission Staff  Working Paper, pp.11.
23 Ibid., pp.10.
24 On the phenomenon of  "partization" and "partitocracy" in general and in the context of  the Republic of  

Macedonia See G. Davkova Siljanovska, "Organizational Structures and Internal Party Democracy in the 
Republic of  Macedonia", in "Orgaizational Structures and Internal Party Democracy in South-East 
Europe", G. Karasimenov et.al. eds., 2005, at pp.28-29.

25 The Commission Staff  Working Paper, supra note 21, pp.11.



politically-driven - and not a merit-based - recruitment of  public and civil 

servants has been further intensified by the process of  promoting equal 

representation of  minority ethnic communities in the public administration, 

primarily, of  the Albanian ethnic community according to the Ohrid 
26Framework Agreement of  2001.  Whereas, that process  rapidly pushed the 

figure of  the employed civil servants from the non-majority ethic 

communities to some 30% (roughly in line with the demographic structure 

in the country), it has been generally marked by "the trend of  recruiting 

employees from these communities on a quantitative basis without regard to 
27the real needs of  the institutions ...".

Another continuing trend disturbing the desired quality-performance of  

the Macedonian public administration relates to the still strongly present 

corruption in the country. Though, according to the Transparency 

International Corruption Index Reports, the Republic of  Macedonia has 

been gradually climbing up at the leather of  the least corrupt countries in the 
28recent years,  and despite many legislative changes introduced aimed at 

fighting corruption, the word "rushvet" (a tip) still represents an important 

key for opening many doors in the labyrinth of  the Macedonian public 

administration. Regarding high level corruption, the record of  convicted 

offenders has been rather poor: whereas, in only one case concerning the 

former Director of  the Public Revenue Office his conviction was confirmed 

by the Supreme Court, in four other high-level corruption cases in which the 

defendants (including a former prime minister, a former minister of  defense 

and a former governor of  the National Bank) had previously been sentenced 

to imprisonment, were quashed on appeal and returned to the first instance 
29courts for retrial, due to insufficient examination of  the facts.  The capacity 

of  the judiciary to deal with sensitive high level corruption cases still remains 

weak. Although, the Law on prevention of  corruption was amended to 

26 B. Vankovska, "The Role of  the Ohrid Agreement and the Peace Process in Macedonia", 
Transnational Foundation for Peace and Future Reserach, 2006 (at: 
http://www.transnational.org/SAJT/forum/meet/2006/Vankovska_Macedonia_check.pdf).

27 The Commission Staff  Working Paper, supra note 21, pp.10. Related to that process inter alia the 
Commission reported that  there is more room for increasing the level of  employment of  the smaller 
communities in the civil service (as compared to the Albanian community), notably the Roma and the 
Turkish communities, though the level of  their representation increased to a 46% of  members of  the 
Roma community and a 12% in the Turkish community.

28 According to the Transparency International "Corruption Perceptions Index 2011" (at: 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/), the Republic of  Macedonia held the 69th position (with 
3.9 out of  the 10 points for the least corrupt), just 8 places bellow Turkey (holding 4.1 points).

29 The Commission Staff  Working Paper, supra note 21, pp.13.



confer professional status on the State Commission for Protection Against 

Corruption (SCPC), public confidence in its independence remains fragile, 

especially as regards the criteria used by parliament in the selection of  the 

members of  the Commission, and the alleged selective approach of  the 
30

Commission in addressing various corruption cases.  In any case, 

cooperation between the Commission and the Ministry of  Justice and law 

enforcement agencies appears to be rather week, with most corruption 

charges initiated by the Commission remaining not-further-processed by the 

law-enforcement agencies.

A particularly important aspect of  the enjoyment of  the economic 

freedoms in the Republic of  Macedonia relates to public procurement, 

which deserves special attention given that a huge portion of  the economic 
31activity in the country is directed towards the state,  appearing thus as a 

major employer of  private business. Whereas, at the legislative level, the Law 

on public procurement has been already largely harmonized with the EU 

directives in that area, the Law on concessions and public-private 

partnerships is still waiting to be fully aligned with the with the EU acquis. A 

system for electronic procurement has been set up, with the ceiling for 

mandatory e-procurement being raised from 30% of  the total estimated 

value of  all public contracts to 70%. 

These legislative improvements, however, have not been matched by 

their proper implementation in practice. As regards the award of  public 

procurement contracts, a wide-spread practice of  by-passing the rather strict 
32legislative requirements has been recorded,  especially, through the method 

of  later amendment of  the terms of  the public contracts once they have been 

awarded, introducing more favorable terms for the winning party(ies) 

regardless of  the criteria prevailing at the time of  the respective contract's 
33 award. Such practice, of  course, down-plays the significance of  the overall 

bidding process and violates the other bidding-parties' rights, irrespective of  

the highly advanced legislative requirements on bidding procedures. Related 

to that, the number of  cancelled bidding procedures (one of  every four) 

30 Ibid., pp.15.
31 "Investment Climate Statement 2011 - Macedonia", supra note 18.
32 Ibid.
33 The Commission Staff  Working Paper, supra note 21, pp.35. According to that method, for instance, the 

contracting authority and the awarded bidder would later conclude annexes to the original public works 
contract by which they would multiply the contracted amounts and increase the scope of  works beyond the 
original bidding terms.



and/or later annulled contract awards has become significantly rising, with 
34

around 12% of  all tenders launched in 2010 being subject of  appeals.  

Whereas, the possibilities for remedial action by injured parties have been 

gradually improved, especially, as regards the operation of  the State Appeals 

Commission and the recently established system of  administrative courts, 

the legislative procedural rules on remedial protection through the so-called 

"administrative dispute" procedure have not yet become sufficiently 

advanced to provide sufficiently-effective redress against public 

procurement abusive practices of  the later sort. 

With respect to the particular issue of  administrative procedures, 

amendments to the Law on the general administrative procedures have been 

recently enacted in order to increase the accountability of  the administration 

by streamlining administrative and appeal procedures, including the 

procedures for the setting-up and functioning of  second-instance appeal 

commissions. That Law, however, does not define the right to an 

administrative appeal as a principle with clearly defined exceptions. On the 

other hand, the principle of  "silence is consent" on the part of  the state 

administration has been introduced as a general rule, but it has been made 
35subject to complex appeal procedures,  which seriously undermines the 

application of  that principle in practice.

Reform of  the Judiciary and the Judicial Process

At the legislative level of  judicial and other related reform, including in 

the field of  approximation of  laws with relevant regulations and other EU 

instruments related to civil justice, there have been many improvements 

introduced in the current Macedonian legislation in the recent years, 

including with the latest changes in the civil procedural law aimed at speeding 

up judicial process and amendments providing for greater accountability of  

judges. A broader judicial reform package was recently enacted, consisting 

inter alia of  amendments to the Law on courts, the Law on the Judicial 

Council, the Law on administrative disputes, the Law on the court budget 
36and the Law on the court service, including to the Law on Litigation.  The 

amendments to the Act on Courts and the Act on the Judicial Council, 

refined or introduced professional requirements, psychological and ethics 

34 Ibid.
35 Ibid., pp.10.
36  See ibid., pp.11-13.



37
testing and annual evaluation criteria.  The complaints mechanisms 

available to parties to court proceedings, both under the competence of  the 

Supreme Court (in the case of  unreasonable length of  proceedings) and the 
38Judicial Council (in the case of  judicial misconduct) were refined,  and the 

amendments to the Law on Administrative Disputes provided for the 

establishment of  a High Administrative Court, with jurisdiction to decide on 

appeals against decisions of  misdemeanor commissions in the 

administrative bodies, government second instance commissions and acts 
39 of  local self-government bodies, that became operational in July 2011. As 

40for the Law on Litigation,  the amendments to that Law that entered into 

force in September 2011 aimed at improving the civil procedure in order to 

shorten the duration of  court proceedings, as well as promoting alternative 
41dispute resolution.  It introduced inter alias electronic service of  documents, 

tighter procedural deadlines, the use of  a preparatory hearing and an 
42obligation on courts to inform the parties of  the possibility of  mediation.

Yet, according to the European Commission's most recent findings, 

despite legislative improvements, the implementation of  adopted legislation 

and the strengthening of  the independence of  the judiciary, among others, 

continue to represent significant challenges to the Republic of  Macedonia. 

In its latest country's progress report, the Commission again successively 

detected "core problems relating to independence, competence and 
43 efficiency [of  the judiciary] [that] still remain to be tackled in practice". It 

reiterated that "considerable efforts are needed in order to strengthen the 

quality of  justice, in particular through continuous training and merit-based 

recruitment procedures, and to safeguard the independence of  judges in the 

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40  The Law amending the Law on Civil Procedure, Off. gazette of  RM no.116/2010 (Закон за измена и 

дополнување на Законот за парничната постапка, Службен весник на Република Македонија 
бр.116/2010), in force as of  09.09.2011. The Law of  Civil Procedure was enacted in 2005 (Off. gazette of  
the Republic of  Macedonia no.79/2005; 110/2008; 83/2009), which marked the beginning of  the reform 
of  the litigation   law in RM.

41 For a detailed analysis of  the amendments to the Law on Civil Procedure See Јаневски А., Зороска-
Камиловска Т., “Измените во Парничното, Вонпарничното и Извршното законодавство на 
Република Македонија во светлото на актуелните трендови и забрзување на постапките“, Деловно 
право, Скопје, бр.24, мај 2011, 15.

42 The Commissions Staff  Working Paper, supra note 21, pp.12. For a critical assessment of  these 
amendments to the Law on Civil Procedure, however, See Пепељуговски В., “Измените на Законот за 
парничната постапка од 2010 година од аспект на адвокатурата во Република Македонија, Правник, 
бр.236, декември 2011, 2. 

43 Ibid., pp.57.



44
context of  evaluation and dismissal procedures".  As regards the efficiency 

of  the judiciary, while noting the many newly adopted legislative measures 

aimed at enhancing efficiency, including the introduction of  a minimum 

number of  cases which should be processed per month by judges at different 

court instances, as well as a methodology for ranking the complexity of  cases 

by subject matter, it didn't miss the opportunity to remind that all these 

measures might lead to an "over-formalistic application of  targets at the 
45expense of  high-quality, independent decision-making".

Given the ongoing process of  harmonization of  internal legislation with 

EU legislation and other international legal sources, Macedonian judges (like 

their counterparts in other countries subjected to Europeanisation of  their 

legal systems, including Turkey) are additionally responsible for properly 

applying domestic legislation in light of  the already internally adopted EU 

and international law, at least by giving the later "persuasive force" when 
46applying domestic law.  So far, however, the Macedonian judges have not 

47 demonstrated sufficient readiness in that respect, which highlights the need 

for upgrading the level of  quality of  training of  judges, in particular, in the 

later disciplines of  law. In the Republic of  Macedonia, the training of  current 

and future judges has being performed in a more structured and much more 

improved fashion since the establishment of  the Macedonian Academy for 

Judges and Public Prosecutors in November, 2006. Described as one of  the 

first judicial training bodies in the Western Balkans - which conforms to the 
48international training  standards, the Academy offers both initial training for 

44 Ibid., pp.13.
45 Ibid., pp.58.
46 For the "persuasive force" of  EU legal sources in domestic legislation and the practice of  the new EU 

member states from the pre-accession period in that respect, See Z. Kühn, "The Application of  European 
Law in the New Member States: Several Predictions", German Law Journal, vol.06, no.03, pp. 563.. 
According to this author, in the context of  application of  EU law in an EU membership aspiring country in 
the pre-accession period, unlike an EU binding source (which would be the case when it would have direct 
effect in an EU candidate country), a source of  law that is merely persuasive relates to an interpretation of  
applicable biding source that is consistent with a source of  European law (adopted in domestic 
harmonized legislation) (ibid., pp.567).

47 Whereas, on the one hand, the Constitutional Court of  the Republic of  Macedonia expressed some 
readiness to rely on EU legal sources and on EU member states' comparative practice in its recently dealt 
cases (i.e. in its Decision of  12.05.2004 (Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.203/2003-0-1, од 
12.05.2004 година); Decision of  the Constitutional Court of  17.12.2008 (Одлука на Уставниот суд на 
РМ, У.бр.134/2008-0-1, од 17.12.2008 година); Decision of  18.11.2009 (Одлука на Уставниот суд на 
РМ, У.бр.13/2009-0-0 од 18.11.2009 година); Decision of  15.04.2009 (Одлука на Уставниот суд на 
РМ, У.бр.26/2009-0-0 од 15.04.2009 година) (in Macedonian) etc.), there appears to be little (if  any) such 
readiness on the part of  the Macedonian ordinary courts.

48 Dallara C., "Virtuous building of  a training institution in the Balkans: the Academy for judges and public 
prosecutors in Macedonia (at: http://amsacta.cib.unibo.it/2811/1/A_Virtuous_Building_of...pdf  ), 
pp.2-3.



future candidates for judges and continuous training for present judges. 

Three generations of  some 71 candidates for future judges graduated at its 

initial training program (with 9 new candidates enrolled this year), which 

curriculum has been recently upgraded to include more international and 
49European law items.  The continuous training for current judges in 2010, 

on the other hand, consisted of  39 trainings in International law and 16 

trainings in EU law (out of  the total of  242 trainings) attended by some 405 
50current judges from different Macedonian courts.  While the continuous 

trainings for judges is welcomed, however, there seems to be a greater need 

to include more international and - especially - EU law items at those 
51trainings,  with much more emphasis on theoretical understanding of  the 

inner logic of  the later disciplines and their role in the current and future 

national legal context, their specific sources and particular methodology of  

interpreting and applying these sources in practice - quite different then the 

pure "textual positivist" approach in practicing law currently prevailing in 

the mind-set of  judges.

At the same time, in the more general context, there is a broader need to 

increase enthusiasm among the judges for advancing their knowledge in 

international and European law disciplines and in comparative law in view 

of  assuming their future role as true "European judges." In general, such 

enthusiasm on the part of  Macedonian judges is currently lacking, which is 

due to various reasons, including the huge case-load they are facing on daily 

basis, the relatively low profile of  the judicial profession in the society as 

compared to the great level of  responsibility and ever-increasing 

professional demands put on judges, and - on a broader level - the rather 

vague prospect of  the country's accession to the Union, stimulating Euro-

49 See the Annual Report of  the Academy for Judges and Public Prosecutors for 2010: “Извештај за 
работата на Академијата за судии и јавни обвинители за 2010 година", Скопје, јануари 2011 година 
(at:http://www.jpacademy.gov.mk/docs/Lektoriran%20izvestaj%20za%20rabota%20na%20Akademija
ta%20za%202010%20godina.pdf). Of   these Academy graduates, however, only 49 have so far been 
recruited as judges and prosecutors (The Commissions Staff  Working Paper, supra note 21, pp.58). By 
contrast, judicial recruitments from outside the Academy continued to take place, under transitional 
provisions which have been extended to 2013. In the reporting period, out of  a total of  26 available posts 
for first instance judges, only 6 were filled by graduates of  the Academy, despite a healthy rate of  
applications by its candidates. The remainder of  judges (considerably more than 50% set out in the 
transitional provisions) were appointed by the Judicial Council from the ranks of  other legal professions. 

50 Ibid.
51 In a recent pilot-inquiry undertaken by this author involving 30-50 Macedonian ordinary judges, judges, 

almost all of  the inquired judges - at least formally - confirmed the need of  acquiring additional training in 
EU Law. Around 55% of  judges expressed themselves that they would not be able to follow the ECJ 
jurisprudence in English should Macedonia become a member of  the EU.



skepticism in the minds of  many Macedonian judges. 

Conclusion

The persistent legislative reform-efforts on the part of  the Macedonian 

government, as part of  the country's Europeanisation process, helped 

significantly improve the environment for the effective enjoyment of  the 

economic freedoms in the Republic of  Macedonia and the related country's 

image in the world. The later is particularly due to the comprehensive set of  

"Administrative guillotine" reforms directed at simplifying administrative 

procedures for setting and conducting business in RM, and to providing 

attractive tax and other incentives for economic operators, including foreign 

investors. Though such reforms are still far from wiping out completely 

impediments to the full enjoyment of  economic rights in the country inter 

alia with respect to the present weaknesses in the private property protection 

and the still considerable (though decreasing) level of  corruption, they are 

certainly setting up the right path towards finally reaching that end. 

Serious structural deficiencies however remain in the work of  the public 

administration, caused by the over-employed administration and the 

continuing non-merit base recruitment of  public and civil servants, 

detrimental to the achievement of  the desired high professional quality of  

the public administration in performing its public service tasks. 

Shortcomings in the public procurement practice and in the administrative 

legal proceedings would have to be more effectively addressed, including as 

regards the independence, professional quality and the efficiency of  the 

Judiciary in RM. As regards the later, in particular, notwithstanding the 

numerous legislative amendments aimed at speeding up the judicial process 

and increasing the accountability of  judges, there is a further need to 

encourage the courts to start applying domestic legislation in light of  the 

already internally adopted EU and international law, as well to turning more 

to teleological reasoning when applying domestic law vis-a-vis the still 

prevalent restrictive "textual- positivist" approach, including through an 

appropriately tailored judicial training. 

Overall, as regards the state of  law related to the effective enjoyment of  

economic freedoms in the Republic of  Macedonia, the adagio is well known 

as for many other countries as well (including the Balkan countries): apart 

from the enacted legislation, deficiencies regarding the implementation of  



that legislation continue to exist, that would have to tackled in future 

practice. Macedonia should further intensify its struggle to overcome these 

deficiencies for the benefit of  the effective enjoyment of  economic 

freedoms by its citizens and other market participants (including foreign 

investors), despite rising disappointment in the country from the 

unfortunate stalemate in the process leading to the realization of  its 

ambition to join the Euro-Atlantic organizations, caused by the pending 

difference over its name with neighboring Greece.



                                                                         

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Kara Harp Okulu Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN HUKUK DEVLETİNDEKİ 

GÖRÜNÜŞÜ

GİRİŞ

Özgürlüklerin daha da büyütülüp yaşatılabilmesi için tüm özgürlüklerin 

teminatı konumundaki hukuk devletini ve bu devlet anlayışının içeriğine 

katılan yeni anlamları detaylıca irdelemek gerekir. Günümüzde hukuk 

devletinin önem kazanan konumunda, ekonomik özgürlükler daha farklı bir 

yere sahiptir. Hukuk devletinin klasik içeriğinde yer alan hukukun 

üstünlüğüne,  sosyal ve ekonomik özgürlüğe ilişkin yeni boyutlar 

eklendiğinde ortaya çıkan yeni anlam bileşimi ayrıca incelenmeyi 

gerektirmektedir.  Bu bildirinin hazırlanış amacı da ekonomik özgürlüklerin 

değişen anlamının hukuk devletindeki görünüşüne dair katkı sağlayacak 

veriler elde etmektir.

İnsanı ilgilendiren özgürlüğün gerçekleşmesi için siyasal hakların yanında 

ekonomik özgürlüğün göz ardı edilmeden ele alınmasına ilişkin 20 nci 

yüzyılın önemli politik iktisatçılarından sayılan Ludwig von Mises'in, 

ekonomik özgürlük ile siyasal özgürlüğün iç içe geçtiğini, biri olmadan 

ötekinin eksik kalacağına ilişkin vurguladığı; “özgürlüğü yaratan kanunlar, 

anayasalar değil; piyasa ekonomisidir. Bu sayılanlar sadece rekabetçi 

ekonomik sistemin insanlara sağladığı özgürlüğü polis gücüne karşı 
1 korurlar.” savına dayanarak bu çalışmada; ilk olarak hukuk devletine ilişkin 

tespitler ortaya konulduktan sonra, ekonomik özgürlükler ve hukuk 

Bu bildiride yer alan görüşler yazarın kişisel değerlendirmesi olup görev yaptığı kuruma mal edilemez ve 
kurumun resmi görüşü ile ilişkilendirilemez.

1 Ludwing Von  Mises,  Anti-Capitalistic Mentality, Nosrand Company, London., 1956, s.99.



devletinin ilişkisi irdelenecek, akabinde hukuk devletinin gerçekleşmesinde 

ekonomik özgürlüklerin hangi konularda katkı sağlayacağı değerlendirilecek 

ve son olarak hukuk devletinin içeriğinde yer alan ekonomik özgürlük 

seviyesinin belirlenmesine ilişkin günümüzde ne tür ölçüm ve 

değerlendirmelerin yapıldığı tartışılacaktır.

HUKUK DEVLETİNİN DEĞİŞİM GEÇİREN ANLAMI

"Hukuk devleti" terimi ilk olarak belirtmek gerekir ki Alman diline aittir. 

Almanca “der Rechtsstaat  Prinzip” kavramı “hukuk devleti ilkesini” 

tanımlar. Kavram, mülk devleti ve polis devleti anlayışlarının ardından 

Avrupa'daki (Fransa ve İngiltere) özgürlükçü düşüncelerin, siyasal ve 

hukuksal gelişmelerin de etkisi ile Almanya'nın kendine özgü siyasal ve sosyal 
2ortamında 19 ncu yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.  Öncesi ünlü Alman 

düşünür Immanuel Kant'a kadar uzanan gelişim sürecine rağmen, kavramın 

soyut addedilmesi ve içeriğinin belirsiz olması dolayısıyla hukuk devletinin, 
3üzerinde herkes tarafından uzlaşılmış bir tanımı yapılamamıştır.  Bunda 

hukukun Devlet sayılmak için taşıdığın önemin gün geçtikçe artmasının 

büyük payı vardır. Hukuk yeni anlamlar kazandıkça “hukuk devleti” 

sayılmanın da içeriği değişmiştir

Hukuk devleti düşüncesinde altı çizilmesi gereken husus; bu kavramın 

Batı'da, liberalizmin önemli bir kazanımı olarak belirginleştiği ve 
4benimsendiğidir.  Hatta hukuk ve hukuk devleti kavramları günümüz 

5dünyasında liberalizmin bir meta-ideoloji  haline gelmesi ile daha da önemini 

artırmış ve bireylerin hakları anılırken de vazgeçilemez kavramlar arasına 

girmiştir. Liberal düşüncenin gelişiminde pay sahibi olan Jeremy Bentham'ın; 

devletin amacının bireysel çıkarı arttırmak olduğu, özgürlük olmadan fayda, 

fayda olmadan ekonomik özgürlük, ekonomik özgürlük olmadan mülkiyet, 
6bunların hepsi olmadan da mutluluk olmayacağına ilişkin düşünceleri  

paralelinde Liberal düşüncede, hukuk devleti kavramını Albert Venn Dicey 

geliştirmiştir. Dicey, hukuk devleti kavramını üç ana düşünceye 

2 Hukuk devletinin anlamıyla ilgili ayrıntılı açıklama için bkz. Mithat Sancar, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk 
Devleti, İletişim Yayınevi, İstanbul,  2008.

3 Nevin Ünal Özkorkut,  “1876 Anayasası'nın Hukuk Devleti Unsurları Açısından Osmanlı Devlet 
Anlayışına Getirdiği Yenilikler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:1,  2004, s.174.

4 Hukuk devleti-liberalizm ilişkisi hakkında Bkz., Franz L.Neumann, "Rechtsstaat, Gewaltenteilung und 
Sozialismus", Der bürgerliche Rechtsstaat, Hrsg., Mehdi Tohidipur, B.I, Frankfurt am Main 1978, s.118-
126.

5 Andrew Heywood,  Siyaset. Ankara: Adres Yayınları, Ankara, 2010, s.71.
6 Halis Çetin, “Liberalizmin Temel İlkeleri”, Cumhuriyet Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 

2, Sayı 1, 2001, s.220.



dayandırmıştır. Bunlardan ilki, keyfi iktidar karşısında hukukun mutlak 

hâkimiyeti ve keyfiliğin dışlanması, ikincisi kanun önünde eşitlik ilkesinin her 

şartta varlığı ve üçüncü olarak anayasanın mahkemelerce tanınıp uygulanan 

birey haklarının kaynağını değil, sonucunu oluşturduğunun kabul 
7 

edilmesidir.

Hukuk devleti ilkesinin kabul edilişinden beri ana amacı, egemenlik 

gücünün temsilcisi ve kullanıcısı durumundaki devleti birtakım üstün 

normatif  esaslarla sınırlandırmak ve kayıtlamaktır. Diğer bir ifadeyle devleti; 

meşruluk, insan hakları, adalet ilkeleri ile temellendirmek ve çerçevelemektir. 

Bu açıdan hukuk devleti ilkesi, devletin faaliyetlerini sıkı kurallara bağlamayı 

öngörmektedir. Bunun sonucu olarak devlet için, kurallar içerisinde yönetim 

ilkesini uygulanması aynı zamanda devletten bağımsız bireyler için de bir 

güvence oluşturacaktır.

Hukuk devleti anlayışında hukuk, devlet kudretinin hem temeli ve 

meşruluk kaynağı, hem de sınırı durumundadır. Hukuk devletini, sadece 
8hukuku olan devletlerden ayıran temel özellik de budur.  Dolayısıyla devletin 

bir hukuk düzeni kurarak güvence altına almasını ve bu çerçevede; içeriği 

dikkate alınmaksızın yaptığı yasalara uygun davranmasını yeterli gören 

“biçimsel hukuk devleti” anlayışı ile sadece devletin yasalara uygun 

davranmasını değil, yasanın içeriğini de önemseyen, devletin belirleyicisi 

olarak "değer" unsurunu esas alarak, devlet otoritesinin hukuksal değerlerle 

bağlı bulunmasını öngören “maddi hukuk devleti” anlayışı, iki ayrı anlayış 

biçimi olarak hukuk devletinin içeriğine ilişkin tartışmalarda öne 
9çıkmaktadır.  Bu konuda altı çizilecek olan husus “hukuk devleti”nin yasaları 

olan devleti değil, hukukun egemen olduğu devleti tarif  ettiğidir. Ayrıca 

burada sözü edilen egemen durumdaki “hukuk”, pozitif  olarak yürürlüğe 

konmuş ve yaptırım gücü ile desteklenmiş kurallar sistemi anlamında değil, 

7 Konu ile ilgili Bkz. Dicey, A V, An Introduction To The Study of  The Law of  The Constitution, Tenth 
Edition, Macmillan New York-1982, s.202-203., Craig, Paul, P., Administrative Law, Fourth Edition, 
Sweet&Maxwell, London-1999, 26-27. Stevens, Irving, Constitutional &Administrative Law, 3rd Edition, 
Glasgow, 1996., s.15 Arslan, Zühtü, Anayasa Teorisi, Seçkin Yayınlar, Ankara-2005, s.22-23.

8 Hayri Keser, “Demokrasi ve Hukuk Devleti Ilkesi Arasindaki Etkileşim”, Davraz Kongresinde Sunulan 
Bildiri, Isparta, 2009, s.3.

9 Bkz. Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, B.II, Heidelberg 1963, s.137-138, Mithat Sancar, 
"Yasallık ile Meşruluk Geriliminde Hukuk Devleti", "Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti, İstanbul 
2000, s.86-88; Mithat Sancar, "Hukuk Devleti:Kavramsal Bir Çerçeve", Aynı yerde, s. 34-35; Hayrettin 
Ökçesiz, "Hukuk Devleti Olgusu", Hukuk Devleti, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, İstanbul 1998, s.45vd.; 
Hayrettin Ökçesiz, "Hukuk Devleti", Aynı yerde, s.21 vd.; Eberhard Schmidt-Baumann, "Der 
Rechtsstaat", Handbuch der Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, B.l, Heidelberg 1987,s. 997-
998.



tüm vatandaşlar için hukuki güvenliğin sağlandığı, evrensel değerlerle 
10

uyumlu olan bir hukuk anlamında görülmelidir.

Hukuk devletinin anlamını belirleyen; devletin ne cebir kullanma gücü 

ve bu husustaki tekeli, ne de egemenliğidir. Hukuk devletinde güçlü olduğu 

için haklı olmak geçerli değildir. Hukuk devletinde sahip olunan güç, ancak 

haklı ve meşru amaçlar için kullanılabilir. Keza, devleti hukuk yaratma gücü 

anlamında egemenlikle tanımlamak da hukuk devleti ile doğrudan 

bağdaşmayacaktır. Eğer böyle anlaşılırsa toplum üzerinde dilediği gibi 

tasarrufta bulunma ve dilediği alanda hukuk yapma yetkisi olarak anlaşılan 

egemenlik gücü; hukuku, devlet iktidarı karşısında ikincil ve bağımlı hale 
11getirecektir.  Dolayısıyla hukuk devleti kavramının özünü, egemenliğin 

kullanım şeklini sınırlama düşüncesi oluşturduğundan, devlet içinde 

egemenliği kullanan kurumların veya kişilerin kayıtsız, şartsız ve denetimsiz 

iktidarına karşı diğer insanların tepkisinden hukuk devleti kavramının 

doğduğunu belirtmek gerekir. Buna hukuk devletinin gayesini, siyasal 

iktidarın keyfi gücünün yarattığı tehlikeleri bertaraf  etmenin oluşturduğunu 

da eklemek gerekir. Çünkü istikrarsız, anlaşılmaz ve geriye dönük yasaların 

sebep olduğu her türlü özgürlük ve onur ihlallerini engellemek ve bu 

anlamda egemenliğe sınırlamalar getirmek hukuk devletinin idealleri 

arasındadır.

Devlet otoritesini kullananların hukuka bağlı olması, devleti hukukla 
12 nitelendirebilmenin ana koşulunu oluşturmaktadır. Devletin üç temel 

organının da (yasama, yürütme ve yargı) eylem ve işlemlerinin hukuka uygun 

olması, hukuk devletini gerektiren bir unsur olmanın ötesinde, hukuk 

devletinin özünü oluşturmaktadır. Çünkü devlet kudretinin sınırlanmasının, 

bu gücün vatandaş üzerinde kontrollü ve ölçülü bir biçimde 

kullanılabilmesinin en etkili araçlarından biri kuvvetler ayrılığının varlığıdır. 

Devlet içinde birbirinden dengeli biçimde ayrılmış kuvvetlerin bireyi 

koruyacak şekilde kullanılmasının sonucu da hukuk devletine ulaşmayı 

mümkün kılmasıdır.

Öte yandan “anayasal devlet” sınırlı devlet sayıldığından ve iktidarın 

sınırlanmasının gerekliliği ise demokrasiyi oluşturan kaçınılmaz ilkelerden 

10 Mustafa Erdoğan,  Anayasal Demokrasi, 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003, s.115.
11 Mustafa  Erdoğan,  Anayasa Hukukuna Giriş, Adres Yayınları, 2nci Baskı., Ankara, 2004, s.74.
12 Özkorkut, 2004, s.179.
13 Alain, Touraine, Demokrasi Nedir?, Çeviren: Olcay KUNAL, Cogito, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, 

s.64.



13birisi olarak kabul edildiğinden  demokrasi ile hukuk devleti arasındaki ilişki 

de dikkate alındığında hukuk devleti, kendi aracılığıyla, siyasi açıdan bir 
14halkın kendi kendini sınırlandırdığı düzen olarak görülebilir.  Hukuk devleti 

ilkesi genel iradenin hukuki sınırlar içerisine alınmasını ve sınırlandırılmasını 

içerdiğinden normatif  açıdan bakıldığında, demokrasisiz bir hukuk 
15

devletinin varlığından söz edilemez.  Hukuk devletinde önemli olan, 

devletin hukuka bağlılığı ya da hukuka bağlı olan devletin 

sürdürülebilirliğidir. Bu anlamda “özgür demokratik düzen” başlı başına 
16hukuka bağlı devletin yaşama geçirilmesi anlamına gelmektedir.  Çünkü 

demokratik hukuk devletinde siyasal iktidarlar iki temel güce dayanır. Bu 

güçler: mevcut sorunların kurumsal olarak ele alınması çabası ve çıkarlar 
17arasında uzlaşma sağlanmasıdır.

Benzer şekilde “hukuk devleti” fikrinin kurumsal somutlaşmasının 

merkezi unsurları olarak da; bireylerin kamu gücü karşısında hukuk öznesi 

olarak kabul edilmesi, bireysel özgürlüklerin hukuken tanınması ve yargısal 

yoldan korunması, hukuksal eşitlik, tarafsız ve bağımsız yargı, yasallık ilkesi, 

kuvvetler ayrılığı, hak arama yolları, hukuk üretiminin (yasamanın ve 
18yürütmenin) hukuken düzenlenmesi ve denetlenmesi yer almaktadır.  Bu 

ilkeler uluslararası hukuk düzeninin bir parçası olmak isteyen devletler için 

daha fazla sayıda artırılabilir.

Bugün için "hukuk devleti" terimi ile anlatılmak istenen devlet anlayışını 

açıklamaya yönelik olarak, maddi hukuk devletinin esas aldığı değerleri ve 

bunların gerçekleşmesini sağlayacak biçimsel güvenceleri içeren, her biri ayrı 

kabul görmüş unsurlar kataloguna bakıldığında; öncelikle devletin anayasal 

olması, kuvvetler ayrılığı, hukuk güvenliği, devlet organlarının hukuka 

bağlılığı ve bu çerçevede özellikle idarenin yasallığı, temel hak ve 

özgürlüklerin güvence altına alınması, yasa önünde eşitlik, yargı bağımsızlığı, 

devletin, kamu yararı için birey aleyhine aldığı hukuka uygun tedbirlerden ve 

devlet organlarının hukuka aykırı davranışlarından dolayı tazminatla sorumlu 
19olması ve devlet müdahalelerinin ölçülülüğü öncelikle anlaşılmaktadır.

14 Werner Kagi, "Zur Entvvicklung des schweizerischen Rechtsstaates seit 1848", ZSR, Jubilâumsgabe, 
Basel 1952, s. 179; Werner Kagi, "Rechtsstaat und Demokratie (Antinomie und Synthese)", Demokratie 
und Rechtsstaat, Festgabe zum öO.Geburtstag von Zaccaria Giacometti, Zürich 1953, s.141.

15 Jürgen Habermas "Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak, Siyaset Kuramı ve Yazıları", Çeviren: İlknur Aka, 
Cogito, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s.123.

16 Ulrich Karpen,  "Sınırlı İktidar ve Hukuk Devleti", Demokrasi ve Yargı, Türkiye Barolar Birliği 
Sempozyumu, Ankara, 2005, s. 34-43.

17 Habermas, 1999, s.125.
18 Kemal Gözler,  Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, 13. Baskı, Bursa, 2008, s.208.



Yukarıdaki bilgileri özetleyici şekilde hukuk devleti kavramını kapsayıcı 

bir tanımla: “varlığının nedenini insanların huzur ve mutluluğunu 

sağlamakta bulan, amacı insan hak ve hürriyetleri güvence altına almak ve 

bunları geliştirmek olan, yönetilenlerin haklarını aramalarının önündeki tüm 

kısıtlamaları kaldıran, demokratik, eşit ve adaletli bir düzen içerisinde 

otoriteyi insanların özgürlüğü lehine sınırlandıran, hukukla ve hukukun 

genel ilkeleriyle bağlı olan devlet” olarak görürken, esas olarak devletin 

yetkilerini hukuk çerçevesinde kullanmasını sağlamayı ve bunu 

gerçekleştirirken de her şart ve durumda “insan hakları”na saygılı olmayı 

gerektirdiğini de belirtmek gerekir. 

TEMEL ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞININ HUKUK DEVLETİ İLE 

OLAN İLİŞKİSİ

Günümüzde çoğu insan, özgürlüğü insan olma ile özdeş tutmakta ve 

sahip olunan en yüce değerlerden biri olarak görmektedir. Bu nedenle 

hoşgörü, tolerans ve özel hayat gibi bazı özel değerlerin ve öte yanda 

anayasacılık, kanun hâkimiyeti gibi kurumsal yapılaşmaların kaynağını teşkil 
20eden özgürlük;  aynı zamanda liberalizmin tıpkı “hukuk devleti” kavramı 

gibi merkezine alarak savunduğu değerlerden bir diğerini ifade etmektedir.

Kant'a göre; özgürlük hakkı, faydacı hesaplardan değil insanın amaçlı, 

seçimli bir varlık olmasından, bir araç değil kendi başına bir amaç 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü diğer tüm haklar doğrudan insanın 
21 özgür olmasından hayat bulmakta ve ondan doğmaktadır. Öte yandan 

Hobbes da, “Leviathan” adlı eserinde özgürlüğü şu şekilde tanımlamaktadır: 

"Özgürlük, dış engellerin yokluğudur. Bu engeller çoğu zaman insanın 

dilediğini yapma gücünün bir bölümünü elinde alabilirler, fakat kendisinde 
22kalan gücü muhakeme ve aklının emrettiği şekilde onu alıkoyamazlar."

Özgürlük, insanın insan olarak sahip olduğu gücün, yani serbest hareket 

etme gücünün, diğer bir ifadeyle bağımsızlık gücünün ifadesidir. Bu anlamda 

siyasal ve sosyal özgürlük, kişinin hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan sahip 
23olduğu haklarla istediğini yapabilmesidir.  Ancak burada belirtmek gerekir 

ki, “sahip olduğu haklarla istediğini yapabilme” yani “özgürlük” ile bu 

19 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, B.I, München 1977, s.615-618.; Klaus 
Stern, Der Rechtsstaat (Rektoratsrede), Krefeld 1971, s .8-9.

20 Çetin, 2001,  s.223.
21 Adnan Güriz,  Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007, s.221.
22 Aktaran Mesut Yildiz, “Devlet ve Hukuk Bağlaminda Hobbes, Rousseau ve Kant'ta Özgürlük Sorunu”, 

Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2003, s.2.
23 Çetin, 2001, s.225.



özgürlüğe olanak tanıyan "hak"  kavramları birbirlerinden farklı anlamlara 

sahiptir. Jean Rivero, bu iki kavram arasındaki farklılığı şu şekilde 

açıklamaktadır: “....özgürlükler insanı soyut niteliği ve kişiliği ile tanımlar ve 

insanı evrensel biçimde değerlendirilirken, başta ekonomik ve sosyal nitelikte 

olmak üzere haklar somut durumlarda, çeşitli sosyo-ekonomik kategorilerin 

yapılarına ve bunların zaman ve mekanda değişen var oluş şartlarına 

bağımlıdır...Örneğin ekonomik ve sosyal haklar, kişinin soyut insan niteliği ile 
24değil, onunla gerçek yaşam içinde bulunduğu ortamda belirginleşir.” 

Hak ve özgürlükler arasındaki diğer bir nitelendirmeye göre burada 

geçen özgürlükler, “negatif   özgürlükler” olarak, haklar ise “pozitif  

özgürlükler” olarak tanımlanmaktadır. Negatif  özgürlükler, devletin o 

alanda hiçbir şey yapmamasını, kişiye hiçbir müdahalede bulunmamasını 

gerektirirken, pozitif  özgürlükler ise, devlete bir takım görevler yükleyerek 

bu görevlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bir başka deyişle bireye, 

pozitif  özgürlükler devletten bazı şeyleri “talep etme” hakkını verdiğinden 

sosyal ve ekonomik hakların hepsi pozitif  özgürlükler olarak 

değerlendirilmektedir. “Pozitif  özgürlük” yaklaşımını temel alan Thomas 

Hill Green'e göre, "özgürlük yalnızca bireysel değil, toplumsal bir kavramdır 

ve bundan dolayı da hukuki bir varsayımdan ibaret görülemez. Özgürlük aynı 

zamanda fiili bir imkanı ifade eder; bireyin toplum içinde üretilen 
25değerlerden pay alabilmesini gerektirir."  Green'in bu yaklaşımına karşın 

Liberalizmin özgürlük anlayışı ise negatif  özgürlüktür. Negatif  özgürlük 

bireyin dışarıdan gelecek bir zorlama olmaksızın davranabilmesini belirtir. 

Çünkü özgürlükte esas olan bireye bir şey sağlanması değil, onun dış 
26zorlamalara ve baskılara maruz kalmamasıdır.

Hukuk devleti ile ulaşılmak istenen asıl hedef, özgürlüğün korunması 

amacına yönelik olarak devlet kudretinin sınırlanması, vatandaşın devlet 

karşısında hukuki güvenliğe sahip olması olduğundan, bir anayasanın 

varlığının "hukuk devleti" kapsamında anlam ifade edebilmesi için 

anayasanın öncelikle otorite ile özgürlük arasındaki hassas ilişkide özgürlüğü 
27kollayan bir içeriğinin olması gerekir.  Aynı şekilde John Rawls'a göre, hukuk 

24 Jean Rivero, Les Droits Economiques Sociaux et Fondam Entaux Dans Les Constitutions Modernes”, 
Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar, İİTİA Ekonomi Fakültesi, Seminer Notları,  1982, 
s.352.

25 Erdoğan, 2003, s.26.
26 Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2011, s.149.
27 Özkorkut, 2004, s.177.



devleti ile özgürlük birbiriyle yakından ilişkilidir. Zira tarafsız ve düzenli 

kurallar yönetimini güvence altına alan hukuk devletinin gerekleriyle, bir 

hukuk düzeninin daha fazla adalete uygun yönetilmesi sağlanmaktadır. Böyle 
28  

bir hukuk devleti de, özgürlüğü daha fazla güvence altına almalıdır. Diğer 

yandan Frederic Bastiat'a göre "Hukuk, bireyin meşru savunma hakkının 
29

kolektif  organizasyonudur."  Bunun anlamı, bireyler edindiği kazanımları ve 

doğuştan gelen haklarını korumak isterler ve bu durum onlar için bir 

zorunluluktur. Dolayısıyla özgürlük de bu tür doğuştan gelen bir hak olarak 

değerlendirildiğinde hukukun korunmasına muhtaçtır. Hukuk devletinin 

amacı da doğuştan gelen bir hak olarak özgürlüğü sonuna kadar korumak 

olmakıdır.

 DİĞER ÖZGÜRLÜKLERDEN FARKLI OLARAK 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN İÇERİĞİ

Ekonomik özgürlük kavramı, politik ve sivil özgürlüklerden farklıdır.  

Eğer serbest ve adil bir seçim sistemi, politik alanda anlamlı bir rekabet ve 

vatandaşların politik sürece eşit katılımı sağlanabilmişse politik veya siyasi 

özgürlüğün varlığından söz edilebilir.  Sivil özgürlükler; temelde düşünce ve 

ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, hukuksuz aramalara karşı korunma, 
30örgütlenme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü gibi özgürlükleri içerir .   

Ekonomik, politik ve sivil özgürlükler aynı olmamakla beraber normal olarak 

birbirini tamamlayan ve bir arada düşünülen kavramlardır.  Bununla birlikte, 

ekonomik açıdan özgür olan bir ülke, demokrasi ve temel insan hakları 

bağlamında politik ve sivil özgürlükler açısından kötü bir performans da 

sergileyebilir.  Ancak ekonomik ve politik özgürlüklerin birbirilerini 

etkilediğinden benzer nitelik taşıdıkları ileri sürülebilir.

Ekonomik özgürlük, diğer özgürlüklerden farklı olarak bireyin devlet ve 

diğer örgütlü gruplarla ilişkisindeki maddi özerkliğini ifade eder ve genel 

anlamdaki özgürlükleri tamamlayan önemli bir parçayı oluşturur. Emeğini ve 

mülkiyetine sahip olduğu şeyleri tümüyle kendisi kontrol edebilen birey, 

ekonomik açıdan hür veya özgür sayılabilir. Ekonomik özgürlükler, mal ve 

hizmetlerin üretim, dağıtım veya tüketimi aşamalarındaki tüm hak ve 
31 özgürlükleri içerir.  Buna göre en üst düzeydeki ekonomik özgürlükler; 

28 John Rawls , A Theory of  Justice, Harvard University Press, Cambridge ,1994, s.236.

29      Frederic Bastiat,  Hukuk, Çeviren: Yıldıray Arsan, Ankara, Liberte Yayınları, 2005, s.2.
30 S. H. Hanke and J. K. Walters, “Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey”, Cato Journal, 

17 (2), 1997, ss.117-146.



mutlak kabul edilen özel mülkiyet hakkının varlığını, sermaye, emek ve 

malların tam bir serbestlikle hareket edebilme imkânını, vatandaşların kendi 

özgürlüklerini sürdürüp korumaları için herhangi bir kısıtlama veya 
32

zorlamadan uzak olunması durumunu ifade eder.

Ekonomik özgürlükler, bireylerin serbestçe iktisadi faaliyetlerde 

bulunma ve bu faaliyetler sonucunda elde ettikleri değerleri herhangi bir 

zorlama yaşamaksızın serbestçe kullanabilmelerini ve sahiplenmelerini 

belirtir. Buna göre teşebbüs, mübadele, sözleşme, mülkiyet, tercih hakkı ve 

uluslar arası ticaretin gerektirdiği her türlü kolaylıklar ekonomik 

özgürlüklerin başlıcalarını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle ekonomik 

özgürlük kavramı; tercih özgürlüğü, gönüllü mübadele, rekabet özgürlüğü ile 
33kişilerin ve mülkiyetin korunması  üretim, dağıtım ve tüketimde devletin 

herhangi bir baskısının veya sınırlamasının olmaması anlamına 
34gelmektedir..

Ekonomik özgürlükle genel anlamlı “özgürlük” düşüncesi arasında iç içe 

geçen ve biribirinden ayrılması mümkün olmayan bir ilişki bulunmaktadır. 

Ekonomik özgürlük demek halen geçerli ve hakim düşünceye göre; “piyasa 

ekonomisi” demektir. Piyasa ekonomisinin olmadığı yerde ekonomik açıdan 

özgürlük de yok demektir. Çünkü piyasa ekonomisi kaldırıldığında bütün 

siyasi özgürlükler ve haklar hep beraber ortadan kalkmaktadır. Bu kabule 

göre; özgürlüğü yaratan kanunlar, anayasalar veya düzenleyici işlemler değil 

piyasa ekonomisidir. Piyasa ekonomisinin özgürlüğü sağladığı merkezi 

unsuru ise rekabettir. Rekabet sisteminde örneğin işçi istediği işte çalışabilir, 

işveren veya müteşebbis istediği iş koluna girebilir,  tüketici istediği yerden 

alışveriş yapabilir. Hiç kimse bir başkasından medet umma, korkma, izin alma 

durumuna düşmeksizin ekonomik faaliyete katılabilir. Piyasa mekanizması 

bu anlamda her insana önemli imkanlar sunarak bireyleri seçim yapma 

açısından gücü ölçüsünde özgür kılar. Mises'e göre ekonomik hayatı devlet 

kontrol etseydi insanların her ekonomik faaliyet alanını kontrol imkanı 

bulurdu. Bu yüzden siyasal özgürlük ile ekonomik özgürlük iç içedir, 

31 W. W. Beach,  and T. Kane,. "Methodology: Measuring the 10 Economic Freedoms", 2008 Index of  
Economic Freedom The Heritage Foundation. Washington DC. 2008, ss.39-41.

32 H. Bahadır Akın, “Türkiye'de İş Yapma Ortamının Girişimcilik ve Ekonomik Özgürlükler Açısından 
Değerlendirilmesi”, Bilig Dergisi , Güz 2010, Sayı 55, s.22. 

33 J. Gwartney and R. Lawson, The Concept and Measurement of  Economic Freedom, European Journal of  
Political Economy, Vol. 19,2003, s.406.

34 W. W. Beach and M. A. Miles,  Explaining the Factors of  the Index of  Economic Freedom, in M. A. Miles 
and the other, 2006 Index of  Economic Freedom, Washington D.C. 2006,  s.57.



birbirinden asla ayrı düşünülemez. Ekonomik özgürlüğün olmadığı yerde 
35siyasal özgürlük tek başına düşünülemez.

Ekonomik özgürlüklerin içeriği ile ilgili olarak genel bir uzlaşma sağlanmış 

durumdadır. Buna göre ekonomik özgürlüklerin genelde temel bileşenleri 
36arasında

 1.Kolektif  tercihten ziyade bireysel tercih,

2.Siyasal karar mekanizmasından ziyade piyasalar tarafından koordine 

edilen gönüllü mübadele,

3.Piyasalara kolaylıkla giriş ve rekabet özgürlüğü, 

4.Bireyleri ve mülkiyetlerini diğerlerinin baskısından koruyacak 

tedbirlerin varlığı ve sıkı şekilde uygulanması yer bulmaktadır.

GÜNÜMÜZDE ÜLKELER ARASI EKONOMİK 

ÖZGÜRLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Demokrasinin bir bileşeni olarak yukarıda da vurgulandığı üzere 

özgürlüklerin devamlı şekilde geliştirilmesi talebi, ülkeleri özgürlükler 

karşısında daha istekli ve takipçi durumuna sokmuştur. Bu durumun bir 

sonucu olarak diğer özgürlükler gibi ekonomik özgürlüklerin seviyesi ve 

niteliği de bir ülkenin diğer ülkeler arasındaki meşruiyetini doğrudan 

etkilemektedir. Ekonomik özgürlüklerin ne durumda olduğu, ne tür özellikler 

barındırdığı ve ne yöne doğru ilerlediği gibi soruların cevabını bulmak adına 

Dünyada kimi kuruluşlarca çeşitli araştırma, ölçüm ve tahminler 

yapılmaktadır. Ekonomik özgürlükleri değerlendirmek için ölçme çabalarının 

çoğu onu rakamsal büyüklük olarak ifade etmek yerine, var olan ekonomik 

özgürlüğe göre sıralamayı tercih etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır.  Başka bir 

ifadeyle, dünyada ekonomik özgürlükler ülkeler arasında kardinal değil, 
37ordinal büyüklük şeklinde değerlendirilmektedir.  Bu değerlendirmelerin en 

büyük faydası hem ekonomik özgürlüğün her dönem anlam değiştiren 

içeriğini takip etmeyi kolaylaştırması ve hem de ekonomik özgürlükler 

içindeki önceliklerin karşılaştırılabilmesidir. 

Ülkelerin ekonomik özgürlük seviyeleri ile ilgili araştırma ve endeksler son 

yıllarda gittikçe yaygınlık kazanmıştır. Bunlar arasında Kanada'da faaliyet 

gösteren “Fraser Institute” adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun 

35 Mises, 1956, ss. 281-284.
36 J, Gwartney and R. Lawson and E. Gartzke, Economic Freedom of  The World -2005 Annual Report, 

Canada, 2005, s.5.
37 Hanke and Walters, 1997, s.120.



geliştirdiği “Dünya Ekonomik Özgürlüğü” (Economic Freedom of  the 

World EFW) adıyla anılan endeks, Merkezi Washington'da bulunan araştırma 

şirketi Heritage Foundation'ın, her yıl Wall Street Journal ile birlikte ya-

yınladığı “Ekonomik Özgürlük Endeksi” (Index of  Economic Freedom, 

IEF), Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından 

yayınlanan “Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi” (Global Competitiveness 

Index), “Küresel Girişimcilik İzleme” (Global Entrepreneurship Monitor) 

endeksi ve 2003 yılından bu yana Dünya Bankası bünyesindeki bir ekip 

tarafından yürütülen “İş Yapma Endeksi” (Doing Business Project), genelde 

öne çıkan ve akademik çalışmalarda, politik kararlarda kullanılan 

endekslerdir. Bunların yanında, Yolsuzluğa Karşı Şeffaflık Örgütünün 

(Transparency International) yayınladığı endeksler ve “Uluslararası Özel 

Mülkiyet Hakları Endeksi” (International Property Rights Index) gibi 

raporlar da ülkeleri ekonomik özgürlükler açısından değerlendirmeye 
38almaktadır.  Yukarıda ismi geçen ekonomik özgürlük endeksleri ve elde ettiği 

sonuçları hatadan bağımsız, eleştirilemez çalışmalar değildir. Nitekim, 

toplumun farklı kesimlerinden ekonomik özgürlük endekslerine yöneltilen 

çeşitli eleştiriler de bulunmaktadır. Ancak tüm eleştirilere  rağmen ülkeler 

arasındaki ekonomik özgürlüklerin içeriği ve karşılaştırılması açısından bu 

endekslerin kayda değer sonuçlar ürettiğini kabul etmek gerekir.

Yukarıda beliritilen endeksler ülkelerin ekonomik özgürlüklerini 

değerlendirirken farklı parametreler kullanmaktadırlar. Örneğin Heritage 

Foundation'ın, ekonomik özgürlük endeksi (Index of  Economic Freedom, 
39IEF)'nde ekonomik özgürlükler şu başlıklar altında tanımlanmaktadır 

1. İş Yapma Özgürlüğü: Bir işletmeyi hızlı ve kolay şekilde kurma, işletme 

ve kapatma imkânını ifade eder.

2. Ticaret Özgürlüğü: Mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatını etkileyen 

gümrük tarifeleri ve tarife dışı engellerin miktarını belirtir.

3. Mali Özgürlük: Gelirler yönünden devletin ağırlığını gösterir. Örneğin 

birey ve şirketlerin ödediği vergiler ve toplam vergilerin GSMH içindeki payı 

değerlendirilir.

4. Devletin Ekonomik Büyüklüğü: Transfer ve tüketim dahil devletin 

yaptığı tüm harcamalar dikkate alınır. İdeal olarak devletin sadece gerçek 

kamu mallarını minimum giderle üretmesi beklenir.

38 Akın, 2010,  s.24.
39 Beach, 2008, s. 39–40.



5. Parasal Özgürlük: Fiyat istikrarı ve fiyat kontrolleriyle ilgilidir. 

Enflasyon ve fiyat kontrolleri piyasa faaliyetlerini olumsuz etkilediğinden bu 

husus değerlendirilir.

6. Yatırım Özgürlüğü: Özellikle dış yatırım olmak üzere serbest sermaye 

akışının seviyesi incelenir.

7. Finansal Özgürlük: Bankacılık faaliyetlerinin hükümet kontrolünden 

bağımsızlığı ve güvenliği anlamında incelenmesidir. Özellikle banka ve diğer 

finansal kurumların devlet elinde olması, serbest piyasayla uyuşmayan siyasi 

kayırmacılığa yol açacağı endişesi dikkate alınır.

8. Mülkiyet Hakları: Bireylerin devlet tarafından açık yasalarla koruma 

altına alınan mülk edinme haklarının durumu incelenir.

9. Yolsuzluk: İş dünyasının ekonomik yolsuzluk olarak algıladığı her türlü 

hükümet, yargı ve bürokratik eylemlerin düzeyi ölçülür

10. Emek Özgürlüğü: Devletin kısıtlaması olmaksızın işveren ve 

çalışanların karşılıklı olarak anlaşabilme özgürlüğünün seviyesi 

değeğrlendirilir.

Ülkelerin ekonomik özgürlüklerin değerlendirilmesinde kullanılan diğer 

bir endeks Fraser Enstitüsü'nün (Economic Freedom of  the World -EFW) 

endeksi, beş temel alana göre düzenlenmiştir. Bunlar:

1) Kamu kesiminin büyüklüğü: Kamu Harcamaları, vergiler ve kamu 

girişimlerinin seviyesini içerir,

2) Hukuki yapı ve mülkiyet haklarının güvence altına alınması seviyesi,

3) Güçlü paraya erişim kolaylığı,

4) Uluslar arası ticaret özgürlüğünün seviyesi,

5) Kredi ve işgücü piyasalarına ve işletmelere yönelik regülasyonların 

oranı,

Bahsedilen endeks, bu beş alanın altında farklı 21 ayrı kategoriye bağlı 

olarak 38 alt-bileşene (kritere) göre açılarak düzenlenmiştir.

Heritage Foundation'ın endeksine göre Türkiye, 2009 verilerine göre 

dünya ülkeleri genel ortalaması olan 60,3 puanın biraz üzerinde, 61,6 puan ile 

179 ülke arasında 75nci sırada yer alırken, 2010 ve 2011 yıllarında 67nci sırada 

kalmıştır. Hong Kong'un 89,7 puan ile ilk sırada yer aldığı bu endekste, 

Singapur 2nci, Avustralya 3ncü, Yeni Zelanda 4ncü ve İsviçre beşinci 

sıradadır. Türkiye'nin son yıllardaki ortalama notu genelde Dünya ülkelerinin 

ortalamasında seyretmektedir. Türkiye'nin diğer ülke ortalamalarından daha 



düşük olan göstergeleri; emek özgürlüğü ve parasal özgürlükte 

belirginleşmektedir. Avrupa bölgesinde yer alan toplam 43 ülke arasında ise 
40 

Türkiye ekonomik özgürlükler açısından 30 ncu sıradadır. Bu sıralamalar 

dünyanın en büyük 17nci ekonomik güce sahip ülkesi durumundaki Türkiye 

için ekonomik özgürlük değişkeninde orta seviyedeki bir konumda olduğunu 

göstermektedir.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Ekonomik özgürlüklerin mevcut olduğu ekonomik sistemi halen birçok 

ülkenin benimsediği "piyasa ekonomisi" olarak adlandırmak mümkündür. 

Buna karşılık teşebbüs, mülkiyet, rekabet ve diğer temel ekonomik 

özgürlüklerin bulunmadığı ekonomik sistemlere ise, "kumanda ekonomisi" 

veya "güdümlü ekonomi" denilebilir. Bunlar arasında sosyalizm, aşırı devlet 

müdahalesi, korporatizm gibi uygulamalar, kumanda ekonomisinin değişik 

türlerini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ekonomik özgürlüklerin varlığı 

veya yokluğu bir iktisadi sistemin temel karakteri ve ekonominin yapısı 
41hakkında önemli bilgiler vermektedir..   

Ekonomik özgürlüğü; hem bir ekonomik sistem uygulaması olarak ve 

hem de hukuk devleti anlayışına benzemeyen bir yaklaşımla engelleyen 

uygulamaların başında ekonomik faaliyetlerdeki çeşitliliğin ve aktörlerin azlığı 

yer almaktadır. Bu durum ekonomik özgürlüğü doğrudan etkilemektedir. 

Piyasa mekanizması her insana farklı imkanlar sunarak bireyleri özgür 

kılarken, üretim araçlarının kamusal bir otoritenin elinde olduğu totaliter 

rejimler, insan hayatının başta ekonomik faaliyetler olmak üzere hemen 

hemen her yönünü kontrol altına alabilmektedir. Bunun sonucu ile ilgili 

Elliot'a göre; rekabeti kısıtlayan ticari kısıtlamalar ya da monopol yapıda 

bulunan devlet işletmelerinin, ekonomik rantlar yarattığı ve böylelikle her 
42türlü rant kollama faaliyetlerinin arttığını görmek gerekir.  Ekonomik ve 

siyasal iktidarların tek elde toplanıyor olması yani tekelci ve kollayıcı 

yaklaşımlar, rant ekonomisine izin vererek uzun vadede siyasal sistemin 

çürümesine yol açacağından, piyasa ekonomisinin sonuçlarının, devlet 

tarafından değiştirilebilme fırsatının ortaya çıkması; çoğunluğa, baskı 

40 Bkz. http://www.heritage.org/index/Country/Turkey, Erişim Tarihi:10.01.2012
41 Mustafa Acar,  H. Bahadır Akın,. "Ekonomik Özgürlük Endeksleri Çerçevesinde Ekonomik Özgürlükler 

ve Refah: Azerbaycan İçin Öneriler". International Congress, Caucasus and Central Asia in the 
Globalization Process. Materiallar 2. Kitab, Baku, Qafqaz Universitesi., 2007,  s.591.

42 Ann. Elliot Kimberly, " Corruption as an International Policy Problem: Overview and Recommendations." 
Corruption and Global Economy, Ed. by K.A. Elliot, Institute for International Economics ,Washington 
D.C, 1997, ss. 182-183.



gruplarına, siyasetçilere ve bunlarla işbirliği yapan müteşebbislere, 

sendikalara, bürokratlara rant sağlayabilme olanağını da doğuracaktır. 

Kısa sürede yolsuzluğa dönüşecek olan rant sağlama faaliyetinin genelde 

hukukun egemen olduğu ülkelerde değil, göstermelik kanunların çok fazla 

sayıda olduğu ülkelerde görüldüğü belirlenmiştir. Nitekim, çeşitli gelişmişlik 

düzeylerindeki ülkelerde yolsuzluk üzerine ampirik bir çalışmada, yolsuzluk 

düzeyini belirleyen faktörlerden biri olarak “aşırı kanun hâkimiyeti” tespit 

edilmiştir. Buna göre, yapılan araştırmalarda "kanun hâkimiyeti”nin 

yolsuzluk düzeyine etkisi hem ters orantılı ve hem de önemli derecede anlamlı 
43bulunmaktadır..

Diğer yandan bir ülkede ekonomik özgürlük geleneğinin ve bu konuda 

üretilmiş denemelerin bulunmaması da bu özgürlüğün geliştirilip 

korunmasını güçleştirebileceği kabul edilmektedir. Özellikle bir ülkede 

ekonomik faaliyetlerin geçmişi eskilere dayanıyorsa ve bu konuda zamanla 

oluşmuş yeteri kadar deneme, çalışma bulunuyorsa ve bütün bu çabaları ile bir 

ülke uluslararası ticarete kolaylıkla entegre olabilmişse bu tür ülkelerin 

ekonomik özgürlüklere vereceği anlam daha farklı olmaktadır. 

Ekonomik özgürlüğü genişletecek konuların başında ekonomik 

faaliyetlerin açık, şeffaf  ve kayıtlanabilir, kolaylıkla izlenebilir olması 

gelmektedir. Özellikle bazı ülkelerde kayıt dışı ekonomik faaliyetler aşırı 

yüksek orandadır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak yapılan 

araştırmalarda bu büyüklüğün yaklaşık olarak GSMH'nın % 25'i ile % 40'ı 
44arasında değiştiği tahmin edilmektedir.  Bir ülkede kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerin oransal olarak fazlalığı hem hukuk devletinin getirdiği olumlu 

ekonomik özgürlük alanını daraltmakta, hem de toplumun sahip olduğu diğer 

özgürlükleri geliştirememesi anlamına gelmektedir.

Haan ve Sturm, 80 ülkeyi kapsayan çalışmalarında ekonomik 

özgürlüklerin ekonomik büyümeyi nasıl doğrudan etkilediğini araştırmışlar 
45 ve olumlu bir uyum ilişkisi tespit etmişlerdir. Yine son yıllarda yapılan diğer 

çalışmalar ekonomik özgürlüklerin (devletin ekonomideki büyüklüğü ve 

kontrolleri, aşırı regülasyonları v.b.sebepleri ile) az olduğu ülkelerde 

43     M. Umur Tosun,  "Yolsuzluğun Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Akdeniz İİBF Dergisi (5): 125-

146, 2003, s.138.
44 Güneri. Akalın, "Kayıt dışı Devlet ve İstikrar Programı", Asomedya, Nisan 2000,  s.32.
45 Jakob de Haan, Jan-Egbert Sturm, "On the Relationship Between Economic Freedom and Economic 

Growth",  European Journal of  Political Economy, Vol.16, 2000, s.238.
46 Konu ile ilgili Bkz. Joseph, LaPalombara, " Structural and Institutional Aspects of  Corruption ", Social 

Research 61, No.2 Summer, 1994, s.340-346..



46yolsuzlukların daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır.  85 ülkeyi kapsayan 

başka bir çalışmada ise konu ile ilgili şu sonuçları elde edilmiştir: 

“yolsuzlukları belirleyen en önemli faktör; kişi başına düşen milli gelir 

düzeyidir; ekonomik özgürlüklerin az olduğu ülkelerde yolsuzluklar daha 

fazladır; demokratik toplumlarda yolsuzluklar daha azdır. Bu sonuçlar bize 

göstermektedir ki; ekonomik özgürlüğün bulunmadığı ülkelerde hukuk 
47devletine bağlılık da o denli azdır.”

SONUÇ

Ekonomik özgürlük söz konusu olduğunda, bireylerin istedikleri şekilde 

çalışma, üretme, tüketme ve yatırım yapmakta serbest oldukları kastedilir. 

Bunu sağlayacak olan halen geçerli olan piyasa ekonomisidir. Bu özgürlüğün 

devlet tarafından korunması gerektiği gibi, devlet tarafından kısıtlanmaması 
48da gerekir.  Hukuk devletinin hayata geçirildiği ülkelerde ekonomik 

özgürlükler, siyasi özgürlüklerden daha öncelikli olarak ele alınır ve 

önemsenirler.

Ekonomik özgürlüklerin küreselleşen dünyada artan önemi sebebiyle 

daha çok karşılaştırıldığı ve incelendiği görülmektedir. Çeşitli kuruluşlarca 

hazırlanan endekslerde değerlendirilen ekonomik özgürlükler gün geçtikçe 

daha belirgin kriterler üzerinde ölçülmektedir. Bu değerlendirmelerde her 

bir ülkenin ekonomik özgürlük notu ve seviyesi belirlenmektedir. Hukuk 

devleti ilkesini benimseyen ülkelerin ekonomik özgürlük seviyelerinin de 

belirgin olarak yüksek nota sahip olduğu görülürken bu sıralamalarda en çok 

demokratik olmayan ülkelerin ekonomik özgürlük açısından gerilerde 

olduğu tespit edilmiştir.

Hukuk devleti sayılmanın en önde gelen ölçütü olarak ekonomik 

özgürlüklerin daha çok yaygınlaştırılması, anayasada bu konuda geçerli 

teminatların bulunması, ekonomik özgürlüklerin siyasal hak ve 

özgürlükler kadar önemsenerek toplumsal büyümenin bir gerekliliği 

olarak görülmesi ve bu özgürlüğün önündeki çeşitli engellerin 

kaldırılması gerekir. Dolayısıyla ekonomik özgürlükler ve hukuk devleti 

ilişkisini bunlar gerçekleştiğinde birbirini tamamlayan bir gerçeklik 

olarak daha çok belirginleşecektir.

47 Martin Paldam, "The Big Pattern of  Corruption: Economics, Culture and Seesaw Dynamics", Working 
Paper No. 11, Center for Dynamic Modelling in Economics, Department of  Economics, University of  
Aarhus, Denmark, 1999b, ss.17-18.

48 Akın, 2010, s.23.
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YENİ DÜNYA DÜZENİNİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ 

VE  ÜLKELERİN BUNA UYUMU

Son 20 - 30 yılda dünyamızda hepimizin gözlediği gibi pek çok sosyo-

ekonomik ve politik gelişme ve değişmeler olmuştur. Hayretle izlenen ancak 

sonuçları üzerinde ülkemizde fazla düşünülmeyen bu değişmeleri tekrar 

hatırlayalım: Soğuk savaşın sona ermesi, Berlin duvarının yıkılması ve 

Almanya'nın birleşmesi, eski Demirperde ülkelerinde devletçi düzenlerin 

yıkılması ve kansız özgürleşme hareketleri, Yugoslavya'nın parçalanması, 

Irak'ın işgali, Arap Baharı adı altında Mısır, Tunus ve Libya'da halk 

ayaklanmaları ve siyasal düzenlerin değişmesi, Suriye'de sosyal çatışmalar ve 

başta A.B.D. Başkanı Obama olmak üzere Batılı liderlerin “uzaktan ahkam 

keserek” Beşar Esad'ın çekilmesini istemeleri (!), vb. Tüm bunlar son yıllarda 

dünyamızda meydana gelen ve çok büyük sonuçları olan gelişme ve 

değişmelerdir. Birbirinden ayrı gibi görünmelerine karşın biri diğerinin 

sonucu olan ve birbirlerini gerçekten tamamlayan gelişmelerdir.

Bu gelişme ve değişmeler birlikte bir bütün olarak sistematik bir açıdan 

değerlendirildikleri zaman, 21. yüzyılda dünyamızda, “Mega Trendleri” kat be 

kat aşan belirgin “Giga Trendlerin (devasa eğilimlerin)” ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Dünyamızdaki bu değişmelerin ve ortaya çıkan eğilimlerin 21. 

yüzyılda yeni bir dünya düzenini biçimlendirecek kadar büyük olduğunu 

belirtmek için giga sözcüğü burada kullanılmıştır. Sözcük olarak eski 

Yunancada mega milyon, giga ise milyar demektir. Giga trendler (devasa 

eğilimler) olarak adlandırabileceğimiz, 2000'li yıllarda tüm ülkeler için yeniden 

yapılanma politikalarında önemli ipuçları veren ve 21. yüzyılda dünyamızı 

biçimlendirecek olan bu büyük (devasa) eğilimleri aşağıdaki gibi 



özetleyebiliriz.

1.  Bireyin Yüceliği ve Hukukun Üstünlüğü: Düne kadar bireyi canı 

ve malı ile “yüce devletin”  hizmetinde gören devletçi politik düşünce, bugün 

yerini devletin tüm olanakları ile hizmet etmek zorunda olduğu “insanın 

yüceliği” düşüncesine bırakmıştır. Artık insan devlete mutlak hizmet etmek 

ve mevcut düzene biat etmek zorunda olan bir kapıkulu değil, devletten 

hizmet bekleyen bir efendidir. Çünkü insan rengi, dini, dili ve cinsiyeti ne 

olursa olsun dünyanın en değerli ve saygı değer varlığıdır. Ona herkes gibi 

devlet de saygı duymak zorundadır. Toplumun örgütlenmiş gücü olarak tüm 

bireyleri kapsayan ve temsil eden devletin, bir doktrin ya da ideoloji adına 

insanları biçimlendirme ve tahakküm altına alma hakkı bulunmamaktadır. 

Tam tersine, devlet toplumun örgütlenmiş gücü olarak oluşturacağı kurum 

ve kuruluşları ile insanlarına ya da vatandaşlarına fırsat eşitliği ortamı 

sağlayarak onlara kendi uğraşıları sonucu kişiliklerini ve ideallerini 

gerçekleştirme imkanı vermek zorundadır. 

Bu bağlamda devlete karşılık bireyin yüceliğine inanan bir siyasal 

düzenin; bireylerin fikir ve vicdan hürriyetine saygı duyan, insan haklarını ve 

özgürlüklerini koruyan, hukukun üstünlüğüne inanan ve çoğulcu 

demokrasiyi tüm kurum ve kuralları ile uygulayan bir siyasal düzen olacağı 

açıktır. Daha basit bir ifade ile artık devletin, hak ve hukuk gözeten, adil kural 

koyucu, izleyici ve düzenleyici olarak tarafsız bir “hakem” rolü üstlenmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla, bireyin yüceliğine ve hukukun üstünlüğüne 

inanan çoğulcu demokrasiye dayalı bir siyasal düzenin 21. yüzyılın 

belirginleşen siyasal sistemi olduğu kolaylıkla söylenebilir. Biçimlendirilmiş 

siyasal ideolojilere ve/veya dogmatik dini düzenlere dayalı birkaç ülke 

dışında, bütün ülkelerin tüm kurum ve kuralları ile demokratik bir düzeni 

tesis etmeye çalışmaları ya da en azından gelecekte amaçlamaları bu 

düşüncenin dünyada gittikçe yaygınlaşan bir eğilim olduğunu 

doğrulamaktadır.

2. Kaynak Kullanımında Piyasa Mekanizmasının Etkinliği: Siyasal 

alanda devlete karşılık bireyin yüceliği eğilimi, etkisini ekonomik alanda da 

devam ettirmektedir. Şöyle ki, bireysel mülkiyete dayalı piyasa 

mekanizmasının, sınırlı kaynakların akılcı kullanımında en etkin araç olduğu 

görüşü artık genel kabul görmüş bir düşünce olmuştur. Bu düşüncenin 

temelinde insanın siyasal (politik) özgürlüğü ile bütünleşen bireysel 

girişimcilik özgürlüğü yatmaktadır. İnsanın özgürlüğüne, yaratıcılığına ve 



bireysel girişimciliğine dayalı rekabetçi piyasa ekonomisi ya da 

mekanizmasının evrenselleşen bir eğilim göstermesinin temel nedeni; bu 

mekanizmanın insanın öze dönük (egocentric), akıllı ve toplumsal bir varlık 

olma biçiminde belirtilen doğasına uygun olmasıdır. Bu nedenle rekabetçi 

piyasa ekonomisi bir ideoloji olarak değil, insanın doğasına uygunluğu 

nedeniyle sınırlı kaynakların optimal kullanımını sağlamada etkin olan bir 

araç ya da mekanizma olarak düşünülmelidir. 

Ancak siyasal düşüncede olduğu kadar ekonomik düşüncede de 

devletçilik anlayışının yıkılması sonucu evrenselleşen rekabetçi piyasa 

mekanizması, bazılarının algıladığı gibi “bırakınız yapsınlar bırakınız 

geçsinler” felsefesine dayalı kuralsız ve kurumsuz “tam serbest bir piyasa 

ekonomisi” değildir. Tam tersine, bireyin yaratıcılığına ve girişimciliğine 

dayalı olarak, belirli kurum ve kurallar çerçevesinde işleyen bir sistemdir. Bu 

sistemde, tüketiciyi koruma ile başlayan ve piyasada tekellerin oluşumunu 

engellemeye kadar uzanan ve haksız rekabeti önleyici bir dizi toplumsal ve 

ekonomik kurum ve kurallar vazgeçilmez temel bileşenlerdir. Toplumsal bir 

varlık olan yani toplumla birlikte yaşamak zorunda olan insanın, rekabetçi 

piyasa mekanizmasının öngördüğü bu kurallara uyması da zorunludur. Bu 

mekanizmanın işleyebilmesi için gerekli kurumların oluşturulması ve 

kuralların konulması, izlenmesi ve denetlenmesi ise toplumun örgütlenmiş 

gücü olan devletin temel fonksiyonu olacaktır. Bu fonksiyon ise ancak 

hukukun üstünlüğüne inanan çağdaş bir hukuk devleti aracılığı ile etkin bir 

biçimde yerine getirilebilecektir. Dolayısıyla gerçek anlamda rekabetçi bir 

piyasa ekonomisi ancak etkin yasal düzenlemeler ve tarafsız bir hukuk 

anlayışı ile mümkün olabilecektir. 

Rekabetçi piyasa ekonomisinin kaynak dağılımında ve kullanımında 

etkinliği sağladığı düşüncesi, özellikle eski Sovyet Bloğu ekonomilerinin 

çökmesi sonrasında evrenselleşen bir eğilim olarak kabul görmüştür. 

Günümüzde Küba ve Kuzey Kore gibi birkaç ülke dışında bütün ülkelerin 

temel amacı, gerekli tüm kurum ve kuralları ile rekabetçi bir piyasa 

ekonomisini tesis etmek olmaktadır. Bu bakımdan rekabetçi piyasa 

ekonomisi düşüncesi 21. yüzyılın dünya ekonomi sistemi olarak tartışmasız 

kabul görmektedir.  

3. Bilişim Teknolojisi Devrimi ve Bilgi Toplumunun Gelişimi: 

Günümüzde dünya genelinde belirginleşen diğer bir trend ise, buharlı 

motorun icadı ile başlayan “Sanayi Devrimi” döneminin artık kapanmakta 



olduğu ve yerini bilgisayara dayalı “Bilişim Devrimi”  dönemi diye 

adlandırabileceğimiz bir döneme bıraktığıdır. Nasıl ki “motor” sanayi 

devrimi dönemindeki teknolojinin sürükleyici gücü olmuşsa “bilgisayar” da 

bilişim teknolojisi devriminin itici ve yönlendirici gücü olmuştur. Sanayi 

toplumunun belirgin özelliği olan motora dayalı “mekanizasyon” ya da 

mekanize üretim süreçleri, artık günümüzde yerini “otomasyona” dayalı 

üretim sistemlerine bırakmaktadır. Artık üretim süreçlerinde etkinlik için 

“automate or liquidate (otomasyon git ya da sat)” sloganı ile bilgisayara dayalı 

“otomasyon” tek akılcı çözüm olarak önerilmektedir. Bu çerçevede 

mekanizasyon işlerin makine ile yapılmasını ifade ederken, otomasyon daha 

ileri bir aşama olarak makinelerin çalıştırılmasını ve kontrolünü yine 

makinelerle yapmayı ifade etmektedir.

Kuşkusuz, bilgisayarın itici gücünü oluşturduğu bilişim devriminin ve 

teknolojisinin üretim süreçlerini hangi noktaya taşıyacağını ve nerede 

durağanlaşacağını tahmin etmek olası değildir. Çünkü bilişim devrimi daha 

yeni kalkışa geçmiştir. Ancak mikro-elektronik,  biyoteknoloji ve yeni 

malzemelere ilişkin ileri bilişim teknolojilerinin endüstri sektörünün 

hizmetine sunulmaya başlandığı, insanların bu teknolojileri daha rahat ve 

kolay kullanmasını sağlamak için yazılımın (software) geliştirilmekte olduğu 

ve artık bu teknolojilerin sistematikleşmesinin ve entegrasyonunun yakın bir 

zamanda mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, biyoteknoloji 

ve yeni malzemeler alanında gelişmelerin bir patlama noktasına 

ulaşacağı,  genetik mühendisliğinin tarım, sağlık ve gıda alanlarında yaygın 

bir biçimde kullanılacağı günler yakındır. Öte yandan yapay zeka (artificial 

intelligence) ve uzman sistemlerin (expert systems) pratikte kullanımının da 

çok yakında mümkün olabileceği beklentisi oldukça yaygındır.  

Yukarıda açıklandığı gibi bilgisayarlaşmanın temelini oluşturduğu bilişim 

çağında teknolojik gelişme sürecinin çok hızlı olacağını tahmin etmek zor 

değildir. Çünkü bilişim toplumunda insanların araştırıcı ve yaratıcı olmaları 

esastır. Başka bir ifade ile bilişim toplumunda bireylerin “bilgi hamalı” 

olmalarına gerek yoktur. Çünkü istenilen bilgileri istenildiği kadar 

depolayabilen, bunları işleyerek yeni bilgiler üretebilen ve istenildiği an 

istenilen şekil ve biçimde sunabilen bilişim teknolojileri insanın hizmetine 

sunulmuştur. Başka bir ifade ile sanayi toplumunda motorun insanlara 

sağladığı “kol gücüne” karşılık bilgisayar bugün insanoğluna “beyin gücü” 

desteği sağlamaktadır. Bu durumda bireylerden beklenen, bilişim 



teknolojisinin bu bilgi ve analiz desteğini yani “beyin gücü” desteğini arkasına 

alarak toplumun sorunlarını ve ihtiyaçlarını araştırıp yeni ve yaratıcı çözümler 

geliştirmektir. Eğitim kurumları bireylere bu tür davranışları kazandırmak 

için eğitim programlarını değiştirirken, ekonomik ve finansal sistemler de 

yaratıcı fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesini sağlayacak ekonomik 

mekanizmayı kurmak zorundadır. Çünkü çağımızın gereği olarak bireylerin 

araştırıcı ve yaratıcı olmaları nasıl bir zorunluluk arz ediyorsa, ekonomik 

sistemlerin de yeni yaratıcılık ruhu çerçevesinde ortaya çıkacak yaratıcı 

fikirleri, rekabetçi bir piyasa ekonomisi içinde fırsat eşitliğini tüm ekonomik 

birimlere sağlayarak, gerçeğe (realiteye) dönüştürecek bir mekanizmayı 

kurmaları gerekir. Böylece yeni bir girişimcilik ruhu ortaya çıkmış olmaktadır. 

Açıkça görüldüğü gibi, nasıl ki buharlı motor “sanayi devrimi” diye 

adlandırılan bir dönemi başlatmış ve tarım toplumunun sanayi toplumuna 

dönüşmesine neden olmuşsa, bilgisayar da günümüzde “bilişim devrimi” diye 

tanımlanan yeni bir dönemi (ya da çağı) başlatarak sanayi toplumunun bir bilgi 

toplumuna dönüşmesine yol açmıştır. Bilişim devrimi dönemi ya da bilgi çağı 

toplumu diye adlandırılan bu toplumsal düzende bireylerin çok bilen değil, 

daha çok yaratıcı olan insanlar olması esastır. Çünkü bireylerden beklenen, 

bilişim teknolojisinin sağladığı bilgi ve “beyin gücü” desteğini arkasına alarak 

toplumun sorunlarını ve ihtiyaçlarını araştırıp yeni ve yaratıcı çözümler 

geliştirmektir. 

Tüm bunların sonucu olarak, sermayenin uluslararasılaşması süreci ile 

başlayan uluslararası sermaye hareketleri artık günümüzde sınır 

tanımamaktadır. Birbirine bağlı ve bağımlı duruma gelmiş olan ulusal finansal 

sistemler birbirlerinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı olmuşlardır. Küresel 

karşılıklı bağımlılık (global interdependency) olarak tanımlanan bu süreçte 

gümrük duvarlarının kaldırılması eğiliminin yaygınlaşması ile ülkeler ulusal 

pazarlar için üretim yerine, uluslararası pazarlara yönelmektedirler. Ulusal 

piyasadan çıkıp, uluslararası sermaye ve mal piyasaları ile bütünleşme süreci, 

bilişim ve telekomünikasyon teknolojisi alanındaki gelişmelerle öyle hızlı bir 

ivme kazanmıştır ki,  dünyamız adeta küçülmüş ve herkese açık tek bir pazar 

olmuştur.

Çünkü çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan, demokratik 

değerler ve insan hakları alanında evrensel ilkelerde birleşen ve anlaşan ülkeler 

arasında sınırlar politik birer çizgi biçimine dönüştürmektedir. Siyasal ve 

ekonomik değerlerde anlaşan ülkeler her geçen gün gittikçe artan bir hız ve 



istekle ülkelerini, ekonomilerini ve pazarlarını siyasal birleşmeler, ekonomik 

bütünleşmeler ve gümrük birlikleri veya serbest ticaret anlaşmaları ile para, 

sermaye ve mal hareketlerini serbestleştirmektedirler. Gelişen teknolojinin 

de desteği ile para, sermaye ve mal hareketleri günümüzde o kadar hızlanmış 

ve artmıştır ki, dünyamız adeta küçülmüş ve tek bir pazar haline gelmiştir. Bu 

küçülen ve tek pazar haline gelen dünyada para, sermaye ve mal hareketleri 

ülkelerin sınırlarını ekonomik açıdan ortadan kaldırmıştır.

Avrupa Birliği (AB), NAFTA ve yakında APEC gibi ekonomik 

bloklaşmalar, çeşitli ülkeler arasında gümrük birlikleri,  belli ülkeler arasında 

çifte vatandaşlık uygulamaları bu sürecin başlangıç noktalarıdır. Özellikle 

eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki rejim değişiklikleri ile 

uluslararası bütünleşme süreci önündeki politik engeller de kalkmıştır.  

Böylece küçülen dünyamızda ideolojiler yok olurken,  insanlar temelini insan 

hakları önceliğinde hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ile piyasa 

ekonomisinin oluşturduğu yeni bir dünya düzenine yönelmektedirler.

Bu yeni dünya düzeni ile uyum ve entegrasyonu sağlamanın temel 

koşulu, yukarıda açıklamaya çalıştığımız trendlerin gereğini sağlayacak 

yeniden bir yapılanma sürecini ülkemizde başlatmaktır.  Aksi durumda 

dünyamızda oluşan yeni dengelerin ve yapılanmaların dışında kalırız ki,  

böyle bir durumda üçüncü sınıf  bir dünya devleti olmaktan kurtulamayız.  

Çünkü gelişmeler çok hızlı olduğu için biraz gecikme durumunda diğer 

ülkelerle mesafe çok açılacaktır ve arayı kapatmak mümkün olmayacaktır. 

Ancak en önemlisi, bilişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu bilgi akımı o 

kadar hızlı olmaktadır ki,  dünya ülkelerinin toplumsal,  politik ve ekonomik 

sistemleri her zaman etkileşimde bulunmaktadırlar. Bu etkileşim sonucu 

toplumun değişik kesimleri tarafından ortaya konulan değişme taleplerini 

karşılamamak ya da bastırmak büyük problemlere yol açacaktır. Değişme 

taleplerini bastırma toplumun sürekli kendi iç dengeleri ile didişmesi ve 

uğraşması olacaktır ki,  bu da kaynak ve enerji kaybederek gerileme 

(entropiye girme) olacaktır. Bu tür toplumların istikrarlı bir gelişme dengesi 

(homeostasis) göstermeleri mümkün değildir.  Çünkü genel sistem teorisine 

göre,  açık bir sistem olan bir toplum ya da ülke,  etkileşimde bulunduğu 

çevre sistemlerde (dünya ülkelerinde)  ortaya çıkan değişmeler 

doğrultusunda kendi işleyişindeki hataları kendisi düzelterek (self-

correction) istikrarlı gelişme dengesini sağlayamaz ise çökmekten 

kurtulamaz. Dünya düzeni bir sistem ve ülkemizde bir alt sistemi olduğuna 



göre, dünya düzeni ile entegrasyona ya da bütünleşmeye gitmekten başka 

çıkar yol bulunmamaktadır

O halde ülke olarak 21. yüzyılın belirginleşen dünya düzeninin 

gerektirdiği yeniden yapılanmaya bir an önce gitmek zorundayız. 21. yüzyılın 

dünya düzeni ise, şimdiye kadar özetlenen ve giga (devasa) trendler olarak 

belirtilen eğilimler doğrultusunda biçimlenecektir.  Dolayısıyla belirginleşen 

bu giga trendleri toplumsal ve ekonomik kalkınma stratejileri olarak kabul 

edip,  bu trendlerin gereklerini yerine getiren bir yeniden yapılanma süreci ile 

dünya ekonomisi ve politikasıyla entegrasyona gitmek zorundayız. Kuşkusuz 

bu yeniden yapılanmanın: 

(a) Her türlü resmi ideolojiden arındırılmış bir biçimde insanın 

üstünlüğüne inanan, tüm kültürlere ve insan haklarına saygılı olan bir devlet 

yapısı; 

(b) Tüm kurum ve kuruluşları ile demokrasinin erleştiği bir toplumsal 

düzeni;  

(c) Devletin ekonomik faaliyetlerde doğrudan bulunmadığı ve rekabetçi 

bir piyasa ekonomisi mekanizmasının etkin olarak işlediği bir ekonomik 

sistemi oluşturmayı gerektirdiği açık bir biçimde görülmektedir.  

Belirtilen bu düzenlemeleri gerçekleştirecek bir yeniden yapılanma 

sonucu oluşacak toplum düzeninde toplumun örgütlenmiş gücü olan devlet, 

hiç kimseyi dışlamadan tüm toplum kesimlerini kapsayan, insanlarını ya da 

vatandaşlarını kucaklayan ve ekonomik demokrasiyi gerçekleştirerek etkin 

işleyen bir yapıya kavuşmuş olacaktır. 



Av. Tuncay SONGÖR
Ankara Barosu

I- GİRİŞ

Sosyal devletin siyasi rejimi demokrasidir. Sosyal devlette, liberal devletin 

siyasal iktidar anlayışı, siyasi temsil eşit ve genel oy hakkı, kuvvetler ayrılığı vb. 

kurumları korunur.

İktidarın sahibi halktır.

Sosyal devlet aynı zamanda bir hukuk devletidir. Adaletli hukuk düzeni 

kurmak, sosyal devletin temel görevidir.

II- SOSYAL DEVLET ve EKONOMİK DÜZEN 

Sosyal devlette ekonomik düzen, piyasa ekonomisine dayanır. Sosyal 

devlette, bireylerin özel mülkiyet hakkı, miras hakkı, girişim ve ticaret 

özgürlüğü, çalışma özgürlüğü tanınmış ve özel teşebbüsün varlığı yasalarla 

güvence altına alınmıştır.

III- SOSYAL DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİ

Sosyal refah devletinin ekonomik hayata müdahalesi çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilmektedir.

a) Düzenleme (regulation)

b) Fiyat sübvansiyonu (price subsidy)

c) Kamusal üretim

d) Gelir transferleri

e) Vergileme

Devletin çeşitli şekillerde ortaya çıkan müdahalelerine rağmen esas olan 

piyasa ekonomisidir. Devlet sadece gerektiğinde bir rol üstlenmelidir. Devlet 

müdahalesi piyasa sistemine uygun olmalı ve piyasa sisteminin işleyişini 

bozmamalıdır. 

Devlet etkin rekabetin sağlanması için devletin rekabet hukukunu 



oluşturması, rekabeti teşvik etmesi ve haksız rekabeti önlemesi gerekir. 

Bunun yanında parasal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlaması, özel mülkiyeti 

güvence altına alacak yasal düzenlemeleri yapması, sosyal adalet, sosyal eşitlik 

ve sosyal güvenliği sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri de yapmalıdır.

Bu bağlamda Anayasa'nın 35. maddesi, herkesin mülkiyet ve miras 

haklarına sahip olduğunu ifade etmekte ve bu hakkın ancak kamu yararı 

amacıyla ve kanunla sınırlandırabileceğini belirtmektedir.

Diğer taraftan; Anayasa'nın 48. maddesine göre; herkes dilediği alanda 

çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Borçlar Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde sözleşmelerin konusu; 

hukuk kurallarına, ahlaka, şahsi haklara veya kamu düzenine aykırı olmadıkça 

herkes tarafından serbestçe belirlenebilir.

Yine Anayasa'nın 167. maddesi devlete para, kredi, sermaye, mal ve 

hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve geliştirici 

tedbirleri alması konusunda ödev vermiştir.

Anayasa'nın 172. maddesi ile 173. maddesinin gerekçelerinde de ifade 

edildiği üzere; devletin tüketicinin korunması için tekel ve kartellerin varlığını 

önlemesi gerektiği buna dair tedbirleri almasının devletin görevi olduğu 

belirtilmiştir.

IV- 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 

KANUN 

Serbest piyasa ekonomisinin sahip olduğu düzenlerde dahi devletin 

piyasayı düzenleyici, rekabeti teşvik edici tedbirleri alması ve buna dair ilgili 

kurumları oluşturması gerekmektedir. 

Rekabetçi piyasa ekonomisi, piyasanın başıboş bırakıldığı piyasa demek 

değildir.

Bu bağlamda ülkemizde Devlet, Anayasa'nın ilgili maddelerinden aldığı 

yetki ve kendisine yüklenen ödev çerçevesinde 1994 yılında kanunlaşarak 

yürürlüğe giren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u 

(RKHK) kabul etmiştir.

1- 4054 sayılı RKHK'nun 4. maddesi: 

4054 sayılı RKHK'nun 4. maddesi; belirli bir mal veya hizmet piyasasında 

doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 

amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan 

teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin karar 



ve eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu bağlamda çok kısa olarak örnek vermek gerekirse; birbirine rakip olan 

teşebbüslerin aralarında açık veya gizli olarak yaptıkları anlaşma ve/veya 

uyumlu eylemlerle, 

-  mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatını, fiyatı oluşturan maliyet, 

kâr gibi unsurları ya da satım şartlarını tespit etmeleri,

- mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa 

kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması,

- mal veya hizmetlerin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların 

piyasa dışında belirlenmesi, 

yasaktır. 4. madde çerçevesinde bu örnekleri artırmak mümkündür ama 

zaman ve yer sınırlaması nedeniyle örnekleri bu kadar vermekle yetinmek 

istiyorum.

2-  4054 sayılı RKHK'nun 5. maddesi: 

Kanun'un 4. maddesine aykırı anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs 

birliği kararları, Kanun'un 5. maddesinde ifade edilen koşulların hepsini 

taşıyorsa muafiyet alır.

Buna göre;

- Mallarının üretim veya dağıtımı ile hizmetlerinin sunulmasında yeni 

gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmelerin sağlanması,

- Tüketicinin bundan yarar sağlanması,

- İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,

- Rekabetin, ekonomik veya teknik gelişmenin ve/veya tüketici yararının 

sağlanması için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması, 

gerekmektedir.

3- 4054 sayılı RKHK' nun 6. maddesi: 

Kanun'un önemli bir diğer maddesi ise 6. maddedir. Buna göre; bir veya 

birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal 

hizmet piyasasındaki hakim durumun tek başına yahut başkaları ile yapacağı 

anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve 

yasaktır.

6. madde de örnekleme suretiyle yazıldığı şekli ile;

- piyasaya başka bir teşebbüsün girmesine engel olmak veya rakiplerin

piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırmak, 



- Eşit durumdaki alıcılar arasında doğrudan veya dolaylı olarak 

ayrımcılık  yapmak,     

- Belirli bir piyasadaki hakimiyeti başka bir piyasada kötüye kullanmak, 

- Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın 

alınmasını  zorunlu tutmak,

- Tüketicinin zararına olarak üretimi, pazarlamayı ya da teknik 

gelişmeyi kısıtlamak, hukuka aykırı ve yasaktır.

4- 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi:

Kanun'un 7. maddesine göre;

“Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya 

hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin 

bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki 

rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri 

veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını 

yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde 

hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç 

olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.” 

5- 4054 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddeleri:

Rekabet Kurulu 4054 sayılı Kanun kapsamında görevlerini yerine 

getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurumları dahil olmak üzere 

bütün teşebbüslerden veya teşebbüs birliklerinden isteyebilir. Rekabet 

Kurulu'nun istediği bilgiyi bu makamlar belirlenen süre içerisinde vermek 

zorundadırlar. (RKHK'nun 14. maddesi) 

Bununla birlikte Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu'nda görevli uzmanlar 

vasıtasıyla gerekli gördüğü hallerde teşebbüs veya teşebbüs birliklerinde 

yerinde inceleme yapabilir. (RKHK'nun 15. maddesi)

Uzmanlar bu inceleme sırasında, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin 

- Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini,

- Ajanda, not, iç ve dış yazışmalarını, 

- Elektronik kayıtlarını,

- Dolap, çekmece, kasa, çanta vs. inceleyebilirler.

6- Yaptırımlar: 

4054 sayılı Kanun'un 16 ve 17. maddelerinde Kanun'a aykırı işlem ve 

eylemlere uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir.



Buna göre;

- Kanun'un 4, 6 ve 7. maddelerinde yasaklanmış davranışlarda 

bulunanlara, nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya 

bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali 

yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin % 10'u na kadar idari para 

cezası verilir. (4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi)

- Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine idari para cezası verilirse ihlalde 

belirleyici etkisi olan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da 

çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın % 5'ine 

kadar idari para cezası verilir. (4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi)

- Muafiyet, Menfi Tespit ve Birleşme - Devralma başvurularında yanlış 

veya yanıltıcı bilgi verilmesi,

İzne tabi Birleşme-Devralmanın Rekabet Kurulu'ndan izinsiz 

gerçekleştirilmesi, 

Bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde, eksik-yanlış ya da yanıltıcı 

bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde 

ya da hiç verilmemesi,

hallerinde teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin nihai karardan bir önceki    

mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa 

karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan gayrı safi gelirlerinin 

binde biri oranında idari para cezası verilir. Bu para cezasının alt sınırı 

2012 yılı için 13.591 TL'dir. (4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi)

- Yerinde İncelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması halinde yıllık 

gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idari para cezası verilir. Bu 

halde de yine idari para cezasının alt sınırı 2012 yılı için 13.591 TL.'dir. 

(4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi)

- 4054 sayılı RKHK'nun 17. maddesi “süreli para cezası”nı 

düzenlemektedir.

Rekabet Kurulu'nun nihai kararına veya tedbir niteliğindeki kararlarına 

uyulmaması, yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, 

istenen bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde verilmemesi, 

hallerinde de teşebbüs veya teşebbüs birliklerine Kanun'un 16. maddesi 

çerçevesinde verilen idari para cezasından hariç olmak üzere, karardan 

bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün 

olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi 



gelirlerinin onbinde beşi oranında süreli  idari para cezası verilir. 

V- SONUÇ   

Uygar ve özgür bir ülkenin vazgeçilemez öğelerinden bir tanesi de 

devletin müdahalesinden bütünüyle uzak piyasa ekonomisidir. 

Ekonomik özgürlük demek piyasa ekonomisi demektir. Piyasa 

ekonomisi ortadan kaldırıldığında bütün siyasi özgürlükler ve haklar ortadan 

kalkar.

Piyasa ekonomisi ancak demokratik düzenlerde var olabilir ve piyasa 

ekonomisi olmadan demokrasi var olamaz. Piyasa ekonomisi hukukun 

üstünlüğü için de bir ön şarttır. Piyasa ekonomisi olmadan birey 

özgürlüğünü kazanamayacağından, baskı rejimleri kurulacaktır. Piyasa 

ekonomisi büyük, gayri şahsi bir dayanışma mekanizmasıdır. Üstelik bu tür 

mekanizmaların en büyüğü ve en etkilisidir.  

Piyasa ekonomisi öyle bir dayanışma mekanizmasıdır ki, bu mekanizma 

içinde kimse kimsenin kölesi değildir. Kimse kimseyi sevmek zorunda 

değildir. Kimse kimseyle aynı dini veya dünya görüşünü paylaşmak zorunda 

değildir. Piyasa dayanışması ayrımcılığı dışlar. Nerede uzun süreli bir 

ayrımcılık varsa orada mutlaka devlet müdahalesi mevcuttur. Piyasa bu 

yönüyle en büyük eşitlikçidir. 









Av. Aziz ERBEK
Adana Barosu Başkanı

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- “Sosyal Devletin Gerçekleşmesinde Adalete Erişim” 

konulu açık oturumumuzu başlatıyorum. Öncelikle Oturum Başkanımız 

Sayın Av. Aziz Erbek'i sahneye davet ediyorum. Sayın Av. Sami Ak, Sayın 

Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Sayın Av. Mesut Sönmez.

Av. AZİZ ERBEK (Oturum Başkanı)- Değerli konuklar bugünkü 

toplantımızın konusu “Sosyal Devletin Gerçekleşmesinde Adalete Erişim” 

Bizimle birlikte olan, düşüncelerini bizimle paylaşacak olan Sayın Av. Sami 

Ak, Sayın Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan'a ve Sayın Av. Mesut Sönmez'e 

teşekkür ediyorum şimdiden bizi bilgilendirecekleri için.

Toplantının akışında konuşmacılarımız 20'şer dakikalık sürelerde 

düşüncelerini aktaracaklar. Toplam 60 dakika yapıyor, 15 dakika da soru ve 

cevaplama bölümüyle ilgili olacak



Av. Sami AKL
Beyrut Barosu, Lübnan

Legal Aid in Lebanon and France
A-  Legal aid in Lebanon:

Legal Aid in Lebanon is available under Articles 425 till 441 of  the Civil 

Procedural Code. All procedures before the Court will then be suspended 

from the date of  the petition till the date of  granting or refusing the Legal 

Aid.

This aid is possible for civil and criminal cases. To obtain the aid, there 

are some conditions which must be fulfilled by the person who needs 

assistance before the tribunals. The eligible to receive aid must be in poor 

condition, deprived from income, and unable to afford lawyer's fees and 

court expenses.

There are two different applications to be presented to the Bar:

1- For civil aid:

Any person who cannot afford to be represented before the court, must 
ask the tribunal to grant him Legal Aid.

The application is then transferred to the Bar which makes the following 
investigations:

a)  In the Ministry of  Finance to inquire if  the petitioner has any income 
from real estate properties (selling or renting) or any other commercial 
practice.

b)  In the area where the petitioner lives (Affidavit from the mokhtar or 
Mayor of  the city).

In light of  this investigation, the Bar will appoint a lawyer to handle the 
file of  the petitioner before the Court.

Legal Aid is cancelled:



- If  it is proven that the petitioner has already appointed a lawyer on his 
own.

- If  it is proven that the petitioner can afford to appoint a lawyer.

  If  the legal aid is cancelled for the above reasons, the petitioner will then 

be responsible for his declarations, and the appointed lawyer will continue to 

defend the petitioner who must then pay all fees to the appointed lawyer.

2- For criminal cases:

In the past, the President of  the Tribunal used to appoint any lawyer 

present in his Courtroom to defend any person who has not appointed a 

lawyer or cannot do so. The appointed lawyer takes responsibility of  the file 

on pro bono bases.

Currently, the same procedure for the civil cases is applied to the criminal 

ones.

3- What Legal Aid covers?

Legal Aid covers in both civil or criminal cases:

a) The fees of  the appointed lawyer.

b) All Court expenses.

Under Article 434 of  the Civil Procedural Code, the appointed lawyer 

must defend the petitioner on Pro-Bono bases, and must not ask the 

petitioner for any fees.

Nevertheless, the Bar has organized the task of  the lawyer by granting 
sthim 250 U.S. Dollars for each degree of  the following procedures (1  

Instance, Appeal, and Cassation).

But it is regrettable that most of  appointed lawyers for Legal Aid have 

not the appropriate experience for the kind of  files they are asked to defend.

B- Legal aid in France:

Pro bono legal aid has a long-standing tradition in France. For centuries, 

the French Presidents of  Bars, called Batonniers, considered that one of  the 

lawyers' missions is to help the poor without a fee, with little or no state 

financial sponsorship.

The major “pro bono” practice is often centralized in the Paris Bar where 

the most important legal activity is concentrated.

This Legal Aid was systemized mainly in two components: aide 

juridictionnelle (jurisdictional help), and accès au droit (right to equal access to 

legal information), and this development was organized by the laws of  



rd thJanuary 3  1972, and July 10  1991.

1- Aide juridictionnelle:

a) Who runs this program?

This program is run by the Bar where qualified lawyers represent clients 

(plaintiff  or defendant) in criminal or civil cases who cannot afford to pay 

representation fees. This kind of  case concerns usually small daily matters, 

and available for French or European union citizens, for foreign citizens 

residing in France, and foreign citizens having refugee cases, etc …

Applicants with total resources under 885 Euros per month qualify for 

total aid, whereas applicants less than 1328 Euros per month qualify for partial 

aid.

The petitioner has to fill an application with proof  of  income. If  

accepted, he chooses a lawyer. If  he doesn't choose his lawyer, the Bar will 

then designate a lawyer for the specific case.

b) Who pays the appointed lawyer?

Appointed lawyers receive their fees from the Bar, under some bases 

regulated by a Decree dated on Dec. 19, 1991. These fees are insignificant 

with the income of  lawyers in Paris. Despite these non important fees, a high 

percentage of  Paris lawyers unfortunately rely on this type of  aid as their 

main source of  income.

c) Conflict between French legal aid and American pro bono.

 French Legal Aid is totally different from the American Pro-Bono which 

is free of  charge. The problem arises when the international law firms offer 

Pro-Bono in France on the American bases. This jeopardize the livelihood of  

French lawyers who make their living based on the French legal aid.

2- Consultations and Assistance (Accès au droit):

This Legal aid aims to provide consultations and assistance by volunteer 

lawyers to help people for taking legal decisions, regardless of  the client's 

financial situation.

This unpaid and completely voluntary service can be done even by 

telephone.

3- Barreau de Paris Solidarité:

The Paris Bar provides legal services – in partnership with various 

humanitarian organizations – in the poorest areas of  the city for the more 

destitute and for those who are in extreme difficulty.



4- Other kinds of  juridicial protection:

a) Assurance de protection juridique:

Any person who cannot meet the conditions for legal aid can take an 

insurance policy for legal assistance.

The insurance company has no right to impose the legal advisor.

b) French Legal Advice Centers :

There is a network of  legal advice centers located in the main French 

towns.

This is a part time advice service offered by lawyers and notary public and 

other legal professionals to those of  a modest income.

C- The ABA Model Access Act :

Real Pro Bono is practiced in the U.S.

I will not develop the functioning of  this Legal Aid; this would take too 

much time, but I would like to give you a brief  resume of  the great work 

accomplished by the ABA described by James R. Maxeiner, School of  Law 

of  University of  Baltimore:

"For over two centuries America has failed to fulfill its "revolutionary 

ideals of  bringing equal justice to all. In august 2010 the "American Bar 

Association moved to bring the nation closer to its "ideals when it proposed 

the ABA Model Access Act. The Act would "do what the Supreme Court of  

the United States has refused to do: it "would recognize that legal aid in civil 

litigation is a matter of  right "and not of  charity. The Act is a framework law and 

leaves many "details to be filled in by inacting bodies and by the institutions 

"eventually charged "with implementing it".

Attachments: Specimen of  Applications for Legal Aid in Lebanon:

- For the Tribunal (1)

- For the Bar Association (2)

- For civil case before the Bar (3)

- For Criminal case before the Bar (4)



Appendix 1

stTo the Respectable Tribunal of  1  Instance at …………………….

Request for legal Aid

 The Petitioner: ……………………………………………………
……………………………. (Attached copy of  civil extrat, Doc 1)

I have the honor to declare:

1 -
…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

2- Since I am in a poor condition, and do not have any property, and I 
am not subject to any tax.

  - (Attached: - Affidavit of  poor condition, Doc. 2).
                      - Affidavit of  non taxable, Doc 3).

3- And since I cannot afford to pay the expenses of  the action nor the 
lawyer's fees, and in application of  Article 425 of  the Civil Procedural Code 
and other articles, I deem able to petition for being granted the Legal Aid.

I then request the acceptance of  my petition for granting me the Legal 
Aid, including the fees and expenses, and notify the President of  Beirut Bar 
to appoint a lawyer to defend me.

With my respect



Appendix 2

Beirut Bar Association
Granting Legal Aid Commission

- Name of  petitioner: ……………………………………………
- Petition number: …………………… Date ……………………
- Nature of  the file: ……………………………………………..
- Development of  the procedure: ……………………………….
- Date of  revision: ………………………………………………
- Issue of  revision: ………………………………………………
- Date of  revision: ………………………………………………
- Issue of  revision: ……………………………………………...
- Date of  revision: ……………………………………………….
- Issue of  revision
- Remarks: ……………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Signature of  recipient

- Documents needed for the petition in 3 copies:

1-  Affidavit of  poor condition from the Mayor
2-  Certificate of  non taxable from the Ministry of  Finance.
3-  Copy of  the petitioner's civil extract.
4-  Copy of  the action before the Tribunal



Appendix 3

Beirut Bar Association
Granting Legal Aid Commission
Beirut

Petition number: ……………
Date of  request: …………….
File number: ………………..
Report number: …………….
Delivery date: ………………

Petition for Civil Legal Aid

- Name ………… Surname …………… Father's surname ……….....
  Mother's surname ………………….
- Husband (wife): ……………… Number of  children …………..…..
  Nationality ………………… register number ………………….......
- Date and place of  birth ……………. Profession ……………….......
  Monthly income: …………..
- Address …………………….. Phone number: ………………...........
- Tribunal which decided the Legal Aid: …………………………........
Decision number ……………………….. date: ………………….......
-Plaintiff: …………………………….......………………………........
-Nature of  action: …………………. File number: ………...................
-Remarks: ……………………………………………………........….
-If  any lawyer was previously appointed and he rejected the 

appointment or been recused from the case, put his name and motive of  
reject or recusation.

- General Observation:

1-If  the petioner has appointed a lawyer, the Legal Aid is refused, and 
it stops if  it was granted.



2- If  it is proved that the petioner is not in poor condition, the Legal 
Aid is cancelled and fees must be paid by the petioner to the lawyer.

3- The petioner is hold responsible for any false information.
4- Anyway, any lawyer cannot be appointed for Legal Aid before the 

Tribunal's decision.
Date: ………………………….   Signature: ……………………….
Decision of  the Granting Legal Aid Commission:

                         Accepted Refused

Remarks:
Date: ………………. Signature: …………..

Observation of  the President of  Granting Legal Aid Commission: 
………………………………………………………………………

Transferred to the President of  the Bar, with the request to appoint 
the Lawyer ....……………………………………………..................

Beirut     /   /
The President



Appendix 4

Bar Association
Granting Legal AID Commission
Beirut

Petition number: ……………
Date of  request: …………….
File number: ….……………..
Report number: ….………….
Delivery date: ….……………

Petition for Criminal Legal Aid Defendant

- Name ………… Surname …………… Father's surname ………..
  Mother's surname ………………….
- Husband (wife): ………………. Number of  children ……………
  Nationality ………………… register number ……………………...
- Date and place of  birth ……………. Profession …………………
  Monthly income: …………..
- Address ………………………….. Phone number: ………………
- Place and date of  arrest: ……………………………..
- Origin of  arrest decision: …………………………………………. 
- Attorney General: ………… Number:……… Date: ……….
- Prosecutor: ……………….. Number: ……… Date: ……....
- Accusation's  Chamber: …….. Number: ……. Date: ………
- Tribunal: …………. Number: ……….. Kind of  crime: ………….
- Plaintiff: ………… Resignation: ……………….. decision of  
freeing: …………… date: ……………

-Previously condemned (Number, subject and origin of  the 
judgment): …………………………….

-Remarks: …………………………………………………………….

-If  any lawyer was previously appointed and he rejected the 

appointment or been recused from the case, put his name and motive of  

recusation.



- General Observation:

1- If  the petioner has appointed a lawyer, the Legal Aid is refused, and 

it stops if  it was granted.

2- If  it is proved that the petioner is not in poor condition, the 

appointed lawyer will continue his representation in the case, and the Legal 

Aid will then be stopped, and the appointed lawyer is entitled to fees.

3- The petioner is hold responsible for any false information.

Date: …………….. Origin: ………………… Signature: ………….

Decision of  the Granting Legal Aid:

                             Accepted    Refused

Remarks: …………………........
Date: ………………………….      Signature: ……………………

Observation of  the President of  Granting Legal Aid Commission: 
……………………………………………………………………….

Transferred to the President of  the Bar, with the request to appoint 
the Lawyer: ………

Beirut     /    /
The President



Prof. Dr. Meral Sungurtekin ÖZKAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul İcra İflas Hukuku 

Anabilim Dalı

SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA ADLİ YARDIM KURUMU VE 
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI

A) ÇAĞIMIZDA SOSYAL DEVLET VE ADLİ YARDIM

1-  TANIM VE ÖZELLİKLERİ

2-  SOSYAL DEVLET VE YARGI

B) SOSYAL DEVLETTE YARGI HİZMETLERİNDEN 

YARARLANMA

C) BİR SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ETKİN ŞEKİLDE 

HAK ARAMA VE ADLİ YARDIM

D) ÜLKEMİZDE ADLİ YARDIM KONUSUNDAKİ 

MEVZUAT HÜKÜMLERİ

E) OLMASI GEREKEN BAKIMINDAN  “ADLİ YARDIM” 

MEVZUATI VE “HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI” 

İLİŞKİSİ

GİRİŞ 
Bu çalışma, hukuk hizmetlerinden yararlanma bakımından 
ülkemizde ne gibi önerilerde bulunulabileceği,  küreselleşen 
dünyadaki gelişmeler ve dönüşümün hukuk sistemleri ve yargı 
hizmetlerinin gerek sunumu gerek alınması bağlamında ne gibi 
değişikliklere gidil-mesini  gerektirdiği  üzerinedir. 
Yargılamanın son zamanlarda gerek ceza yargılaması gerek hukuk 
yargılaması bakımından uğratıldığı değişiklikler de, alternatif  
uyuşmazlık çözüm yöntemleri de  bu dönüşümün birer sonucudur. 
Bu dönüşümün bir parçası da hukuk hizmetleri alımı konusunda 



olup, sosyal devlet ve adli yardım yapılandırılmasının bu çerçevede 
ele alınması gerekir. Sosyal hukuk devleti gerekleri bu dönüşümle 
birlikte adli yardım yapılandırmasının da değişikliğe uğratılmasını 
gerektirir. Hukukçular  başta olmak üzere kamuoyunda tartışmaya 
açılmasını arzuladığımız önerileri de burada ifade etmeye 
çalışacağız. 

A) ÇAĞIMIZDA SOSYAL DEVLET VE ADLİ YARDIM

1- TANIM VE ÖZELLİKLERİ

Adli yardım, maddi hukuktan doğan kaynaklanan hakaların yaşama 

geçirilmesi yani yargısal anlamda güvence altında tutulması bakımından 

yapılması gereken masrafların karşılanmasından geçici mua-fiyeti ifade 

etmektedir. Yürülükteki kanunların hükümleri doğrudan adli yardım 

tanımlarını içerme-mekle beraber  amacı, şartları, kapsamı konusunda 

hükümler bulunmaktadır. Bunlardan hareketle tanımına ulaşılabilir. TBB 

Adli yardım Yönetmeliği 1.maddesinde “ kişilerin hak arama özgürlüğünü 

temin konusundaki engelelri aşmak ve bu özgürlüğün kullanmımında eşitliği 

sağlamak üzere  avukatlıı ücretleri ve yargılama giderlerini sağlama imkanı 

bulunmayanlaın bu hizmetlerden yararlanmalarıdır” şeklinde tanımlanmıştır 

Avukatlık Kanununun 176.maddesi avukatlık ücretlerini ve yargılama 

giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara Av.Kanununda yazılı avukatlık 

hizmetlerinin sağlanmasıdır.  HMK.m.334'te ,  “Kendisi ve ailesinin geçimini 

önemli ölçğde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama veya takip 

giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünde yoksun olan kimseler, iddia 

ve savunmalarında, geçici hukuki koruma talepleriyle icra takibinde haklı 

oldukları kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler” 

hükmü getirilmiştir. 

Öte taraftan sosyal devlet , 20. Yüzyılın en önemli kavramlardan biri 

olarak karşımıza çıkar. 1930'lar Almanyasında liberal hukuk devletinin 

diktatörlüğe dönüşümünün  ancak sosyal hukuk devleti yönündeki gelişimle 
1engellenebileceği görüşü ileri sürülmüştü.  Günümüz Anayasalarında yerini 

bulan insan onurunun dokunulmazlığı, herkesin ekonomik- sosyal ve 

kültürel yönden taşıdığı zafiyetlerin özellikle eğitim, sağlık ve tebliğ konumuz 

olan adalet hizmetlerinin söz konusu zayıflıklar etkisiz hale getirilmek 

1 SCHLUCHTER, W. , Entscheidung für den sozialen Rechsstaat , Hermann Heller und die 
Staatstheoretische Diskussion in der Weimarer Republik Köln-Berlin 1968



suretiyle eşit şekilde yararlanmalarını sağlamayı  mümkün kılacak kurum ve 

düzenlemelerin de bulunmasını sağlamayı  gerektirir. Zira bu suretle kanun 

önünde eşitlik   Liberal hukuk devletine ait şekli eşitlik kavramıyla bu ifade 

edilenin sağlanması çok güçtür. Sosyal hukuk devleti,  şekli eşitlikle 

yetinemeyeceğinden  Liberal devlette ise yasakoyucu, sosyal durum ve şartları 

dikkate değer olarak görmezken; sosyal hukuk devleti, gerçek eşitliği temine 

yönelik bazı önlemler almak bağlamında konuya ilişkin yasalar çıkarabilir. Bu 

suretle de modern toplumlardaki kanun önün-de eşitlik ilkesinin gerçeklik 
2kazanması gerçekleşmiş olur.   

2-SOSYAL DEVLET VE YARGI

 Hakkını aramak durumunda olanlar, sosyal ya da ekonomik bakımdan 

daha güçsüz oldukları takdirde, yargıya başvuru ve ihlal olunan hakka 

kavuşma bakımından bu güçsüzlüğün bir uzantısını -adalet talep ederken de- 

yaşayacak olursa, insan onurunun dokunulmazlığına dayalı sosyal bir hukuk 

devletinde yaşadığını düşünmekten uzaklaşır. Bunu yaşamaması hem kendi 

hem toplumun menfaati-nedir. Sosyal devletin  bu konuda gereken önlemleri 

alması gerekir.  Bu, onun sosyal devlet olmasının gerçek eşitliği temin 

yükümlülüğünün bir sonucudur.Toplumsal adalet ve barışın tesisi 

bakımından bu devlete düşen bir görevdir. Bu bakımdan incelenecek olan 

65.madde bağlamında değerlendirilmesini mümkün görmemekteyiz.

 Devlet, Anayasamıza göre sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 

belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek 

malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir(m.65). Ancak yargı 

hizmetlerinin tüm vatandaşların eşit şekilde yararlandırılması gereken bir 

hizmet oluşu, bu anayasal hüküm çerçevesinde değerlendirme yapmayı 

engellemektedir. 

Temel bir hak olarak hak arama özgürlüğünün (iddia ve savunma hakkı)  

mevcut olduğu ve “insan onuruna yaraşır” nitelikte bir hukuk düzeni 

oluşturulmasını gerektirdiği düşüncesiyle Devletin mali kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesi söz konusu olan görevler içinde 

değerlendirilemeyeceğ tespitimizi ortaya koymakta yarar görmekteyiz. Yargı 

erkinin, Devletin üç temel erkinden biri olduğu; Devlet tanımlamasının en 

temel öğelerinden biri olduğu, buna erişimin  herkes bakımından eşit ölçüde 

2 Benzer görüş için bkz. ATALAY, O. MedeniUsul Hukukunda Adli Yardım, Ankara 
1986(yayımlanmamış yüksek lisans tezi, s. 4);  KILINÇ,A. “Bir İnsan Hakkı olarak Adli Yardım” Hukuk 
ve İktisat Araştırmaları Dergisi C: III, No.1, 2011, s. 1 vd.



sağlanmasının devletin temel görevlerinden olduğu düşüncesi, bu konudaki 

her türden engelin kaldırılması gereğini devlete yüklediğinden ,  Devletin 

mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirebileceği hususlardan 

değildir

Sosyal yönden zayıf  olanların güçlü olanlara oranla haklarını daha az 

arayabildiklerı bir hukuk sisteminin söz konusu olduğu  devlet yapısının 

sosyal hukuk devleti niterliğinde olduğunu söylemek zordur. Hak arayan 

sıfatı, ekonomik, sosyal ya da kültürel olarak zayıf  ya da güçlü olmaktan 

bağımsız olmak gereken bir sıfattır.

Günümüzün sosyal devleti, insan onuruna yakışır  bir yaşamı 

güvence altına almanın gerek-tirdiği yükümlülüklerden kaçamaz, 

kaçmamalıdır. Modern devletin  başta adli yardım olmak üzere adalete 

erişimi temin edecek düzenlemeler yapmak,  kurumlar ihdas etmek görevi 

bulunmaktadır.  Esasen insan hakları temelinde değerlendirildiğinde, bir 

insan hakkı olarak adil yargılanma hakkının uluslararası metinlerde yer alışı, 

iyi işleyen bir adli yardım mekanizmasının sosyal hukuk devletinde  

vazgeçilemez olmasının da haklı gerekçesidir.   İnsan haklarına  gerek imza 

koyduğu  uluslararası anlaşmalar, gerekse Anayasası ve kanunlarıyla önem 

veren TC devletinin adalet hizmetlerinin alımı konusunda vatandaşları 
3arasında eşitliği temin etmesi  görevi gereğidir.   Zira bu hem devletin varlık 

gereği hem sosyal devlet niteliğinin bir sonucudur. Yine bu bağlamda 

örneğin öğrenim gören gençlere  öğrenim kredileri vermek özellikle çalışkan 

olanlarına öğrenim bursları ile destek olmak , hak aramak isteyenleri adli 

yardımdan yararlandırmak, sağlık alanında yoksulların sağlık kurumlarından 

yararlan-malarının önününün açılması, sağlıklı ve  iyi işleyen bir sosyal 

güvenlik sistemi oluşturulması,  sosyal hukuk devletine görev olarak düşen 

diğer hususlardır. 

Temel yargısal hakların başında gelen anayasal nitelikteki iddia ve 

savunma hakkı, bu haktan içinde bulundukları maddi imkanların ölçüsü 

dikkate alınmaksızın , keza  sosyal konum farklılıkları bulu-nanlar 

bakımından da bu farklılıkların  önem taşımadığı  bir biçimde  hak 

ihlallerinin yargıya intikal ettirilebildiği bir adli yapının ve adli yardım 

mekanizmasının oluşturulmasını  insan onurunun korun-masının anayasal 

bir görev olarak devlete verildiği bir sistemde,  sosyal devlete bir yükümlülük 

olarak yüklendiği gözden kaçırılmamalıdır. 

3 Aynı yönde KILINÇ, s. 4.



B) SOSYAL DEVLETTE YARGI HİZMETLERİNDEN 

YARARLANMA

Sosyal devlette adalete erişimin ve bu bağlamda yargının yapılandırılmas 

konusuna değin-meden önce, hukuk devletinde yargının öneminin 

vurgulanmasında yarar görmekteyiz. Bir devletin hukuk devleti niteliği, o 

devletin yargı organlarının uyguladığı usulle ve yargının kamu hayatında 

taşıdığı ağırlıkla belirlenir. Yargı bağımsızlığı, yargıçlık teminatı gibi Anaya-

salarda da yeralan temel bazı kavramların hukuk devleti tanımlaması 

bakımından da özellikle önemli olduğu vurgulanmalıdır. 

Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 

korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; 

kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 

kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 

hazırlamaya çalışmaktır.

Adli yardım mekanizmasının,  Anayasanın 5.maddesi bağlamında 

anlamlandırılması gereklidir.  Sosyal bir hukuk devletinde adli hizmetlerden 

yararlanma konusunda  ekonomik güçlülük ya da güçsüzlük, kültürel 

farklılıklar ya da siyasi düşünce farklılıkları gerekçeleriyle adalete erişim 

bakımından farklılıkların bulunabileceği kabul edilemez.  Tüm hak arayanlar, 

insan hakkı olarak eşit şekilde adalete erişim imkanına sahip olmalıdır. Bu eşit 

olanaklara sahip olma, hem başvuru, hemyargı faaliyetinin sürdürülmesi ve 

onun buna katılımı ve etkileyebilmesi gücü, hem de kesin hükme ulaşılıp icra 

olunması noktasında bulunmalıdır. Hakların yaşama geçirilmesi noktasında 

eşitliğin söz konusu olması,  bizatihi ulaşılmak istenen adalet idesinin 

tabiatında bulunur. Bu bağlamda Anayasada  devletin değiştirilemez 

nitelikleri arasında sayılmış bulunan“sosyal hukuk devleti” nitelemesinin, 

TC. Devletine,  bu yolda gereken adımları atmak yükümlülüğü yüklediği ifade 

edilmelidir. 

C) BİR SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE ETKİN ŞEKİLDE 

HAK ARAMA VE ADLİ YARDIM

Yukarıda söz edilen Anayasa m. 5 gereğince TC.Devleti “....... kişinin 

temel hak ve hürri-yetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, eko-nomik ve sosyal engelleri 

kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 



hazırlamaya çalışmakla görevlidir. Bu görevi ifa etmek durumunda olan 

devletin adli yardım kurumuna dair düzenlemelerle bunu yapmaya yönelmesi 

normaldir. Ancak bu yeterli midir? Yeterli olması için ek bazı kurum ve 

kavramlarla desteklenmesi gerekir mi? Ülkemizde adli yardıma ilişkin gerek 

HMK'da, gerek Avukatlık Kanununda gerekse  CMK'da  hükümlerin 

bulunmasının isabetli olup olmadığı  konusu da değerlendirilmelidir. Bu 

konuda değişik moden önermeleri söz konusu olabilir. Bu yapılırken bazı 

noktalara değinmekte yarar görmekteyiz.

Hukuki dinlenilme hakkı, 1.10.2011'de yürürlüğe giren HMK'da  

yargılamaya hakim ilkeler adını taşıyan ikinci bölümde  27. maddede 

düzenlenmiştir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.6,  gerek Anayasa 

m.36'da yer  olan adil yargılanma ilkesinin gereği olarak hukuki dinlenilme 

hakkının HMK m. 27'de düzenlenmiş olmasının  isabetli olduğundan şüphe 

yoktur. Hatta  bu çerçevede  söz konusu hakkın sadece dava taraflarını değil, 

müdahil ve yargılama konusu ile ilgili olanları da  kapsa-mına aldığından 

şüphe edilemez. Nitekim HMK'da bu husus da belirtilmiştir(m.27).  Aynı 

maddede bu hakkın neleri içerdiği de belirtilmiştir. Yargılama ile ilgili bilgi 

sahibi olma, açıklama ve ispat hakkı, mahkemenin açıklamaları dikkate 

alınarak değerlendirme ve kararları somut ve açık olarak değerlendirmeyi 

içine alır. Buradaki düzenlemeye paralel olarak  adli yardımı düzenleyen 

HMK.m. 334 vd. nda “.........ödeme gücünden yoksun olan kimseler.......”  

ifadesine yer verilmiştir. Sadece gerçek kişiler değil ; tüzel kişiler de “ kamuya 

yararlı dernek ve vakıflar” da adli yardımdan HMK'nın ilgili maddesine göre 

yararlanabilmektedir. HMK ile yabancılar da karşılıklılık şartı çerçevesinde 

adli yardımdan yararlanma imkanına sahip kılınmıştır.  Bu düzenlemenin 

çağdaş anlayışa ve uluslararası metinlerde yer alan iddia ve savunma hakkına 

uygun yerinde bir hüküm olduğundan şüphe yoktur. Benzer anlayış Alman ve 

İsviçre hukukları bakımından da söz konusudur. Adli yardım kurumu, 

Anayasada yer alan eşitlik ilkesinin yargı hizmetlerinden yararlanma 

bakımından gerçek- leşebilmesine hizmet eder. Bir sosyal hukuk devleti,  

kişilerin içinde bulundukları sosyo ekonomik duruma ya da kültür düzeyine 

ya da siyasi pozisyonuna  göre özellikle yargı hizmetlerinden (nihai veya 

geçici hukuki korumalar, icra takipleri )  yararlanma, hatta kanımızca  yargı içi 

arabuluculuk ya da yargılama öncesi arabuluculuktan yararlanılması 

hususlarında da farklılık bulunmasını engelle-yecek önlemleri almak 

yükümlülüğü altındadır.



Bir başka deyişle, adalete erişim konusunda farklı ekonomik, kültürel ya 

da siyasal konumlarda bulunanların adalete erişim bakımından farklılıklar 

taşımamasını sağlayacak önlemlerin alınmasına  özen göstermek ve bunu 

sağlamak sosyal devlete düşen bir görevdir. Zira  ancak bu sağlanabildiği 

takdirde,  toplumun her kesiminde hak ihlali söz konusu olduğunda,  hatta bu 

konuda bir tehdit ola-sılığı belirdiğinde,  hakkına kavuşma konusunda, 

mağduriyetin telafisi anlamında  devletin ve yar-gılama öncesi (arabulucular, 

adli yardım amaçlı baro mensubu avukatlar) ve yargılama sürecinde de  yargı 

organlarının erişilebilir olduğu yönünde bir kanaati vatandaşlarında tesis 

etmesi ve muhafazası  modern devletten beklenendir. Hukuk devleti 

temelleri ve bunun  sağlamlaştırılması bakımından önemli ve bir o kadar da 

gereklidir.  Çağdaş bir hukuk devleti,  hak ihlali ya da buna ilişkin olasılığın  

adliyeye taşınması ve gerek yargılama öncesi süreç gerek yargılama sürecinde 

ekonomik, kültürel ve siyasi sebeplerden farklılıkları bulunanların, bu 

farklılıklarının bertaraf  olunarak eşit muameleye tabi tutulmasını temine 

yönelik önlemlerin alındığı, arabuluculuktan ve yargıdan yararlanılabilmesi  

bağla-mında ekonomik ya da sosyokültürel farklılıkların bir  etkisinin ya da 

engellemesinin bulunmamasının temin edildiği devlettir. Adalet 

hizmetlerinden yararlanma hususu, eşitliğin mutlaka sağlanması gereken bir 

alana dairdir. Hak arama özgürlüğü konusundaki eşitsizlik önlenemediği 

takdirde, toplumda adalet sistemine dolayısıyla da Devlete güven zedelenir, 

bu ise, hukuksal ve  toplumsal barışı zedeler.    

 Yargılama ve takip giderlerinin karşılanamayacağı yönündeki ekonomik 

kaynaklı bir şüphenin, adalete erişimin önünde bir engel olarak yer alması, 

Hukuk Devleti ilkesinin geçerli olduğu ülkemiz bakımından  kabul edilebilir 

değildir.  

D) ÜLKEMİZDE ADLİ YARDIM KONUSUNDAKİ 

MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Gerek HMK, gerek Avukatlık Kanunu  ve Adli Yardım Yönetmeliği 

gerekse CMK'da düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlara değinilerek bu 

konuda varılan sonuç ortaya konacaktır.

HMK'nın isabetliliği yukarıda belirtilen 334. Mddesinden sonra gelen 
“adli yardımın kapsamı” başlıklı   335. Maddesinin  ç bendindeki  “davanın 
avukat ile takibi gerekiyorsa”, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat 
temini düzenlemesinin anlamlandırılması son derece güçtür.  Bu, avukatla 
temsil zorunluluğunu düzenleyen hükümlerin HMK'dan çıkarılmasından 



sonra çıka-rılması gerektiği halde unutulmuş bir düzenleme olabilir.  Ancak  
yine de anlamlandırılması  gerekmektedir.  Davanın avukatla takibi gerekip 
gerekmediğinin tespiti,  hakkını arayana yüklenemez.. O halde  yargıç mı 
bunu belirleyecektir?. Öyle ise, bu yargıç adli yardım kararı verilirken 
inceleme yapan yargıç mı olacaktır?  Yoksa HMK.m.80'deki “Taraflardan 
birisinin  davasını bizzat takip edecek yeterlilikte  olmadığını görüp de ona 
uygun süre tanıyarak  davasını vekil aracılığıyla takip etmesine karar verebilen  
yargıç,  adli yardımın da şartları bulunduğu düşüncesiyle, tarafı adli yardım 
talebinde bulunmaya ilişkin olarak bilgilendirerek bu yönde talebi üzerine adli 
yardım kararı  verir ve o bağlamda davanın avukatla takibi gerekip 
gerekmediği de belli edilmiş olur” şeklinde de algılamak mümkündür.  
Avukatla temsilin mecburi olmadığı ülkemizde özellikle ekonomik 
gerekçelerden ötürü hak aramak durumunda olanlar,  avukatla işin takibi 
gerekli de olsa masraflar gerekçesiyle bundan kaçınabilmektedir. Bu yüzden , 
adliyeye dava açmak düşüncesiyle gelen  vatandaşı, ilk başvuru mercii olarak 
bir birim oluşturulmalıdır. Bu birimde adli yardım bürosunda olduğu gibi, 
baroca görevlendirilmiş avukat/avukatlar bulunduğu gibi sulh yargıcı, 
arabuluculuk yaşama geçirilecek olursa, arabulucular listesinden bir nöbetçi 
arabulucu ve bir psikolog da görevlendirilmelidir. Bu birimde hukuki olarak 
anlaşmazlığın tespitinin ardından arabuluculukla çözümü imkanının bulunup 
bulunmadığı, bu noktada adli yardım çerçevesinde avukat görevlendirilmesi 
gerekip gerekmediği, gerekmekteyse sulh yargıcının hemen bu konuda karar 
vermesi yoluna gidilerek önce arabuluculukla sonuç vermemesi halinde ise 
dava dilekçesi adli yardımdan görevlendirilen avukatça hazırlanarak dava 
açılması yoluna gidilmesi şeklinde bir sistem oluşturulabilir. Bu sisteme 
hukuksal koruma sigortası da dahil edildiğinde,  hak aramak durumunda 
olanlar için çok daha elverişli bir hak arama sistemi oluşturulmuş olacaktır.   

Yargının hızlı ve nitelikli işleyişinin sağlanamamış oluşu bir yandan ;   
hakkını ekonomik kaynaklı endişelerle aramaktan uzak insanların 21. Yüzyıl 
Türkiyesinde hala mevcudiyeti öte yandan,   hakların  sadece kanunlarda 
kaldığı sistemlerin,  yani ülkemizdeki  hukuk düzeninin hukuk devletine 
yaraşır nitelikte olduğunu kabule imkan vermemektedir.  

Kanımızca adli yardım ihtiyacının varlığının ve ayrıca anlaşmazlığın 
arabuluculukla çözümü imkanının değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini 
tespitin,anlaşmazlık  ihtilafa dönüşmeden yani sorun yargıç önüne 
getirilmeden önceki aşamada adliyedeki yukarıda açıkladığımız nitelikte bir 



birimde çözümlenmeye çalışılması isabetli olacaktır. Ayrıca bu noktada, 
hukuksal koruma sigortası üzerinden gerek yargı harç ve masraflarının 
gerekse görevlendirilmesi söz konusu olan avukatın  hatta arabuluculukla 
çözümü olasılığına binaen arabulucu ücretinin sigortaca karşılanması 
şeklinde bir sistem oluşturulması isabetli olacaktır .

 Sosyal hukuk devleti, bu noktada hukuksal koruma sigortası primlerinin 
karşılanmasına yönelik olarak hususi sigortayı teşvik anlamında  bir tutum 
olmak üzere, sigorta primlerinin kısmen birey kısmen de devletçe 
karşılanması yöntemini benimseyebilir.  Bu suretle,  harçlar- yargı masrafları 
ve avukatlık ücreti gibi konularda, ekonomik açıdan sıkıntı içinde olacağı 
varsayılan kişilerin sigorta primlerinin karşılanması noktasında destek 
verilerek hak arama özgürlüğü bakımından eşitliğin sağlanması yoluna 
gidilebilir.  Sigortaca bu gibi masrafların karşılanacağı güvencesi altındaki hak 
arayanlar da bunun rahatlığıyla  haklarına kavuştukları  insan onurunu temel 
alan çok daha  çağdaş ve insani bir hukuk sistemi içinde barış ortamında 
yaşarlar.  

Kamuoyunda hukuksal koruma sigortası primlerinin kısmen devlet 
kısmen hak aramak durumun-daki kişilerce karşılanması düşüncesi 
tartışılarak hatta sigorta şirketlerinden konuya dair teklifler de alınarak  medya 
üzerinden de tartışma ortamı sağlanarak sistem oluşturulması isabetli 
olacaktır.

 Baroların, “adliye içindeki birimde” nöbetleşe olarak avukat 
görevlendirmesi yapması  söz konusu olacağı ve adli yardımda da yapısal bir 
değişiklik gündeme gelebileceği, arabuluculuğun sistemimize dahil olması 
halinde arabulucular listesinden de bir arabulucunun bu büroda görev alması  
bu bakımdan da konunun kamuoyunda tartışılmasının isabetli olacağı 
belirtilmelidir.  Bu kapsamda görevlendirilebilir avukatların ve arabulucuların 
günlük olarak listeleri oluşturularak arabuluculuğun işletilebileceği 
anlaşmazlıklarda bunun denenmesi bu aşamada adli yardım koşulları varsa 
adli yardımın  yine o büroda görev alan yargıcın kararı çerçevesinde avukatın 
görevlendirilmesi  yoluna gidilebilir. 

Bu gün için Av.K.m.  Madde 176  gereğince “Adli yardım, avukatlık 
ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı 
bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır”. 
HMK .m. 334  ise, “kendisi ve ailesinin geçimini önmeli ölçüde zor duruma 
düşürmeksizin  gereken yargılama ve takip giderlerini kısmen veya tamamen 



ödeme gücünden yoksun olmayı” temel almıştır. HMK.m. 334'teki ifade 
anlaşılır ve ayrıntılı olup yerindedir. Ancak önerdiğimiz sistemde hukuksal 
koruma sigortası önplana çıkacağından 334.maddenin uygulanma imkanı 
sınırlı düeyde kalabilecektir. Adli yardıma harcanan bütçenin bir kısmı, 
hukuksal koruma sigortası primlerinin karşılanmasında devlet katkısı 
sağlanması noktasında harcanabilecektir.  

Günümüzde adli yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim 
kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan Adli Yardım Bürosu tarafından 
yürütülmektedir. Baro Yönetim Kurulu, ayrıca baro merkezi dışında avukat 
sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı Adli Yardım Bürosu 
temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, Baro Yönetim 
Kurulunun gözetimi altında çalışırlar

Adli yardım istemi, Adli Yardım Bürosuna veya temsilcilerine 
yapılmakta ve istek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle 
kanıtlamaktadır.  

Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle Baro Başkanına 
başvurabilmekte bunun üzerine Baro Başkanının vereceği karar kesin 
olmaktadır(m. 178)

Adli yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak 
üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirmektedir. Görevlendirilen avukat, 
görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek 
yükümlülüğü altına girmektedir.

Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen 
vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınmasıyla sona ermektedir. 

Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse 
görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde o işin 
tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.

Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler. İşte 
bu büro, sadece avukat değil bir yargıç ve bir psikologla bir arabulucudan 
oluşturulabilir. Hak aramak üzere adliyeden giren kişi ilk bu büroya uğrar ve 
anlaşmazlığın arabuluculukla çözümü, adli yardımı gerektiren bir durum olup 
olmadığı ve o ana kadar hukuksal koruma sigortası yaptırmış değilse bir 
sigorta yetkilisinin de bu büroda bulunmasıyla primlerin ilk iki yıl önemli 
oranda devletçe karşılandığı bir sigorta sistemine dahil edilmek suretiyle 
sigorta üzerinden arabulucu ücreti, şayet arabuluculukla çözümlenemz ise 
mahkeme masrafları ve avukat sağlanması imkanının sunulması yoluna 



gidilebilir. Bu yoldan adli yardım için harcanacak para ilk iki yıllık sigorta 
primlerinin önemli oranda devletçe karşılanması ve hak arayanın cüzi bir 
prim ödeyerek (hatta adli yardıma ilişkin şartlar mevcutsa hiç prim 
ödememesi suretiyle) bir sistem oluşturulabilir. 

CMK.m. 150 ve HMK.m. 334-340 arasında ise, adli yardıma ilişkin 
düzenlemeler getirilmiştir. Bundan kimlerin yararlanabileceği, 
yararlanmanın neleri kapsadığı, adli yardım talebinin nereye yöneltileceği, 
talepte nelere yer verileceği, adli yardım talebinin mahkemece nasıl 
inceleneceği, bu taleple ilgili kararlara karşı kanun yoluna başvuru imkanı 
bulunup bulunmadığı, adli yardım kararının kaldırılmasının hangi hallerde 
mümkün olduğu, adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsil 
olunması ve adli yardım kararıyla atanmış avukatın temsilcisi olduğu tarafın 
davayı kazanmış olması halinde ücretini yargılama gideri olarak Hazineden 
alacağı, adli yardımdan yararlanan tarafın davayı kaybetmiş olması halinde 
ise, uygun görülürse yargılama giderlerini en çok bir yıl içinde aylık eşit 
taksitler halinde ödemesine karar verilebileceği düzenlenmiştir. Davanın 
kazanılması halinde ücretini yargılama gideri olarak Hazineden alan avukatla, 
arada fark bulunmadığından davanın kaybı halinde de  avukatlık ücreti  dahil 
yargılama giderlerinin ödeme sıkıntısı içinde olduğu için adli yardımdan 
yararlanmış olan tarafa yükletilmesini( uygun görülürse) anlamak zordur.  
Kanımızca her iki halde de adli yardımdan yararlanan kişinin üzerinde 
avukatlık ücreti kalmamak gerekir. Zira hakim şartları mevcut olduğu için  
adli yardımdan yararlandırmıştur. Davada avukatın görevini gereği veçhile 
ifa ettiği ama sonucun davanın kazanılması değil de kaybı şeklinde tecelli 
etmesinin ücretin karşılanması bakımından farklılık yaratmaması beklenir. 

E) OLMASI GEREKEN BAKIMINDAN “ADLİ YARDIM”  
MEVZUATI VE “HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI” İLİŞKİSİ

 HMK çerçeve düzenleme getirmiş olup, bu sistemde ilgilinin talebi 
üzerine yargıç kararıyla adli yardımdan yararlandırılması söz konusudur. 
Avukatlık Kanunununda ise, adli yardım büroları düzenlenmiş ve talebin bu 
bürolara ve temsilcilerine yapılması ve  istek sahibinin, isteminde haklı 
olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorunda olduğu gibi hususlara yer 
verilmiştir. Baroca bir avukat görevlendirilmekte ve mahkemeden adli 
yardım talebinde bulunulması konusunda bu avukat dilekçe hazırlamakta,  
mahkeme de  adli yardım şartlarının mevcut olup olmadığını tespit ederek 
adli yardım kararı vermektedir. 



Bu mantık, gerek terminolojik bakımdan gerek sistemin işletilmesi 
bakımından sıkıntılıdır.   Adli Yardıma ilişkin HMK'da CMK'da ve Avukatlık 
Kanununda hükümler vazedilmesi yerine, akıl karşıklığına da engel olacak 
şekilde adli yardımın tek elden ve hukuksal koruma sigortasıyla 
kaynaştırılarak oluşturulacak yeni sistemde yer almasını sağlamak, çok daha 
uygun olacaktır. Birçok çağdaş hukuk sistemi bulunan ülkede cüzi prim 
miktarlarıyla hukuk-sal koruma sigortası yaptıran hak arayanlar, haklarının 
güvence altında olduğunu bilerek ve buna güvenerek çok daha huzurlu ve 
mutlu yaşamaktadır.

Yeri gelmişken hukuksal koruma sigortası hakkında detaya kaçmadan ana 
bilgiler ver-mekte yarar görmekteyiz. Zarar sigortası  türlerinden biri olan 

4hukuksal koruma sigortası, bir  pasif  sigortasıdır.  Bu sigorta, “Riziko analizi 
sistemine göre işletilmektedir”, bunda hertürlü rizikodan değil; ancak belirli 
faaliyetlerden belirli özelliklerden kaynaklanan rizikoların karşılanması söz 

5konusudur.  Bu sigorta tipinde sigortalanan olay gerçekleştiğinde yapılacak 
yargılama giderlerinin karşılanması söz konusu olmaktadır. Hatta Almanya'da 
30 KASIM 2011'de arabuluculuk yasalaşınca bazı sigorta şirketleri 
arabuluculuğa ilişkin giderlerin de hukuksal koruma sigortasınca 
karşılanmasına yönelik uygulama geliştirdi. Almanya'da  arabuluculukla ilgili 
yasalaşma öncesi değişik eyaletlerde daha çok yargı içi arabuluculuk 
yönteminin uygulandığı  internet ortamındaki incelemelerimizle tespit 
olunmuştur.

Bu arada hukuksal koruma sigortasının tazminat taleplerine ilişkin 
6hukuksal koruma, borç sözleşmelerinden doğan hukuki menfaatleri koruma,  

7iş hukukuna ilişkin hukuksal koruma,  mülkiyet hakkına ilişkin hukuksal 
8koruma, taşınmaz mülkiyetiyle kiraya ilişkin hukuksal koruma gibi  türlerinin 

bulunduğu da ifade edilmelidir.

Bu bağlamda trafik hukuksal koruması, motorlu taşıt araçlarına ilişkin 
hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruması şeklinde alt türler bulunduğu, 
trafik hukuksal koruma sigortası başlığı altında Almanya, isviçre gibi 
ülkelerde hatta ülkemizde Hür sigorta  AŞ'nce gerçek-leştirilen sigortalarda, 
sürücü hukuksal koruması başlığı altında “tazminat taleplerine ilişkin, ceza 

4 ŞENOCAK,K. Hukuki Himaye Sigortası, Ankara 1993, s. 89
5 ŞENOCAK, s. 89
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. ŞENOCAK, s. 99-106
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. ŞENOCAK,s. 107-111.
8 Bunlara ceza hukukuna ilişkin hukuksal koruma, vergi hukukuna ilişkin hukuksal koruma sigortaları 

gibi eklemeler de yapılmaktadır(ŞENOCAK, s. 119 vd.)



hukukuna ilişkin ve sürücü belgesine ilişkin” hukuksal koruma sağlanmakta yani 
bu konulardaki anlaşmazlıklara dair yargılama giderleri sigorta 

9
şirketincekarşılanmaktadır.  

Hukuksal koruma sigorta primlerinin karşılanması konusundaki sıkıntı, 
ülkemizde sigorta alışkanlığının da yerleşmemiş olduğu düşünüldüğünde  
önemli bir sorundur. Bu yüzden belirli alanlarda(örneğin iş ilişkisinden 
kaynaklanan, sürücü olmaktan kaynaklanan, motorlu taşıttan kaynaklanan  
hukuksal koruma sigortasının teşvik edilmesi anlamında, değişik gelir grup-
larında olanlar için primlerin karşılanması konusunda başlangıç için 
kolaylıklar sağlanarak hatta ilk iki yıl için hukuksal koruma sigortasına ilişkin 
ek primin bir kısmının devletçe karşılanması gibi bir yola gidilebilir.  

 Bu yüzden hukuki anlaşmazlık yaşanma riski bulunan ve ek prim ödeme 
sıkıntısının baş gösterebileceği örneğin iş ilişkisinden kaynaklanan kamuda 
olsun özel sektörde olsun istih-dam olunanların bu istihdam ilişkisinden 
kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklarının, uyuşmaz-lıklarının gerek iş 
mahkemesi gerek idare mahkemesinde görülmesi sürecindeki yargılama 
giderlerinin sigortaca karşılanması, iş ilişkisi nedeniyle uğranılan hak 
kayıplarına ya da hak kaybı tehlikelerine ilişkin olarak çıkabilecek 
anlaşmazlıklarda gerek arabuluculuğun gerek yargısal yoldan hak aramanın 
sebebiyet vereceği giderlerin sigortaca  karşılanmasını temine yönelik ek prim 
ödemek suretiyle sigorta kapsamına hukuksal korumanın da dahil edilmesi 
yoluna gidilmesi uygun olacaktır. Bu halde, ek primin bir kısmının en azından 
belli bir süre için ödenmesi konusunda kolaylıklar yaratılmalıdır. Kanımızca 
Alman hukukunda olduğu gibi kamu kurumlarında istihdam olunmuş 
kişilerle ilgili olarak idari yargıya intikal eden anlaş-mazlıklarla ilgili olarak da 

10hukuksal koruma da ek primle sigorta kapsamına dahil edilebilmelidir.  Ek 
prim ödeme konusundaki kolaylığın bu kesime de sunulması gerekir. 

Bir taraftan hukuksal koruma sigortası aktive edilerek diğer taraftan da 
anlaşmazlık yargıç önüne taşınmadan önce, adliyede bulunan ve yukarıda 
açıkladığımız önbirime götürülüp; arabuluculuk yöntemiyle çözümünün 
mümkün olup olmadığı ve kanunun buna cevaz verdiği türden anlaşmazlıklarda 

9 ŞENOCAK, s. 138. Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan Yeni Ticaret kanununun 1474.maddesi 
“hukuki koruma”kenar başlığıyla “sigortalı aleyhine bir istem ileri sürüldüğünde , isteme ilişkin makul 
giderler sigortacı tarafından karşılanır; sigorta bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için sözleşmede 
hüküm bulunmalıdır” şeklinde düzenleme getirmiştir.Sorumluluk sigortalarında “hukuki koruma” 
başlığıyla  bu madde çerçevesind doğrudan değilse de bir bakıma yasal olarak hukuksal koruma 
sigortasına dair düzenleme getirilmiştir. 

10 Değişik ülkelerdeki farklı uygulamalara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. ŞENOCAK, s. 107 vd.



arabuluculuk-uzlaştırma süreçleri işletilerek çözüm üretilmeye çalışılması,  
sonuç vermemesi halinde ise dava açılarak hak aranmasının temini yöntemi 
uygulanarak sosyal hukuk devletinde, hak arama özgürlüğünün herkes için 
güvence altına alındığı bir sistem yaratılmalıdır. Esasen bu sistemde hukuksal 
koruma sigortası da devrede olmalı ve bu aşamanın giderleri de sigortadan  
karşılanmalıdır. Sözü edilen Adliyedeki bu birim,  özellikle büyük şehirlerde 
birden fazla sayıda olabilen sulh hukuk mahkemeleri daire-lerinden biri olabilir, 
bu birimde barodan görevlendirilen bir avukat ve arabuluculuk meslek 
kuruluşundan bir temsilci ve psikolog da bulunmalıdır.

Sigorta düşüncesiyle yoğrulmuş bir hak arama sistemi,  insan onurunun 
dokunulmazlığı teme-line dayalı sosyal bir hukuk devletinde olması 
gerekendir. Bu halde adli yardımdan yarar-lanma konusunda 334.maddede 
ifade edilen “kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma 
düşürmeksizin gereken yargılama ve takip giderlerini kısmen ya da tamamen 
ödeme gücünden yoksun olma” şartı, sigorta primlerinin ilgilice karşılanması 
hususunda  gelir aralık-larına göre hazineden katkı sağlanması söz konusu 
olacağından,sınırlı bir işleve sahip olacaktır.  İddia ve savunmalarında, geçici 
hukuki koruma taleplerinde ve icra takiplerinde adli yardımın diğer koşulu 
olan haklılık şartı sigortaca masrafların karşılanması bakımından önemli 
olabilecektir.  Örneğin kasten ve hukuka aykırı olarak sigortalının sebebiyet 
verdiği zararlar sigortaca karşılanmayacaktır. Bu,  kasten ve hukuka aykırı 
olarak sebep olunmuş bir şeyin  talep olunmasının haklılık söz konusu 
olmadığından adli yardımdan yararlandırıl-maması ile de paralellik gösterir.  
İş akdinin feshine kendi hatalı hareketiyle sebebiyet vermiş işçinin açmış 
olduğu davada da, yargılama giderlerinin ve avukatlık hizmetlerinin 
giderlerinin sigorta üstlenilmesinin mümkün olmaması gibi adli yardımdan da 
yararlanılmasının mümkün olmaması şeklinde paralellik arzeder. 

 İş ilişkileri dolayısıyla olan hukuksal koruma sigortası priminin, geliri 
1500 lira ve altı olanlar için  hazineden karşılanması, 1500- 3000 lira aralığında 
geliri olanlar bakımından yarısı hazineden  yarısı ilgilice karşılanmak yoluna 
gidilmesi,  geliri 3000 lirayı aşanlar bakımından ise primin kendisi tarafından 
karşılanması yöntemi tercih edilebilir. İlk iki yıl için istihdam ilişkisi 
çerçevesinde iş mahkemelerindeki hatta idare mahkemelerinde görülen ve  
istihdam olunanları ilgilendiren iş ve sosyal güvenlik hukuku ve de  idare 
hukukunun alanında kalan işler bakımından hukuksal koruma sigortası 
primlerinin örneğin işçiler bakımından işsizlik sigorta fonundan % 10'luk  bir 
dilim bir defaya mahsus olmak ve nereye -ne miktar ve ne süreyle  aktarıldığı 



11açık şekilde yasada belirtilerek aktarma yapılması  ya da bir başka yol 
benimsenebilir.

Doğal olarak bu konuda hukuksal koruma sigortasının türleri 
çerçevesinde değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Örneğin motorlu 

12
taşıta bağlı hukuksal koruma sigortası   olabileceği gibi sürücüler 
bakımından sürücü hukuksal koruma sigortası da söz konusu olabilir. 
Sürücü hukuksal koruma sigortası, ilgili olası tazminat talepleri ya da ceza 
hukukuna ilişkin meselelere yönelik hukuksal korumayı temin 
edecebilecektir. Bunun için prim ödemeleri konusunda destek verilmesi 
sürücünün kullandığı aracın vasfı, sürücünün tecrübesi gibi kıstaslara bağlı 
olarak düşük ya da yüksek tutulabilir. Keza evini sigortalatan kişinin bu 
sigorta kapsamına ek cüzi bir primle bu bağlamda ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlıklara yönelik yargılama giderlerinin, avukatlık ücretinin vs.nin 
karşılanması konusunda hukuksal koruma sigortasını da dahil ettirebilir ve 
prim ödemeleri konusunda da kolaylıklar sağlanabilir.   Evsahibi olup da 
kiraya vermiş olanlar bakımından kira ve taşınmaz hukukları  ile ilgili 
anlaşmazlıklar olabileceğinden,  zaten mevcut olan bir mal sigortasının ek 
cüzi bir primle hukuksal korumayı  içine alacak şekilde yapılması sağlanabilir.  
Ülkemizde bazı sigorta şirketlerince bu belirtilen türden hukuksal koruma 

13sigortasına örneğin “Kişi - Aile Hukuksal Koruması ”sigortası 
bulunmaktadır. Ancak yerleşmiş bir sigorta alışkanlığının toplumu-muzda 

14bulunmaması  ve bu sigorta tipinde riziko nedir, ne zaman gerçekleşmiştir?  

11 Aktarmanın amaca uygun olması ve kötüye kullanımın önünün alınması konusunda yasada gereken 
önlemlerin alınması şarttır.

12 Bu klozla kasko teminatına giren bir hasarla ilgili olarak hukuksal sorunlar söz konusu olduğunda, bunların 
hallinin gerektirdiği harcamaları, gider ve diğer harç vs.ile avukatlık ücretini, danışmanlık ücretini, hakem 
ücreti, icra giderleri, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları gibi masrafların poliçede 
yazılı limitler dahilinde sigorta şirketinin teminatı altına alınması söz konusu olur.  

13  Bu başlık altında İşçi - işveren bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar, Sosyal güvenlik kurumları ve bu 
amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar, Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları 
nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Sigortalının ceza, disiplin 
veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle 
maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması 
sayılmıştır. HattaTüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigortalının taraf  olarak 
tüketici konumunda bulunduğu uyuşmazlıklar,  akdi borç ilişkileri ve menkul mallara ilişkin ayni haklar ile 
ilgili uyuşmazlıklar, sigortalının, kamu görevlisi olarak, bağlı bulunduğu idareden olan taleplerin-den 
kaynaklanan uyuşmazlıklar dahil edilebilmektedir. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek 
Hususlar: Aşağıdaki konulardan doğan uyuşmazlıklar sigorta teminatının dışındadır. Ancak, ek sözleşme 
ile teminat kapsamı içine alınabilir: 1. Tüzel kişilerin yasal temsilcileri arasındaki uyuşmazlıklar,2. 
Kanunların yapılmasına izin verdiği şansa bağlı sözleşmeler,3. Aile ve miras hukuku,4. İnşaat 
sözleşmeleri,5. Maden, taş ocakları ve orman hukuku ile ilgili işler,6. Vergi ve kamu alacaklarından doğan 
işlemler,7. Gümrük hukuku ile ilgili işlemler,8. Çekişmesiz yargıya ilişkin konular,9. Uluslararası yargı 
yollarına başvuru,10. İflas ve konkardato ile ilgili işlemler,.....(Maksimum sigorta hukuksal koruma 
sigortası genel şartları(http://wwew.maksimumsigorta.com.tr)

14 Genel şartlarda rizikonun gerçekleşmesi başlığı altında, hukuksal koruma sigortasının uygulanması  



meselelerinin netlik taşımaması, bu konudaki en zorlayıcı hususlardandır. 
Ancak sigorta şirketlerinin tutumu, medya üzerinden sigorta bilincinin 
yerleştirilmesi ve devletin bu konudaki rolünü, yerini iyi belirleyerek bu yerde 
durması ve o kapsamda teşviklerde bulunması isabetli şekilde bir seyrin 
sağlanmasına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyunda tartışılarak sigorta şirketlerinin de katılımıyla olası 
hukuksal koruma sigor-tasının hayata geçmesinin sağlanması konusunda 
ciddi adımlar atılmalıdır.  Ek prim miktar-larının,  hukuksal koruma sigorta 
türlerine göre bazen birden fazla türün tercih edilmesi halinde,  daha da 
uygun rakamlar şeklinde ortaya konabileceği de unutulmamalıdır. Bu suretle 
insan onurunun dokunulmazlığı temelinde oluşturulmuş ve hak arama 
özgürlüğünün herkese eşit olarak sunulması düşüncesine dayalı bir sosyal 
hukuk devletinde olması gerektiği şekilde, hak ihlallerinden ya da hak ihlalleri 
tehdidinden korunmuş ve haklarının güvencede olduğun-dan emin 
bireylerin yaşadığı hukuksal barışın temin edildiği demokratik çağdaş bir 
toplum olma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Sosyal devlet de 
üzerine düşen anayasal görevi bu şekilde yerine getirmiş olacaktır. Bu 
sistemin oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalış-malarında,  konunun tarafları 
olarak Adalet Bakanlığı, barolar ve barolar birliği, sigorta şirket-leri 
bulunmalıdır. Üniversitelerin Anayasa hukuku, Yargılama hukuku ve sigorta 
hukuku alanlarındaki öğretim üyelerinin de görüş ve tavsiyeleri dikkate 
alınmalıdır. Kara Avrupasında Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler 
sistemlerinde toplumsal gerçeklerimize uygun oldu-ğu takdirde ve oranda 
yararlanılmalıdır. 

Böylelikle, Anayasanın yargısal temel hak olarak düzenlediği, iddia ve 
savunma hakkının, toplumun tüm kesimlerince eşit şekilde kullanılabildiği, 
hem uluslararası sözleşmelerin hem Anayasanın sosyal devlet 
tanımlamasının devlete yüklediği bu alandaki görevin gereğinin yerine 
getirildiği, hukuksal ve toplumsal barış havasının teneffüs edilebildiği  
çağdaş de-mokratik bir sistem oluşturulmuş olacaktır. 

bakımından riziko, sigortalının ileri süreceği tazminat taleplerinde, bu talebe ilişkin zararın gerçekleştiği 
anda, sigortalının caza, disiplin ve meslek kurallarını ihlalle suçlandığı hallerde sigortalının söz konusu 
hükümlere aykırı davrandığı ya da aykırı davranmaya başladığı varsayılan anda , bunlar dışında kalan hallerde 
de sigortalının ya da uyuşmazlıkla ilgili diğer kişi ya da kişilerin objektif  ve sübjektif   yükümlülüklerini ihlal 
ettiği, ihlal etmiş sayıldığı ya da ihlal ettiği varsayılan anda riziko gerçekleşmiş sayılır ifadesi yeralmaktadır. 
Sigorta-lının davalı olduğu durumda dava dilekçesini tebellüğ ettiği anın rizikonun gerçekleştiği an olarak 
kabulü mümkün gözükmektedir. Bu tarih poliçe vadesinin içinde ise teminat dahilinde sayılmak gerekir. 
Örneğin “bunlar dışında kalan hallerde de sigortalının ya da uyuşmazlıkla ilgili diğer kişi ya da kişilerin 
objektif  ve sübjektif   yükümlülüklerini ihlal ettiği” an kriteri benimsendiğinde dava açılmasına sebebiyet 
veren işçinin yükümlülüğünü yerine getirmediği tarihte riziko gerçekleşmiş kabul edilirse, olayın 
gerçekleşmesini müteakip sigorta yaptırılarak sigorta şirketleri sıkıntılı bir konuma da düşürülebilir( PARLA, 
T. “Hukuksal koruma sigortasında riziko sorunu”; http://blog.milliyet.com.tr 16.11.2007)



Av. Mesut SÖNMEZ 
Ankara Barosu-Adli Yardım Kurulu Başkanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 
Ben Av. Mesut Sönmez, Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi Başkanıyım. 
Sayın Sungurtekin Özkan'ın anlattıklarını çok yakından da dinledim, kulağım 
da yakın olduğu için. Bunların birçoğu hepimizin özlemi, yani olması 
gerekenler ve yapılması gerekenleri çok net biçimde ortaya koydu. Tabi hem 
olması gerekenleri düşünürken, bir de mevcut elimizde olanlar konusu var. 
Bunu da en yakından işin pratiğinde olan bizler yaşıyoruz.

Bu sorunları zaman zaman yetkili kurullarımıza iletiyoruz, yetkili 
kurullarımız elbette ki yasa koyucuya olsun, Bakanlara olsun bunları 
iletiyorlar, ama herhalde en son değişiklikle yapılan yeni Hukuk Muhakemeleri 
Kanununda adli yardım düzenlenirken, herhalde bu taleplerin de çok 
dinlendiği gözükmüyor. Ben burada öncelikle HMK'daki 334 ve devamı 
maddelerdeki adli yardımda adli yardımın tarafları olan barolar, baro 
yönetimleri ve Barolar Birliğinin pek bir önerisinin alınmadan yapılmış 
olduğunu birkaç örnekle sizlere açıklamak istiyorum.

Şimdi bizler adli yardımdan faydalanmak isteyen ve muhtaç durumda 
olan insanlar için Ankara Barosunun hem adliyede, hem de Yenimahalle 
Belediyesinde adli yardım başvuru merkezi var. Orada bu başvuruyu yapan 
kişiler, Adli Yardım Yönetmeliği ve düzenlediğimiz yönergeye göre 
istediğimiz belgeleri topluyorlar ve o belgelere göre bizler de araştırma, biraz 
da çok dar kapsamda da olsa bir araştırma yaparak, kişilerin muhtaç olup 
olmadıklarını ve adli yardımdan faydalanıp faydalanmayacakları konusunda 
öncelikle bir ekonomik araştırma, daha sonra yaptıkları başvurunun bir 
hukuki korunmayı gerektirecek nitelikte olup olmadığı konusunda bir 
araştırmayla kendisine avukat atanması yolunda veya atanmaması yolunda 
kararlar veriyoruz.



Şimdi bu atama kararını biz eğer vermişsek, kendisine bir avukat tayin 
edilmişse, bunu alan gönüllü avukat arkadaşımız, öncelikle kişinin bu 
ekonomik durumunu gözeterek, bir adli yardım, adli müzaheret talebinde 
mahkemeye dava açarken başvuru yapıyor. Şimdi burada yeni HMK'daki 
adli yardımın kabul şartlarını okuduktan sonra, bu iki taraf  arasında, yani bu 
işi yürütenle, yürütmenin bu şeyleri koyan kanun koyucunun pek bunu 
dikkate almadan hazırlandığını gördüm. Çünkü kanunda mahkeme hâkimi 
eğer gerekli görürse diyor, kişinin bu ekonomik durumunun zayıflığını ve 
hukuki korunmasının şartlarını sağladığını görürse, kendisine adli 
yardımdan bir avukat atanmasına karar verir ve bunlar yargılama giderleri 
içinde değerlendirilmek üzere ücreti hazinece ödenir hükmü var.

Şimdi buradaki çelişki şu: Biz barolar olarak bir avukat atıyoruz ve 
atadığımız avukat görevini yerine getirdiği anda ücrete hak kazanıyor ve 
ücretini biz zaten karşılıyoruz. Vatandaşların belki şu anda, eskiden daha 
azdı, ama bir çoğunluğu direkt olarak adli yardım bürolarından kaynaklı 
olarak gidiyorlar mahkemelere. Şimdi bu ödenecek avukatlık ücretinde veya 
adli yardımdan faydalanmanın pratikteki anlamı ne? O zaman zaten 
mahkemeler adli yardıma çok fazla karar vermiyorlar, bunu verdikleri anda 
da bu ücretlerin konusu var. Hazinenin bu bedelleri, o zaman adli yardım 
kararı verdikten sonra da barolara aktarması gibi veya Barolar Birciliğine 
aktarması gibi bir sonuç olduğunu ben düşünüyorum.

Bu koordinasyonu kim sağlayacak? Biz mahkemelerin vermiş olduğu 
veya reddettiği adli müzaheret taleplerini okuduğumuzda, kişi ekonomik 
olarak çok zayıf  ve eşinden şiddet görmüş, hiçbir geliri yok, sığınacak hiç 
kimsesi yok ve adli yardım merkezine başvurarak bu taleplerini yerine 
getirmiş. Biz de elimizdeki bütün belgeleri görevli ve gönüllü avukat 
arkadaşlarımıza iletiyoruz. Onlar da bununla mahkemeye başvuruyorlar. 
Şimdi mahkemelerin yüzde 68-70 arasında bir oran, adli müzaheret talepleri 
reddediliyor ilk celsede, hiçbir ekonomik araştırma yapmadan. Bir kısmı kısa 
bir duruşma günü vererek, bir ekonomik araştırma talebiyle bunu istiyor ve 
ondan sonra da yine yarısı retle sonuçlanıyor.

Şimdi bu kadar adli müzaheretin kişilere avukatlar aracılığıyla istenmesi 
halinde, bu kadar uzak olduğu bir durumda, bizim adli yardım hizmetini 
sürdürmemiz için kaynaklarımız da giderek azalmaya başladı. Bunu tüm 
burada baro başkanlarımız var, eski baro yönetimi ve baro başkanlarımız var, 
hepsi bu sıkıntıları yaşadılar. Bizler de yeni dönemdeki, yeni HMK'yla 
yapılan yeni düzenlemelerde, işte avans ödemesi, Sayın Meral Hanım da 



bunu çok açık söyledi. Ekim ayından itibaren adli yardım talepçileri, 
kendisine avukat atanan talepçilerin yaptığı başvurulardaki avans miktarları 
ortaya çıktığında, elimizde her bir dava için en az 350-400 lira, bilemedin 450 
lira civarında bir avans ödemesiyle karşı karşıyasınız. Avansı dava şartı oldu, 
bu avansı yatırmazsa vatandaşın davası açılmamış sayılacak. Vatandaş kendisi 
bile gitse adliyeye, dava açmak için biliyorsunuz birçoğu dilekçeciler 
aracılığıyla dilekçe yazıp, davasını açarken eline harç makbuzunu aldığında 
direkt olarak adli yardım merkezine çıkıyorlar.

Tabi onların algılaması adli yardımın kendilerine bir hukuksal korunma 
sağlayan, sadece avukat atanmasının gereken bir durum olduğundan 
haberdar değiller. Onlar biraz da belki espri olacak, ama adli yardımdan çok 
mali yardım tavrıyla geliyorlar adli yardım bürolarına. Bütün bunları adli 
yardım fonunun karşılaması mümkün değil. Onun için de Meral Hanımın 
önerdiği gibi, bence adli yardım talep eden kişilerin, kanun koyucu veya 
yürütme organı, Adalet Bakanlığı, baroların, Barolar Birliğinin görüş ve 
önerileri doğrultusunda böyle bir şey hazırlanmalıydı.

Elbette ki adli yardımın hem HMK'da düzenlenmesi, hem CMK'da, hem 
de Avukatlık Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiş olması da, işlerlik açısından 
da birçok sıkıntı, bu başlangıçta anlattığım sıkıntıları getiriyor. Biz biraz da bu 
işin pratikte vatandaş niye istiyor kısmındayız. Bizim vatandaşlar ne 
istediklerini biliyorlar mı, yoksa niçin adli yardımdan faydalanmak gibi bir 
talepleri var? Bunların bir çoğunluğu, Ankara Barosu Adli Yardım 
Merkezinde 2011 yılında yapılan başvuruların tahmini rakama 4300. 4300 
kişi içerisinde 2000 kişiden fazlası kadın ve bunların büyük bir çoğunluğu da 
şiddete maruz kalmış kadın veya evden atılmış kadınlar ve esas hukuki 
korunmaya ihtiyaç duyan kesim ve hiçbir geliri sahibi değil. Elbette ki 
birçoğu da eşinin geliri bile yoksulluk ve açlık sınırına yakın şekilde yaşayan 
insanlar.

Şimdi bunlara bir hukuki hizmet sunmakla görevliyiz ve onların bu 
taleplerinde olduğunca ve olabildiğince karşılamak gibi bir niyetle bu işi 
yapıyoruz. Fakat niyetimiz bir yere kadar ve bizi bir yerde sınırlandırıyor. İş 
dönüp dolaşıp mali kaynağa kalıyor. Mali kaynaklarınız yeterli olmadığı 
zaman da bu kez incelemeleri sıkı yapmak, yani gelen talepler arasında acaba 
gelen kişi bu kadar da ekonomik durumu çok mu kötü, yoksa iyi de bizden mi 
saklıyor gibi biz de farklı düşünceler içerisine giriyoruz. Aslında hiç de 
girilmesi gerekli bir durum değil, ama elimizde bir sınırlı sayıda veya sınırlı 
miktarda bir fon var ve bu fondan görev yapan avukat arkadaşlarımızın 



ücretlerini ödemek gibi bir önceliğimiz var. 

Eğer bu giderleri fondan karşılamak yolu daha fazla açılır ve kanun 
koyucu veya yürütme organı veya Bakanlık bu işe kısa sürede, bu öneriler 
doğrultusunda bir önlem almazsa, yakın bir süreçte gönüllü avukat 
arkadaşlarımızın ücretlerinin ödenmesi için çok büyük sıkıntılara girecek ki, 
hâlâ çok büyük sıkıntılar içerisinde, belli bir kotayla adli yardıma paralar 
aktarılıyor, esas temeldeki en büyük problem bu. 

Bunun dışında biz adli yardım merkezinde kendi çalışmalarımız 
açısından da sizlere kısa bilgiler vereyim. Adli Yardım Merkezi Ankara 
Barosunda toplam 66 avukatın birlikte hizmet yürüttüğü bir kuruluş. Bu 
arkadaşlarımız içerisinde 6 kişi divan kurulunu oluşturuyor, 60 arkadaşımız 
da hem Yenimahalle, hem de adliye içerisindeki adli ardım merkezinde 
başvurucuların başvuru bilgilerini ve belgelerini alarak, onların hukuki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere başvuru belgeleri ve korunmak istedikleri 
hukuki konularla ilgili taleplerini alıyorlar.

Onlar bu talepleri aldıktan sonra kendi görüşlerini ve 
değerlendirmelerini dosyaya yazarak, her hafta Cuma günü tüm kurul 
üyelerinin, o hafta nöbet tutmuş kurul üyelerine toplantı sırasında tartışmayla 
ve verilecek hizmetin ne olduğu konusunda bir görüş yapılarak, bu 
talepçilere avukat ataması veya atanmaması yönünde kararlar veriyoruz. 
Şimdi biraz önce Meral Hanım bahsettiği hukuki koruma sigortasında, işte 
belli bazı gruplar ve çalışma şartlarına göre değişen insanların ihtiyaçlarına 
göre branşlaşmış avukatların, işte sigorta firmalarınca istihdam edildiği bir 
ortamın olması gerekiyor. Biz bunu kısmen adli yardım merkezlerinde 
yapıyoruz. Çünkü biz gönüllü avukatlara sertifika programları 
düzenlediğimizde, başvurularını alırken kendilerinin hangi branşta 
kendilerini daha yetkin hissettiklerini veya hangi branşta görev almak 
istediklerini bu sisteme girerken bildirmelerini istiyoruz ve bunun bildiren 
arkadaşlarımızı ayrı bir kütükte tutuyoruz.

Yani iş hukukuna ilişkin, iş akdi feshedilmiş, işe iade edilmek veya 
tazminat haklarını talep eden meslektaşlarımıza atama yaparken, mutlaka o 
listeden bir atama yapıyoruz. Yani adli yardımda da sadece gelen kişiye 
herhangi bir avukat ataması değil, daha çok branşını belirlemiş, trafik 
kazasında uğrayacağı bir zararı tazmin edecek kişi için bu konuyu daha çok 
hizmet için görmüş arkadaşlarımızı, iş hukuku için başka arkadaşlarımızı, 
boşanma ve tazminat davaları için de bu konuları daha çok kendisine görev 
edinmiş veya bu konularda daha yetkin olduğunu bilen arkadaşlarımıza bu 



atamaları yapıyoruz.

Dediğim gibi adli yardımın parça parça düzenlenmiş olması ve 
mahkemelerin vereceği adli müzaheret kararlarının veya adli yardım 
kararlarının sonucunda ödenecek avukatlık ücretinin bir açıklığa 
kavuşturulmamış olması, barolara veya aktarma merkezi veya bu konunun 
temeli olan Barolar Birliğinde herhangi bir ortak bir nokta sağlanmadan böyle 
bir şey verilmiş olması, dolayısıyla ben bu konuyla ilgili zaman zaman adliyede 
aile mahkemeleri veya diğer mahkemeler ki, çoğunlukla aile 
mahkemelerinden adli yardım talepleri var. Mahkeme hâkimleriyle bu 
konuları konuştum. Yani böyle bir durumda nasıl bir karar vereceklerini, 
çünkü önlerine neticede bir avukatla geliyor vatandaş ve adli yardım 
merkezince atanmış bir avukatla geliyorlar ve birçoğu da bunu biliyor zaten. 
Başvururken adli müzaheret talebiyle açılıyor talepleri. Onlar da henüz bu 
konuda ne karar verecekleri hakkında bir fikir sahibi değiller. 

Yani verdikleri adli yardım kararının sonucunda ödenecek avukatlık 
ücretinin, avukata nasıl ödeneceği konusunda elbette onların da henüz bir 
bilgisi yok. Bunun bir öncelikle açıklığa kavuşturulması ve bu konuda bir 
kendimizce kurul olarak bir öneri de hazırlıyoruz, bunlarla ilgili belli bir 
çalışmamız da var. Bu çalışmayı kısa sürede sonuçlandırıp, bunun açıklığa 
kavuşturulması, en azından adli yardım fonunun biraz daha gelişmesini 
sağlayıcı bir önlem olacak veya bir niteliğe kavuşur diye düşünüyorum.

İkincisi veya ikinci önemli konu; adli yardım merkezlerinin pratikte 
olması gerekenler dışında mevcut haliyle gelirleri var. İşte adli yardım 
merkezinin gelirlerinin içerisinde incelediğim kadarıyla il özel idareleri veya 
katma bütçeli idarelerin ayırması gerekli fon bedelleri var belli bir miktar. 
Fakat şu ana kadar bu bedellerin Barolar Birliğine veyahut barolara 
aktarıldığına ilişkin herhangi bir şey göremedim ve birçok baroda bazı 
meslektaşlarımızla, diğer barolardan adli yardım merkezinin yöneticisi olan 
arkadaşlarımızla görüşmelerimizde de bu konu için bir çalışma grubu 
oluşturmaya karar verdik. 

Onlar konunun bir yönüyle, biz de bir yönüyle bunu inceleyip, böyle bir 
fondan faydalanma imkânımız varken, bunun bu şekilde atıl kalması da pek 
içi açıcı bir durum değil. Biz onun biraz daha belki üzerine giderek, eğer 
aşabilirsek, adli yardım bürolarının en azından, adli yardım fonunun çok ciddi 
kaynak sağlamış olacağını düşünüyorum. Şimdilik benim anlatacaklarım 
bunlar, yine soru-cevap olduğu zaman da karşılamaya çalışırım. Teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)



Av. Semih GÜNER
Ankara Barosu

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- Değerli konuklarımız “Hukuk Devletinde Müdafi 

Görevlendirilmesi” konulu açık oturumu başlatıyorum. Öncelikle Oturum 

Başkanımız Sayın Av. Semih Güner'i sahneye davet ediyorum. Ardından 

konuşmacılarımız Sayın Doç. Dr. Çetin Arslan, Sayın Av. Sami Kahraman, 

Sayın Doç. Dr. Hakan Karakehya. (Alkışlar)

Av. SEMİH GÜNER (Oturum Başkanı)- Değerli konuklar, değerli 

meslektaşlarım; bugünün ikinci oturumunu müdafilik konusunda 

gerçekleştirmek üzere oturumu açıyoruz. Konuşmacılarımız Av. Sami 

Kahraman, Doç. Dr. Çetin Arslan ve Doç. Dr. Hakan Karakehya. Hoş 

geldiniz diyorum öncelikle. 

Ceza Muhakemeleri Kanununun “şüpheli veya sanık soruşturmanın her 

hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafi bundan yararlanma hakkına 

sahiptir” tümcesi bizim bugünkü gündemimizi oluşturuyor. Şimdi biz bu 

konuyu, fazlasıyla da tartışılmakta olan bu konuyu değişik yönlerden ele 

alacağız. Öncelikle belirtmek istiyorum ki, aramızda çok değerli katkı 

yapacak konuklarımız var ve değerli konuşmacılardan süre konusundaki 

kurallara uymalarını özellikle istirham edeceğim ve bu toplantının 

uygulamada çok yoğun konuları oluşturan bu konunun, bir açık tartışma 

halinde gerçekleşmesini sağlamaya gayret edeceğim, tabi sizlerin de 

katkılarıyla.

Müdafi kimdir, bu kural ne zaman hukukumuza girdi? Müdafi kim 

görevlendiriyor veya görevlendirmesi gerekir? Ücretini kim ödüyor, nasıl 

ödüyor, ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Değişik yönleriyle bu konuyu bugün 

tartışacağız. 



Doç. Dr. Çetin ARSLAN 
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 

GİRİŞ

Bilindiği üzere, “ceza muhakemesi” tez, antitez ve sentez faaliyetlerinden 
1oluşan diyalektik bir ilişkidir.  Bu ilişkide geçmişte yaşandığı iddia olunan bir 

fiilin gerçekte vuku bulup bulmadığı; vuku bulmuş ise, bunun fail tarafından 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve keza fail tarafından yapılmışsa onun 

ceza hukukundaki durumu ortaya konulmaktadır. 

Ceza muhakemesinde iddianın (tezin) savcı, savunmanın (antitezin) 

şüpheli/sanık (ve müdafi) ve yargılamanın (sentezin) ise hâkim tarafından 

yapılması karşısında, adil/dürüst bir muhakemeden söz edebilmek için, 

anılan süjelerin her birinin görev, sorumluluk ve birbiriyle ilişkilerinin açıkça 

düzenlenmiş olması; keza muhakeme sürecinde kendilerine sunulan hak ve 
2olanakların dengeli olması   ve özellikle sanık aleyhine bozulmamış 

bulunması zorunludur.

Peki, böyle olmazsa ne olur? 

İddia, savunma ve yargılama makamların birinin yer almadığı veya 

işlevini tam anlamıyla yerine getiremediği bir oluşuma “mahkeme”, burada 

yapılan işlemlere de “muhakeme” demek mümkün olur mu?

Örneğin yargılamanın hızlandırılması/iş yoğunluğu veya personel 
3tasarrufu gerekçesiyle “savcı” bulunmayıverse  veya sanığın doğruyu 

1 Erem, Faruk, Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması Hukuku, 6. Baskı, Işın Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara 
(tarihsiz), s. 1 vd. 

2 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre, adil yargılamanın ilk ve en önemli gereği, taraflar arasında 
silahların eşitliği, yani mahkeme önünde sahip bulunulan hak ve yükümlülükler bakımından taraflar (iddia 
ve savunma) arasında tam bir eşitliğin gözetilmesi ve bu dengenin yargılama boyunca korunması, başka bir 
deyişle mücadelenin eşit silahlarla yapılmasıdır (bkz. Gözübüyük, A.Şeref/ Gölcüklü, A.Feyyaz, AİHS ve 
Uygulaması, 5. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 291).



söylemesini sağlamak amacıyla (!) “müdafiden” bir süre uzak tutulsa ya da 

savunmanın delilleri öğrenmesi belirli bir zaman zarfında kısıtlansa kıyamet 

mi kopar?
4Bu koşullarda ceza muhakemesinin amacı olan “maddi gerçeğe”  ulaşmak 

mümkün olur mu?

Böyle bir yapıda diyalektik ilişki/yöntem söz konusu olabilir mi? 

Bu yöntemle kolektif  bir hükme varılması olası mı?

Ve nihayet, böyle bir oluşumda hasbelkader/ şu veya bu şekilde maddi 

gerçeğe ulaşılsa bile, bundan tarafların ve/veya kamuoyunun tatmin olması 

ve suçla bozulan toplumsal barışın tekrar kurulması mümkün olur mu?

Bu sorulara olumlu yanıt vermenin kolay olmadığı açıktır. O halde 

yapılması gereken nedir?
Basittir. 

Çağdaş demokrasilerde ne yapılmışsa o yapılmalıdır; nasıl yapılmışsa öyle 

yapılmalıdır. Ve bu görünüşte değil, içselleştirilerek/ özümsenerek, isteyerek 

yapılmalıdır.

Çalışmamızda ceza muhakemesinin temel unsurlarından biri olan 

bireysel savunma yanında, kolektif  savunma süjesi olarak yer alan müdafiin 

atanması hususu -sosyal hukuk devleti perspektifinden- Yargıtay uygulaması da 

gözetilerek kısaca irdelenecektir.

I.- CEZA MUHAKEMESİNDE SAVUNMA

A.- GENEL OLARAK SAVUNMA 

Kelime olarak; “saldırıya karşı koyma, müdafaa”; “ bir kişiyi, bir düşünceyi 

doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma, savunu, müdafaaname” 
6anlamına gelen “savunma”;  ceza muhakemesi anlamında; suç işlediği sanılan 

3 Örneğin bkz. 6127 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”un 20. maddesi ile 5320 sayılı Kanun'un Geçici 3 ve 4. maddesine (RG, 
14.04.2011/27905).  Bu hükümler gereğince savcıların asliye ceza mahkemelerindeki kovuşturmaya 
katılmaması nedeniyle işbirliği sisteminden dönüldüğü, çelişme yönteminin uygulanması olanağının 
kalmadığı ve bu durumun adil yargılama hakkının ihlali anlamına geleceği yönündeki haklı eleştiriler ve 
yerinde gerekçeler için bkz. Yarsuvat, Duygun, “Türk Ceza Muhakemesi Sistemine Hâkim İlkeler: İtham 
Sistemimi mi Tahkik Sistemi mi?”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Köksal 
Bayraktar'a Armağan, Cilt 1, Sa. 2010/1,  İstanbul 2011, s. 377-388; Katoğlu, Tuğrul, “Asliye Ceza 
Mahkemelerinin Yeni Durum 'Silahların Eşitliği' Tartışmalarından 'Silahlara Veda'ya”, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar'a Armağan, Cilt 1, Sa. 2010/1,  İstanbul 
2011, s. 533-544.

4 Geçmişte yaşanmış bir olayın veya olaylar bütününün deliller aracılığı ile ortaya konulmasına maddi gerçek 
denilmektedir (Centel, Nur/Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden 
Geçirilmiş 7. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2010, s. 5-6 ve dn. 8). 

5 http://tdkterim.gov.tr/bts/, 10.01.2012. 
6 Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 135; Kocaoğlu, Sinan,  Müdafii, Yetkin Yayınları, Ankara 

2011, s. 63.



kişinin iddia edilen eylemi gerçekleştirmediği veya söz konusu fiilin suç 

oluşturmadığı ya da ceza ve/veya güvenlik tedbirini gerektirmediği (veya daha 
7az gerektirdiği) gibi hususların yetkili organ önünde dile getirilmesidir.  Daha 

kapsayıcı şekilde ifade etmek gerekirse, savunma kişiyi suçlamaya karşı fiili 

veya hukuki olarak korumayı amaçlayan faaliyetlerdir. 

Ceza muhakemesinin amacı iddia, savunma ve yargılama faaliyetlerinin 

işbirliği ile sanık haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu ilişkide şüpheli/sanık ve müdafii, iddia makamının 

karşısından -bir madalyonun iki yüzü örneğinde olduğu gibi- bütün olarak “savunma 
8 (müdafaa)”  tarafını oluşturmaktadır.

Şüpheli/sanık, savunma hakkı çerçevesinde kendini bizzat müdafaa 

edebileceği gibi, bir müdafiin yardımından da yararlanabilecektir. Bu 

bağlamda şüphelinin/sanığın kendi kendine savunmasına “bireysel savunma”, 

müdafii aracılığıyla yapılanına ise, “kolektif  savunma” denmektedir.  İsnat 

edilen fiilin işlenip işlenmediğine ilişkin olan ve şüpheli/sanık tarafından da 

yapılabilen savunma “maddi/fiili savunma” olarak anılırken; fiilin hukuk 

kuralları karşısındaki durumuna ilişkin olan ve aldığı eğitim itibariyle müdafi 
9tarafından yapılan savunmaya, “hukuki savunma” denmektedir.  

Şüpheli/sanık kural olarak bireysel savunma ile yetinme veya bunu 

kolektif  savunma ile destekleme ve müdafiini de serbestçe seçme hakkına 

sahiptir. Ancak bu hak, adaletin tecellisi/selameti açısından bazı hallerde 

sınırlanmış ve sanığın istemi olmasa bile savunmasına yardımcı olmak 
10 amacıyla müdafii görevlendirilmesi benimsenmiştir.

Anayasamızın 36/1. maddesinde; herkesin meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 

savunma ve adil yargılanma hakkına sahip olduğu belirtilmek suretiyle 

savunma hakkının temel haklardan olduğuna vurgu yapılmıştır. Önemle ifade 

edelim ki, bu hükümde bazı Anayasaların aksine (ör. 1957 Japon Anayasası 

md. 37; 1948 Kore Anayasası md. 9; 1935 Filipinler Anayasası md. III/1-17; 
111957 Polonya Anayasası md. 53/II)  müdafii yardımından yararlanma 

7 Centel, Nur Başar, Ceza Muhakemesinde Müdafi, Kazancı Hukuk Yayınları No: 29, İstanbul 1984, s. 1 ve 
dn.  2-3. 

8 Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 135.
9 Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 136.
10 Savunma makamı süjelerinin her birinin diğerinden bağımsız, kendine özgü hak yetkileri söz konusu olup; 

bu bağlamda kolektif  savunma bireysel savunmaya engel teşkil etmemektedir (Centel/Zafer, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, s. 135).

11 Lütem, İlhan, Yeni Anayasalar I-IV, Ankara 1953-54, s. 477 vd. (zkr. Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, s. 167 dn. 210). 



hakkına  açıkça yer verilmemiş ise de, “herkesin (bu çerçevede sanığın) meşru vasıta ve 

yollardan yararlanarak yargı mercileri önünde savunma hakkı”na sahip olması,  

meşru bir yol ve araç olarak müdafi yardımıyla savunmayı da kapsadığında 

şüphe yoktur.

B.- MÜDAFİ YARDIMIYLA SAVUNMA

1- Müdafi Kavramı

CMK'nin 2. maddesine göre;  “şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde 

savunmasını yapan avukat(a)” “müdafii (f. 1-c)” denmektedir. Uygulamada bu 

kavram ile çoğu zaman karıştırılan “vekil” ise, “katılan, suçtan zarar gören veya 

malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı” (f. 1-d) ifade 

etmektedir. Dolayısıyla şüpheli veya sanık tarafından vekâlet sözleşmesi ile 

seçilen avukata “vekil”, baro tarafından atanana ise “müdafii” denmesi doğru 

değildir. Ancak ne yazık ki, benzer özensizlik bizzat kanun koyucu tarafından 

da yapılmıştır. Gerçekten CMK md. 151/3'te  “… maddesinde sayılan suçlar ile 

terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen 

avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde 

tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabilir” 

şeklinde yer alan düzenlemeyle müdafi ve vekillik kavramları yekdiğeri yerine 

kullanılmıştır. Keza CMK'nin 149/2. maddesinde, “soruşturma evresinde, ifade 

almada en çok üç avukat hazır bulunabilir” ifadesinde, “müdafii” yerine genel 

nitelikteki “avukat” ibaresinin kullanılması da terminolojik açıdan isabetli 
12olmayan bir tutum olmuştur.

Doktrinde müdafiin hukuki durumuna ilişkin çeşitli görüşler bulunmakla 
13birlikte,  Avukatlık Kanunu'nun 1 ve 2. maddesinde yer alan avukatlığın 

hukuki mahiyeti ve amacı ile CMK'nin bütünü ve özellikle 149/1. 

maddesindeki “müdafiin yardımından yararlanabilir” ifadesi de gözetildiğinde, 

hukuki sorunların çözümünde şüpheli/sanığın yardımcısı olan bağımsız bir 

adalet organı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

2- Müdafiin Görevlendirilmesi

a) Genel Olarak

Ceza davasında savunma son derece önemlidir. Zira hukuk bilgisi ve 

tecrübesi nispeten az veya hiç olmayan, olsa bile bunu suçlama altındayken 

hakkıyla kullanamayan şüpheli ve sanık için müdafi yardımından yararlanmak 

12 Kocaoğlu, Müdafii, s. 306-307, 310. 
13 Bunlar “şüphelinin/sanığın sınırlı temsilcisi olduğu görüşü”, “şüphelinin/sanığın yardımcısı olduğu 

görüşü”, “mahkemenin yardımcısı olduğu görüşü” ve “bir adalet organı olduğu görüşü” olarak kategorize 
edilmektedir (Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 168-170). 



“savunma hakkı”nın tam anlamıyla kullanılmasının vazgeçilmez yolu ve 

ayrılmaz parçasıdır. 

Bizim sistemimize göre, şüpheli veya sanık ya da kanuni temsilcisi -aşağıda 

belirtilen istisnalar bir tarafa bırakılırsa- esas itibariyle müdafii seçip seçmemekte 
14

serbest olduğu gibi, seçecekse istediği avukatı belirlemede özgürdür.  Bu 
15

bağlamda şüpheli veya sanık, “soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında” bir 
16 veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilecek ve bu esas olarak 

üç şekilde olacaktır:

Bunlardan birincisi -ki bunun kural olduğunu söyleyebiliriz-  şüpheli veya 

sanığın veya bulunması halinde kanuni temsilcisinin özgür iradesiyle istediği 

müdafi seçmesidir (ihtiyari müdafi) (CMK md. 149/1, 150/1). 

İkincisi, mali veya daha teknik ifadesiyle adli yardım amacıyla şüpheli veya 

sanığın istemi üzerine mahkeme veya yetkili organca (bizim sistemimizde 

baro tarafından) atanmasıdır (CMK md. 150/1).

Nihayet üçüncüsü ise, muhakeme veya müdafaa gerekleriyle ve kanun 

zoruyla yani mecburi olarak yapılan atamadır (zorunlu/mecburi müdafi) (CMK 

md. 150/2-3).  

Belirtelim ki, atama yoluyla yapılan görevlendirmeler, şüpheli veya 

sanığın sonradan müdafi seçmesi halinde sona erer (CMK md. 156/3).

b) Savunmanın Gereği Olarak “Zorunlu Müdafi” Atama

Biraz önce belirtildiği üzere kanun koyucuların benimsediği sisteme göre, 

ceza muhakemesinde sanığın müdafii tarafından savunulması “ihtiyari” veya 

“zorunlu (mecburi)” olabilmektedir. Bu bağlamda müdafii aracılığıyla savunma 

yapma hakkının/olanağının şüpheli veya sanığa bırakıldığı hallerde görev 

yapan müdafie “ihtiyari müdafi”; görevlendirilmesi konusunda şüpheli veya 

sanığın iradesinin herhangi bir önem taşımadığı hallerde görev yapana ise 

“zorunlu/mecburi müdafi”  denmektedir. İhtiyari (isteğe bağlı) veya zorunlu 

savunma, sanığın seçeceği müdafi tarafından yapılabileceği gibi (seçilmiş 

müdafii), soruşturma veya kovuşturma organının istemiyle baroca 

görevlendirilen bir müdafii (atanmış müdafii) tarafından da yapılabilecektir ki 

14 Kunter, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, Dokuzuncu 
Bası, İstanbul 1989, no. 130-131.

15 CMK'nin “Tanımlar” başlıklı 2/1. maddesine göre; “e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç 
şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, / f) Kovuşturma: İddianamenin 
kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi” ifade eder.

16 Bu sayı soruşturma evresinde ifade almada üçten fazla olamaz (CMK md. 149/2). 
17 Centel, Ceza Muhakemesinde Müdafii, s. 4-7; Kocaoğlu, Müdafii, s. 121.



bu durum savunma yapacak avukatı zorunlu müdafii konumuna 
18sokmayacaktır.

1412 sayılı CMUK kural olarak ihtiyari müdafilik sistemini benimsemiş, 

sınırlı bazı hallerde ise zorunlu müdafilik statüsü öngörülmüştür. Keza 

CMK'de de aynı yol izlenmiş, ancak zorunlu müdafilik halleri önemli ölçüde 

genişletilmiştir. CGK'nin 17.02.2009 tarih, 2008/1-172 esas ve 2009/26 

karar sayılı içtihadında da belirtildiği üzere; 

aa) şüphelinin/sanığın 18 yaşını doldurmamış olması (CMK md. 150/2), 

bb) şüphelinin/sanığın sağır ve dilsiz olması (CMK md. 150/2),

 cc) şüphelinin/sanığın kendisini savunamayacak derecede malul olması 

(CMK md. 150/2),  

dd) soruşturma ve kovuşturma yapılan suçun cezasının alt sınırının 5 
19yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi (CMK md. 150/3), 

ee) şüphelinin/sanığın tutuklanma talebiyle sorguya sevk edilmesi (CMK 

md. 101/3), 

ff) kaçak sanık hakkında duruşma yapılması (CMK md. 247/3), 

gg) şüphelinin/sanığın resmi bir kurumda kusur yeteneğinin araştırılması 

için gözlem altına alınmasına karar verilmesi (CMK md. 74/2) ve

 ğğ) sanığın duruşmanın düzenini bozduğu hallerde yargılamaya 

yokluğunda devam edilmesi (CMK md. 204),

Hallerinde, şüphelinin/ sanığın müdafii yoksa istemi olup olmadığına 

bakılmaksızın ve hatta istememesi halinde baro tarafından bir müdafii 
20 21görevlendirilir ki  buna “zorunlu (mecburi) müdafii” denir.  Belirtelim ki, 

maddenin Hükümet ve Komisyon Tasarısına ilişkin gerekçelerinde de bu 

18  Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 176-178; Karakehya, Hakan, Ceza Muhakemesinde Zorunlu 
Müdafilik, Uğur Alacakaptan'a Armağan, Cilt 1, İstanbul 2008, s. 422.

19 “…01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY'nın 150. maddesinin 3. fıkrasının ilk hali; 
“Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada 
ikinci fıkra hükmü uygulanır” şeklinde iken, 06.12.2006 gün ve 5560 sayılı Yasanın 21. maddesi ile; “Alt sınırı 
beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra 
hükmü uygulanır” olarak değiştirilmiştir./ Anılan yasa maddesinde açıkça “alt sınırı beş yıldan fazla hapis 
cezasını gerektiren suçlarda” müdafii görevlendirilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, alt sınırı beş 
yıl olan suçlar bu kapsamın dışında bırakılmıştır./ Bununla birlikte aynı Yasanın 196. maddesinin 2. 
fıkrasındaki; “sanık alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis”, istinafa ilişkin 272/1. maddesindeki; “onbeş yıl ve 
daha fazla hapis”, temyize ilişkin 286. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentlerindeki; “beş yıl veya daha az 
hapis”, aynı fıkranın f  bendindeki; “on yıl veya daha az hapis”,  temyizde duruşmaya ilişkin 299. maddedeki; 
“on yıl veya daha fazla hapis” şeklindeki ifadeler göz önüne alındığında, yasa koyucunun bu ifade tarzını, 
bilinçli olarak tercih ettiği ve alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçları zorunlu müdafilik kapsamına 
almadığı sonucuna ulaşılmaktadır…” Yargıtay CGK, 11.10.2011, 2011/10-182, 2011/204 (Karar 
yayınlanmamış olup, tam metni ektedir).

20 Karş. Ladewig, Hans-Meyer, “Adil Yargılanma Hakkı –II” (Çev. Hakan Hakeri), Adil Yargılanma Hakkı 
ve Ceza Hukuku, Ankara 2004, s. 96.



tespitleri teyit eder şekilde; [Madde, ceza soruşturmasında veya davasında avukat 

atanmasıyla ilgili temel esasları içermektedir. Aslında ceza davasında bir avukattan 

yararlanılabilmesi temel bir haktır. Ancak bunun sağlanması, ülkenin koşullarıyla 

orantılıdır./ Maddeye göre avukatın seçilmesi ve atanması şüpheli veya sanığın iradesine 

bağlıdır. Ancak adı geçenler bu seçimi yapabilecek durumda değillerse, istemleri hâlinde 

kendilerine 156 ncı madde uyarınca avukat seçilir ve atanır./ İkinci fıkra, zorunlu 

olarak avukat atanmasını gerektiren hâlleri göstermektedir. Bunlar,  şüpheli veya 

sanığın:/1. On sekiz yaşını doldurmamış,/2. Sağır veya dilsiz,/3. Kendisini 

savunamayacak derecede malûl olmasıdır./Bu kişilerin avukatı yoksa bunlara istemleri 

aranmaksızın avukat atanacaktır (Hük. Tas. m. 150/ Gerekçe)”; “Tasarının 150 nci 

maddesi, başlığı “Müdafiin görevlendirilmesi” şeklinde değiştirilmek, maddeye üçüncü 

fıkra olarak, belli bir cezanın üzerindeki suçlarda zorunlu müdafiliği öngören bir 

düzenleme eklenmek suretiyle kabul edilmiştir (Koms. Tas. m. 150/ Gerekçe)] 

ifadelerinin yer aldığını görüyoruz. 

c) Mali/Adli Yardım Amacıyla Müdafii Tayini

06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik CMK'nin 

150/1. maddesine göre; öncelikle “Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi 

seçmesi…” istenmekte; “…şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını 

beyan ederse, istemi halinde bir müdafi…” görevlendirilmektedir. Bu hükmün 

düzenleme yeri ve şekli itibariyle “zorunlu müdafilik” statüsü öngörüp 

öngörmediği tartışmalara neden olmuştur. Örneğin Yargıtay 10. Ceza 

Dairesi CMK'nin 150/1. maddesine gereğince, sanığın istemi üzerine baroca 

atanan avukatın “zorunlu müdafii” statüsünde olduğundan hareketle; 

duruşmada hazır bulunmasının mecburi olduğunu kabul etmiş (CMK md. 

188/1) ve buna bağlı olarak yokluğunda verilen hükmün sanığa tefhim 
22-23edilmesini temyiz süresinin başlangıcına esas almamıştır, .

 21 Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s. 484-485; Centel/Zafer, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, s. 177; Ünver, Yener / Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Ankara 
2011, s. 223-227; Özbek, Veli Özer/ Kambur, M. Nihat/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2011, s. 542-543; Yaşar, Osman, Uygulamalı ve Yorumlu Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Cilt 1, 4. Baskı, Ankara 2009, s. 1187-1189; Taşdemir, Kubilay/Özkepir, Ramazan, 
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Cilt 1, 3. Bası, Ankara 2007,  s.599; Karakehya, s. 422.

 22 “…Sanık için görevlendirilmiş olan müdafiin Türkiye'nin taraf  olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin (AİHS'nin) 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ve CMK'nin 150. maddesi uyarınca 
'zorunlu müdafi' konumunda bulunması, CMK'nin 188. maddesinin 1. fıkrasında kanunun zorunlu 
müdafiliği kabul ettiği durumlarda müdafiin duruşmada hazır bulunmasının şart olarak öngörülmesi, bu 
zorunluluğa rağmen müdafiinin yokluğunda verilen hükmün sanığa tefhiminin kanun yoluna başvuru 
süresinin başlangıcına esas olmak üzere geçerli bir tefhim olarak kabul edilmesine olanak bulunmaması 
nedeniyle; sanık müdafiinin, hükmün kendisine tebliğ edildiği 29.09.2010 tarihinden itibaren bir haftalık 
süre geçmeden 05.10.2010 tarihindeki temyizinin süresinde olduğu kabul edilerek inceleme yapılmıştır./ 



“Resen avukat tayini/ zorunlu müdafilik” ile “adli yardım”ın birbirinden farklı 

kurumlar olduğu hususunu gözden kaçıran bu görüş ve uygulamaya 
24

katılmıyoruz.  Zira geniş anlamda adli yardım -konumuzla sınırlı olarak- 

kendisini savunmak için müdafii yardımından yararlanmak isteyen ancak, 

ekonomik gücünün yetersiz olması nedeniyle bunu yapamayan şüpheli veya 

sanığa ücretsiz müdafi tayin edilmesidir (bkz. Av. K md. 176-180;  HMK md. 
25334-340).  Böylece sosyal hukuk devletinin gereklerinden olan ve 

Anayasamızda da tanınan hak arama özgürlüğünün (AY md. 36/1) önündeki 

iktisadi engellerin kaldırılması öngörülmektedir. Oysa zorunlu müdafilik, 

şüpheli veya sanığın ruhsal ve fiziksel durumu ile isnat edilen suçun ciddiliği 

ve kişisel savunmanın özellikle desteklenmesini gerektiren özel bazı hallerde, 

adil bir muhakemenin zorunlu kılması nedeniyle, şüpheli veya sanığın 

CMK'nin 150. maddesinin 1. fıkrasında, seçebilecek durumda olmadığını beyan edip istemesi halinde 
sanığa bir müdafi görevlendirileceği öngörülmüştür./ AİHS'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendine 
göre, kendisini savunamayan veya malî olanağı olmadığı için avukat tutamayan sanık, adaletin selameti 
gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın parasız yardımından yararlanma hakkına 
sahiptir./ CMK'nin 151. maddesinin 1. fıkrasında, '150. madde hükümlerine göre görevlendirilen müdafi, 
duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten 
kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemleri yapar. Bu 
durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir' hükmü yer 
almaktadır./ CMK'nin 188. maddesinin 1. fıkrasında kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği durumlarda 
müdafiin duruşmada hazır bulunmasının şart olduğu belirtilmiştir./ Yabancı uyruklu olan ve Türkçe 
bilmeyen sanığa talebi üzerine görevlendirilmiş olan müdafi AİHS'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi 
ve CMK'nin 150. maddesi uyarınca 'zorunlu müdafi' konumundadır. Sanığın sorgusu bu müdafi 
huzurunda yapılmış, ancak son oturuma katılmayan müdafi ile ilgili olarak CMK'nin 151. maddesinin 1. 
fıkrası gereğince işlem yapılmadan sanık hakkında hüküm kurulmuştur./ Açıklanan durumlara göre; 
CMK'nin 151. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlem yapılması gerektiği gözetilmeden ve aynı Kanunun 188. 
maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak, müdafiinin yokluğunda hüküm kurulması suretiyle sanığın savunma 
hakkının kısıtlanması,/ Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, 
diğer yönleri incelenmeksizin, CMK'nin 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA… 
oybirliğiyle karar verildi…” (Yargıtay 10. CD, 31.05.2011, 2011/5609 -2011/4743). 

 23 Belirtelim ki, doktrin ile yargısal uygulamalarda istikrarlı şekilde ve tam bir uyum içinde benimsendiği 
üzere, müdafii veya vekille temsil edilen işlerde; sanık, katılan, malen sorumlu veya diğer tarafların yüzüne 
karşı verilen hükümlerde kanunda öngörülen süreler kural olarak tefhimden itibaren işlemeye 
başlamaktadır. Zorunlu müdafii örneğinde olduğu gibi, duruşmada hazır bulunması emredici şekilde 
öngörülen süjeler açısından (bkz. CMK md. 188/1) ise bu süreler, usulüne uygun şekilde yapılmış 
tebliğden itibaren işleyecektir.

24 Nitekim, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı sıfatıyla anılan karara karşı CMK md. 308 gereğince  yaptığımız 
itiraz başvurusu Yargıtay Ceza genel Kurulu'nun 11.10.2011 tarih ve 2011/10-182 E., 2011/204 K. sayılı 
kararıyla kabul edilmiştir  (Karar henüz yayınlanmamış olup, tam metni ektedir). 

25 Donay, Süheyl, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, İÜHF Yayınları No: 647, 
İstanbul 1982, s. 158. Belirtelim ki, HMK ve diğer mevzuat hükümleri dikkate alındığında “adli yardım”; 
ekonomik durumunun kötülüğü/ fakirliği nedeniyle bir davanın (iddia ve savunmanın, geçici hukuki 
koruma taleplerinin veya icra takibinin) gerektirdiği mali yüklerden geçici olarak muaf  tutulması olarak 
tanımlanabilir (Av. K md. 176-180;  HMK md. 334-340). Nitekim 19.03.1969 ve 1136 sayılı “Avukatlık 
Kanunu”nun (RG, 7.04.1969/ 13168)  176. maddesinde de “adlî yardım”;  “avukatlık ücretlerini ve diğer 
yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin 
sağlanması” olarak düzenlenmiş ve aynı Kanun'unda 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer 
kanunlardaki adlî yardıma ilişkin hükümler saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.  



26istemine bakılmaksızın müdafii görevlendirilmesidir.  Nitekim CMK'nin 

74/2, 101/3, 150/2-3, 204/1 ve 247/3. maddelerinde düzenlenen hallerde, 

şüpheli veya sanığın istemi bulunmasa, hatta açıkça avukat istemese dahi 
27

müdafii görevlendirme zorunluluğu bulunduğu halde,  CMK'nin 150/1. 

maddesinde, suçun niteliği/ ağırlığı, kişinin fiziksel veya ruhsal yetersizliği ya 

da savunma için özel hassasiyet gerektiren bir zorunluluk bulunmamakta, 

sadece ekonomik gücünün yetersiz olması nedeniyle, Av. K md. 176-180 ile 

HMK md. 334-340'deki düzenlemeler paralellinde ücretsiz olarak müdafi 

tayin edilmekte/adli yardımda bulunulmaktadır. Dikkat edilirse, burada 

müdafii atanıp atanmaması konusunda belirleyici olan şüpheli veya sanığın 

istemi/iradesi olup; soruşturma veya kovuşturma organının resen müdafi 

atanmasını sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu 

müdafilik statüsü zorunlu değil, “atanmış ihtiyari müdafilik” olup,  

vekâletname ile sanık veya şüpheli tarafından seçilen müdafiden herhangi bir 

farklılığı bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay CGK ile özel dairelerin (10. 

CD'nin bazı kararları hariç) süregelen uygulamasında anılan hallerde atanan 

müdafii zorunlu müdafii olarak kabul edilmediğinden, yokluğunda hüküm 
29verilmesi bozma nedeni olarak görülmemektedir. 

II.- SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE MÜDAFİ 

GÖREVLENDİRİLMESİ 

26 Donay, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, s. 158.
27 “…1412 sayılı CYUY, kişisel savunmada kural olarak ihtiyari müdafilik sistemini benimsemiş, sınırlı bazı 

hallerde ise zorunlu müdafilik sistemini getirmiştir. 5271 sayılı CYY ise zorunlu müdafilik sistemini, önemli 
ölçüde genişletmiştir. Bu Yasaya göre; müdafii bulunmayan şüpheli veya sanığın, çocuk, kendini 
savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması (150/2. md.), soruşturma veya kovuşturma 
konusu suçun cezasının alt sınırının 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi (150/3. md.), resmi bir 
kurumda kusur yeteneğinin araştırılması için gözlem altına alınmasına karar verilecek olması (74/2. md.), 
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi (101/3. md.), davranışları nedeniyle hazır bulunması halinde 
duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokan sanığın yokluğunda duruşma yapılması (204/1. 
md.) ve kaçak sanık hakkında duruşma yapılması (247/3. md.) hallerinde, şüpheli veya sanığın istemi 
bulunmasa hatta açıkça müdafii istemediğini beyan etse bile müdafii görevlendirme zorunluluğu 
bulunmaktadır…”  Yargıtay CGK, 11.10.2011, 2011/10-182, 2011/204 (Karar yayınlanmamış olup, tam 
metni ektedir). 

28 Ünver/ Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku,  s. 223; Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, s. 178-180.
29 “…Yargılama aşamasında CYY'nın 150/1 ve 156. maddeleri uyarınca sanığın istemi üzerine, baro 

tarafından görevlendirilen müdafiin, zorunlu müdafii konumunda olmaması nedeniyle, aynı Yasanın 
188/1. maddesi kapsamında, yapılan tüm oturumlarda hazır bulunması zorunluluğu yoktur. Bu madde 
uyarınca görevlendirilen müdafiin, vekâletname ile sanık veya şüpheli tarafından savunma görevi için 
belirlenen müdafiden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, herhangi bir yasal 
dayanağı olmamasına karşın şüpheli veya sanığın istemde bulunması nedeniyle kendisine baro tarafından 
görevlendirilen müdafie, vekâletname ile seçilen müdafie göre ayrıcalıklı bir konum verilmiş olunacaktır. 
Bununla birlikte, vekâletname ile belirlenen müdafiden farklı olarak, CYY'nın 150/1. maddesine göre 
görevlendirilen müdafiin görevini yerine getirmediği durumlarda, mahkemece yerine 151/1. maddesi 
uyarınca başka bir müdafii görevlendirilecektir…” Yargıtay CGK, 11.10.2011, 2011/10-182, 2011/204 
(Karar yayınlanmamış olup, tam metni ektedir). 



Anayasamızın 2. maddesinde Cumhuriyetin temel nitelikleri sayılırken 

“sosyal bir hukuk devleti” olduğuna yer verilmiştir. Bütün uygar demokratik 

rejimlerin temel özelliklerinden biri olan “hukuk devleti”; en kısa tanımıyla 

bireyin hukuki güvenlik içinde bulunduğu ve devletin eylem ve işlemlerinin 

hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi;  “sosyal devlet” veya “refah devleti 

(walfare state)” kavramı ise, devletin toplumsal barışı ve adaleti sağlamak 

amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahalesini meşru ve gerekli gören 
30anlayışı ifade etmektedir.  

Anayasada sadece “sosyal devlet” veya “hukuk devleti” değil de “sosyal hukuk 

devleti” ibaresine yer verilmesi rastlantısal bir durum değildir. Zira sosyal 

hukuk devleti, sosyal devlet ile hukuk devletinin bir sentezini ve gelişmiş/ileri 
31aşamasını oluşturmaktadır.  Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu 

düşüncelerle;  “…sosyal devlet tamlamasının, Anayasa'nın Başlangıç kısmının 

sekizinci paragrafında açıklanan, doğuştan sahip olunan onurlu bir hayat sürdürme, 

maddi ve manevi varlığı bu yönde geliştirme hak ve yetkisinin kullanılmasına devletin 

sosyal adaletin gereklerince olanak sağlama yükümlüğünü anlattığı anımsanırsa, sosyal 

devletin hukuk devletinin ileri bir aşaması olduğu anlaşılır.” (AYM, 19.04.1988, 
321987/16-1988/8)  demektedir.  

Bir devletin “sosyal devlet” olarak kabul edilebilmesi için, herkese insan 

onuruna yakışır asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya yönelik tedbirleri alması 

(AY md. 49, 55, 60) vergi adaletini sağlaması (AY md. 73), özel mülkiyetin 

sosyal amaçlı projeler için kamulaştırma ve devletleştirme yoluyla 

kısıtlanmasına olanak tanıması (AY md. 7, 46), ekonomik kalkınmayı 

sağlayacak planlamalar yapması (AY md. 166) ve sosyal hakları sağlaması 

zorunludur. 

 “Sosyal haklar” çeşitli açılardan kategorize edilebilmekle birlikte amaçları 

göz önüne alındığında; devlete ister olumu ister olumsuz edimler yüklesin, 

ister toplu isterse bireysel olarak kullanılsın sosyal adaleti sağlamaya, 

eşitsizlikleri azaltmaya, toplum içindeki ekonomik bakımdan zayıf  olan sınıf, 
33grup ve kişileri korumaya yönelik haklardır.  Bu bağlamda çağdaş Anayasalar 

ile belli başlı uluslararası ve bölgesel insan hakları belgelerinde yer alan 

30 Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 
123-135. 

31 Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 1996, s. 79, 104; Ruhi, M. Emin, 1982 
Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003, s. 46-50.

32 Ruhi, 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme, s. 46-47.
33 Tanör, Bülent, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, İstanbul 1978, s. 11-109; Özbudun, Türk 

Anayasa Hukuku, s. 148. 



düzenlemelere bakıldığında “parasız adli yardım isteme hakkı”nın da sosyal 
34haklar arasında yer aldığını görüyoruz.  Gerçekten “BM Medeni ve Siyasi 

35Haklar Sözleşmesi”nin 14/3-d,  “Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 
36 37Cenevre Sözleşmesi”nin 72  ve nihayet “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin  

6/3-c maddesinde -savunma ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde de olsa- avukat 

yardımından yararlanma ve eğer gerekli maddi olanağı yoksa ücretsiz müdafi 
38 tayin hakkına yer verildiğini görüyoruz.

Anayasamızın 90/5. maddesi gereğince iç hukukumuz parçası olan 

AİHS'nin 6/3-c maddesinde her sanık (şüpheli) “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” 

hakkına sahiptir. Görüldüğü üzere Sözleşmede savunma hakkının 

uygulanması; “sanığın savunmasını kendisinin üstlenmesi”, “seçtiği bir avukat eliyle 

yürütmesi” ve nihayet “mali olanaklarının yetersizliği durumunda ücretsiz olarak 

(devletçe) görevlendirilen bir avukatın yardımından yararlanması” olmak üzere üç 
39başlık altında ele alınmıştır.  

Suçlanan kişinin savunmasını kendisinin yapması, bilinen en eski ve tabii 

yöntemdir. Sözleşmenin bu hakkı tanındığı açıktır. Bunun yanında şüpheli 

veya sanığın savunmasında hukuk bilgisi ve deneyimi olan bir avukatın 

yardımından yararlanmak istemesi de söz konusu olabilir. Sözleşmenin bu 

hakkı güvenceye aldığı da ortadadır. Ancak burada ikili bir ayrım ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre, ilk yöntem kişinin savunmasında yardım almak 

istediği avukatı, ücretini ödeyerek kendisinin seçmesidir ki, olağan/normal 

34 Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar,  s. 101-102.

 35 “…Yargılanmada hazır bulunması ve kendisini ya doğrudan ya da kendi seçtiği avukat yardımı ile 
savunması; avukatı yoksa bu hakkının var olduğunun kendisine bildirilmesi; adaletin gerektirdiği her 
durumda kendisine bir avukat tayin edilmesi ve böyle durumlarda ödeme yapma olanağı yoksa bu yardımın 
parasız olarak sağlanması…” (www.  insanhaklarimerkezi. bilgi. edu. tr , 11.01.12).

36      “Her maznun, kendi müdafaası için lüzumlu olan delilleri ibraz etmek hakkını haiz olacak ve bilhassa 
şahitler ikame edebilecektir. Her maznunun, bizzat intihap edeceği ehliyetli bir müdafi tarafından 
müzaheret görmeye hakkı olacaktır. Bu müdafi onu serbestçe ziyaret edebilecek ve müdafaasını hazırlamak 
için lüzumlu olan kolaylıkları görecektir./ Şayet maznun bir müdafi intihap etmemiş olursa, hami devlet 
ona bir müdafi temin edecektir. Eğer maznun ağır bir ithama muhatap olacaksa ve hami bir devlet ve 
mevcut olmazsa, şamil devlet, maznunun muvafakati şartıyla, ona bir müdafi temin eyleyecektir.” (bkz. 
http://www. msb.gov.tr/ asad/ Askeri Mevzuat/ Uluslararasi Antlasmalar/ Silahli Catisma Hukuku/ 
SCH3.html,11.01.12). 

37 Bkz.  http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/madde6.htm, 12.01.12.
38 Benzer şekilde  “İnsan Haklarına Dair Amerikan Sözleşmesi”nin 8 ve “Afrika (Banjul) İnsanların ve 

Halkların Hakları Sözleşmesi”nin 7. maddesinde aynı nitelikte haklar düzenlenmiştir (Kocaoğlu, Müdafii, 
s. 60-61).

39 Güney, Dinç, Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sorularla Hukuk Dizisi No: 4, TBB Yayınları No: 
102, Ankara 2006, s. 300.



olan işleyiş budur. Ancak sanık veya şüphelinin ekonomik olanakları buna 

elvermeyebilir. Bu durumda da şüpheli veya sanığın ücretsiz olarak bir 

avukatın yardımından yararlanması söz konusu olabilecektir ki, bu da istisna 
40olan ikinci yoldur. Yalnız bunun için üç koşulun bulunması zorunludur:

 Şüpheli veya sanığın kendi atadığı bir avukatı olmamalıdır.

 Avukat edinmek için gereken akçalı olanaklardan yoksun olmalıdır.

 Muhakemede adaletin gerçekleşmesi için bir avukatın ücretsiz yardımı 

gerekmelidir. 

AİHM'ye göre sanığın mali olanaklarının yetersizliği mutlak yoksulluk 

olarak yorumlanmamalı; yargılamaya konu dava nedeniyle ortaya çıkan 

avukatlık ücretinin ödenmesi, şüpheli veya sanığın kendisinin ve ailesinin 

yaşam koşullarında önemli gerilemelere neden olacaksa, bu durum ekonomik 
41yetersizlik olarak değerlendirilmelidir.  Adaletin selametinin bu yardımı 

gerekli kılıp kılmadığı ise, davanın karmaşıklığı, isnat edilen suçun ciddiliği ile 

karşı karşıya kalınan cezanın ağırlığı ve şüpheli/sanığın kişisel durumu 
42 kıstasları göz önüne alınarak belirlenecektir.

Görüldüğü üzere AİHS md. 6/3-c'de yer alan ücretsiz müdafii/avukat 
43yardımından yararlanma hakkı mutlak değildir.   Oysa CMK'nin 150/1. 

maddesinde, “…şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını 

beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir” şeklinde yer alan 

düzenlenme, amacı aşacak şekilde herhangi bir araştırma yapılmaksızın istem 

ve beyan üzerine müdafi atanmayı zorunlu kılmaktadır. Adalet ve 

hakkaniyete uygun bir ceza muhakemesi için soruşturmanın başlangıcından 

itibaren -kanun yolları dâhil- soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir 

müdafiin yardımı gerekli ve yararlı ise de, Sözleşmedeki düzenlemeye paralel 

olacak şekilde ve avukatlık mesleğinin niteliği de gözetilerek, sistem öncelikle 

40 Güney, Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, s. 311.
41 Güney, Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, s. 311-312; Yeterli mali olanaktan yoksunluk halinin 

ispatı bu yardımı talep eden kişiye aittir (Croissant v. Germany, 25.09.1992, para. 37, zkr. İnceoğlu, Sibel, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı -Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında 
Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Beta Yayınları, İstanbul 2002, s. 318. 

42 Quaranta v. Switzerland, 24.05.1991, para 31-38; Boner v. U.K., 28.10.1994, para 44 (İnceoğlu, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, s. 318); Güney, Sorularla Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, s. 314. 

43 İnceoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, s. 318.
44 Savunma hakkı için bir eksiklik/zafiyet oluşturmamakla birlikte, Anayasamızda hâkim ve Cumhuriyet 

savcısı düzenlendiği halde, müdafilikten söz edilmemektedir. Savunmaya verilen önemin de bir ifadesi 
olarak bu eksiklik giderilerek açık Anayasal dayanak sağlanmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. 

Not: İş bu itiraz kanun yoluna “Yargıtay Cumhuriyet Savcısı” sıfatıyla (bkz. CMK md. 308)   tarafımdan 
gidilmiştir (Doç. Dr. Çetin ARSLAN). 



şüphelinin/sanığın serbest iradesiyle belirlediği müdafiin yardımından 

yararlanması üzerine kurgulanmalı, ücretsiz müdafi tayini ise, adil bir 

yargılama için gereken zorunlu haller ile mali gücün yetersiz olduğu hallere 

özgülenmelidir. 

SONUÇ

Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir 

hukuk Devleti olduğu (md. 2) , Devletin temel amaç ve görevleri arasında, 

kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 

hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 

surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın 

maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmak olduğu belirtilmiştir (md.9). Sosyal ve ekonomik görevlerin çok 

büyük bir mali kaynak gerektirmesi ve esasen bunların sınırlı olmasını da 

gözeten Anayasa koyucu,  Devletin diğer birçok ekonomik ve sosyal 

yükümlülüğü ile birlikte bunları, amaçlarına uygun öncelikleri de gözeterek 

malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğini hüküm altına 

almıştır (md.65). Keza Anayasamızda, hukuk devleti ilkesinin bir gereği 

olarak herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Yine Anayasanın 90/5. 

maddesine göre iç hukukumuzun parçası olan AİHS'nin “adil yargılanma 

hakkı”  başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında da;  her sanığın en azından 

kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, 

anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; savunmasını hazırlamak 

için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; kendi kendini savunmak veya 

kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak, eğer savunmacı 

tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti 

gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın yardımından, para 

ödemeksizin yararlanabilmek ve nihayet iddia tanıklarını sorguya çekmek 

veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar 

altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek haklarına sahip 

olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, CMK'de savunma hakkına ve 

müdafi yardımından yararlanmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. 

Bu bağlamda kural olarak ihtiyari müdafilik sitemini benimseyen CMK, 

suçun ciddiliği ile cezanın ağırlığı, şüpheli veya sanığın fiziksel ve ruhsal 



engelleri ve savunmanın özel olarak desteklenmesini gerektiren bazı hallerde 

ise “zorunlu müdafiliği” kabul etmiştir. Bunun yanında, şüpheli veya sanığın 

mali gücünün yetersizliği nedeniyle müdafi edinememesi durumunda, isteği 

üzerine kendisine baro tarafından müdafi atanması olanağı da sağlanarak bir 

tür “adli yardım” yolu öngörülmüştür.

Görüldüğü üzere, savunma hakkı ve müdafi yardımından yararlanma 

konusunda mevzuatımızda esas itibariyle kısıtlayıcı bir düzenleme 
44bulunmamaktadır.  Bununla birlikte özellikle uygulamada ortaya çıkan bazı 

sorunların bulunduğu da bir vakıadır. Bu çerçevede şu tespitler de 

bulunabiliriz:

Muhakeme gereklerinden kaynaklanan “zorunlu müdafilik” halleri ile mali 

yetersizlik halinde tayin edilen “ücretsiz müdafi”, sosyal hukuk devletinde 

savunma ve adil yargılanma hakkının gereklerine uygun ve kanımızca yeterli 

uygulamalardır. Esasen sosyal devlet sağladığı haklar ve üstlendiği ekonomik 

ve sosyal işlevlerle hukuk devleti ile fonksiyonel bir köprü kurmakta, onun 

gelişmiş bir aşaması olarak adeta ete kemiğe bürünmektedir. 

Ekonomik gücünün yetersizliği nedeniyle bir avukatın yardımından 

yararlanamayan kişinin ceza muhakemesinde savunmasız bırakılması, sosyal 

hukuk devletinde kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu nedenle CMK' de 

bir tür adli yardım öngören 150. maddenin 1. fıkrası, amacı itibariyle yerinde 

ise de, ifade tarzı nedeniyle, gerçek ihtiyaç durumunun araştırılmasına olanak 

tanımamakta, bu da isteyen her şüpheli ve sanığa ücretsiz müdafi tayin 

edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Suçun türüne, cezanın ağırlığına, şüpheli veya sanığın durumuna veya 

mali gücüne bakılmaksızın, her şüpheli veya sanığa ücretsiz avukat/müdafii 

tayin etmek genelde sosyal devletin özelde ise AİHS ve diğer insan hakları 

belgelerinin bir gereği olduğu söylenemez. Öte yandan, böyle bir anlayış bir 

taraftan avukatlık mesleğinin özüne, bağımsızlığına ve gereklerine uygun 

olmadığı gibi, bu konudaki gerçek ihtiyaçların belirlenmesine, giderilmesine, 

kaynakların verimli kullanılmasına ve sonuç olarak temel amaca da uygun 

değildir.
AİHM'nin Kamanski-Avusturya davasında işaret ettiği üzere, adli yardım 

yoluyla ücretsiz bir müdafi tayin etmek tek başına savunma hakkına saygı 

gösterildiği anlamına gelmemektedir. Zira AİHS hakları kuramsal veya hayali 

değil, uygulanabilir ve etkin şekilde güvence altına almayı amaçlamıştır. 

Yeterli bilgi birikimi ve tecrübesi olmayan kimi meslektaşlarımızın savunma 



görevini hakkıyla yerine getiremediği, hak kayıplarına ve hatta haksızlıklara 

neden oldukları gerçeğinin de bilinmesi karşısında, bu durumun adil 

yargılanma hakkı için bir tehlike oluşturduğu ortadadır. Dolayısıyla avukatlık 

mesleğindeki nitelik sorununun çözümü için biran önce esaslı tedbirler 

alınmalı; bu çerçevede hukuk öğretimi başta olmak üzere, objektif  bir 

avukatlık sınavı ve kıdem-liyakat esasına dayalı dereceli/ kademeli avukatlık 

sistemi konularında köklü değişikliklere gidilmelidir.  

Suça sürüklenen çocuklara yönelik olarak kabul edilen kimim özelliklere 

sahip hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk görevlisi/birimi uygulaması, bu 

alanda görev alan müdafiler için de kabul edilmelidir. 

Soruşturma aşamasında dosya inceleme ve örnek alma konusunda 

uygulama yaşanan ve savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran 

uygulamalar düzeltilmelidir. 

 Müdafilik ücretin belirlenmesi ve ödenmesi sürecinde avukatların ve bu 

bağlamda baroların devreden çıkartılarak idareye yetki verilmesine ilişkin 

düzenlemeler, savunma bağımsızlığı ilkesine uygun olarak yeniden 

düzenlenmelidir. 



EK:

(Zorunlu Müdafiliğe ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı)

T.C

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

Esas No : Karar No : İtirazname TUTUKLU

2011/10-182              2011/204               2011/39538

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Kararı veren

Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi

Mahkemesi : Bakırköy 5. Ağır Ceza 

Günü : 31.08.2010

Sayısı : 405-225

Davacı : K.H

Sanık : Jalnak Ashraf  Mohammed Alshakhı

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık Jalnak Ashraf  

Mohammed Alshakhı'nin 5237 sayılı TCY'nın 188/3, 62, 52, 53 ve 54. 

maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 2.000 Lira adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ilişkin, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 

31.08.2010 gün ve 405-225 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyizi 

üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 31.05.2011 gün ve 

5609-4743 sayı ile; 

“Sanık için görevlendirilmiş olan müdafiin Türkiye'nin taraf  olduğu 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS'nin) 6. maddesinin 3. fıkrasının 

(c) bendi ve CMK'nın 150. maddesi uyarınca 'zorunlu müdafi' konumunda 

bulunması, CMK'nın 188. maddesinin 1. fıkrasında kanunun zorunlu 

müdafiliği kabul ettiği durumlarda müdafiin duruşmada hazır bulunmasının 

şart olarak öngörülmesi, bu zorunluluğa rağmen müdafiinin yokluğunda 

verilen hükmün sanığa tefhiminin kanun yoluna başvuru süresinin 



başlangıcına esas olmak üzere geçerli bir tefhim olarak kabul edilmesine 

olanak bulunmaması nedeniyle; sanık müdafiinin, hükmün kendisine tebliğ 

edildiği 29.09.2010 tarihinden itibaren bir haftalık süre geçmeden 05.10.2010 

tarihindeki temyizinin süresinde olduğu kabul edilerek inceleme yapılmıştır.

CMK'nın 150. maddesinin 1. fıkrasında, seçebilecek durumda olmadığını 

beyan edip istemesi halinde sanığa bir müdafi görevlendirileceği 

öngörülmüştür.

AİHS'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendine göre, kendisini 

savunamayan veya malî olanağı olmadığı için avukat tutamayan sanık, 

adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın 

parasız yardımından yararlanma hakkına sahiptir.

CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrasında, '150. madde hükümlerine göre 

görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak 

duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya 

mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemleri 

yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun 

ertelenmesine de karar verebilir' hükmü yer almaktadır. 

CMK'nın 188. maddesinin 1. fıkrasında kanunun zorunlu müdafiliği 

kabul ettiği durumlarda müdafiin duruşmada hazır bulunmasının şart olduğu 

belirtilmiştir.

Yabancı uyruklu olan ve Türkçe bilmeyen sanığa talebi üzerine 

görevlendirilmiş olan müdafi AİHS'nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi 

ve CMK'nın 150. maddesi uyarınca 'zorunlu müdafi' konumundadır. Sanığın 

sorgusu bu müdafi huzurunda yapılmış, ancak son oturuma katılmayan 

müdafi ile ilgili olarak CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası gereğince işlem 

yapılmadan sanık hakkında hüküm kurulmuştur.

Açıklanan durumlara göre; CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 

işlem yapılması gerektiği gözetilmeden ve aynı Kanunun 188. maddesinin 1. 

fıkrasına aykırı olarak, müdafiinin yokluğunda hüküm kurulması suretiyle 

sanığın savunma hakkının kısıtlanması ” isabetsizliğinden diğer yönleri 

incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.    

Yargıtay C.Başsavcılığınca 05.07.2011 gün ve 2011/39538 sayı ile;   

“A.- Yargıtay 10. Ceza Dairesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında 

hukuki uyuşmazlık, CMK'de kabul edilen 'zorunlu müdafilik' statüsü ile buna 

bağlanan hukuki sonuçlara ilişkindir.



B.- 1) Dosya incelendiğinde görüleceği üzere; Bakırköy 5. Ağır Ceza 

Mahkemesince 31.08.2010 tarihinde tesis edilen hüküm duruşmada bulunan 

sanığa tefhim edilmiş; kararın içeriği ile temyiz süresi ve bunun yöntemi 

tercüman aracılığıyla bütün hususları içerecek şekilde açıklanıp anlatılmıştır.

2) Sanık usulüne uygun şekilde 31.08.2010 tarihinde yapılan tefhime 

rağmen süresi içinde herhangi bir temyiz isteminde bulunmamış; ancak 

müdafii, gerekçeli kararın 29.09.2010' da tebliği üzerine 05.10.2010 tarihli 

temyiz dilekçesini sunmuştur.

3) Doktrin ile yargısal uygulamalarda istikrarlı şekilde ve tam bir uyum 

içinde benimsendiği üzere, müdafii veya vekille temsil edilen işlerde; sanık, 

katılan, malen sorumlu veya diğer tarafların yüzüne karşı verilen hükümlerde 

kanunda öngörülen süreler kural olarak tefhimden itibaren işlemeye 

başlamaktadır. Zorunlu müdafii örneğinde olduğu gibi, duruşmada hazır 

bulunması emredici şekilde öngörülen süjeler açısından (bkz. CMK md. 

188/1) ise bu süreler, usulüne uygun şekilde yapılmış tebliğden itibaren 

işleyecektir.

C- 1) Yargıtay 10. Ceza Dairesi, CMK'nun 150/1. maddesine göre sanığın 

istemi üzerine baroca atanan avukatın 'zorunlu müdafii' statüsünde 

olduğundan hareketle; duruşmada hazır bulunmasının mecburi olduğunu 

kabul etmiş ve buna bağlı olarak da sanığa yapılan tefhimi temyiz süresinin 

başlangıcına esas almamıştır.

2) Yasa koyucuların benimsediği sisteme göre, ceza muhakemesinde 

sanığın müdafii tarafından savunulması 'ihtiyari' veya 'zorunlu (mecburi)' 

olabilmektedir. Bu bağlamda müdafii aracılığıyla savunma yapma 

hakkının/olanağının şüpheli veya sanığa bırakıldığı hallerde görev yapan 

müdafie 'ihtiyari müdafi'; görevlendirilmesi konusunda şüpheli veya sanığın 

iradesinin herhangi bir önem taşımadığı hallerde görev yapana ise 

'zorunlu/mecburi müdafi' denmektedir. İhtiyari (isteğe bağlı) veya zorunlu 

savunma, sanığın seçeceği müdafi tarafından yapılabileceği gibi (seçilmiş 

müdafii), soruşturma veya kovuşturma organının istemiyle baroca 

görevlendirilen bir müdafii (atanmış müdafii) tarafından da yapılabilecektir ki 

(Nur Başar Centel, Ceza Muhakemesinde Müdafii, İstanbul 1984, s. 4-7; 

Sinan Kocaoğlu, Müdafii, Ankara 2011, s. 121); bu durum savunma yapacak 

avukatı zorunlu müdafii konumuna sokmayacaktır (Nur Centel/ Hamide 

Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası,  İstanbul 2010, s. 176-178; Hakan 

Karakehya, Ceza Muhakemesinde Zorunlu Müdafilik, Uğur Alacakaptan 'a 



Armağan, Cilt 1, İstanbul 2008, s. 422).

3) CGK'nin 17.02.2009 tarih, 2008/1-172 esas ve 2009/26 karar sayılı 

içtihadında da açıkça belirtildiği üzere; Türk yasa koyucusu belli başlı/sınırlı 

hallerde 'zorunlu/mecburi müdafiliği kabul etmiştir. Buna göre; a) 

şüphelinin/sanığın 18 yaşını doldurmamış olması (CMK md. 150/2), b) 

şüphelinin/sanığın sağır ve dilsiz olması (CMK md. 150/2), c) 

şüphelinin/sanığın kendisini savunamayacak derecede malul olması (CMK 

md. 150/2), d) soruşturma ve kovuşturma yapılan suçun cezasının alt 

sınırının 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi (CMK md. 150/3), e) 

şüphelinin/sanığın tutuklanma talebiyle sorguya sevk edilmesi (CMK md. 

101/3), f) kaçak sanık hakkında duruşma yapılması (CMK md. 247/3), g) 

şüphelinin/sanığın resmi bir kurumda kusur yeteneğinin araştırılması için 

gözlem altına alınmasına karar verilmesi (CMK md. 74/2) ve ğ) sanığın 

duruşmanın düzenini bozduğu hallerde yargılamaya yokluğunda devam 

edilmesi (CMK md. 204) hallerinde, şüphelinin sanığın müdafii yoksa istemi 

olup olmadığına bakılmaksızın ve hatta istememesi halinde baro tarafından 

bir müdafii görevlendirilir ki (karş. Hans-Meyer Ladewig, Adil Yargılanma 

Hakkı -II (Çev. Hakan Hakeri), Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, 

Ankara 2004, s. 96), buna 'zorunlu (mecburi) müdafii' denir (Cumhur Şahin, 

Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s. 484-485; Centel/ 

Zafer, s. 177; Yener Ünver/ Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. 

Baskı, Ankara 2011, s. 223-227; Veli Özer Özbek vd., Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2011, s. 542-543; Osman Yaşar, Uygulamalı ve 

Yorumlu Ceza Muhakemesi Kanunu, Cilt 1, 4. Baskı, Ankara 2009, s. 1187-

1189; Kubilay Taşdemir/ Ramazan Özkepir, Ceza Muhakemesi Kanunu 

Şerhi, Cilt 1, 3. Bası, Ankara 2007, s. 599; Karakehya, s. 422). Belirtelim ki, 

maddenin Hükümet ve Komisyon Tasarısına ilişkin gerekçelerinde de bu 

tespitleri teyit eder şekilde; [Madde, ceza soruşturmasında veya davasında 

avukat atanmasıyla ilgili temel esasları içermektedir. Aslında ceza davasında 

bir avukattan yararlanılabilmesi temel bir haktır. Ancak bunun sağlanması, 

ülkenin koşullarıyla orantılıdır./ Maddeye göre avukatın seçilmesi ve 

atanması şüpheli veya sanığın iradesine bağlıdır. Ancak adı geçenler bu 

seçimi yapabilecek durumda değillerse, istemleri hâlinde kendilerine 156 ncı 

madde uyarınca avukat seçilir ve atanır./ İkinci fıkra, zorunlu olarak avukat 

atanmasını gerektiren hâlleri göstermektedir. Bunlar, şüpheli veya 

sanığın:/1. On sekiz yaşını doldurmamış,/2. Sağır veya dilsiz,/3. Kendisini 



savunamayacak derecede malûl olmasıdır./ Bu kişilerin avukatı yoksa 

bunlara istemleri aranmaksızın avukat atanacaktır (Hük. Tas. m. 150/ 

Gerekçe; 'Tasarının 150 nci maddesi, başlığı 'Müdafiin görevlendirilmesi' 

şeklinde değiştirilmek, maddeye üçüncü fıkra olarak, belli bir cezanın 

üzerindeki suçlarda zorunlu müdafiliği öngören bir düzenleme eklenmek 

suretiyle kabul edilmiştir (Koms. Tas. m. 150/ Gerekçe)] ifadelerinin yer 

aldığını görüyoruz.

4) 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Kanunun 21. maddesi ile değişik 

CMK'nın 151/1. maddesine göre; öncelikle 'Şüpheli veya sanıktan kendisine 

bir müdafi seçmesi... ' istenecek; '...şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek 

durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi...' 

görevlendirilecektir. Görüldüğü gibi burada müdafii atanıp atanmaması 

konusunda belirleyici olan şüpheli veya sanığın iradesi olup; soruşturma 

veya kovuşturma organının herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla söz konusu müdafilik statüsü zorunlu değil, 'atanmış ihtiyari 

müdafilik' tir. (Ünver/ Hakeri, s.223; Centel/ Zafer, s. 178-180). Nitekim 

Yargıtay CGK ile özel dairelerin süregelen uygulamasında CMK'nin 151/1. 

maddesi gereğince atanan müdafii zorunlu müdafii olarak kabul 

edilmediğinden, yokluğunda hüküm verilmesi bozma nedeni olarak 

görülmemektedir.

D.- 1) Yüksek Dairenin bozma kararına esas aldığı AİHS'nin 6. 

maddesinin 3. fıkrası 'c' bendindeki düzenleme; müdafii atanmasında hangi 

hallerin adaletin selameti açısından zorunlu kabul edilmesi gerektiğine 

ilişkin tahdidi bir düzenleme getirmediğinden ve 'zorunlu müdafilik' 

hallerinin belirlenmesini taraf  devletlerin takdirine bıraktığından 

(Karakehya, s.424-425), somut olayımıza uymamaktadır. Zira yasa koyucu, 

adaletin selameti açısından zorunlu müdafilik hallerini sınırlı şekilde tespit 

ederken, anılan kurumu yukarıda 'II/C-3' başlığı altında zikredilen hallere 

özgülemiş ve konumuzla bağlantılı olarak CMK'nın 151/1. maddesindeki 

durumu bu kapsamda mütalaa etmemiştir.

2) Sanık Jalnak Ashraf  Mohammed Alshakhı yabancı olmakla birlikte; 

çocuk, sağır dilsiz veya kendisini savunamayacak derece malul 

olamadığından CMK'nın 150/2; kendisine isnat edilen suç için öngörülen 

cezanın alt sınırı 5 yıldan fazla olmadığından ise CMK'nın 150/3. maddeleri 

gereğince zorunlu müdafii atanması söz konusu değildir. O halde yargılama 

konusu dosyada sanığın istemi üzerine CMK'nın 150/1. maddesine göre 



atanan müdafi, zorunlu değil, atanmış ihtiyari müdafii olduğundan, sanık 

tarafından seçilmiş ihtiyari müdafiden farklı bir hukuki statüye sahip değildir. 

Bu nedenle yokluğunda karar verilmesi CMK'nın 151/1 ve 1881/1. 

maddesini ihlal etmemekte (bkz. CMK md. 289/1-e), bununla bağlantılı 

olarak, usulüne uygun şekilde sanığın yüzüne karşı verilen hükümde temyiz 

süresinin başlamasına engel oluşturmamakta ve son oturumda hazır 

bulunması zorunluluğu da bulunmamaktadır” görüşüyle itiraz yasa yoluna 

başvurularak, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına ve sanık müdafiinin 

süresinde olmayan temyiz isteminin CYUY'nın 317. maddesi uyarınca 

reddine karar verilmesi isteminde bulunulmuştur.

Dosya, Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel 

Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına 

karar verilen somut olayda, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi 

gereken uyuşmazlıklar; 

1-)Yabancı uyruklu olan ve Türkçe bilmediğini ileri sürmesi nedeniyle 

kendisine yargılama aşamasında tercüman görevlendirilen sanığa, CYY'nın 

150/1. maddesi uyarınca istemi üzerine atanan müdafiin “zorunlu müdafi” 

konumunda bulunup bulunmadığı,

2-)Beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasını gerektiren TCY'nın 188/3. 

maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan 

sanığa CYY'nın 150/3. maddesi uyarınca müdafii görevlendirmenin 

zorunluluğu olup olmadığı,

Bu hususlara bağlı olarak da sanık müdafiinin temyizinin süresinde yapılıp 

yapılmadığının belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

10.11.2009 günü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinden alınan gözaltı giriş raporunda; kolluk olmadan yalnız 

kalındığında sanığın herhangi bir fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmadığını 

beyan ettiği, 

Aynı gün ifadesinin alındığı kollukta, Türkçe bildiğini, tercümana gerek 

olmadan ifade vermek istediğini ve müdafii istemediğini söylediği,

Aynı gün tutuklama istemiyle sevkedildiği Bakırköy 4. Sulh Ceza 



Mahkemesinde hakim huzurunda aynen; “haklarımı ve sorumluluklarımı 

anladım. Müdafii istemiyorum savunmamı kendim yapacağım, Türkçe 

biliyorum ben 7 yıldır Türkiye'deyim. Türkçeyi iyi biliyorum. Avukat da 

tercüman da istemiyorum” şeklinde beyanda bulunduğu ve bu beyanının 

altını imzaladığı,

İddianamenin tebliği için cezaevine yazılan yazı üzerine düzenlenen ve 

dosyada onaysız fotokopisi bulunan “yabancı uyruklular için isticvap 

zaptında” müdafii ve Kürtçe bilen tercüman istediğini beyan ettiği, bunun 

üzerine baroya müdafii görevlendirilmesi için yazı yazıldığı,

Mahkemeye gönderdiği Türkçe elyazısı ile yazılmış 26.02.2010 tarihli 

dilekçede Türkçe bilmediğini beyan ettiği, aynı gün yapılan oturumda müdafii 

görevlendirilmediği için sanığın savunmasının alınmadığı, yerel mahkemece 

ayrıca tercüman görevlendirilmesi için de yazı yazıldığı,

Sanığa müdafii olarak görevlendirilen Av. İzzet Tan'ın 05.05.2010 

tarihinde yapılan oturuma katıldığı, aynı celsede müdafii ve tercüman 

huzurunda savunmanın alındığı, sanığın Türkçe bilmediğini ve 7-8 aydır 

Türkiye de olduğunu söylediği, C.savcısının esas hakkındaki mütalaasını 

sunmasının ardından sanık müdafiinin savunma için süre istediği,

30.06.2010 tarihinde sanığın tercüman vasıtasıyla 2-3 aydır ülkemizde 

bulunduğunu söylediği, müdafiin savunma için tekrar süre istemesi üzerine 

mahkemenin kendisine kesin olarak gelecek oturuma kadar süre verdiği,

30.08.2010 tarihinde yapılan oturuma sanık müdafiinin gelmediği, kararın 

sanığın yüzüne karşı tefhim edildiği, yasa yolu bildiriminin tercüman 

vasıtasıyla sanığa anlatıldığı ve bu hususun tutanağa yazıldığı, 

Sanık müdafiinin gerekçeli kararın 29.09.2010 tarihinde kendisine tebliği 

üzerine hükmü 05.10.2010 tarihinde temyiz ettiği,

 Anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konularının çözüme kavuşturulması açısından sırasıyla 

değerlendirilmelerinde yarar bulunmaktadır.

1-) Türkçe bilmediği gerekçesiyle yargılama aşamasında tercüman 

görevlendirilen sanığa, istemi üzerine CYY'nın 150/1. maddesi 

uyarınca baro tarafından atanan müdafiin “zorunlu müdafi” 

konumunda bulunup bulunmadığı:

Savunma hakkı Anayasamızın 36. maddesinde güvence altına alınarak, 

herkesin meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri 



önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olduğu 

belirtilmiştir. Sanık bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi müdafii aracılığı ile 

de kullanabilir. Nitekim ülkemizin de kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin adil yargılanma hakkının asgari koşullarını gösteren 6. 

maddesinin 3/c bendinde; “Her sanık ezcümle:…c) Kendi kendini müdafaa 

etmek veya kendi seçeceği bir müdafii veya eğer bir müdafi tâyin için mali 

imkânlardan mahrum bulunuyor ve adaletin selâmeti gerektiriyorsa, 

mahkeme tarafından tayin edilecek bir avukatın meccani yardımından istifade 

etmek,…haklarına sahiptir” denilmek suretiyle sanığın kendisini bizzat 

savunma hakkının yanında müdafii tayin etme yetkisi ile belirli koşullarda 

müdafiiden ücretsiz yararlanabilme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Bu 

açıdan, savunma hakkı “meşru bir yol”, müdafii de savunma hakkının 

kullanılması bakımından “meşru bir araçtır”.

5271 sayılı CYY'nın 2/1-c maddesinde; şüpheli veya sanığın ceza 

yargılamasında savunmasını yapan avukat olarak tanımlanan müdafii, 

öğretide ceza yargılamasını yürüten makamlar önünde şüpheli veya sanığın 

savunulması görevini üstlenen ve bazı niteliklere sahip olması gereken 

şüpheli veya sanığın yardımcısı olarak kabul edilmektedir. (Nur Centel/ 

Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. bası, Beta Yayınları, İstanbul, 

2010, s.165, Bahri Öztürk/ M.Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 9. bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s.310-311).  Şüpheli veya 

sanığın müdafii aracılığıyla savunulması hususunda tercih yapma olanağına 

sahip olduğu hallerde görev yapan müdafie ihtiyari müdafi, görevlendirilmesi 

hususunda şüpheli veya sanığın iradesinin önem taşımadığı hallerde görev 

yapan müdafi ise  zorunlu müdafiidir. Bu bağlamda, sanığın istemi üzerine 

baro tarafından görevlendirilmiş olması da ihtiyari müdafii, zorunlu müdafii 

haline getirmemektedir. Görüldüğü gibi müdafiinin zorunlu veya ihtiyari 

olması, şüpheli veya sanığın istemine ya da istemi olup olmadığına 

bakılmaksızın yani iradesi dikkate alınmadan atanıp atanmadığına bakılarak 

belirlenmektedir.(Nur Centel/ Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. 

bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2010, s.176-179;  Yener Ünver/Hakan Hakeri, 

Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s.222-

223)

1412 sayılı CYUY, kişisel savunmada kural olarak ihtiyari müdafilik 

sistemini benimsemiş, sınırlı bazı hallerde ise zorunlu müdafilik sistemini 

getirmiştir. 5271 sayılı CYY ise zorunlu müdafilik sistemini, önemli ölçüde 



genişletmiştir. Bu Yasaya göre; müdafii bulunmayan şüpheli veya sanığın, 

çocuk, kendini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması 

(150/2. md.), soruşturma veya kovuşturma konusu suçun cezasının alt 

sınırının 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi (150/3. md.), resmi bir 

kurumda kusur yeteneğinin araştırılması için gözlem altına alınmasına karar 

verilecek olması (74/2. md.), tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmesi 

(101/3. md.), davranışları nedeniyle hazır bulunması halinde duruşmanın 

düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokan sanığın yokluğunda duruşma 

yapılması (204/1. md.) ve kaçak sanık hakkında duruşma yapılması (247/3. 

md.) hallerinde, şüpheli veya sanığın istemi bulunmasa hatta açıkça müdafii 

istemediğini beyan etse bile müdafii görevlendirme zorunluluğu 

bulunmaktadır.

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren CYY'nın “Müdafiin 

Görevlendirilmesi” başlıklı 150. maddesinde; “(1) Şüpheli veya sanıktan 

kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek 

durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini 

savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın 

bir müdafi görevlendirilir.

(3) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı 

yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin 

görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”,

“Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik 

Görevinden Yasaklanma” başlıklı 151. maddesinin 1. fıkrasında; “(1) 150 nci 

madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz 

veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten 

kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi 

için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi 

oturumun ertelenmesine de karar verebilir”,

“Müdafiin görevlendirilmesinde usul” başlıklı 156. maddenin 1/a 

maddesinde 

“150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;

a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan 

hâkimin istemi üzerine, 



b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, 

Baro tarafından görevlendirilir...”,

“Duruşmada Hazır Bulunacaklar” başlıklı 188. maddenin 1. fıkrasında; 

(1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt 

kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır 

bulunması şarttır”,

5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 

sayılı CYUY'nın “Kanuna Muhalefet Halleri” başlıklı 308. maddesinde; 

“Aşağıda yazılı hallerde kanuna mutlaka muhalefet edilmiş sayılır.

…5 - Cumhuriyet Müddeiumumisi yahut kanunen vücudu lazım diğer 

şahsın gıyabında duruşma yapılması…”

Şeklinde hükümler bulunmaktadır.

CYY'nın 150. maddesinin hükümet gerekçesinde de; “Maddeye göre 

avukatın seçilmesi ve atanması şüpheli veya sanığın iradesine bağlıdır. Ancak 

adı geçenler bu seçimi yapabilecek durumda değillerse, istemleri hâlinde 

kendilerine 156 ncı madde uyarınca avukat seçilir ve atanır.

İkinci fıkra, zorunlu olarak avukat atanmasını gerektiren hâlleri 

göstermektedir. Bunlar,  şüpheli veya sanığın:

1. On sekiz yaşını doldurmamış,

2. Sağır veya dilsiz,

3. Kendisini savunamayacak derecede malûl olmasıdır.

Bu kişilerin avukatı yoksa bunlara istemleri aranmaksızın avukat 

atanacaktır” denilmektedir.

Diğer taraftan Özel Dairece sanığa tercüman görevlendirilmiş olması 

karşısında bu hususun üzerinde de ayrıca durulmalıdır. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 6. maddesinin 3/e bendinde; “Her sanık ezcümle: ...e) 

Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir 

tercümanın yardımından meccanen faydalanmak,…haklarına sahiptir”,

5271 sayılı CYY'nın “Tercüman Bulundurulacak Hâller” başlıklı 202. 

maddesinin birinci fıkrasında; “Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek 

ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla 

duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir”,

“Yargılama Giderleri” başlıklı 324. maddesinin 5. fıkrasında; “Türkçe 

bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için 

görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler 



Devlet Hazinesince karşılanır”,

Şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse 5271 sayılı CYY, 

tercüman görevlendirilmesi konusunu savunma hakkı çerçevesinde ele 

almıştır. Buna göre, ücretsiz olarak tercüman görevlendirilmesi için AİHS, 

kişinin yargılamanın yapıldığı ülkenin vatandaşı veya yabancı olması ölçütünü 

değil “duruşmada kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması”nı esas 

alırken, Ceza Yargılaması Yasası da aynı yaklaşımla, kişinin “meramını 

anlatabilecek derecede Türkçe bilmemesini” gerekli görmüştür. Bunun 

sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte meramını 

anlatacak ölçüde Türkçe bilmeyen şüpheli veya sanıklara tercüman 

görevlendirilmesi savunma hakkının kullanılması açısından zorunlu iken, 

ülkemiz vatandaşı olmasa bile savunmasını yapabilecek derecede ve 

yeterlilikte Türkçe bilen şüpheli veya sanıklara tercüman görevlendirilmesi 

zorunluluğu bulunmamaktadır.

Soruşturma veya kovuşturma sırasında çeşitli adli makamlar önünde 

yapılan işlemlerde, Türkçe bildiği hususu hiçbir kuşkuya yer vermeyecek 

biçimde anlaşılan şüpheli veya sanıkların daha sonradan Türkçe 

bilmediklerini ileriye sürerek tercüman görevlendirilmesini istemeleri 

halinde bu kişilerin  AİHS ve CYY bağlamında tercüman yardımından 

yararlanma hakları bulunmadığı gibi bu tür davranışların savunma hakkının 

kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Nitekim 

Yargıtay Özel Dairelerinin uygulamaları da bu doğrultudadır. (Yargıtay 9. 

Ceza Dairesinin 23.06.2011 gün ve 3883-3498 ile Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 

13.06.2011 gün ve 3885-4674 sayılı kararları).

Bununla birlikte gerek CYY'nda gerekse diğer yasalarımızda Türkçe 

bilmediği gerekçesiyle tercüman görevlendirilen sanığa, ayrıca müdafii 

görevlendirilmesi zorunluluğu bulunduğuna ilişkin bir düzenleme de yer 

almamaktadır.

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

Yargılama aşamasında CYY'nın 150/1 ve 156. maddeleri uyarınca sanığın 

istemi üzerine, baro tarafından görevlendirilen müdafiin, zorunlu müdafii 

konumunda olmaması nedeniyle, aynı Yasanın 188/1. maddesi kapsamında, 

yapılan tüm oturumlarda hazır bulunması zorunluluğu yoktur. Bu madde 

uyarınca görevlendirilen müdafiin, vekâletname ile sanık veya şüpheli 



tarafından savunma görevi için belirlenen müdafiden herhangi bir farkı 

bulunmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, herhangi bir yasal dayanağı 

olmamasına karşın  şüpheli veya sanığın istemde bulunması nedeniyle 

kendisine baro tarafından görevlendirilen müdafie, vekâletname ile seçilen 

müdafie göre ayrıcalıklı bir konum verilmiş olunacaktır. Bununla birlikte, 

vekâletname ile belirlenen müdafiden farklı olarak, CYY'nın 150/1. 

maddesine göre görevlendirilen müdafiin görevini yerine getirmediği 

durumlarda, mahkemece yerine 151/1. maddesi uyarınca başka bir müdafii 

görevlendirilecektir. 

5271 sayılı CYY'nın 151. maddesindeki düzenleme, tek başına ve diğer 

maddelerden bağımsız olarak değil, aynı Yasanın 150 ve 188/1. maddeleri ile 

150. maddenin gerekçesiyle birlikte ve aynı zamanda Yasanın bütünlüğü 

içinde ele alınmalı ve yorumlanmalıdır. Somut olayda, sanığa istemi üzerine 

görevlendirilen müdafii, biri sanığın savunmasının alındığı 05.05.2010 tarihli 

oturum olmak üzere iki oturuma katılmış, böylece sanık, savunmasını 

görevlendirilen müdafii huzurunda yapmıştır. Bu durumda, zorunlu müdafii 

konumunda olmaması nedeniyle yapılan bütün oturumlara katılma 

mecburiyeti bulunmayan, sanığa istemi üzerine baro tarafından 

görevlendirilen müdafiin görevini yerine getirmediği söylenemez.

Öte yandan, soruşturma aşamasında gözaltı raporunun alınması 

esnasında doktor, ifadesinin alınması sırasında kolluk ve en önemlisi sorgusu 

için sevkedildiği hakim huzurunda yapılan işlemlerde, Türkçeyi, savunmasını 

yapabilecek ölçüde ve iyi derecede konuşabildiği ve anlayabildiği açıkça 

anlaşılan sanığa, yargılama aşamasında AİHS'nin 6/3-e ve Ceza Yargılaması 

Yasası'nın 202. maddeleri uyarınca tercüman görevlendirilmesi de zorunlu 

değildir. 

2-)Beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasını gerektiren TCY'nın 

188/3. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçundan 

yargılanan sanığa CYY'nın 150/3. maddesi uyarınca müdafii 

görevlendirmenin zorunluluğu olup olmadığı:

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY'nın 150. 

maddesinin 3. fıkrasının ilk hali; “Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını 

gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra 

hükmü uygulanır” şeklinde iken, 06.12.2006 gün ve 5560 sayılı Yasanın 21. 

maddesi ile; “Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan 

dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır” 



olarak değiştirilmiştir. 

 Anılan yasa maddesinde açıkça “alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını 

gerektiren suçlarda” müdafii görevlendirilmesinin zorunlu olduğu hükme 

bağlanmış, alt sınırı beş yıl olan suçlar bu kapsamın dışında bırakılmıştır.

Bununla birlikte aynı Yasanın 196. maddesinin 2. fıkrasındaki; “sanık alt 

sınırı beş yıl ve daha fazla hapis”, istinafa ilişkin 272/1. maddesindeki; 

“onbeş yıl ve daha fazla hapis”, temyize ilişkin 286. maddenin 2. fıkrasının a 

ve b bentlerindeki; “beş yıl veya daha az hapis”, aynı fıkranın f  bendindeki; 

“on yıl veya daha az hapis”,  temyizde duruşmaya ilişkin 299. maddedeki; 

“on yıl veya daha fazla hapis” şeklindeki ifadeler göz önüne alındığında, yasa 

koyucunun bu ifade tarzını, bilinçli olarak tercih ettiği ve alt sınırı beş yıl hapis 

cezasını gerektiren suçları zorunlu müdafilik kapsamına almadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.

Sanığa atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna öngörülen ceza 

miktarının “beş yıldan onbeş yıla kadar hapis” olduğu göz önüne alındığında, 

CYY'nın 150/3. maddesi kapsamında müdafii görevlendirme zorunluluğu 

bulunmamaktadır.

Bu nedenle, sanığın istemi üzerine CYY'nın 151/1 ve 156. maddeleri 

uyarınca görevlendirilen ve vekâletnameli müdafiden hukuken hiçbir farkı 

bulunmayan müdafiin yokluğunda duruşma yapılarak hüküm verilmesinde 

bir isabetsizlik olmadığından, hükmün sanığa tefhimi ile temyiz süresi 

işlemeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da sanık müdafiinin, temyiz 

isteminin süresinden sonra yapıldığının kabulü gerekmektedir.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazın kabulüne, Özel Daire bozma 

kararının kaldırılmasına, sanık müdafiinin süresinden sonraki temyiz 

isteminin 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 

1412 sayılı CYUY'nın 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmelidir.

Sanığa, istemi üzerine baro tarafından atanan müdafiin “zorunlu 

müdafi” konumunda bulunmadığına ilişkin çoğunluk görüşüne 

katılmayan Genel Kurul Üyesi Ali Kınacı; “

A) İTİRAZIN VE TARTIŞMANIN KONUSU:

Yabancı uyruklu olan sanığa isnat olunan suç 5237 sayılı TCK'nın 188. 

maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen “uyuşturucu madde satma“dır. Sanık 

Türkçe bilmediğini ve avukatının bulunmadığını belirterek müdafi 

görevlendirilmesini istemiş; Mahkeme tarafından CMK'nın 150. maddesinin 



1. fıkrası gereğince sanık için müdafi görevlendirilmiştir. Sanığın sorgusu bu 

müdafiin huzurunda ve atanan tercüman aracılığı ile yapılmıştır. 31.08.2010 

tarihli son oturuma tutuklu olan sanık getirtilmiş, ancak sanık müdafii 

katılmamıştır. Mahkeme tarafından CMK'nın 150. maddesinin 1. fıkrası 

gereğince duruşmaya katılıp görevini yapması konusunda müdafiye bir  

tebligat yapılmadan ve başka bir müdafi de görevlendirilmeden sanık 

hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.

Hükmün tefhiminden itibaren bir haftalık süre içinde temyiz talebinde 

bulunulmamış, ancak hükmün kendisine tebliğ edilmesi üzerine sanık 

müdafii tebliğden itibaren bir haftalık süre geçmeden hükmü temyiz etmiştir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nce;

a) Sanık için görevlendirilen müdafiin, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin (AİHS'nin) 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ile Ceza 

Muhakemesi Kanunu'nun (CMK'nın) 150 ve 151. maddeleri uyarınca 

“zorunlu müdafi“ konumunda bulunması, CMK'nın 188. maddesinin 1. 

fıkrasında zorunlu müdafiin duruşmada hazır bulunmasının şart olarak 

öngörülmesi, bu zorunluluğa rağmen müdafiinin yokluğunda verilen 

hükmün sanığa tefhiminin kanun yoluna başvuru süresinin başlangıcına esas 

olmak üzere geçerli bir tefhim olarak kabul edilmesine olanak bulunmaması 

nedeniyle, sanık müdafiinin, hükmün kendisine tebliğ edildiği 29.09.2010 

tarihinden itibaren bir haftalık süre geçmeden 05.10 2010 tarihindeki 

temyizinin süresinde olduğu kabul edilmiş ve temyiz incelemesi yapılmıştır.

b) CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası gereğince işlem yapılması gerektiği 

gözetilmeden ve aynı Kanunun 188. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak, 

müdafiinin yokluğunda hüküm kurulması suretiyle sanığın savunma hakkının 

kısıtlanması yasaya aykırı görülerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise, sanık için görevlendirilen müdafiin 

“zorunlu müdafi“ değil “ihtiyarî müdafi“ olduğunu, bu nedenle duruşmada 

bulunmasına gerek bulunmadığını, sanığın yüzüne karşı verilip tefhim edilen 

hükmün sanığın müdafiine tebliğinin gerekmediğini, sanık müdafiinin 

tefhimden itibaren bir haftalık süre geçtikten sonra  yaptığı temyiz 

başvurusunun süresinde olmaması nedeniyle reddine karar verilmesi 

gerektiğini ileri sürerek, Daire kararına itiraz etmiştir.

Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki uyuşmazlığın 
konusu; yabancı uyruklu olan ve avukatının bulunmadığını belirterek müdafi 
görevlendirilmesini isteyen sanığa Mahkeme tarafından CMK'nın 150. 



maddesinin 1. fıkrası gereğince görevlendirilen müdafiin, CMK'nın 151. 
maddesinin 1. fıkrası ve 188. maddesinin 1. fıkrası ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 6. maddesi kapsamında zorunlu müdafi olup olmadığı ve 
buna bağlanan hukuki sonuçlarla ilgilidir.

B) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İLE CEZA 

MUHAKEMESİ KANUNU'NUN KONUYA İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİ:

1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 3. fıkrası:

Bir avukat tayin etmek için malî olanağı yoksa ve adaletin selâmeti 

gerektiriyorsa, sanık, mahkeme tarafından tayin edilecek bir avukatın parasız 

yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Başka bir ifadeyle, bu durumdaki 

sanığın talebi halinde, mahkemenin kendisine bir müdafi görevlendirmesi 

zorunludur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazında belirtildiği gibi, 6. 

maddenin 3. fıkrasındaki bu düzenleme ile, zorunlu müdafilik hallerinin 

belirlenmesinin taraf  devletlerin takdirine bırakıldığını kabul etmek mümkün 

değildir. Gerek sözü edilen maddede, gerekse Sözleşme'nin başka bir 

maddesinde, bu anlama gelebilecek hiçbir ibare yer almamaktadır. Aksine 

Sözleşme'nin başlangıç bölümü ile 53. maddesine göre;

a) Sözleşme insan haklarını ve temel özgürlükleri asgari ölçüde koruyan 

bir sözleşmedir. Zamanla koruma sınırlarının genişletilmesi amaçlanmıştır.

b) Sözleşme'ye taraf  olan devletler, iç hukuklarında insan haklarını ve 

temel özgürlükleri daha fazla koruyacak düzenlemeler yapabilirler veya bu 

konuda başka bir sözleşmeyi kabul edebilirler. Sözleşme'nin hiçbir hükmü, 

bu nitelikteki düzenlemelere aykırı düşecek şekilde yorumlanamaz. Başka bir 

anlatımla, Sözleşme'ye taraf  olan devletlerin, iç hukuklarında veya kabul 

ettikleri başka bir sözleşmede yer alan insan haklarını ve temel özgürlükleri 

daha fazla koruyan hükümlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 

aykırılığı ileri sürülemez.

2- Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesi: 

Şüpheli veya sanık için müdafi görevlendirilmesi üç şekilde olmaktadır:

a) Müdafii bulunmayan ve müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan 

ederek bir müdafi görevlendirmesini talep eden şüpheye veya sanık için bir 

müdafi görevlendirilir.

b) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk ise veya kendisini 

savunamayacak kadar malûl ya da sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir 



müdafi görevlendirilir.

c) Şüpheli veya sanığa isnat olunan suçun cezasanın alt sınırı beş yıldan 

fazla hapis cezasını gerektiriyorsa, istemi aranmaksızın bir müdafi 

görevlendirilir.

150. maddenin 1. fıkrasına göre sanık müdafi seçebilecek durumda 

olmadığını söyleyip müdafi görevlendirilmesini istediğinde; mahkemenin, 

müdafi görevlendirip görevlendirmeme konusunda bir takdir yetkisi olduğu 

ileri sürülebilir mi? Buna imkân yoktur. Bu durumda mahkemenin bir müdafi 

görevlendirmesi zorunludur. O halde, görevlendirilen bu müdafiye “ihtiyarî 

müdafi“ denemez.

150. maddede öngörülen üç durumda da, soruşturma veya kovuşturma 

makamanın şüpheli veya sanık için müdafi görevlendirmesi zorunludur. Bu 

zorunluluğu sadece 150. maddenin 2 ve 3. fıkraları ile sınırlamak ve 1. fıkrası 

gereğince görevlendirilen müdafii bunun dışında tutmak mümkün değildir. 

3- Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 151. maddesinin 1. fıkrası: 

150. maddenin öngördüğü üç durumdan hangisine göre görevlendirilmiş 

olursa olsun, bu madde gereğince görevlendirilen müdafi duruşmada hazır 

bulunmaz veya vakitsiz olarak çekilir veya görevini yapmaktan kaçınırsa, 

hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli   

işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun 

ertelenmesine de karar verebilir.

Bu maddenin gerekçesi şöyledir: “Madde, 150 nci madde gereğince 

atanan avukatın görevine ilişkindir. Bu avukat duruşmaları noksansız 

izleyecek, görevinin gereklerini yerine getirecektir. Görevini gereğince yerine 

getirmeyerek duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan 

çekilecek olursa hâkim veya mahkeme hemen başka bir avukat atayacaktır. 

Böylece 156 ncı maddeye bir istisna getirilmekte ve avukatın atanması ile 

birlikte seçimi de hâkim veya mahkeme tarafından yapılmaktadır. Bu hâl 

duruşmanın ertelenmesi nedeni de olabilecektir.“

151. maddenin 1. fıkrası, hiçbir ayırıma yer vermeden, 150. maddeye göre 

görevlendirilen müdafiin görevini yapmaması durumunda, mahkemenin 

derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapmasını bir 

zorunluluk olarak öngörmektedir.

Buna rağmen, bu zorunluluğun sadece 150. maddenin 2 ve 3. fıkraları 

gereğince görevlendirilen müdafiler için geçerli olduğunu ve 1. fıkrası 



gereğince görevlendirilen müdafi için böyle bir zorunluluk bulunmadığını 

savunmak sözü edilen hükümlerin gerek sözüne gerekse özüne açıkça 

aykırıdır ve  kabul edilemez. 

4- Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 188. maddesinin 1. fıkrası: 

Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği durumlarda müdafiin 

duruşmada hazır bulunması şarttır.

150. maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarından hangisi uyarınca görevlendirilmiş 

olursa olsun, bu madde hükümlerine göre görevlendirilen müdafi zorunlu 

müdafidir. Bu şekilde görevlendirilen müdafiin duruşmada bulunması 

zorunludur. 

150. maddeye göre görevlendirilen müdafileri iki gruba ayırmanın, bu 

maddenin 1. fıkrasına göre görevlendirilen müdafiin “atanmış ihtiyarî 

müdafi“, 2 ve 3. fıkralarına göre görevlendirilen müdafiin ise “zorunlu 

müdafi“ olduğunu ileri sürmenin hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Tersine, 

her üç fıkraya göre görevlendirelen müdafiler aynı hükümlere tabi 

tutulmuştur.

C) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN 

KONUYLA İLGİLİ KARARLARI:

1- Quaranta-İsviçre davası (24 Mayıs 1991):

“Mahkeme, adaletin selâmetinin başvurucunun parasız avukat 

yardımından yararlanmasını gerektirip gerektirmediğini saptamak için birkaç 

kritere bakacaktır... Her şeyin başında, Bay Quaranta'ya isnat edilen suçun 

ciddiyetine ve çarptırılabileceği cezanın ağırlığına bakmak gerekir... Bu 

kıstasa davanın karmaşıklık derecesi de eklenmelidir.“ (Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler; Avrupa Konseyi Yayınları, 

Kasım 2007 Ankara, s. 268)

2- Biba-Yunanistan davası (26 Eylül 2000):

AİHM bu davada, maddî imkânı bulunmayan ve yabancı uyruklu olan 

sanığın, avukat yardımına ilişkin talebinin reddedilmesiyle, Sözleşme'nin 

6/3-c hükmünün ihlâl edildiğini kabul etmiştir. (age, s. 268)

3- Kamasinski-Avusturya davası (19 aralık 1989):

“Kuşkusuz adli yardım yoluyla bir savunma avukatının tayini, tek başına 

6. maddenin 3. fıkrasının (c) bendinin gereklerine uyma sorununu çözmüş 

demek değildir… AİHS, hakları kuramsal ve hayalî değil, uygulanabilir ve 

etkin tarzda güvence altına almayı amaçlamıştır... Adli yardım amacıyla 



avukat tayini kendi başına etkili bir yardım sağlayamaz; zira … tayin edilen 

avukatın … uzunca bir dönem boyunca görevini yapmasına engeller çıkabilir 

veya avukat bu görevleri yapmaktan kaçınabilir. Yetkili merciler durumdan 

haberdar oldukları takdirde, ya bu avukatın yerine başkasını tayin etmeli, ya da 

onu görevlerini yerine getirmeye zorlamalıdır.“ (age, s. 267)

D) SOMUT OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Sanık yabancı uyrukludur ve ana dili Türkçe değildir. Kendisine isnat 

olunan suç onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasını 

geretirmektedir.

Avukatının bulunmadığını belirterek müdafi görevlendirilmesini isteyen 

sanığa Mahkeme tarafından CMK'nın 150. maddesinin 1. fıkrası gereğince 

görevlendirilen müdafi, gerek CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası ile 188. 

maddesinin 1. fıkrası, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. 

maddesi kapsamında zorunlu müdafidır.

Sanığın soruşturma aşamasında Türkçe bildiğini belirterek tercüman ve 

müdafi istemediğini söylemesi; hakkında dava açıldıktan sonra ise, yeterince 

Türkçe bilmediğini ve avukatının bulunmadığını belirterek tercüman ve 

müdafi görevlendirilmesini talep etmesi bu durumu değiştirmez.

2- Sanığa bu şekilde görevlendirilen müdafiin, gerek CMK'nın 151. 

maddesinin 1. fıkrası ile 188. maddesinin 1. fıkrasına gerekse Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kararlarına göre duruşmada bulunması şarttır. 

Duruşmada hazır bulunmadığı veya görevini yapmaktan kaçındığı takdirde 

mahkemenin CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası gereğince başka bir müdafi 

görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapması zorunludur.

3- Belirtilen zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda 

kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi, kanun yoluna 

başvuru süresinin başlangıcına esas olamaz. Sanık müdafiinin hükmün 

kendisine tebliğ edilmesi üzerine, tebliğ tarihinden itibaren bir haftalık süre 

geçmeden verdiği dilekçesindeki temyiz isteği süresindedir.

4- CMK'nın 151. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlem yapılmadan ve aynı 

Kanunun 188. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak, müdafiinin yokluğunda 

mahkûmiyet hükmü kurulması ile sanığın savunma hakkı kısıtlanmış ve adil 

yargılanma hakkı zedelenmiş olup bu durum mutlak bozma nedenidir.

E) SONUÇ:

Açıkladığım nedenlerle; Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin kararının tümüyle 



doğru olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının reddine karar 

verilmesi gerektiği düşüncesini taşıdığımdan, çoğunluk görüşüne 

katılmıyorum“  görüşüyle,

Yine aynı uyuşmazlık konusunda çoğunluk görüşüne katılmayan 

sekiz Genel Kurul Üyesi de, benzer düşüncelerle itirazın kabulü 

gerektiği görüşüyle,

Karşıoy kullanmışlardır.

SONUÇ   : 

Açıklanan nedenlerle, 

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE, 

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 31.05.2011 gün ve 5609-4743 sayılı 

bozma kararının KALDIRILMASINA,

3- Sanık müdafiinin süresinden sonraki temyiz isteminin 5320 sayılı 

Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY'nın 

317. maddesi uyarınca REDDİNE,

4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına 

TEVDİİNE, 04.10.2011 günü yapılan ilk müzakerede yasal çoğunluk 

sağlanamadığından 11.10.2011 günü yapılan ikinci müzakerede oyçokluğu ile 

karar verildi.



Av. Sami KAHRAMAN 
Ankara Barosu 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarım, sayın hukukçular; 

müdafi kavramını irdeleyebilmek için, bu kavramı hukukumuza sokan 3842 

sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1992 yılı Aralık ayından önceki uygulamalara 

şöyle kısaca bir göz atmak gerekiyor.

1992 yılı öncesinde yürürlükte olan 1412 sayılı, kısaca CUMUK diye 

adlandırılan yasa, 1929'da yürürlüğe girmiş, birçok değişiklikleri ile 2005 

yılına kadar bu yürürlüğünü muhafaza etmiştir. CUMUK 1929 yılında 

yürürlüğe girdiği zaman, ceza kovuşturmasını, hazırlık tahkikatı, ilk tahkikat 

ve son tahkikat olmak üzere üç evrede düzenlemişti. Fakat daha sonra 

yapılan değişiklik ile ilik tahkikat kaldırılmış, hazırlık tahkikatı ve son tahkikat 

olarak iki evrelik bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldık. 

O zamanki mevzuata göre hazırlık tahkikatı gizliydi. Gizliydi, o kadar 

gizliydi ki sanık avukatından dahi gizliydi. O zamanki ceza usul mevzuatına 

göre çok kısıtlı birkaç hallerin dışında sanık avukatının dosyayı incelemesi, 

dosyadan suret alabilmesi mümkün değildi. Keza sanığın ifadesi alınırken, 

sorgusu yapılırken avukatın yanında bulunması da esas değildi ve çoğu 

zaman da bulunamıyordu. Tabi hazırlık tahkikatının gizli ve özellikle de 

savunma avukatından gizli olmasının getirdiği birçok sakıncalar vardı. Sanık 

kolluk aşamasında büyük ölçüde, kolluk güçleriyle karşı karşıya kalıyor, 

dünyadan tecrit edilmiş oluyordu. Sanığın kollukta yalnız kalması, avukatın 

duruma müdahale edememesi peşinde de birçok sakıncayı beraberinde 

getiriyordu. 

O dönemki uygulamalar içerisinde işkence iddiaları, kolluktaki kötü 

muamele iddiaları ayyuka çıkmıştı. Hatta o kadar ayyuka çıkmıştı ki, bu 

Türkiye'deki hazırlık tahkikatındaki uygulamalar, Batı'da sinema filmlerinin 



konusu oldu ve bir hayli de ilgi gördü çevrilen filmler. O zamanı avukat olarak 

yaşayan arkadaşlarımız gayet tabiî ki bilirler. Ankara Emniyet Müdürlüğünün 

5. ve 6. katının şöhretini, çünkü orada 2. şube vardı. Yine o zaman mesleği icra 

eden arkadaşlarımız bilirler, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 5. ve 6. katından 

hafta geçmez ki sanığın bir tanesi kendisini pencereden atıp intihar etmesin. 

Yani Ankara Emniyet Müdürlüğünün 5. katı, bugünkü boğaz köprüsünden 

beterdi.

Nedense 1992 yılının Aralık ayından sonra bu intiharlar şıp diye kesildi. 

Niye kesildi? İşte ona bakacağız. Bu konuda yaşadığımız pek çok örnekler var, 

çok tatsız hatıralar var. Tabi bunların hepsini anlatmak istemem, ama bir 

tanesini örnek vermek isterim. Gece saat 02.00, bir müvekkilimin kardeşi 

telaşla telefon etti, ağabey müvekkilin filanca Keçiören Karakolunda 

gözaltına alındı, ağabey çok fena dövüyorlar, ne olur yetiş. Gece kalktım, 

yağmur yağıyor, sokaklardan seller akıyor, karakola zor ulaştım. Karakola 

girdim ki, bizim müvekkil yere yatırılmış, 4 tane polisin ellerinde coplar Allah 

yarattı demiyorlar, bir polisin elinde de hortum, bir taraftan dövülüyor, bir 

taraftan da hortumla sulanıyor. Yahu durun ne yapıyorsunuz, bu adamın eğer 

bir kabahati varsa mahkemeye sevk edin, yargılaması yapılsın, gereken ceza 

verilsin, kanunda karakolda dayak atmak diye bir müessese var mı, olur mu 

böyle şey dediğimiz zaman, oradaki bir komiser yardımcısını cevabı, sistem 

hakkında iyi-kötü fikir veriyordu. Avukat bey, biliyorsunuz hazırlık tahkikatı 

gizli, biz de şu anda gizli bir hazırlık tahkikatı yürütüyoruz, sen bu aşamada bu 

işlere müdahale edemezsin. Neticede davan açılır, gidersin mahkemeye 

avukatlığını orada yaparsın, biz seni nezaketen karakola kabul ettik dediler. 

Suçu merak ediyorsunuz, suç da ne biliyor musunuz? Bir polis arabasına, 

yönetimindeki arabayla çarpıyor, polis aracında hasara sebebiyet veriyor, suç 

da bu. 

Yani bazen bir polis arabasına çarpmak şeklindeki ufak bir suç, böylesine 

bir hazırlık tahkikatına muhatap olmayı gerektirebiliyordu. Şimdi hep 

söylenir, “kol kırılır yen içinde kalır” diye. Kol kırılıyor, ama yen içinde 

kalmıyor. Neticede bu Türkiye'deki uygulamalar gayet tabiî ki Batı'da da çok 

konuşulan uygulamalar olmaya başladı. Tabi Türkiye'nin yakın zamanlara 

kadar yaşadığı, 10 senede bir olağanüstü dönemleri vardır, ihtilal dönemleri 

vardır. Bu dönemlerdeki uygulamayı anlatmaya insanın vicdanı elvermez. 

Yani 12 Mart sonrası uygulamalar, 12 Eylül sonrası uygulamalar. Yani 

onlardan bahsetmiyorum, o uygulamalar zaten hukuk dışı uygulamalardı, ama 



ortada görünen hukuk var, bir de bir realite var, bunun meydana çıkarttığı bir 

sonuç var.

Neden? Siz hazırlık tahkikatını böylesine gizli yaparsanız, avukatın 

müdahalesinden uzak tutarsanız, neticede o ilkel yöntem, hani sanıktan 

delillere doğru giden pratik, ama kolaycı, fakat çağın gereği olmayan tahkikat 

sistemini öne çıkarıyor. Türkiye'de de olan biten buydu. Şimdi ceza usul 

uygulamalarımız böyle, ceza usul uygulamalarımız çok mu önemli? Evet. Hak 

ve hürriyetleri Anayasa belirler, ama bunun çerçevesini çizer. Hak ve 

hürriyetlerin hayata geçtiği yer, uygulamaya geçtiği yer ceza usul yasalarıdır. 

Dolayısıyla ceza usul yasasındaki düzenlemeler, doğrudan doğruya kişi 

özgürlükleriyle ilgili, kişi haklarıyla ilgili ve Anayasadan çok daha önemli 

normlar oluyor.

Şimdi dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman, 1948 yılında Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Türkiye bu normu 

kabul etti, hatta hatta bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarttı, mekteplerde 

okutulsun, öğretilsin, tedrisat haline getirilsin diye de tavsiye kararı aldı. 

Orada da birtakım düzenlemeler vardı. Yani kişilerin hukuk güvenliği, 

özgürlüklerin garanti altına aldığı hükümler, düzenlemeler vardı. Yani 

Türkiye bunu üstün norm olarak kabul etmiş oluyordu. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 1954 yılında Türkiye tanıdı, üstün 

norm olarak kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesindeki 

adil yargılama hakkını da kabul etti. Yine bu 6. maddesinde düzenlenmiş olan 

soruşturmanın ve kovuşturmanın her evresinde avukat yardımından 

yararlanabileceğine dair sanığın, hükmü de kabul etmiş oluyordu. Öbür 

taraftan Türkiye Avrupa topluluğuna müracaat ediyor, bir Avrupa ülkesi 

olmak istediğini ve onlarla aynı sınıfta mütalaa edilmesi gerektiğini söylüyor 

ve bunu talep ediyor. Hatta hatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre 

kurulmuş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üstün yargılama hakkını 

da kabul ediyor, buna dair Anayasasında da düzenleme yapıyor, ama neyle? 

Bu ceza usul mevzuatıyla, bu işkence iddialarıyla, bu kötü muamele 

iddialarıyla. 

Yine 1992 yılı öncesinde görev yapan arkadaşlar çok iyi bilirler, 

Türkiye'nin o dönemde daima gündeminin birinci sırasında işkence iddiaları 

vardı. Tabi bunun böyle yürümeyeceğini, gitmeyeceğini herkes biliyordu. 

1992 yılının 1 Aralık'ında Ceza Usul Yasasında çok ciddi değişiklikler yapan 

3842 sayılı Yasa yürürlüğe girdi. İtiraf  etmeliyim ki, bu yasa sürpriz bir şekilde 



yürürlüğe girdi ve bu yasada baroların hiçbir katkısı da olmadı. Örneğin, ben 

o zaman Ankara Barosu genel sekreteriydim, sabahleyin adliyeye geldim, 

baktım herkes avukat istiyor barodan. Savcılıklar istiyor, mahkemeler istiyor, 

karakollar istiyor, jandarma istiyor. Ne olur dedim, 3842 sayılı Yasa yürürlüğe 

girdi. Yahu getirin şu yasayı, ben o sabah yasayı inceleyebildim.

Elbette ki hiçbir hazırlığımız yoktu. Dolayısıyla yasayı karşılayacak 

durumda değildik başlangıçta. Şimdi 3842 sayılı Yasa ne getirdi, hukukumuza 

ne gibi yenilikler getirdi, nasıl katkıda bulundu? Birinci ve en önemli hükmü; 

hazırlık tahkikatını avukattan gizli olmaktan çıkardı. Tahkikatın her 

aşamasında avukatın tahkikata müdahale etmesini sağladı. Yani ceza 

yargılamasını sonuna kadar savunma avukatına açtı. Avukatın her zaman 

dosyayı incelemesini, suret almasına imkân tanıdı. Avukatın tahkikatın her 

aşamasında ve üstelik de vekâletname aranmaksızın müvekkilini 

görüşmesini, hukuki yardımda bulunmasını sağladı. Her şeyden önemlisi 

sanığa susma hakkını tanıdı. Yani dilediği takdirde, uygun gördüğü takdirde 

sanık hiç konuşmayacak, ama sanığa suç isnat eden merciler, sanığa isnat 

ettiği suçu ispat etmeye mecbur olacaktı.

Sanık dilediği takdirde parası olsun olmasın, zengin olsun fakir olsun 

araştırmaksızın, incelemeksizin talep ettiği takdirde kendisine baro 

tarafından avukat tayin edileceğine dair hükümler getirdi. 18 yaşından 

küçükler için, kendini savunamayacak durumda olanlar için, sağır ve dilsizler 

için zorunlu müdafilik sistemini getirdi. Yani kendisi istese de istemese de, 

talep etse de etmese de mutlaka ifadesinin veya sorgusunun avukat huzuruyla 

yapılması zorunluluğunu getirdi. Yasanın bu düzenlemesi gerçekten sürpriz 

bir düzenlemeydi, toplumda büyük bir şaşkınlık yarattı. Az önce de 

söylediğim gibi, gerçekten bu düzenleme bizim için de sürpriz oldu. 

Birdenbire binlerce taleple karşılaşıldı, ama baroların hiçbir hazırlığı yok, 

örgütlenmesi yok. 

İlk uygulama sırasında gayet tabiî ki ücret de yoktu. Yakaladığımız avukat 

arkadaşları hemen bir göreve yönlendiriyorduk. Kişiler baroya girmekten 

korkar hale geldiler, çünkü baroya giren ya Esenboğa Karakoluna 

gönderiliyor, ya 27 Mayıs Karakoluna gönderiliyor. Sıkıştığımız yerde adliye 

koridorlarına çıkıyoruz, yakaladığımız arkadaşları yine göreve sevk 

ediyorduk. Kısa süre içerisinde Ankara Barosu örgütlendi. Daha sıhhatli bir 

yapı oluştu ve olaylara daha kısa süre içerisinde müdahale etme imkânımız 

oldu. Hemen şunu söyleyeyim, bu dönemde, bu zor dönemde avukat 



arkadaşlarımızın özverisi gerçekten her türlü takdirin üzerinde, özellikle 

Ankara Barosu avukatları. Avukat arkadaşlarımızın bu özverisini ben meslek 

anılarımın içerisinde en seçkin köşeye koyuyorum.

Yine bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Gece yarısı 03.30-04.00 

telefon geldi, Esenboğa Karakolundan avukat isteniyor. O zaman baronun 

telefonları eve yönlendirilmişti. Dışarıda bir metre kar var, elimde baro 

levhası, lalettayin bir yeri açtım, aradım, buldum avukat arkadaşı. Arkadaşım 

seni Esenboğa Karakoluna göndereceğim, hemen intikal edeceksin, gerekeni 

yapacaksın, yarın da bana rapor vereceksin. Ağabey dışarıda bir metre kar var, 

ben Esenboğa Karakoluna nasıl ulaşacağım. Vallahi kaç metre olursa olsun 

ulaşacaksın. Ağabey benim arabam da yok. Taksi tutacaksın, ağabey param 

yok, komşudan isteyeceksin, ne yapacaksan yap, ulaşacaksın bana da rapor 

vereceksin. Gece arkadaş görev yerine ulaştı, ertesi gün bana raporunu da 

verdi. Yani gerçekten Ankara Barosu avukatları böylesine bir özveriyle 

hizmette etti ve bu zorlukları aştı.

Elbette ki bu değişiklikler kolluk güçlerini de çok şaşırtmıştı, onların da 

buna intibakı çok zor oldu. Bir defa kolluk güçlerinin elinde bir saltanat vardı, 

bu saltanat birden bire kayboldu. Yani şimdi sanığın yanında oturan bir tane 

davetsiz misafir var, savunma avukatı. Dolayısıyla bağıramıyor, çağıramıyor, 

istismar edemiyor. Hani gelsin adana kebaplar, Malborolar, viskiler, o devirler 

bitti, sanığın yanında avukat oturuyor. Onun da intibak etmesi çok zor oldu. 

Ancak gerek emniyet, gerek jandarma çok yoğun eğitim programları 

düzenlediler. O zaman düzenledikleri bu eğitim programlarına çoğu zaman 

biz de iştirak ettik eğitici olarak kanunu anlatmaya çalıştık ve şaşılacak şekilde 

ortalama bir süreç içerisinde kolluk güçleri bu yeni mevzuata, yeni 

uygulamalara intibak etmeye başladı. Başlangıçta elbette ki çok isyanlar vardı. 

Bir komiser bana şöyle demişti; artık polisliği Zeki Müren'in askerlik 

yaptığı gibi mi yapacağız bundan sonra demişti, anlayış böyleydi. Ancak bu 

anlayış kısa süre içerisine yıkıldı ve kolluk güçleri, gerek jandarma, gerek 

emniyet yeni mevzuata süratle intibak etti. 2005 yılında biliyorsunuz 5271 

sayılı Yasa yürürlüğe girdi, bu hükümleri o da yürürlükte tuttu ve ilaveten alt 

limiti 5 yıl olan suçlamalarda yine zorunlu müdafilik sistemi getirdi. Bir ilave 

daha getirdi, o da davanın mağduru veya müdahiline de aynı hakları yine 

kanun tanıdı. 

Şimdi polis, emniyet buna intibak etti, jandarma buna büyük ölçüde 

intibak etti, bunlardan şikâyetler asgariye düştü de, intibak edemeyen bir 



kurum var ki, o kurum da savcı ve hâkimlerimiz bu yasaya intibak etti mi 

acaba? 20 senedir bu yasaya intibak etti mi? Uygulamaya baktığımız zaman, 

bu yasaya gerçekten savcı ve hâkimin intibak ettiğini söylemek çok zor. Bir 

örnek verecek olursak, Cumhuriyet savcılığındaki ifade alma işlemi sırasında, 

yine CMK'nın 147. maddesinde sayılmış olan hakları, hukuki yardımı rahatça 

yapabiliyor muyuz avukat olarak? Örneğin, kardeşim bu soruya cevap verme, 

susma hakkını kullan diyebiliyor muyuz veya dediğimiz zaman nasıl bir 

tepkiyle karşılaşıyoruz veya müvekkilimiz ifade verirken, bir dakika bunun 

sonucu şu olur, ifadeni bu şekilde verirken bir düşün bakalım değiştirebilirsin 

diye bir hatırlatın bakalım, karşılaştığınız manzara ne olur? Mahkemede 

sanığın sorgusu yapılırken bir müdahale etmeye kalkın bakalım, sonucu ne 

olur?

Şimdi kanuna göre komiser bağıramaz, polis kötü muamele edemez. 

Hâkim bağırırsa, hâkim kötü muamele ederse ne olacak? Savcı bağırırsa, savcı 

kötü muamele ederse ne oluyor? Burada bir zafiyetimiz var, savunma avukatı 

olarak bir zafiyetimiz var. Müvekkilimizin durumunu gözeterek durumumuz 

orada zayıf. Tepki göstermesini çok iyi biliriz, ona gerekli cevabı vermeyi çok 

iyi biliriz, ama galiba düşündüğümüz şu oluyor. Bu tepkiyi gösterdiğimiz 

zaman müvekkilimizin durumu ne olur? İşte bu bize zafiyet veriyor, ama bu 

zafiyetimiz istismar ediliyor ve hiç istismar etmemesi gereken merciler 

istismar ediyor. İşte o zaman Sinan arkadaşımızın yazdığı çok güzel, 

muhteşem makalesindeki hâkim kalitesi, savcı kalitesi gündeme geliyor.

Şüphesiz ki uygulamada çok büyük sıkıntılar var. Şimdi bakın, CMK'da 

savcılara kolaylık sağlayan hükümler, acele tüm haşmetiyle jet hızıyla 

uygulamaya girebiliyor ve de giriyor. Örneğin, 135. maddede düzenlenen 

iletişimin tespiti, bugün toplumsal bir yara haline geldi. 

Başkan sen benim çok iyi arkadaşımsın, bir üç dakika daha vereceksin 

elbet. (Alkışlar)

Toplumda aynı anda 70 bin kişinin telefonları dinleniyor. Bugün sıradan 

insanlara sorduğunuz zaman, herkes telefonlarının dinlendiğinden şüphe 

ediyor. Neden? CMK'nın yanlış uygulanmasından. Şimdi 139. maddi gizli 

soruşturma hükmü konulmuş. Bakıyorsunuz olmadık davalarda kimliğini 

bilmiyorsunuz, ehliyetini bilmiyorsunuz, konu hakkındaki vukufiyetini 

bilmiyorsunuz, alakasız bir adamın raporuyla yargılanıyorsunuz, hatta 

mahkûm oluyorsunuz. Teknik araçlarla izleme toplumda bir problem haline 

gelmiştir. Sadece kolluk güçleri izlese iyi, izledikten sonra bir de internette 



yayınlanıyor, televizyonda yayınlanıyor, toplumda büyük çalkantılara yol 

açıyor.

Tutuklama müessesesi çizgisinden çıkmış, 100. maddesinin düzenlemesi 

tamamen yasaya aykırı olarak uygulanıyor ve buna her mercide iddia ettim, 

yine iddia ediyorum. Herhangi bir ağır ceza mahkemesinde 100 tane tutuklu 

dosyası gelsin, tutuklama kararı veya tutukluluğun devamına kararlarının en 

az yüzde 80'i kanuna aykırı. Ne yapacaksınız? İtiraz et, nereye? Hakimin 

konusu olan hakime. Çalışmıyor, itiraz müessesi çalışmıyor, bu ülkede 

çalışmıyor, gitmiyor. Bu itiraz müessesi çalışmıyor, buna bir çözüm getirmek 

lazım. İtirazı istinaf  mahkemesinde mi yapacağız, Yargıtay'da mı yapacağız, 

nereye? Ama bu şekliyle komşu kapısındaki itiraz müessesi çalışmıyor.

Şimdi bunlar çalışmıyor, öbür taraftan tutuklama müessesi bir infaz 

kurumu haline geldi, adli kolluk müessesini çalıştırın bunun yerine diyoruz. 

Adli kolluk müessesi de işlemez halde, ama buna karşılık 147. maddenin 

uygulanmasında, az önce dediğim gibi hem mahkemede, hem savcılıkta 

büyük problemler var. Bilirkişilerin duruşmaya çağrılması müessesesi var. Bir 

türlü işletemedik, 7 senedir uğraşıyorum, bir türlü işletemedik, işlemiyor, bu 

madde işlemiyor. 109. maddedeki adli kontrolde, adli kontrol esastır, 

tutuklama değil. Yani tutuklama şartları varsa tutuklamayacaksın, adli 

kontrole başvuracaksın. Adli kontrolün şartı yoksa ondan sonra 

tutuklamaya, ama hiçbir tutuklama kararında bunlar uygulanmıyor.

164. maddedeki adli kolluk müessesesinin kurumlaştırılması ki, hiçbir 

çalışma yok. 174.maddedeki iddianamenin iadesi, sadece şeklin uygulanıyor. 

201. maddede düzenlenen ve bence savunma hakkı avukatlar için çok önemli 

olan doğrudan soru yöneltme, yani çapraz sorgulama yöntemi asla 

çalışmıyor. İstinaf  yolu 2005'de yasamıza girdi. Buna murafaa, tashihi karar 

gibi diğer müesseseler de buna göre dizayn edildi ceza usul mevzuatında. 

Yine uygulama yasasına baktığınız zaman, istinaf  mahkemelerinin iki yıl 

içerisinde açılması lazım. Ancak uygulamanın birlikte başlaması için Adalet 

Bakanlığının bir genelgesiyle başlayacak.

Şimdi Adalet Bakanlığının genelgesi de iki yıl içerisinde çıkmadığı gibi, 

yasa yürürlüğe girdi, 7 sene oldu daha hâlâ çıkmıyor. Yani böyle saçma şey 

olur mu? Yasanın yürürlüğü Adalet Bakanlığının bir genelgesine bağlıdır 

anlayışıyla bir uygulama olur mu? 7 yıldır istinaf  mahkemesini bekliyoruz, bir 

türlü yürürlüğe girmiyor, ama siz istinaf  mahkemesi var diye Yargıtay'daki, 

murafaadaki alt sınırı 10 yıla çıkardınız, o yürürlükte, istinaf  mahkemeleri 



yürürlükte değil. İşin garibi bunu barolarımız da seyrediyor, Barolar Birliği de 

seyrediyor, hiç sesini çıkaran yok.

Uzlaşma bir şekli yol olarak kaldı. Dolayısıyla doğru düzgün işleyen bir 

madde değil. CMK ücretleri çok düşük, ödeme işlemleri barodan alındı 

Cumhuriyet savcılıklarına verildi. Âdeta savcılıklar avukatların üstüne bir ita 

amiri gibi bir pozisyonun içerisine geçtiler. Bir genç arkadaşım bana gelmişte 

geçenlerde, eğitim çalışmalarına iştirak ettim diye, sizden de eğitim aldım, 

size heveslendim ceza avukatı oldum, ama ben müvekkilime yararlı 

olamadığımı düşünüyorum. Ceza yargılamasını sevk edebildiğim kanaatinde 

değilim. Sadece müvekkilime bir terapi uyguluyorum, vicdan rahatsızlığı 

içerisindeyim ağabey. Evladım sen kaç senedir vicdan rahatsızlığı 

içerisindesin? Ben 40 senedir vicdan rahatsızlığı içerisindeyim. (Alkışlar)

İnşallah düzelir, problemler çok aleni. Ben de sizlere diyorum ki, düzelir 

inşallah. Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
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CEZA MUHAKEMESİ UYGULAMAMIZDA ATANMIŞ 

MÜDAFİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜLEN SORUNLAR

GİRİŞ

Hukuk devleti kavramı, en dar anlamıyla, devlet organlarının da, tıpkı 

toplumdaki bireyler gibi hukuk kurallarıyla bağlı olmasını ifade eder ve 

bireylerin hukuki güvenliğe sahip olmaları bakımından büyük önem arzeder. 

Her ne kadar hukuk devleti kavramının ilk ortaya çıkışı ve dar anlamda içeriği 

bu şekilde ifadelendirilebilirse de; söz konusu kavramın doğal hukuk 

anlayışının etkisiyle zaman içerisinde daha da geliştirildiği görülmektedir. 

Günümüzde hukuk devleti kavramının içerisine temel hakların anayasal 

güvence altına alınması, idarenin faaliyetlerine karşı yargı yoluna 

başvurulabilmesi, kanunların anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesi 
1ve kuvvetler ayrılığı gibi başkaca unsurlar da katılmıştır.

Bu bağlamda dar anlamıyla ele alınsa bile hukuk devletinde, hukukun 

üstün kılınması, hukuk kurallarının ayrım gözetilmeksizin tüm bireylere ve 

devlet organlarına eşit şekilde uygulanması, ortaya çıkan uyuşmazlıkların ise 

hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerekir. Yargılama faaliyetleri 

sırasında hukukun üstün kılınması ve hukuk devleti ilkesinin hayat 

bulabilmesi için eşit şekilde silahlandırılmış tarafların birbirleriyle 

çelişmesine imkan tanıyan bir yargılama faaliyeti yürütülmelidir. Aksi 

takdirde, adil bir yargılama yapılamayacak ve adil olmayan yargılama 

neticesinde de hukukun doğru bir şekilde uygulanması mümkün 

1 Hakan KARAKEHYA, “Hukuk Devletinde Ceza Adaletinin Hızlandırılması İçin Alınabilecek Önlemler,” 
6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı 
2009, s.363



2olmayacaktır.  Bu bağlamda hukukun üstün kılınmasının bir anlam ifade 

edebilmesi için muhakemedeki taraflar arasında bir eşitliğin sağlanması 

muhakemenin olmazsa olmazlarındandır. İşte ceza muhakemesinde müdafi, 

savunmanın layıkıyla yapılabilmesini sağlamak ve güçlü iddia karşısında iyi 

yapılandırılmış bir savunmayı mümkün kılmak suretiyle hukuk devleti 

ilkesinin ceza muhakemesinde hayat bulmasına imkan tanıyan çok önemli bir 
3muhakeme süjesidir.  

Cezai uyuşmazlıklar sonucunda, suçluların cezalandırılmasında olduğu 

kadar, masumların serbest kalmasında ve suçluların hak ettiklerinden fazla 

ceza ile cezalandırılmamasında da topluma ait önemli bir menfaat söz 
4konusudur.  Müdafi, kamu adına görev yaparak, topluma ait bu menfaati 

korumaya hizmet etmektedir. Bu bağlamda sanığı bir müdafiin hukuki 

yardımından faydalandırmak suretiyle savunmanın etkinliği garantilenecek, 

iddia ve savunmanın eşit silahlarla çelişmesi sağlanarak, maddi gerçek 
5mümkün olan en doğru haliyle ortaya konulacaktır.  Müdafisiz bir 

muhakeme, çoğu kez savunmanın iddia karşısında eksik ve yetersiz kaldığı bir 

faaliyet olmaktan kurtulamayacaktır. Nitekim bir Alman atasözünde 

belirtildiği üzere “Kendi kendisini savunanın, birisi avukat diğeri müvekkil olmak 
6üzere, iki soytarısı vardır.”

1. MÜDAFİ KAVRAMI

Ceza muhakemesinde sanığın savunmasını yapan avukata müdafi 
7denilmektedir.  Bir başka deyişle, iddia makamı ve onun yardımcısı olan 

2 Robert ESSER, Auf  dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrenrecht, De Gruyter 
Rechtswissenschaften Verlags, Berlin 2002, s.400

3 Süje, muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve muhakemeye katılan diğer kimselerden bağımsız 
olarak gerçekleştirdiği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkıda bulunan kimseyi ifade etmektedir. 
Süje kavramı ve muhakeme süjeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nur CENTEL-Hamide ZAFER, 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2011, s.102 vd.

4 Hakan KARAKEHYA, “Ceza Muhakemesinde Zorunlu Müdafilik,” in: Uğur Alacakaptan'a 
Armağan, C.1, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul 2008, s.417

5 Çelişmeli muhakeme ve silahların eşitliği ilkelerinin tarihsel kökenleri ve gereklilikleri konusunda bilgi için 
bkz. Hakan KARAKEHYA, “AİHM Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Çelişmeli Muhakeme ve 
Silahların Eşitliği” Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2007, s.48 vd.

6 “Wer sich selbst verteidigt, hat einen Narren als Anwalt und einen Narren als Mandenten” (Alman 
atasözü), Klaus VOLK, Grundkurs StPO, C.H. Beck Verlag, München 2005, s.95

7 Tarihsel sürece bakıldığı zaman müdafilerin bazı sanık haklarının kazanılmasında da önemli rol oynadıkları 
görülmektedir. Örneğin mahkumiyet kararı verilebilmesi için şüphenin yenilmesinin zorunlu olduğu ve 
yenilemediği takdirde bundan sanığın yararlanması gerektiği görüşünün, bir başka deyişle şüpheden sanık 
yararlanır ilkesinin yerleşmesinde müdafilerin rolü büyüktür. Nitekim müdafiler sanığın beraatini sağlamak 
amacıyla şüphe kavramını sürekli işlemişler ve şüpheni yenilememesi halinde sanığın mahkum 
edilemeyeceğini vurgulamışlardır. Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, 
Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s.198 vd.



kolluk karşısında, sanığı fiili ve hukuki açıdan koruyan, ilgili hukuk 
8kurallarında öngörülen niteliklere sahip kişi müdafidir.  Müdafiin muhakeme 

sırasındaki temel amacı, ceza hukukuna veya diğer hukuk alanlarına ilişkin 

olarak sanık bakımından muhakemede ortaya çıkabilecek negatif  hususları 

mümkün olduğunca aza indirmek ve somut duruma göre gerçekçi bir şekilde, 
9

sanığa tanınan hakların kullanılmasına hizmet etmektir.  Bu bağlamda söz ve 

mantık oyunlarıyla veya bir takım gerçekleri saptırarak ve çarpıtarak sanığı 

kurtarma çabası, savunma değildir. Böyle olmadığı içindir ki, kültür düzeyi 

düşük bazı çevrelerde savunma için kullanılan kanun cambazlığı veya tezvir ( 
10yalan karıştırma, hile kullanma) gibi nitelemeler haksız birer aşağılamadır.

Hukuki statüsü bakımından ise müdafii, sadece bir adli organ ya da sanığın 

temsilcisi olarak görmek uygun değildir. Çünkü müdafi, tamamen adli bir 

organ olarak kabul edildiği takdirde, adli organ olmanın verdiği yükümlülükle, 

maddi gerçeğin bulunması adına sanığın aleyhine hareket etme durumunda 

kalabilecektir. Böyle bir durum ise, sanığın müdafiine duyduğu güveni 

ortadan kaldıracak, dolayısıyla da savunmanın etkinliğini bozacaktır. 

Müdafiin sırf  bir taraf  temsilcisi olarak görülmesi halinde ise, müdafi, 

sanıktan bağımsız olarak, onun lehine bile olsa bir takım taleplerde 
11 12bulunamayacaktır.  Dolayısıyla da süjelik özelliği ortadan kalkacaktır.  Ayrıca 

bu teorinin katı bir şekilde savunulması halinde, sanığın vekili olarak 

müdafiin, asilin (sanığın) yapmaya yetkili olduğu her şeyi yapması, bu 

bağlamda yalan söylemesi, duruşmayı uzatmak adına hileli yollara başvurması 

olağan karşılanacak; bu tür fiilleri gerçekleştirmesi halinde cezalandırılması da 
13mümkün olmayacaktır.  

Bu nedenlerle biz sınırlandırılmış organ teorisinin kabulünün daha uygun 

olduğu kanaatindeyiz. Buna göre müdafi, hiçbir şekilde sanığın aleyhine hareket 

edemeyen adli bir organdır. Adli organ olmanın gereği olarak yalan söyleyemez, 

sanığın lehine olsa bile hileli yollara başvuramaz. Sanığın aleyhine hareket 

edememesi nedeniyle, ondan öğrendiği ve onun aleyhine olan hususları 

8 Müdafiliğin tarihsel gelişimi hakkında bkz. Nur Başar CENTEL, Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Müdafi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1984, s.21 vd.

9 Klaus MALEK, Verteidigung in der Hauptverhandlung, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1997, s.18 
10 CENTEL, s.7
11 Werner Beulke, Strafprozessrecht, C.F. Müller, Heidelberg 2005, s.89 vd.
12 Nitekim bir muhakeme süjesinin en önemli özelliği, kendi başına, diğer kimselerden bağımsız olarak bir 

takım muhakeme işlemlerini yapabilmesidir. Claus ROXIN, Strafverfahrensrecht, C.H. Beck, München 
1998, s.114 

13 Seçilmiş müdafi ile sanık arasındaki hukuki bağ, konusu, bir hizmetin ifasına dayanan bir özel hukuk 
sözleşmesiyle kurulur. Bu hukuki bağa ve sanık tarafından sözleşme gereğince yapılan ödemeye rağmen, 
müdafi sanıktan bağımsızdır. BEULKE, s. 92 vd.



mahkemede açıklayamaz. Bu şekilde öğrendiği bilgiler dolayısıyla onun 

aleyhine tanıklık edemez. Müvekkilinin aleyhine olan hususlarda yalan 

söyleyemeyeceği gibi, doğruyu söylemeye de zorlanamaz. Bu durumda 

müdafiin sessiz kalma hakkı, onun görevini gereği gibi yapabilmesinin en 

öncelikli şartlarındandır.

2. BİR MÜDAFİİN HUKUKİ YARDIMI İLE SAVUNMANIN 

ÖNEMİ

Sanık suç isnadının muhatabı olarak birçok davada psikolojik baskı 

altındadır ve çoğu kez mahkemelerde uygulanan hukuktan da haberdar 
14olmadığı için gerektiği şekilde kendisini savunamaz.  Ayrıca sanık, iyi bir 

hukuk bilgisine sahip olsa, özgüveni ve hitabet yeteneği çok üst düzeyde 

bulunsa bile, kendisi hakkında gerçekleştirilecek bir ceza muhakemesinde, 

muhakemenin merkezinde olan süje olarak, çoğu kez kendisini gerektiği gibi 

savunamayacaktır. Nitekim sanık, hem anti-sosyal bir davranışta 

bulunmakla itham edilmenin manevi ağırlığını taşımakta hem de muhakeme 

sonunda cezai yaptırımlara muhatap olma tehditiyle yüzleşmektedir. Bu 

nedenle çok zorlu ceza davalarında defalarca müdafilik yapmış bir kimsenin 

bile, kendisinin sanık olduğu ağır cezai uyuşmazlıklarda, muhakkak bir 
15müdafiin yardımından faydalanması gerekir.

Sanık bakımından arzettiği öneme binaen, bir müdafiin hukuki 

yardımından faydalanmak suretiyle savunma hakkı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin (AİHS'nin) 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinde açıkça 

güvence altına alınmıştır. Buna göre her sanık; “kendi kendini savunmak veya 

kendi seçeceği bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali 

olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek 
16.bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek” hakkına sahiptir

Ceza Muhakemesi Kanununda da müdafiden faydalanma hakkı açıkça 

güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda şüpheli ve sanık, soruşturma ve 

kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından 

yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa o da şüpheli veya sanığa müdafi 

14 Ceza muhakemesinde kitaplardaki hukuktan farklı bir işleyişin olduğu ve bu işleyişi bilmeyen sanığın hukuk 
bilgisi olsa bile savunmada yetersiz kalacağı da ileri sürülmektedir. Bkz. VOLK, s.95

 15 KARAKEHYA, Zorunlu Müdafi, s.418 vd.

 16 AİHS bağlamında müdafiden faydalanma hakkına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Hakan 
KARAKEHYA, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi ( Adil Yargılanma Hakkı) 
Bağlamında Ceza muhakemesinde Duruşma, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s.102 vd. 



17seçebilir (CMK. m.149/1).  Ayrıca kanunkoyucu tarafından, bazı 

durumlarda, bir müdafiin hukuki yardımı olmaksızın muhakemenin adil bir 

şekilde gerçekleştirilemeyeceği karine olarak kabul edilmiştir. Zorunlu 

müdafilik hali denilen bu tür durumlarda, sanığın iradesinin bir önemi 

olmaksızın, kendisi muhakkak bir müdafiin hukuki yardımından 
18 

faydalandırılmaktadır (Bkz. CMK 150).

Son olarak şu hususu da belirtmek gerekir ki; Cumhuriyet savcısı, sanığın 

aleyhine olan hususların yanında lehine olan hususları da araştırmakla 

görevlidir (CMK m.160/2). Bu itibarla ilk bakışta sanığın bir müdafiin 

yardımından faydalanmıyor olması, onun açısından çok büyük bir kayıp 

değilmiş gibi görünebilir. Ancak savcı, kovuşturma sırasında iddia makamını 

işgal ediyor olması nedeniyle muhakemede bir taraf  pozisyonundadır. Bu 

taraf  pozisyonu nedeniyle ondan bir müdafi gibi davranması da elbette 
19beklenemeyecektir.  Bu itibarla savcıya böyle bir görev verilmiş olması; 

müdafiin savunma bakımından arzettiği önemi ortadan kaldırmamaktadır. Bu 

durumu netlikle ortaya koyması bakımından CENTEL'in şu tespitlerini 

paylaşmak isteriz; “Savcı her ne kadar maddi adaletin ortaya çıkmasına hizmet etmek 

ve buna göre sanığın haklı çıkarlarını korumak yükümlülüğü altında olsa da, tecrübe, 

davacı rolü ile müdafi rolünü bağdaştırmanın ne kadar çetin bir sorun olduğunu 

göstermektedir. İddiada bulunmak ve savunmak, kavram olarak, birbirine karşıt 

fonksiyonlardır. Her ikisini birden başarabilecek ideal bir insan henüz doğmamıştır. Böyle 

bir insan bulunsaydı, yalnızca müdafi değil, yargıç da gereksiz olurdu… suçluya veya öyle 

sanılan kişiye karşı hüküm aşamasına değin soruşturmayı yürütmüş olan kimse (savcı), 

kendini, suçtan doğrudan veya dolaylı zarar görmüş devletin vekili sayar ve sanıkta, suçu 

ispatlanmış faili görme eğilimine kapılır; sorumluluğunu taşıdığı davanın başarısızlığını, 
 20kural olarak, kendi başarısızlığı olarak kabul eder.”

3. MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 

SİSTEMİMİZDE ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR

Ceza muhakemesi sistemimizde, müdafiin görevlendirilmesi bakımından 

17 Genel olarak ceza muhakemesinde yardımından yararlanılacak müdafi sayısına ilişkin olarak CMK'da bir 
sınırlama öngörülmemiştir. CMK'nın 149. maddesinin 2. Fıkrasında, soruşturma evresinde ifade alma 
sırasında en çok üç avukatın hazır bulunabileceği hükme bağlanmıştır. 

18 Zorunlu müdafiliği söz konusu olduğu hallerde, sanık istemese de kendisine bir müdafi atanmaktadır. 
Nitekim bu durumda adaletin selameti bağlamında ortaya çıkan kamusal menfaat sanığa ait bireysel 
menfaatten ağır basmaktadır. Hans-Meyer LADEWİG, “Adil Yargılanma Hakkı-II”, (Çev.:Hakan Hakeri) 
Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, , Seçkin Yayınevi, Ankara 2004, s.96; Zorunlu müdafilik 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. KARAKEHYA, Zorunlu Müdafi, s.422 vd.

19 Otfried RANFT, Strafprozessrecht, Boorberg Verlag, Stuttgart… 1995, s.89
 20 CENTEL, s.8



ortaya çıkan ciddi bir takım sorunlarımız bulunmaktadır. Bu bölümde, kişisel 

gözlemlerimiz, değişik vesilelerle meslektaşlarımızla ve kolluk görevlileriyle 

gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşiler neticesinde tespit ettiğimiz bazı önemli 

problemleri açıklamaya gayret edeceğiz. Söz konusu problemler kaynağına 

veya konusuna göre aşağıda başlıklandırılmıştır.

   

3.1. Avukatlardan Kaynaklı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Müdafi görevlendirilmesi bakımından uygulamamızdaki en önemli 

sorunlardan bir tanesi, atanmış müdafilik görevinin bu işle görevlendirilen 

bazı avukatlar tarafından layıkıyla yapılmaması ve buna bağlı olarak 

müdafiden faydalanma hakkının sadece görünüşte yerine getirilmesidir. 

Atanmış müdafi, şüpheli veya sanığa hukuki yardımda bulunmak üzere devlet 
21tarafından atanmış avukatı ifade etmektedir.  Zorunlu müdafilik ile atanmış 

müdafilik birbirinden farklı kavramlardır. Zorunlu müdafilik sanık veya 

şüphelinin muhakkak bir müdafi yardımından faydalanmasının gerekliliğini 

ifade ederken; atanmış müdafilik, müdafiin ücreti devlet tarafından ödenmek 
22suretiyle sanığa atanmasını ifade eder.  Dolayısıyla zorunlu müdafiliğin söz 

konusu olduğu hallerde sanık veya şüpheli, devletin atayacağı müdafie ihtiyacı 

olmaksızın kendi müdafiini seçebileceği gibi; ihtiyari müdafiliğin söz konusu 

olduğu hallerde de maddi gücünün yerinde olmadığını beyan eden sanığa 

devlet tarafından bir müdafi atanabilir. Bunlardan ilkine atanmış zorunlu 
23müdafi, ikincisine ise atanmış ihtiyari müdafi denir.  

Gerçekten de uygulamada bazı meslektaşlarımız atanmış müdafilik 

görevini usulen yapılan bir görev gibi algılamakta, şüpheli veya sanığa gerçek 

bir müdafi desteği sağlamaksızın sadece bir imza atmak suretiyle müdafilik 

yapmaktadır. Bu bağlamda piknik yaparken aldığı telefon üzerine şortuyla 

karakola gelip “siz ifadeyi alırsınız” diyerek tutanağa imza atıp pikniğine 

devam etmek için karakoldan ayrılan ya da polisin “biz ifadeyi almıştık” 

şeklindeki beyanı üzerine, “ne güzel ben de tutanağı imzalayıvereyim” deyip 
24 hazır tutanağa imza atan avukatlara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda işi 

 21 Bizim sistemimizde müdafilik yapacak avukatın atanması barolar tarafından yapılmaktadır (CMK m.156). 
Paylaştığımız üzere bu yetkinin baroya değil de, yargılama makamına ait olması gerektiği konusunda bkz. 
Nurullah KUNTER-Feridun YENİSEY-Ayşe NUHOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Arıkan 
Yayınevi, İstanbul 2006, s.226

22 CENTEL-ZAFER, s.177 vd. 

23 KARAKEHYA, Adil Yargılanma Hakkı, s.106 ve 109
24 Uygulamada hala, kolluk ifade alma dahil her türlü soruşturma işlemini yaptıktan sonra müdafii ifade 

tutanağını imzalamaya davet edebilmekte, müdafiin tutanağı imzalaması da hukuka aykırı olarak ede edilmiş 



gerçekten layıkıyla yapan birçok meslektaşımız da var. Bu arkadaşlarımızı 

tenzi ederek ifade edelim ki, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi hareket eden 

avukatların sayısı da maalesef  hiç az değildir. Bununla birlikte karakolda 

ifade alınıncaya kadar bekleyen ama sadece bekleyen ve şüpheliye en ufak bir 

hukuki yardımda dahi bulunmayan avukatlar da vardır. Hatta bu durum o 

kadar vahim bir hale gelmiştir ki, daha önceden karakola gelip birkaç defa 

atanmış müdafiin yardımından yararlanan şüpheliler, daha sonraki 

gelişlerinde kendilerine bir müdafiin hukuki yardımından faydalanmak 

isteyip istemedikleri sorulduğunda, “nasıl olsa bir imza atıp gitmeyecek mi, 

bırakın gelmesin, istemiyorum” şeklinde beyanlarda bulunmaktadırlar.

Avrupa Birliğine giriş sürecinde sanık haklarını güvence altına almak 

adına birçok hukuki düzenleme yapılmıştır. Mali durumu iyi olmayan ve 

isteyen her şüpheliye bir müdafi atanması imkanı sağlamak, zorunlu 

müdafiliğin kapsamını genişletmek de bu düzenlemeler kapsamında 

getirilen yeniliklerdir. Ancak verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere, 

bu düzenlemelerle amaçlanan hedeflere birçok olay bakımından 

ulaşılamamakta ve sanığın müdafiden faydalanma hakkı görünüşte yerine 
25getirilmiş olmaktadır.

Atanmış müdafi olarak görevlendirilen bazı avukatların bu şekilde 

görevlerini layıkıyla yapmaktan kaçınmalarının temelde birkaç önemli 

nedeni olduğunu düşünmekteyiz. En önemli nedenlerden birisi atanmış 
26müdafi olarak görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin düşüklüğüdür . 

Uygulamada CMK tarifesi olarak ifade edilen tarife üzerinden ödenen düşük 

ücretler karşısında birçok avukat, “bu kadar para için emek vermeye değer 

mi” düşüncesine kapılmaktadır. Ancak buna rağmen hiç olmazsa büronun 

bir beyanı görünüşte hukuka uygun hale getirebilmektedir. Soruşturma evresinin efendisi savcı, bu tür 
uygulamaların önüne geçmek adına gerekli tedbirleri almalıdır. Bahri ÖZTÜRK-Mustafa Ruhan ERDEM, 
Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s.315

25 Kovuşturma evresi bakımından, kanunun zorunlu müdafiin görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını 
denetleme yetkisini mahkemeye verdiği konusundaki açıklamalar için bkz. ÖZTÜRK-ERDEM, s.316

26 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 
2012 Yılı Tarifesi şu şekildedir:

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; a) Soruşturma 
evresinde takip edilen işler için 172 TL, b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL, 
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL, ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip 
edilen davalar için 533 TL, d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 
294 TL, 2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL, e) Askeri mahkemelerde 
takip edilen davalar için 294 TL, f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler 
ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL, g) Kanun yolları mahkemeleri: 1) Bölge adliye 
mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL, 2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 
598 TL, ödenir.      http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/belgeler/CMKUcretTarifesi/tbb2012.pdf



temel ihtiyaçlarını karşılarım düşüncesiyle de CMK listelerine yazılmaktan 

geri kalmamaktadırlar. Bir de özellikle bazı karakollarda, sanığın haklarını 

sonuna kadar savunan avukatlara nezaketli davranılmaması da düşük 

ücretlerle birleşince, avukatların görevlerini layıkıyla yerine getirme 

motivasyonları iyice azalmaktadır. Nitekim müdafi tarafından sanığa susma 

hakkını kullanması gibi bazı telkinler yapıldığında, polislerin ters bakışları ve 

homurdanmalarına muhatap olmak birçok avukata ağır gelmektedir. Bu tür 

durumlarda dirayetli bir avukattan dik durması beklenirken, maalesef  

birçoğunda “üçyüz lira para için mi bu adamlarla didişeceğim” düşüncesi 

oluşmaktadır. Oysa avukat “siz ifadeyi zaten almışsınız” dediği veya hiç 

birşeye karışmadan ifade alma sırasında beklediği durumlarda, “iyi günler 

avukat bey,” “teşekkürler avukat hanım” gibi ifadelerle gayet nezaketli bir 

şekilde muamele görüp parasını almaktadır.

Bu bağlamda söz konusu sorunların çözümü için baroların atanan 

müdafilerin görevlerini layıkıyla yerine getirip getirmediklerini denetlemesi, 

listelere yazılan avukatlara yönelik gerçekleştirilecek meslek içi eğitimlerde bu 

sorunun sürekli gündemde tutulması, atanmış müdafilik için öngörülen 

düşük ücretlerin iyileştirilmesi ve aşağıda da ele alacağımız üzere sanıklara 
27 atanacak müdafii seçme hakkı tanınması ilk elden yapılması gerekenlerdir.   

3.2. Hakim ve Savcılardan Kaynaklı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Müdafiin görevini gereği gibi yapabilmesi için diğer adli organların ve 

özellikle de hakim-savcı konumundaki kişilerin onun statüsüne ve yetkilerine 

saygı göstermesi gerekmektedir. Ancak uygulamada özellikle ağır ceza 

mahkemelerindeki mahkeme başkanları tarafından avukatların statüsüne ve 

yetkilerine gerektiği şekilde saygı gösterilmediği görülmektedir. Diğer 

mahkeme hakimleri ve savcılar bakımından da yaşanan bir takım sorunlar 

olmakla birlikte, meslekte belirli bir konuma gelmiş ağır ceza mahkemesi 

başkanları nezdinde yaşanan sorunlara daha sık rastlanmaktadır. Hatta farklı 

zamanlarda birkaç avukatın “ben o adamla muhatap olmaktansa ağır ceza 

davası almam arkadaş” şeklindeki serzenişlerine bizzat tarafımızca şahit 

olunmuştur. Bunun dışında birçok meslektaş da hakimler nezdinde 

yaşadıkları benzer sıkıntıları dile getirmektedirler.

27  Sanığa atanmış müdafiini seçme hakkı tanınması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Filiz TEPECİK-Hakan 
KARAKEHYA, “Sanığa Atanmış Müdafiini Seçme Hakkı Tanınması Üzerine Düşünceler,” Güncel 
Hukuk Dergisi, Mart 2007, s.44 vd.



Bu bağlamda örneğin sözlülük ilkesinin geçerli olduğu duruşmada, 

müdafi sözlü savunma yapmak istediğinde, “Avukat bey bunları sanırım yazılı 

olarak verdiniz. Mahkemenin vaktini almayalım, daha başka bir sürü dosya 

var.” şeklindeki müdahalelerle karşılaşmaktadır. Yine nedense bir çok 

mahkeme başkanının duyduğunda tüylerini diken diken eden doğrudan soru 

sorma yetkisini bazı mahkemelerde kullanmak neredeyse imkansız 
28durumdadır.  İplerin sürekli elinde olmasına alışmış mahkeme başkanları, 

doğrudan soru sorma yetkisini taraflara kullandırırsa, duruşmanın 

dizginlerini elinden kaçıracağı korkusuna kapılmakta ve birçok davada 

avukatlara CMK m.201'de açıkla düzenlenmiş olan bu yetkiyi 

kullandırmamaktadırlar. 

Bununla birlikte bu tür durumlarda avukattan beklenen CMK 201. madde 

hükmünü mahkemeye hatırlatması ve isteğe rağmen bu yetkinin 

kullandırılmadığının duruşma tutanağına yazılmasını mahkeme başkanından 

istenmesidir. Bu şekilde de çözüm bulunulamaması halinde ise adli ve idari 

yollara başvurarak ilgili hakim hakkında işlem yapılması sağlanmalıdır. Ancak 

bir çok avukat bu tür durumlarda “müvekkilim hakkında tutuklama kararı 

verir ya da tahliye etmez” veya “iki gün sonra başka bir davada yine aynı 

hakimin karşısına çıkacağım, arayı bozmayalım” gibi düşüncelerle hakimler 

karşısında dik bir duruş sergileyememektedirler.

Bu bağlamda özellikle baroların bu tür sorunları takip etmesi, 

kronikleşmiş biçimde avukatlara ve yetkilerine gerekli saygıyı göstermeyen 

hakim ve savcılar hakkında yetkili mercilere hukuki başvuruların yapılması ve 

bu başvuruların takipçisi olunması, hakim ve savcılara yönelik 

gerçekleştirilecek meslek içi eğitimlerde bu sorunların sürekli üzerine 

gidilmesi öncelikli alınacak tedbirlerdendir kanaatindeyiz.

 28     CMK'nın 201. maddesinde doğrudan soru sorma düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet savcısı, 
müdafi ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; …katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer 
kişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı aracılığı ile 
soru sorabilir. Görüldüğü üzere sanık bu kişilere sorularını hakim veya mahkeme başkanı aracılığı ile 
soracaktır. Ancak sanık bir müdafi yardımından faydalanıyorsa, müdafi söz konusu kimselere doğrudan 
soru sorma yetkisine de sahiptir. Kanun koyucu müdafie tanıdığı doğrudan soru sorma yetkisini sanığa da 
vermeyi yerinde görmemiş ve bu imkandan sadece müdafii olan sanıkların faydalanmasına imkan 
tanımıştır. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; savcı, müdafii ve vekil sıfatıyla duruşmaya katılan 
avukata tanınan doğrudan soru sorma yetkisinin Anglo-sakson hukuk sistemindeki çapraz sorguyu 
hatırlatması nedeniyle, bizdeki bu kurumun da bazen çapraz sorgu olarak ifade edildiği görülmektedir. 
Ancak Anglo-sakson hukukunun kendine has bir yapısı vardır ve taraf  avukatları kendi tanıklarını öncelikle 
kendileri sorgulamakta daha sonra ise karşı tarafa sorgu yapma imkanı tanınmaktadır. Hakim ise sorguya 
herhangi bir şekilde müdahale etmemektedir. Ancak bizde tanıkları öncelikle hakim sorgulayıp daha sonra 
taraflara karşılıklı soru sorma yetkisi verdiğinden, çapraz sorgunun temel mantığında yer alan tanıkları 
tarafların sorgulaması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle CMK'da öngörülen sistemin tam anlamıyla 
bir çapraz sorgu olduğu söylenemez kanaatindeyiz. Aynı yönde bkz. CENTEL-ZAFER, s.663 vd.



3.3. Kolluktan Kaynaklı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Avukatların müdafilik görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları en 

önemli sorunlardan birisi de kolluk görevlilerinin karakollarda avukatlara 

karşı sergiledikleri tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de 

şüpheliye etkili bir hukuki yardımda bulunmak isteyen avukat, kolluk 

tarafından düşman gibi algılanmakta bakışlarla ve homurdanmalarla taciz 

edilebilmektedir. Verilen eğitimin yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır 

bilinmez ama hala birçok kolluk görevlisi, müdafiin şüpheliye susma hakkını 

hatırlatmasını veya susma hakkını kullanmasını telkin etmesini hukuka aykırı 
29veya gayri ahlaki bir işlem olarak algılamaktadır.  Oysaki bu hak şüphelinin 

en temel haklarındandır ve savunma bakımından gerekli gördüğü 

durumlarda müdafi, bu hakkı kullanmasını şüpheliye telkin etmelidir. Bu 

onun görevinin bir parçasıdır. Ancak belirttiğimiz üzere bu görevi yerine 
30getiren müdafi kollukta anlamsız davranışlarla karşılaşabilmektedir.

Bununla birlikte bazı karakollarda müdafiin şüpheli ile yalnız görüşme 

imkanı, olması gerektiği şekilde sağlanamamakta, konuşma sırasında kolluk 

görevlileri bazen başka işler nedeniyle, sürekli o odaya girip çıkmaktadırlar. 

Karakoldaki bu davranışlar karşısında görevin layıkıyla yapılabilmesi için 

birçok kez deyim yerindeyse polisle cebelleşmek göze alınmalıdır. Ancak 

yukarıda da belirtrtiğimiz üzere özellikle atanmış müdafiliğin söz konusu 

olduğu hallerde düşük ücretler nedeniyle, bazı meslektaşlar “bu para için mi 

polisle cebelleşeceğim” düşüncesine kapılarak, “olduğu kadar” savunma 

yapmaktadırlar.

Söz konusu sorunun aşılması için öncelikle daha nitelikli kolluk kuvveti 

yetiştirilmesi ve savcıların adli kolluğun amiri olarak gerçekleştirilen bu tür 

 29 Susma hakkı yakalandıktan hemen sonra ve yine aynı şekilde ifade alma ve sorgu öncesinde şüpheli veya 
sanığa hatırlatılması gereken en önemli haklardandır (CMK m.90, m.147, m.191). Bu hak aynı zamanda 
adil yargılanma hakkının kapsamında yer alan alt haklardan olan, suçsuzluk karinesinden faydalanma 
hakkının da temel bir gereğidir (Ayrıntılı açıklama ve gerekçe için bkz. KARAKEHYA, Adil Yargılanma 
Hakkı, s.160 vd.) Susma hakkının sanık bakımından iki önemli yansıması vardır. Birincisi sanık konuşmaya 
zorlanamaz; ikincisi ise konuşmaması ve susması aleyhine delil olarak kullanılmaz. 

30 Polisin, avukatın şüpheliyle görüşmesine ve ona hukuki yardımda bulunmasına ilişkin  bakış açısını 
yansıtması bakımından, bir emniyet müdürlüğü sitesinde yer alan bir çalışmanın şu kısmını aktarmayı 
faydalı buluyoruz: “Yakalanan kişi müdafi ile vekaletname aranmaksızın her zaman görüşebilir. Buna dayanılarak 
şüpheliler ile görüşen avukatlar yakalamadan hemen sonra delillerin tam olarak toplanmamasına, diğer tutanak ve 
işlemlerin tam olarak yapılmamasına rağmen güvenlik güçlerinden hemen şüphelinin ifadesinin alınmasını istemektedirler. 
Kendileri ile soruşturmanın devam ettiği, ifade alma aşamasına gelinmediği, gelindiğinde ifade alınırken bilgi verileceği 
söylenirken sürtüşmeler olmaktadır. Diğer araştırma ve incelemeler yapılmadan ifade alınması suçun tam olarak ortaya 
çıkarılmasını engellemektedir. Yasal süresi içinde olmak kaydı ile güvenlik güçlerinin konu ile ilgili tüm araştırmasını yapıp 
gerekli tutanakları düzenledikten sonra ifade alma aşamasına gelindiğinde avukatın bulunabileceği bu konuda insiyatifin 
soruşturmayı yürüten güvenlik güçlerinde olduğu konusunda düzenleme yapılması gereklidir.”    
http://www.bursa.pol.tr/?bem_mmk&ID=25&polis-avukat-iliskileri



hukuka aykırılıkları daha yakından takip etmesi gereklidir. Özellikle savcıların 

avukatlardan gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak, sürekli şikayetlerin 

geldiği karakolları daha yakın mercek altına almaları sorunun azalmasında 

önemli rol oynayacaktır.    

3.4. Sanığın Müdafiini Seçme Hakkına İlişkin Sorunlar

Özellikle atanmış müdafiliğin söz konusu olduğu hallerde şüpheli ve 

sanığın kendisine atanacak müdafii seçme hakkı bulunmamaktadır. 

Kanaatimizce koşulların oluşturulması hedeflenerek ileride bu hakkın 

bireylere tanınması, sosyal hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesini 

sağlayacaktır.

Hukuki açıdan eğer sanığa müdafii atanmamış, onu bizzat kendisi 

seçmişse, müdafi ile sanık arasında, konusu bir hizmetin yerine getirilmesine 

dayanan özel hukuk sözleşmesiyle hukuki bir bağ kurulur. Bu hukuki bağa ve 

sanık tarafından sözleşme gereğince yapılan ödemeye rağmen, müdafi 
31sanıktan bağımsızdır.  Eğer müdafiin ücreti devlet tarafından ödeniyorsa, 

yani atanmış müdafilik söz konusuysa; bu durumda devletle müdafi arasında 

üçüncü kişi (şüpheli veya sanık) lehine bir hizmetin ifasına dayanan özel 
32hukuk sözleşmesi kurulmuş olur.  Bu durumda da yine müdafi hem 

sözleşmenin karşı tarafı olan devletten hem de menfaatine hizmet ettiği 
33 şüpheli veya sanıktan bağımsız olarak görevini ifa eder.

Müdafii ile sanık arasındaki özel hukuk sözleşmesi çoğunlukla, sanığın, 

müdafiinin hukuk bilgisine sahip olmaması nedeni ile asimetrik bilgi altında 

gerçekleştirilmektedir. Asimetrik bilgi teorisi, tarafların aynı bilgi düzeyine 
34sahip olmadığı durumlarda sözleşmenin kuruluşunu ve sonuçlarını inceler . 

Bu bağlamda sanık ancak kendisi de bir hukukçu ise, müdafi tarafından 

31  BEULKE, s. 92 vd.
32 Bu özel hukuk ilişkisine rağmen müdafiin hukuki konumunu belirlemek bakımından son derece yerinde 

bulduğumuz şu açıklamayı da paylaşmayı uygun görüyoruz: “Müdafi her zaman sanığın temsilcisi, hatta yardımcısı 
da değildir. Bağımsız bir durumu vardır. Müdafilik ayrı yetkileri ve ayrı ödevleri olan bir makamdır. Sanık ile müdafi 
arasındaki ilişkinin iki yönü vardır. Birincisi bu ikisi arasındaki özel hukuk bakımından ilişkidir. Ferdi müdafaa göz 
önünde tutulursa vekalet, toplumsal müdafaa göz önünde tutulursa hizmet söz konusudur. Gerçekten kamusal müdafaa 
yapan müdafi müdafaayı serbestçe düzenlemeli, talimat ile bağlanmamalıdır. Bu ilişkinin bir de kamu hukukundan olan 
ceza muhakemesi hukuku bakımından bir yönü vardır ki, burada, müdafiin ceza muhakemesinde müdafaa görevini ifa 
ederken sanığın iradesi ile bağlı olup olmadığı, yetki ve ödevlerinin neler olacağı meseleleri söz konusudur. Bu ilişki 
kanaatımızca, özel hukuk kurumları ile açıklanamaz. Ceza muhakemesinde müdafi yerine vekil denilmesi sadece terim 
hatası olarak kalmamakta, mesela tebligat bakımından hatalı sonuçlar doğurmaktadır.” KUNTER-YENİSEY-
NUHOĞLU, s.221

33 CMK'nın genel yapısı da bu şekilde olmakla birlikte, 261. maddede kanunyoluna başvurabilmek 
bakımından sanığın rızasına aykırı hareket edemeyeceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu halde müdafi 
sanıktan bağımsız değildir. Nitekim onun lehine olarak ondan bağımsız kanunyoluna başvuramayacaktır.   



yapılan savunmanın layıkıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit 

edebilecektir. Aksi durumda, kendisi için en iyinin yapıldığı hususunda 

müdafiine güvenmek zorundadır. Fakat eksik bilgisi yüzünden, müdafiinin 

hukuk bilgisinin yeterli olduğundan veya bu bilginin tamamen lehine 

kullanılacağından emin olamaz. 

Müdafi ile sanık arasındaki asimetrik bilgiye dayalı bu ilişki nedeniyle, 

sanık, müdafiinin elinden gelenin en iyisi yaptığı konusunda ikna olmak için 

bazı ipuçları arayacaktır. Bu ipuçlarına örnek olarak, müdafiinin sanıkla 

geçirdiği süre, sanığa davranış tarzı, dava sürecindeki tavrı örnek olarak 

verilebilir. Ancak çoğu kez asıl belirleyici olan gösterge, davanın lehe 
35 sonuçlanıp sonuçlanmaması olacaktır.

Bu bağlamda sanığa kendisine atanacak müdafii seçme hakkın 

tanındığında bir takım olumsuz sonuçların ortaya çıkması da muhtemeldir. 

Şöyle ki; hukuk bilgisine sahip olmayan sanık, müdafiinin seçiminde söz 

hakkının olması durumunda, belirli kriterleri göz önünde bulundurarak 

avukatlar arasında bir seçim yapacaktır. Müdafiinin mevcut şöhreti (hangi tür 

davalarda başarılıdır, para ile ilgili tutumu nedir, çabası ile ücreti arasında bir 

ilişki var mıdır) bir gösterge olarak alınabileceği gibi, bir tür akrabalık, grup 

yakınlığı da (bir aşirete mensup olmak, bir kadın derneğine üye olmak) 

gösterge olabilir. Ancak müdafiinin şöhretinin iyi olması ya da sanıkla aynı 

derneğe üye olması, sanık için tam çaba göstereceğini garanti etmez. Sanık 

eksik bilgisini ancak gözlenebilen bilgilerle kapatmaya çalışacaktır. Sonuçta 

sanık kendisine atanmış müdafiini seçme hakkı tanındığı hallerde, müdafiini 

belirlerken eksik bilgisiyle elde ettiği ipuçlarını değerlendirecektir. Ancak 

yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bu ipuçları çoğu kez en iyiyi belirleme 

konusunda sağlıksız veriler olacaktır. 

Ayrıca her ne kadar devlet tarafından atanmış müdafilere verilen ücret 

düşük olsa da, atanmış müdafiliği ciddi bir gelir kaynağı olarak gören özellikle 

34 Asimetrik bilgi teorisi üzerine ilk çalışma ekonomi alanında olmuştur ve Akerlof  tarafından ikinci el araba 
piyasası üzerinde gerçekleştirilmiştir. Akerlof  çalışmasında, ikinci el araba piyasasında alıcıların ve satıcıların 
arabanın niteliği üzerine aynı bilgiye sahip olmadıklarını vurgular. Eksik bilgiye sahip olan alıcılar, araba satın 
almak istediklerinde bilgilerini tamamlamanın bir yolunu arayacaklar ya da daha başlangıçtan arabaların 
hepsinin düşük nitelikli olduğu ön kabulü ile arabaya talepkar olacaklardır. Birinci durumda, bu piyasalarda 
satıcının bilgisinin yerine geçecek bazı işaretlerin alıcılar için çok önemli hale gelmesine neden olurken, 
ikinci durumda önerilen çok düşük bedel nedeniyle nitelikli arabaların piyasada yer almamasına, piyasa 
kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Ayrıntılı bilgi için: G.A.AKERLOF “The Market for 'Lemons': 
Quality Uncertainty and the Market Mechanism” Quarterly Journal of  Economics, 84(3), 1970, 488-
500.

35 TEPECİK-KARAKEHYA, s.46



mesleğe yeni başlamış avukatlar, kendi şöhretlerini daha çok yaymak ve 

sanıklar bakımından daha çok talep görmek için, sanıklarla yakın temas 

halinde bulunan tutukevi veya adliye çalışanı kamu görevlileriyle yakın ilişki 

kurarak, kendisini tavsiye ettirme yoluna gidebilecektir.

Bununla birlikte sanığa kendisine atanacak müdafii seçme hakkı 

tanınmasının dezavantajlara oranla çok daha ağır basan olumlu yönleri 

bulunmaktadır. Nitekim insanlar için kendilerini güvende hissetmek önemli 
36bir ihtiyaçtır . Bu itibarla bireyler, kamusal bir hizmetten yararlanırlarken bile, 

bu hizmetin mümkün olduğu kadar kendi seçtikleri kamu görevlileri veya 

yetkililer tarafından yerine getirilmesini tercih ederler. Özellikle söz konusu 

bu kamusal hizmet, kişilerin sağlık sorunlarına veya kontrollerine ilişkin 

olarak yerine getirilecekse yahut da konumuz olduğu üzere, cezai alana ilişkin 

bir isnat karşısında bireyin savunmasına ilişkin olarak ortaya çıkacaksa, 

bireylerin kamusal görevi yerine getirecek yetkiliyi seçme istekleri daha da 

artmaktadır. Çünkü yerine getirilecek görevin en iyi biçimde yerine getirilmesi 

veya getirilememesinin bireylerin hayatları üzerindeki etkileri büyük olacaktır. 

Bu itibarla bireyler, bu tür alanlarda hizmet alırken, kendi bildikleri, iş 

hakimiyetine ve dürüstlüğüne itimat ettikleri veya en azından çevrelerinden 

aldıkları tavsiyelerle kendilerini daha yakın buldukları kimselerin bu kamusal 

hizmeti yerine getirmesini isterler. Bu tür durumlarda söz konusu kişilere bu 

seçme hakkını vermek, söz konusu meslek mensuplarına olan güvensizliği 

değil; devletin, vatandaşa kendisi için en iyi olduğuna inandığını seçme hakkı 

tanıyarak, onun kendisini daha güvende hissetmesine verdiği önemi ifade 
37 etmektedir.

Bu bağlamda bir ülkedeki tüm avukatlar işlerini çok iyi yapıyor olsalar bile; 

ancak vatandaşa onun sübjektif  görüşüne nazaran en iyiden faydalandığı 

hissini vermek, devleti, daha sosyal bir devlet, devletin insan unsurunu 

36 Özellikle bireylerin hayatları ve özgürlükleri ile ilgili konularda bu güvende hissetme, ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde büyük bir öncelik taşır. Önemli bir psikolog olan Abraham Maslow, 1954 yılında insan 
ihtiyaçlarını az öncelikli olandan daha öncelikli olana doğru sıralamıştır. Bu psikoloğun ortaya koymuş 
olduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacı, sevgi ve saygı görme, kendini gerçekleştirebilme gibi 
diğer temel ihtiyaçlardan daha öncelikli olarak yer almıştır. Charles G. MORRIS, Psychology, Prentice 
Hall, 9th. Ed., New Jersey 1996, s.430 vd.

37 İletişim başlar başlamaz otomatik olarak sorulan sorulardan birisi de, “ben değerli miyim?” sorusudur. 
Ebeveyn-çocuk, karı-koca, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde olduğu gibi devlet-vatandaş ilişkisinde de birey 
kendisini değerli hissetmek ister. Devlet vatandaşa değer vermekle ve değerli olduğunu hissettirmekle 
yükümlüdür. Çünkü devletin varoluş nedeni vatandaşa hizmet etmektir. Adliye de dahil olmak üzere 
kamusal kurumlarda yaşanan yüzlerce, binlerce etkileşim sonucunda vatandaş, devletin kendine değer 
verip vermediğini öğrenir. Doğan CÜCELOĞLU, Keşkesiz Bir Yaşam için İletişim, Remzi Kitabevi, 
İstanbul 2005, s.112 vd.



oluşturan toplumu da daha güvenli bir toplum yapacaktır.

Adil yargılanma hakkının düzenlediği AİHS'nin 6. maddesinde, atanacak 

müdafiini seçme hakkının sanığa tanınması, adil yargılanma hakkının bir 

gereği olarak düzenlenmemiştir. Ancak 6. maddedeki kriterler adil 
38yargılanma hakkının minimum kriterleridir.  Yani taraf  devletler en azından 

bu maddede ifade edilen hakları sanıklara tanımalıdırlar. Ancak elinde gerekli 

imkanları olan bir taraf  devlet, vatandaşını bu minimum kriterlere mahkum 

etmek istemiyorsa, elbette ki bu maddede belirtilen haklardan çok daha 

fazlasını kendi vatandaşlarına tanıyabilecektir. Bu itibarla gerekli kaynak ve 

imkanların oluşturulması halinde, başka ülkelerdeki uygulamalardan da 

faydalanmak suretiyle, şüpheli veya sanık statüsündeki vatandaşlarımıza, 

kendilerine atanacak müdafileri seçme hakkını tanımak gerektiği 

kanaatindeyiz. 

Ayrıca sanığa müdafiini seçme hakkının tanınmadığı hallerde, sanık 

müdafiinden en kötü hizmeti bekleyecektir. Müdafii açısından ise, sanığa 

karşı sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi için bir teşvik 

mekanizması olmayacaktır. Çünkü avukat, işini, minimum gerekleri yerine 

getirerek yaptıktan sonra, listeden sırası geldikçe atanmış müdafi olarak 

görevlendirilmeye devam edecektir. Bu itibarla avukatın, atanmış müdafi 

olarak görev yaptığı hallerde, asgari özen göstermesi ve savunma konusunda 

asgari çaba harcaması çok uzak bir ihtimal değildir. Bu noktada yukarıda 

“avukatlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlar” başlığı altındaki 

açıklamalarımızı burada tekrar hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla sanığa seçme 

hakkı tanınmaması savunma hizmetinde kalite düşüklüğüne yol açmaktadır 
39kanaatindeyiz.  Sanığa müdafiini seçme hakkının tanınması, böylelikle 

müdafileri işlerini daha iyi yapmaları konusunda teşvik ederken; sanıkları da 

daha iyi hizmet alacakları konusunda ikna için bir basamak teşkil edecektir.

Buna ilişkin bir uygulama belirli sınırlılıklar içerisinde de olsa Almanya'da 

bulunmaktadır. Bu ülkenin Ceza Muhakemesi Kanunu olan 

Strafprozessordnung'un (StPO'nun) 142. maddesindeki düzenleme ile en 

azından ilke olarak şüpheli veya sanığa, kendisine atanacak müdafii seçme 

hakkı tanınmıştır. Buna göre; atanmış müdafilik yapacak avukatların listesi 

hakiminde bulunmakta ve atanmış müdafileri hakim tayin etmektedir. 

StPO'daki açık düzenlemeye göre, hakim bu şekilde müdafii tayin ederken 

38  ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ, Adil Yargılanma Hakkı, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s.24   
39 Aynı yönde bkz. TEPECİK-KARAKEHYA, s.46



sanığa elindeki listeyi göstermekte ve ona listeden istediği herhangi bir 

avukatı müdafi olarak belirleme hakkı tanımaktadır. Ancak bu hak mutlak bir 

hak değildir. StPO'daki düzenlemeye göre, hakim, geçerli bir sebep 

olmadıkça sanığın seçtiği avukatı atamalıdır. Ancak geçerli ve makul bir 

nedenin olduğu hallerde, sanığın seçtiği avukatı müdafi olarak atamama 
 40yetkisine de haizdir.

Bu bağlamda son olarak belirtmek isteriz ki, savunduğumuz görüşe karşı, 

“Bu anlayış, avukatlara olan güvensizliği yansıtır. Her avukat işini ne olursa olsun en iyi 

şekilde yapar. Nitekim yeni hukuki düzenlemelerde de avukatlar birer yargı organı 

olarak kabul edilmişlerdir. Ayrıca kamu adına görev yaparlar.” şeklindeki söylemler, 

her ne kadar bu meslek mensuplarına hoş gelebilecek retorik sözlerse de, 

içerik olarak çok iyi mantıksal temellere dayanmamaktadır. Nitekim avukatlar 

da insandır, onların da bir takım hırsları, tutkuları ve zaafları vardır. 

Dolayısıyla her insan da görülebilecek olan zaafların avukatlarda da 

olabileceğini baştan kabul etmek bizi daha mantıklı sonuçlara götürecektir. 

 

40 Lutz MEYER-GOßNER, Strafprozessordnung(Kommentar), C.H. Beck, München 2003, s.552



Av. Fatma KALSEN  
Tunceli Barosu Başkanı 

OTURUM  BAŞKANI
Değerli Konuklar,

Ankara Barosunun, yaklaşık dört günden beri devam eden Uluslararası 

Hukuk Kurultayının bu oturumuna hoş geldiniz.

Ankara Barosu, Hukuk Devleti ve Demokrasi ana başlığı altında 

düzenlemiş olduğu bu kurultay ile önemli bir çalışmaya imza atmıştır. 

Bundan dolayı bu çalışmada emeği geçen, başta Değerli Başkan Av. Metin 

Feyzioğlu olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer meslektaşlarımızı 

kutluyorum.Ayrıca Tunceli Barosu'nun bu ve buna benzer çalışmaların her 

zaman yanında olacağını belirtmek istiyorum.

Evet, hepimizin bildiği gibi Kurultay'ın Ana teması; Hukuk Devleti ve 

Demokrasi'dir. Türkiye'nin çok partili düzene geçtiği tarihten bu yana hep 

tartışılan ama güncelliğini yitirmeyen ve her halde yitirmeyecek olan bir 

konudur:Hukuk ve Demokrasi. İçinde bulunduğumuz süreçte de bu iki 

kavram ekseninde bir çok sorun yaşanıyor ve tartışılıyor. Başta yaşam hakkı 

ihlalleri olmak üzere,Adil Yargılanma hakkı,düşünce ve ifade özgürlüğü, 

Basın özgürlüğü alanlarında ciddi sorunların yaşandığını hepimiz biliyoruz

Bu girişten sonra, bu oturumun konu başlığı olan Barolar ve Sosyal 

Sorumluluk Projelerine gelecek olursak; kuşkusuz Baroların başlı başına 

Hukuk Örgütleri olmaları nedeni ile, diğer Sivil Toplum Örgütleri ile 

kıyaslandığında, toplumda üstlendikleri ve taşıdıkları sorumluluk diğerlerine 

göre daha fazladır. Zira; Barolar meslek örgütleri olmalarının ötesinde, İnsan 

Haklarını korumak ve savunmak gibi çok temel ve önemli bir görevi 

üstlenmiş kurumlardır. İnsan Hakları kavramı çok geniş bir kavram olup, 

başta yaşam hakkı olmak üzere, düşünce ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü 



vs. bir çok hakları ihtiva etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında devletin temel nitelikleri sıralanırken 

devletin, sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış olmasına rağmen, 

Sosyal ve Hukuk Devleti olmanın gereklerini tam olarak yerine 

getirilemediğini görmekteyiz. Devletin bu ödevini yerine getirememesinin, 

sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri vardır. Fakat buradaki sorun, bu 

ödevleri tam olarak yerine getirilememesinden ziyade, devlet odaklı zihniyet 

yerine, insan odaklı ve insan hakları temelinde bir anlayışın egemen 

kılınamamasıdır.

Türkiye'de Baroların üzerine düşen çok ciddi görevlerin olduğunu ifade 

ettik. Çünkü çok farklı türde hak ihlallerinin yaşandığı bir süreçten 

geçiyoruz.Sivillerin yaşam hakları açık şekilde ihlal edilmektedir.Adil 

Yargılama hakları farklı bölgelerde ihlal edilmektedir. Türkiye'de kadınlar 

her gün seri şekilde cinayetlere kurban gitmektedir. Çevre sorunları ciddi 

boyutlara varmıştır. Özellikle Barajlar ve HES Projeleri ile doğa büyük 

yıkıma uğramakta, yaşam alanları ve çevre yok edilmektedir.

Bu sorunların yaşandığı bir bölgede Hukuk örgütleri olarak Baroların 

duyarsız kalması elbette ki düşünülemez. O nedenle, gerek yargısal 

düzlemde yaşanan hak ihlallerine müdahil olmak, gerekse de, toplumda, 

sosyal yaşamda yaşanan sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak, çözüm üretip, 

projeler geliştirmek Barolar için kaçınılmaz bir görev olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

Ankara Barosu' da kuşkusuz bu yaklaşımdan hareket ederek, bir çok 

çalışma yapmış, Projeler üretip hayata geçirmiştir. Buna ilişkin olarak, biraz 

sonra Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hilal AKDENİZ açıklama 

yapacaktır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, Tunceli Barosu da yeni 

yönetimi göreve geldiğinden itibaren, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan 

sorunlara duyarlı davranarak, İnsan Hakları, Kadın Hakları,Çevre Hakları  

konusunda gerekli yaklaşımlar ve çalışmalar sergilemiştir.

Aslında, bu oturumdaki katılımcıların tamamımın kadın olmaları 

nedeniyle, Türkiye'de kadın hakları alanında yaşanan sorunlara da değinmek 

gerekiyor diye düşünüyorum.

Türkiye'de son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri 

konusunda bir rekor yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında kadın cinayeti değil 

de kadın katliamı demek daha doğrudur. Çünkü son on yılda katledilen 



kadın sayısı 5000 in üzerinde. Günde ortalama birkaç kadın yakınları 

tarafından katlediliyor. Bu sorun son derece önemli ve hayati bir mesele 

olarak ortaya çıkmaktadır. Namus, töre, kıskançlık vs. gerekçelerle, her gün 

maalesef  kadınlar yitiriliyor. Buna ilişkin olarak alınan tedbirler çok yetersiz 

kalmaktadır.Koruma altında olan kadınlar bile göz göre göre 

öldürülüyor.Bunu kabul etmek mümkün değil. Buna karşı bir an evvel ciddi 

önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Kadınlara karşı uygulanan bu şiddet ve katliam sadece kadınları 

vurmuyor, onlarla birlikte çocuklar da etkilenmekte ve geleceğimiz olan 

çocuklarımız da büyük yaralar almaktadır.

Kadına karşı şiddet konusunun öneminin ve ağırlığının bilincinde olan 

Ankara Barosu şiddete uğrayan ve bu risk altında bulunan kadınlara büyük 

destek sağlayan Gelincik Projesi'ni hayata geçirmiştir. Bundan dolayı 

kendilerini tebrik ediyorum. Bu Proje ve diğer çalışmalarla ilgili bilgi ve 

değerlendirmelerini almak üzere sözü Av. Hilal AKDENİZ'e veriyorum.
Buyrun ;   SN AKDENİZ.    



Av. Hilal AKDENİZ 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi-Gelincik Merkezi Başkanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle saygıdeğer baro başkanlarım, 

sayın milletvekillerim, sevgili meslektaşlarım ve kıymetli misafirlerimiz; 

hepinize hoş geldiniz diyorum kurultayımıza ve hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Söze başlamadan önce sözü önce Müge'ye bırakmak istiyorum. 

Önce isterseniz hep beraber onu dinleyelim, klipi ilk defa sizinle paylaşıyoruz, 

bir ilk olacak kurultayda bu, sonra ben konuşmama başlayacağım. 

 Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle saygıdeğer baro başkanlarım, 

sayın milletvekillerim, sevgili meslektaşlarım ve kıymetli misafirlerimiz; 

hepinize hoş geldiniz diyorum kurultayımıza ve hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Söze başlamadan önce sözü önce Müge'ye bırakmak istiyorum. 

Önce isterseniz hep beraber onu dinleyelim, klipi ilk defa sizinle paylaşıyoruz, 

bir ilk olacak kurultayda bu, sonra ben konuşmama başlayacağım. 

(Klip izlendi)

Ben buradan öncelikle Sevgili Ege'ye bir kez daha teşekkürlerimi 

göndermek istiyorum. Projenin başından beri bizi desteklediği için ve böyle 

güzel bir parçayı bizimle paylaştığı için. Ben Ege'nin söylediği gibi biz 

gelinciklere yalnız değilsiniz demek için, biz varız, sizin yanınızdayız demek 

için Gelincik projesini hayata geçirdik. Gelinci projesi Ankara Barosunun 

çocuk ve kadına yönelik şiddete ilişkin bir sosyal sorumluluk projesidir. Nisan 

2011'de hayata geçirilmiş bir projedir. Neden şiddete karşı bir proje yapma 

gereği hissettik, ben isterseniz projenin anlatımından önce bunu sizinle 

paylaşayım.

Genel olarak sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel nedenlere dayanan 
şiddet, gücünü kadının fiziksel olarak daha zayıf  olmasından almaktadır ve 



tam anlamıyla bir insan hakları ihlalidir. Son 8 yılda yüzde 1400 oranında 
artan kadına yönelik şiddet oranları, son 5 yıl verileriyle 4100 kadının 
öldürüldüğü, 2074 kadının tecavüze uğradığı, 3320 kadının tacire uğradığı 
bir ortamda yaşıyoruz. Her ne kadar iktidarın, yöneticilerin bu sayılar 
eskiden de vardı, basın yansımıyordu dese de, eminim sizler de aynı şeyleri 
düşünüyorsunuz, asla öyle bir şey yok. Gerçekten son 8 yılda olağanüstü bir 
artış gösterdi şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet.

Sayın Oturum Başkanımın da söylediği gibi, artık şiddet olmaktan da 
çıkıp, bir canilik boyutuna dönüştü. Öldürme kastıyla değil, gerçekten 
cahilce, vahşice işlenmeye başlandı cinayetler. Artık bir-iki bıçak değil, 17-18 
bıçak, 31 bıçak darbesi sayılmaya başlandı mağdurlar üzerinde. Biz tam bu 
noktada göreve geldikten sonra Ankara Barosu olarak, bu konuda bir şey 
yapmak lazım dedik, gerçekten bir şey yapmak lazımdı ve Gelincik projesini 
önce kafamızda tasarladık. Bu işin neresinde yer alabiliriz, sonuçta olayın 
büyük bir boyutu, çözümün daha doğrusu, çözümün büyük bir kısmı sosyal 
devlet anlayışına dayanıyor.

Yani kadınlara uygulanan şiddet anından aldıktan sonra ekonomik 
olarak ayakta durabilecekleri ve yaşamlarını sürdürebilecekleri bir noktaya 
taşımak gerekiyor. Bu anlamda öncelikle Aile ve Sosyal Sorumluluklar 
projelerinden sorumlu Devlet Bakanlığıyla, daha sonra Ankara Valiliğiyle, 
Ankara İl Özel İdaresiyle, Keçiören, Mamak, Çankaya, Yenimahalle 
Belediyeleriyle, Emniyet Müdürlüğüyle bir protokol imzaladık. Daha sonra 
protokol ortaklarımız gittikçe artmaya başladı tabi. Onları biraz sonra sizinle 
paylaşmak istiyorum, ama asıl olan eyleme geçebilmek için bu protokollerdi 
ve Nisan ayında hep birlikte, proje oraklarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz 
projeyle kadınlarımızı şiddet ortamından alıp sığınma evine yerleştirmeye 
başladık ve hukuksal süreçlerini işletmeye başladık.

Projemizin iki ayağı bulunmakta; birinci ayak, şiddet mağduru kadına 
acil yardımın yapılması, hukuksal sürecin başlatılması; diğer ayağının ise, 
eğitim çalışmaları ayağını oluşturmakta. Ben Gelincik projesinin uygulanış 
biçimini, yöntemini daha sonra sizinle paylaşacağım, öncelikle eğitim 
kısmını anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. 

Birinci olarak proje ortaklarımızın çalışanlarıyla, özellikle 
belediyelerdeki sosyal hizmet uzmanlarıyla, aylık düzenli olarak eğitim 
çalışması yapmaktayız. Tabi bu hizmetin iyi bir şekilde devam etmesi için 
gerekli bir çalışma. Artı bunu bir de karakollara taşıdık biz. Çünkü 
uygulamada çok sık karşılaşılan bir sorun vardı karakollarda. Biz evden 



uzaklaştırma kararı, tedbir kararı alıp karakola götürdüğümüzde, maalesef  
polis arkadaşlar mahkeme kararını uygulamak yerine, işte kocanı bir 
çağıralım, gel bir barıştıralım ne var yani işte, çünkü zihniyetimizde kocadır 
döver, kadındır sever, ne olursa olsun çekmenin zihniyetine sahip 
olduğumuz için. Bu anlamda karakollarda ve emniyette çalışmalarımızı 
başlattık. Bu da bence uygulama için, proje için önemli bir noktaydı. 

İkinci eğitim aşamamız ise, ikinci bölümü ise, okullarda. Bu da şiddetin 
azalmasına yönelik, şiddetin düşürülmesine, engellenmesine yönelik bir 
çalışma. İlkokullardan başlayıp, bunları daha sonra ortaokul lise çağına, kız 
öğrenci yurtlarına ve bu aşamadan sonra veya bugünlerden sonra 
ulaşacağımız mahalle çalışmalarına, muhtarlıklarla görüşüp, kadınları bir 
araya getirip, mahalle çalışmaları yapmaya başlayacağız. Bununla 
amaçladığımız şey de; projemiz içerisinde yer alan amacımız kısmında 
açıkladığımız şiddetin azalmasına yönelik mücadele.

Diğer kısmına gelince, burada pek çok rehber avukatım var, işin en zor 
kısmı diyorum ve bunların hepsini birer kahraman olarak görüyorum. 
Çünkü hepsi hemen hemen her gün 30 ilâ 40 bazen özellikle Pazartesi günleri 
nedense, böyle şimdi tabi uygulama 9 ayı bulunca, elimizde istatistikler 
toparlanmaya başladı. Bunları sizlerle paylaşırım. Pazartesi günü şiddet çok 
artıyor, eşler herhalde Cumartesi Pazar yiyip içiyor, canları sıkılıyor, yani 
gerçekten Pazartesi günü nöbetçi olan arkadaşlarımız oldukça yoğun 
çalışıyor. Artı eğer televizyonda başkanımızın ya da bizim herhangi birimizin 
sunumu varsa, o gün nöbetçi olan arkadaşımız da yanıyor, ama ortalama 
dediğim gibi 30 ilâ 70-80-100'e kadar varan telefonlar geliyor. Rehber 
avukatlarımız o telefonlarda, aldıkları özel eğitim ve projeye olan inançlarıyla 
–her şeyden önemlisi bu- o telefonlarda mağdurlara ilk cevap veren, 
mağdurlarla ilk iletişim kuran avukatlarımız oluyor. Kendilerine gerçekten 
burada sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, onlar 
bizim kahramanlarımız çünkü. 

Tabi sinirleri çok fazla bozulduğu için, biz onları ara ara eğitime alıp, 
tekrar sinirlerine de hafif  bir terapi yapmaya çalışıyoruz, çünkü gerçekten 
çok zor. Şiddet gören bir kadının, bir kere cesaretlenip o telefonu açması, 
çevirmesi o kadar olağanüstü bir şey ki. Açıyor telefonu, bir-iki kelime edip 
kapatıyor. Geri arayamıyorsunuz, çünkü o anda eşi oradaysa, hani kaş 
yapayım deyinceye kadar göz çıkarma durumuna düşüp, olayın boyutlarını 
arttırabiliyorsunuz. O nedenle ilk iletişim gerçekten çok önemli. İlk iletişim 
kuran rehber avukatlarımız, olaya hemen mağdurun o anda içinde 



bulunduğu durumu dinlemekle başlıyor ve ona uygulanabilecek, sözlü olarak 
yardımcı olabilecek en güzel kelimeleri seçerek konuşmaya başlıyor. 

Bu nedenle mesela bizde rehber avukatlarımızda erkek avukatımız yok. 
Yani nöbetlerde hep kadın avukatlarımız oluyor. Çünkü şiddet görmüş, 
kocasından şiddet görmüş bir kadının telefonda bir erkek sesine cevap 
verebilmesi, beni kurtarın diyebilmesi çok mümkün değil, yapamıyorlar, 
yapmıyorlar, zaten konuşmuyor mağdur. Bu arada gönüllü avukatlarımız 
üzülmesin, alanda da erkek avukatlarımız başarılı, böyle bir çelişki var. 
Uygulamada, boşanma davaları sürecinde filan erkek avukatlarımız 
başarıyor.

Rehber avukatlarımız mağdurun durumu anladıktan sonra, öncelikle 
Gelincik merkezimizin adresini vererek, kendisini merkeze davet ediyor. 
Kendisinin gelebilecek durumu varsa, zaten bir şekilde bize ulaşıyor, ama 
genellikle mağdurlar çok kendileri gelebilecek durumda olmuyorlar. Çünkü 
öyle bir şekilde geliyorlar ki, yanlarında cüzdanları, kimlikleri dahi olmuyor, 
paraları dahi olmuyor. Biz bu durumda, uygun bir saati, eşinin evde olmadığı 
biri saati ya da işte çok acilse o anda, gerekirse polisten, karakoldan, 
emniyetten yardım alıp, bu konuda görevlendirilmiş özel görevlilerimiz ve 
araçlarımızla mağduru olduğu yerden aldırıyoruz ve Gelincik merkezimize 
getiriyoruz.

Gelincik merkezine geldikten sonra rehber avukat öncelikle onunla ilk 
yüz yüze görüşmeyi yapıp, acil gerekiyorsa psikolojik ve fiziksel tıbbi yardım 
varsa ihtiyacı bunlar sağlanıyor, psikolojik destek sağlanıyor. Daha sonra da 
tabi savcılık ve boşanma davası açmak istiyorsa, nafaka ya da eşin evden 
uzaklaştırılması, eşinin 4320 sayılı Yasa uygulanıp evden uzaklaştırma kararı 
alacaksak, o süreci başlatacak bir başka avukata ihtiyacımız oluyor. O da 150 
avukatımız var o alanda çalışan şu anda, gönüllü avukatlarımızla hemen 
iletişim kuruluyor ve Gelincik merkezimize gönüllü avukat davet ediliyor.

Dolayısıyla mağdur Gelincik merkezine geldiği andan itibaren direkt bir 
avukat arkadaşla muhatap oluyor, telefondan sonra da. Rehber avukatımız 
gönüllü avukat arkadaşa mağduru olayı anlatıp, dosyasını teslim ettikten 
sonra ikinci aşama başlıyor. Nedir ikinci aşama? İşte burada dediğim gibi 
protokol ortaklarımızın çok önemi oluşuyor, sığınma evlerinin. Eğer kadının 
sığınabileceği, gidebileceği bir yer yoksa kimdir aile yakınıdır, bizim 
geleneklerimize göre anneler de genellikle biliyorsunuz kızım niye geldin, 
senin evin kocanın yanı diye baktığı için, pek aile yanına gitmek istemiyorlar. 
Bu durumda hemen sığınma evlerini arıyoruz ve uygun yer olan herhangi bir 



sığınma evine mağdurun yerleştirilmesini sağlıyoruz.

Daha sonra da savcılık başvuruları, şikâyet başvurusu yapılıp, aile 
mahkemesinden evden uzaklaştırma kararları alınacaksa onları alıyoruz, 
boşanma davası, velayet, nafaka gibi dava, hukuki süreç başlıyor. Bu süreç 
tamamlanıncaya kadar, en son noktaya temyiz, Yargıtay, onama aşamasına 
gelinceye kadar gönüllü avukatımız sürekli mağdurla birlikte oluyor, rehber 
avukatımız da gönüllü avukatla birlikte dosyanın her aşamasına, nerede 
olduğunu, ne yapıldığını sürekli denetliyor ve birlikte götürüyor.

Tabi daha önce bizim kadın kurullarımızda da bu tür yardımlar 
yapılıyordu. Ben buradan açıklamasını yapmak istiyorum. Ne yapılıyordu? Bu 
tür bir yardım yapılmıyordu aslında. Mağdur kadın kuruluna geldiğinde, 
kendisi dinlenip ona bir dilekçe yazılıp, adliyeye gitmesi isteniyordu. Bu 
anlamda da bizim Gelincik projesinin Türkiye'de bir ilk kılan, -tekrar 
söylemek istiyorum- olayın başından, sürecin sonuna kadar bir avukatın 
mağdurun yanında olması. Çünkü hukukçu olarak bizler bile artık adliyede 
dava açma sürecinin ne kadar zorlaştığını, işte duruşmaların ne kadar 
beklendiğini düşündüğümüzde, orada şiddet görmüş, ağzı-burnu kanlar 
içerisinde ya da onu da bırakın, yani manevi olarak şiddete uğramış bir 
kadının, elinde bir dilekçeyle gidip sıra bekleyip, dava açtığını, hâkimin 
karşısına geçtiğini, git bugün, üç gün sonra gel, hâkim yok diye o süreçleri 
yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Yani iradeyle, ısrarla buna yapacağım 
diyen kadın bile adliyenin birinci katına geldiğinde, birisi eline yazıp da şöyle 
bir yazıyı verdiğinde, hadi sen şunları yap dediğinde inanın vezneden geri 
dönüyor. Yani ne onu yapabilecek parasal gücü var, ne de psikolojik gücü var, 
yok böyle bir şeyi. 

Biz bu anlamda bizden destek isteyen tüm barolara ki, bugüne kadar pek 
çok baroya, Adana Barosu başta olmak üzere, Eskişehir'e, Bursa'ya ve ismini 
sayamadığım birkaç baro daha var, böyle eğitim çalışmaları yaptık. Şu anda 
Bursa'ya Gelincik merkezi kuruyoruz. Buradan onu da paylaşmak istiyorum, 
sevgili başkanlarım varken. Talep olunduğu takdirde tüm barolarımıza 
zevkle, büyük bir istekle gidip eğitim çalışmalarında, projenin hayata 
geçirilmesinde orada olacağız, hepimizin zevkle yapacağı bir iş. Kayseri'ye de 
yakın zamanda gelmeyi istiyorum başkanım.

Bu kadar anlatımdan sonra şimdi size isterseniz neler yaptık, bir de olayın 
o kısmını anlatayım. 40 rehber, 150 gönüllü avukatımız var. Şu ana kadar 9 
ayda 7 kez eğitim düzenlemişiz avukatlarımızın gelişimine ilişkin. Gelincik 
hattına gelen telefon 8 bine yakın. Bu arada şunu da söyleyeyim: Tabi biz 



Ankara bazlı bir projeyiz, ama şehir dışından çok fazla telefon alıyoruz. Yani 
ben şimdi anlatacağım, Zafer Başkan burada mı bilmiyorum, Antalya'da 
anlattığımda beni niye örnek gösterdin dedi. Bir kokteylimize Antalya'dan 
telefon gelmiş, rehber avukatımız Banu Hanım nöbetçi, biz kokteylde de 
telefon yanında, onu aramışlar. Bana sorunca ne yapacağız diye, tabi şehrin 
dışından getirip bizim sığınma evine yerleştirme şansımız yok. Hemen Zafer 
Başkanı gösterdim, biraz da dönem arkadaşı olmasının rahatlığıyla. Bak 
orada Antalya Baro Başkanı var dedim. Gönderdik ve hemen birisi devreye 
girdi, gidip mağdurla ilgilenip karakola şikayeti yapıldı, savcılığa dilekçeler 
verildi filan.

Bizi şehir dışından arayan hiçbir mağdura bugüne kadar biz Ankara 
Barosuyuz, biz sizinle ilgilenmiyoruz demedik. Mutlaka, zaten tüm barolarla, 
78 baronun hemen hemen tamamıyla meslektaşlarımızla, başkanlarımızla ve 
kendileri de en az bizim kadar duyarlı, biraz sonra İstanbul Barosuna öyle bir 
iş göndereceğim Hocam, orada bir mağdur var. Hepsini ilgili yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarla ulaştık ve mağdurun olduğu ortamdan alınmasını, yasal 
haklarının başlatılmasını sağladık.

Bu nedenle, bu gelen telefonların çoğu da şehir dışı, onu da paylaşayım, 
söyleyeyim size. Şahsen 800 başvuru alınmış, 735 avukat ataması yapılmış. 
Sığınma evlerine 160 kadın yerleştirilmişi, 82 kadına da psikolojik destek 
sağlanmış. Yani aradaki adli tatili ve iki aylık süreyi geçersek, aslında çok ciddi 
çalışmalar. Bize başvuran kadınlarımızın maalesef  büyük bir kısmı dediğim 
gibi iki gün sonra ailesinin baskısıyla geri geliyor. Annem babam işte biz 
öldürürüz seni dedi, barış diye. Bir de böyle işte arada elimizden kayıp giden, 
tekrar barışan, çocuklarım var, yoksa beni öldürürler, çocuklarımı vermezler 
tehditleri, bir de böyle mağdurlarımız var. O anlamda başvuru sayısıyla, 
dikkat ederseniz atanan avukat sayısı arasında ciddi fark var. 

Bir de benim orada olduğum bir günde yaşadım. Üzerinde defalarca 
sigara söndürülmüş bir mağduru, evden uzaklaştırma kararı almışız, 
gövdesinin her tarafında sigara söndürülmüş. Eşine işte götürmüş, Pazartesi 
günü teslim etmişler. Yok öyle bir şey, sen ölsen de kalsan da kocanın 
evindesin diye ağabeyi, babası, eşi getirmişler şikayetini geri alacaksın diye. 
Kadın geldi yukarıya ağlar filan, yani bu tür olayları çok yoğun yaşıyoruz. O 
nedenle de dediğim gibi rehber avukatlarımızın yükü çok ağır, ama biz bu 
ağırlığı çok büyük bir zevkle, istekle, hevesle götürüyoruz, yapıyoruz. Çünkü 
inanıyoruz ki, yine söylüyorum, günümüz şartlarında hepimizin bir şeyler 
yapması gerekiyor. Biz bir şeyler yapalım dedik ve bu anlamda yola çıktık. 



Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Konuşmamı bir şeyle bitirmek istiyorum. Şimdi bizim Gelincik bağış 
hatlarımız var. Dışarıda Gelincik CD'lerimiz var, zaten böyle bizim canavar 
arkadaşlar standı da tam merdivenin ağzına kurmuşlar, 10 lira CD, 5 lira rozet 
diye, gelene geçene mutlaka, bana her gün bir tane satıyorlar mesela. Oradan 
her geçtikçe, başkanım diye gerçekten her gün bir tane alıyorum ben. 
Herhalde yarın toptan satacaklar, son gün ya. Onun için lütfen biraz yardımcı 
olun. 

Bir ikincisi de, Necatibey İş Bankasında Gelincik hesabımız var. Gelincik 
Necatibey İş Bankası Şubesi deyince, hani o TR'yle başlayan, geliştik ya, ileri 
demokrasi de var ya, 100 tane numara var ya. Biz onu dedik ki silin, millet 
bağış yapmaya gidecek, başlayacak TR00 filan. Neyse onu kısalttırdım ben 
kavga gürültü banka müdürüyle, direkt Gelincik hesabı dedik, tamam dediler. 
Orada bir bağış hesabımız var, artı 4306'da bir SMS numaramız var. Avea'dan 
ve Türkcell'den, 4306'ya mesaj gönderildiğinde, 5 lira Gelincik projemize 
bağışta bulunacaksınız ve siz de artık birer Gelincik gönüllüsü olacaksınız. 
Ben inanıyorum, zaten çıktığımızda herkes rozetli olacak, bugün bende de 
yok yalnız.

Bu arada Sayın Sebahat Hanımı, tabi bu konuda konuşacak o kadar çok 
şey var ki, en basitinden şu son dönemde çıkarılmaya çalışılan, bir türlü 
çıkarılamayan yasa. İşte yeni Bakanımızın büyük bir istekle, hevesle çalışmaya 
başladığı, hepimizin de görüşünün alındığı, ama henüz alt komisyona bile 
getirilemeyen ve aldığım duyumlar doğruysa, ben araştırıyorum çünkü onun 
her aşamasını, nikâhsız eşlerin korunamayacağına dair düzenlenmeli diye. 
Yani düşünün, şu anda 4320 her türlü yetersizliğine rağmen can simidi olarak 
gördüğümüz, 4320'yi bile geri götürmeye çalışıyorlar. O yasanın artık oradan 
nasıl çıkacağını da ben tahmin ediyorum da, etmemeye çalışıyorum. 
Muhtemelen çok daha geride olacak, çünkü yasalar da tabi aslında yeterli 
değil. Yani yasanın çok iyi çıktığını düşünsek bile zihniyetimizin değiştirilmesi 
gerekiyor. O bambaşka bir oturum, bambaşka bir sohbet konusu, girince 
çıkamayacağız oraya, biliyorum çünkü.

Bu anlamda da öncelikle buradaki vekillerimden rica ediyorum. Bu 
yasanın lütfen, gerçekten insan hakları ihlallerine yer vermeyecek, uluslararası 
sözleşmeleri ihlal etmeyecek şekilde çıkmasını sağlasınlar. Sebahat Hanımı da 
buraya rica ediyorum, kendisi de sizinle bir şey paylaşacak sanırım. Buyurun 
efendim. (Alkışlar)
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The Bar Association: The Special Responsibilities Project 

“In order to guarantee our greatness, we must draw attention to the 

highness of  courts, an institution that strongly influences the distribution of  

justice.  This is the most effective way of  upholding humanity and protecting 

the weak and oppressed. It is a means of  survival for understanding the love 

of  justice and to shine a path for those in need. For, we are in dire need of  

reestablishing the Bar Association -- to form our rights and to secure the 

guarantee of  freedom – freedom for this noble profession.”

Burned into my memory are these powerful words by Napoleon 

Bonaparte for the restoration of  the Bar Association after its abolition 

during the French Revolution.  I constantly find myself  at the podium of  the 

Bar Association incorporating, time and again, this astute phrase from 

Bonaparte's memorandum into my speeches.  

For a country is not a country without freedom, and an honest word is 

the secret of  its sustainability, and everything else in the face of  the 

institution cultivates freedom and preserves the sanctity of  words.  At the 

forefront of  these institutions is the unprecedented Bar Association, time 

and again, the upholder of  justice, the defender of  the weak, and the 

protector for the oppressed.  

It is, thus, considered the rightful mother of  unions and it is the first 

defender of  human rights and natural and fundamental freedoms.

Since inception, the Bar Association embodies in words and actions 

these founding ideals, and this is found in its dedication to the people even in 

the face of  calamities and dire events.  For this glorious institution finds 

contentment in the preservation of  national unity between people in the 

darkest of  days.  All respected lawyers leave their political and religious 

biases at the door of  the Bar Association and enter solely as professionals of  

science and law.

Today, we will try to shed some light on the emergence and the 



development of  this institution and on the significance of  its national and 

technical roles publicized from this very moment.  It is one of  our most 

prominent ambitions and we should take the time to relish in its substantial 

historiography.  

Part One: The Bar Association:

The value of  the law is not in the black ink of  texts; rather it is in the 

pulsating heartbeat of  life. The Bar Association, along with government 

officials, is responsible for state laws; they are partners of  the state and 

responsible for establishing the process of  truth, justice, freedom, and 

democracy.  

A law is not dependent on a state; however, a state without laws 

crumbles; this poetic formula comes to mind in reference to democracy.  

The striking miracle is that jurisdiction creates democracy.  The Bar 

Association is the prophetic leader for the defense of  rights and freedoms, 

and this institution will forever be branded as our legal mother.  

The organization of  the Bar Association is considered the most realistic 

aspect of  the legal procedure in the union.  The process of  the union to reach 

an integrated law is, on one hand, a combination of  the organization of  the 

legal profession, and on another hand, dependent on the organization of  the 

union itself.  This reflects the image of  our institution as one that is enduring 

a struggle for success, independence, and leadership.  

The Bar Association always strives to pursue developments in the legal, 

social, scientific and professional interest of  the public and to improve 

vocational and legal material to the lawyer. 

 And, so, the law regulating the legal profession came into existence 

through the establishment of  the Bar Association, with aims to defend rights 

and to supervise over the legal profession by achieving a just, legal opinion.  

As obliged by their imposed responsibilities, the lawyers also contribute 

to the implementation of  the law in public service by exercising the rights, 

immunities, and guarantees provided by the law.

The Bar Association takes pleasure in its personal characteristics and its 

financial and administrative autonomy.  Similarly, the union has a central, 

national, and private role, in addition to its social role significant in public life.  

This social role and its importance lie within the relationship of  the union 

itself  and with its correspondence with other unions in the world.  



Part Two: Social Responsibilities within the Bar Association:

Whoever is observing the legal process and its impact on public life will 

soon find a commitment to the teachings of  uninterrupted democracy 

shared between a social concept and a political concept.  

What's the point of  having freedom of  thought if  the expression for 

having this process of  thinking exposes man to social indignation?

What's the use of  discussing fair working conditions if  the economic 

situation forces the employee to submit to the will of  the employer?

What is one's God given right to freedom, if  his concern for daily 

sustenance dominates his thoughts?

For this cannot be.   In these cases, the only correct perception of  true 

freedom is that after careful scrutiny of  social justice and the availability for 

citizens' rights to a decent life free of  monopolization and corruption.  

Societies cannot achieve the principle of  social justice unless entrusted 

with the resources and management of  affairs to create governments whose 

sole agenda is the liberation of  the citizen from economic dominion.  

From here, we can see the role of  the Bar Association and its 

commitment to the traditions of  democracy and social justice.  

Thus, it was determined that the social responsibility within the Bar 

Association was the creation of  specialized committees in public affairs with 

the goal of  achieving social justice. Among them, most importantly:

1 – The Committee on Legal Aid:

This is the most significant tie between society and the individual because 

the Bar Association shall provide lawyers for the defense of  individuals who 

do not have the money to hire lawyers to defend them for  justice and 

injustice, or else a lawyer will be provided free of  charge by the Bar 

Association.  The union's ultimate goal for those who do not have a lawyer at 

their own expense is the noblest concept of; the rights to a right. 

2 – Legislating Committee: 

The Bar Association has a key role in the legislation for the establishment 

of  rule and law.  The President of  the Legislative Authority, the Minister of  

Justice, the Chairman of  the Management and Justice Committee suggest to 

the Bar Association, as they see fit, any potential laws of  interest to citizens. 

And, generally, they initiate the syndicate to assign specialists of  lawyers for 

their opinion and proposals for legislation to be developed or modified and 



provided to the competent authority, defending it when necessary to the 

relevant committees.  

3 – Public Freedom Committee: 

The Freedom Committee of  the Bar Association was formed to defend 

civil liberties in the communities and to address any violation of  human 

rights and public freedoms in all practices of  democracy.  It also has a key 

role in issues of  the abuse of  detainees, politicians, and the discovery of  the 

facts to clarify and address all acts of  injustice and violation of  the freedom 

of  individuals and society; particularly, making its stance clear on the 

elimination of  such behaviors.  

4- The Committee on Women:

The Committee on Women of  the Bar Association was founded to take 

care of  all the laws concerning women through the follow-up of  all laws and 

regulations that discriminate between the rights of  women and men in order 

to safeguard the rights of  the family, in general, and to submit proposals and 

draft laws to secure the rights and equality in societies.   

This union communicates with all the associations, women's 

organizations, human rights organizations, and civil society to share all their 

projects and their issues.

This proves to be most important and the most appropriate division of  

the Bar Association, the monitoring and posting of  all of  these projects for 

the securement of  justice and equality of  the family, as an entirety. Similarly, 

the Committee on Women seeks to secure secondary education for women 

and the family as a whole, through workshops, conferences, and seminars in 

the region in order to shed light on all forms of  discrimination against 

women

5 – The Public Relations Committee: 

This is considered the most important point of  contact among lawyers 

and between the Bar Association and civil society.  

This committee is concerned with social activities and the organization 

of  meetings for lawyers.  It oversees all the activities that take place within the 

Bar Association, and it oversees the organization of  lectures, meetings, 

concerts, and conferences held within the Bar Association. This committee 

also assists the President of  the Bar Association in organizing invitations and 

official receptions, and to facilitate the reception of  delegations.  



6 – The Institute for Human Rights: 

The Institute for Human Rights is a specialized body of  the Bar 

Association and is based in the union.  This center conducts its activities (in 

particular, lectures, and seminars) in the lecture hall of  the Bar Association, 

except for in specific cases. 

The institute plans the programming training courses on human rights 

allocated to the lawyers and the interest of  judicial administrators that have 

relationships with lawyers, and in cooperation with similar institutions and 

specialized international organizations. The training is specifically in the 

following form:

o Practical training on the application of  international treaties on 

human rights within the legal scope of  the internal bond of  the Code 

of  Civil Procedure.  The aims of  reaching such claims made   by 

the courts are reached through the texts of  the treaties mentioned by 

the group of  private interpretation.  These claims are further 

implemented to establish the principles of  these treaties in domestic 

law.

o Training to learn the practices of  courts abroad, particularly in 

Europe with the aim of  comparison in the field of  defending human 

rights.

And the Institute achieves its objectives through the following means:

1 - Cooperation with similar institutions that exist in unions with similar 

legal tradition by organizing specialized seminars addressed to lawyers.

2 - The production of  books on human rights.

3 - The establishment of  training courses to international organizations 

in order to aid the Institute and members of  the syndicate.

And other activities such as the existence of  a specialized library, the 

publication of  a magazine on human rights, and the dissemination of  files 

and reports attributed to some important topics.

Here we find that the presence of  this institute at The Bar Association 

provides internal and international communication with regards to the 

application of  treaties on human rights.

The Bar Association also follows the domestic level of  all issues relating 

to universities' signature protocols, agreements with universities to complete 

the interaction and cooperation between the Bar Association and with other 



groups of  civil society.

The Bar Association is also involved in modifying and updating laws with 

the Chairmen of  Legislative Authority.

7- Social Benefits for Lawyers:

The Bar Association operates to maintain and enhance all the conditions 

of  counsel's professional material and moral order, to safeguard esteemed 

attorneys' dignity, assist them in maintaining discipline, preserve the pursuit 

of  the union to relieve counsel, to provide all the guarantees available, and to 

ensure that its resilience will uphold this sacred career.

Here, The Bar Association provides some social benefits to lawyers 

through the establishment of  a pension fund, which secures the amount 

allocated to the lawyer after retirement or death.

The Bar Association also helps provide an amount to the family of  the 

lawyer upon his death.   Our association has also established a society, as a 

means of  networking with other lawyers and to strengthen the bonds of  

social relationship between them and their families.

Additionally, our union has secured an insurance contract, a collective of  

lawyers, to ensure the appropriate insurance coverage depending on the 

respective situation.

In the meantime, hopefully, lawyers will, one day, secure an integrated 

system of  health insurance from the Bar Association.

Noteworthy benefits are:

- An obligation to pay compensation to the lawyer by the clients at the end 

of  the annual effect of  the agency without a legitimate reason, or upon the 

death of  the agent.

- A salary deficit must be paid to the lawyer if  he/she has suffered 

permanent, total disability that has prevented him/her from working

- This is in addition to the benefits specified to the lawyer without any other 

affiliated unions.

Part Three: Responsibility of  the Bar Association with 

International Countries:

The Bar Association began to emphasize its mission, through its 

affiliation with Arab and international families, and through the active 

participation in the conferences of  the Arab Lawyers Union and 

international organizations of  lawyers.



1 -At the level of  the Union of  Arab Lawyers: 

The conferences, training courses, workshops hosted by unions in 

different Arab countries create social relationships between the lawyers, as 

well as the consolidation of  professional work between the lawyers 

themselves. 

The role of  the lawyer is essential and prominent for the drafting of  

social laws, its safeguarding, and its modification.  This is such, on the 

grounds that lawyers are the primary conveyers of  the reality of  social 

relations between individuals.  

On 14/2/1974, The Arab Organization for Human Rights, based in 

Beirut, Lebanon, was founded. An organization stemming from the Arab 

Lawyers Union with the objective of  spreading and deepening the concept 

and principle of  human rights, fundamental freedoms contained in the 

Universal Declaration of  Human Rights (issued by the United Nations on 

10/12/1948), data and international/Arab agreements, and any other 

agreements that would meet the goals stated above, including scientific 

means, literary means, artistic means, medial means, etc.  

2- The Bar Association and the Union of  International Lawyers 

Assembly (UIA):

This union was established in 1927 and is headquartered in Paris, France, 

as a professional association incorporating The Bar Associations from 

various countries with a majority of  distinguished figures with a delegated 

council to decide assembly membership.  

Conclusion:

Fundamentally, The Bar Association strives to establish unions through 

the participation of  resolution and state building, and through the design of  

its structure and the organization of  management.  Of  course, the Bar 

Association's participation with other unions in the world produces a 

strengthened bond between lawyers and promotes the development of  

social, scientific, and legal matters.

Now, we have seen the significance of  the relationship between the Bar 

Association and international countries.  Not only does this institution 

strengthen the bond and serve as a liaison between social and professional 

relationships, but also it helps identify the problems faced by lawyers in this 

world. These types of  relationships mediate far into our futures and 



consolidate the pillars of  knowledge, while opening the horizons for science 

and discovery.  

Before I leave, I would like to remind us of  our mission of  equally 

serving our members, our profession, and the public by defending liberty 

and delivering justice as the nation representative of  our legal profession.  

As James Madison once said, “Equal laws protecting equal rights are the best 

guarantee of  loyalty and love of  country.”

Our presence is proof  enough of  what I have presented to you, today.   

Through my past participation with Union of  International Lawyers 

Assembly (UIA) and The Union of  Bar Association in the Back Sea, I have 

had the opportunity to meet you all, my esteemed colleagues.  I am truly 

honored to share my experiences, knowledge, and thoughts at this 

conference. 

I would like to extend a special thank you to the President of  the Bar 

Association in Ankara, Mr. Metin, and the board members for their 

hospitable accommodations.  

Thank you all,



Av. Ümit YÜKSEL 
Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle hepinize Kayseri 
Barosunun selamlarını ve sevgilerini sunmak istiyorum. Konuşmaya 
başlamadan önce de aslında çok önemli şeylere vurgu yaptılar, ben küçük bir 
şey paylaşmak istiyorum. Böylesine değerli bir oturuma nasıl katıldığımı, 
çünkü benim için çok önemli. Bir akşamüzeri Ankara Barosunun Sayın 
Genel Sekreteri Sema beni aradı ve dedi ki Ümit Hanım sizi Ankara'ya 
bekliyoruz, tamam dedim. Niye geliyorum, ne zaman geliyorum diye 
sormadım değil mi Sema Hanım? Tamam dedim, çünkü Ankara Barosu bir 
şeyler yapıyorsa ve bu etkinliklerin içerisinde olabiliyorsak ne mutlu bize. 
Her zaman o oluşumun içerisinde olmak güzel bir gurur vericiydi, hâlâ 
burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

Birkaç gündür çok oturumlara katıldık, çok değerli bilgiler sunuldu bilim 
adamlarımız, akademisyenlerimiz tarafından. Tabiî ki ben akademisyen 
değilim, ve tabii içerikli bir şey de sunamayacağım size. Bir avukat olarak 
yaşadığımız, içinde bulunduğumuz projelerin neden olması gerektiğinden 
dolayı yaşadığımız sıkıntıları paylaşmak istiyorum. 

Şu ana kadar anlatılanlardan, konuşulanlardan aslında benim vardığım 
sonuç şu oldu: Her insan yaratıldığı günden itibaren anlıyorum ki, geleceğini 
planlıyor. Yani bütün çalışmalarımız, çabalarımız, bütün uğraşlarımız, 
yaşanabilir, daha huzurlu, daha mutlu bir ülke için, hepimiz bunun için 
uğraşıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, projelerimizi bunun için yapıyoruz. 
Aslında İlkçağ filozoflarından Platon, toplumsal yaşam içerisinde kişilerin 
ya da grupların mutluluğunun yeterli olmadığını, tüm toplum yaşamının 
mutluluğundan bahsedilebilmesi için, aslında bireylerin mutlu olması 
gerektiğini vurgulamış. Çünkü aslında mutlu toplum, mutlu insanlardan 



oluşuyor. Umarız ki bizde bu mutlu topluma ulaşacağız. 

Şunu da dile getirmek istiyorum. Bu tür faaliyetlerinin, sosyal 
sorumluluk projelerinin, özellikle 80'lerden sonra büyük sermaye 
şirketlerinin uğraş alanları olarak görüyorduk. Böylesine önemli bir 
kongrede bir başlık altında incelenmesi ve katılımcı sayısının da gerçekten 
fazla olması gösterir ki, artık bu tür faaliyetler varlıklı kocaların eşlerinin 
vakit geçirmesi için yaptığı uğraşlar olarak görülmüyor demek ki artık. 
Bunlar toplumsal bir sorumluluk yüklenmiş faaliyetler olarak görülüyor. Bu 
katılımın fazla olması bu anlama geliyor diye düşünüyorum.

Değerli katılımcılar, yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden 
avukatların bağlı bulunduğu barolar, kamu kurum niteliği taşıyan meslek 
kuruluşları olarak tanımlanıyor yasada. Barolar tabiî ki en önemli görevi, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak. Hukukun 
toplum adına korunması, hak arama özgürlüğünün sağlanması hususunda, 
topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi ve en önemlisi hukuk 
bilincinin gelişmesi için baroların varlığına ihtiyaç var.

Barolar üstlendikleri bu görevleri yerine getirirken, güvenilir olmalı, 
sorunlar için çözüm önerileri sunabilmeli ve gerektiği zaman tüm ilgililere, 
siyasi otoritelere seslerini duyurabilmek için baskı yapabilmeli ve hatta 
gerektiğinde eylemler yapabilmeliler diye düşünüyorum. Çünkü toplumun 
tüm kesimlerinin temel hak ve hürriyet talepleri, demokratik rejimin yasaları 
çerçevesinde, ama bu hakları zorlayarak ulaşabileceğimize inanıyorum.

Barolar hak arama ve hukuk bilincinin oluşturulması, yani bir anlamda 
çok moda bir deyim, ama hukuk okuryazarlığının oluşturulmasında 
gerçekten toplumun tüm kesimlerini içine alan çalışmalar yapmalılar. Bu 
çalışmaları yaparlarken de diğer meslek örgütleriyle, kamu kuruluşlarıyla, 
sivil toplum örgütleriyle, bilim adamları, akademisyenler ve sanatçılarla 
birlikte hareket edebilmeli. Tüm bu çalışmalarını da kitle iletişim araçlarıyla 
tüm topluma yayabilmeliler kanaatindeyim.

Benim zamanım çok fazla kalmadı, aslında bir giriş yapmıştım, ama ben 
Kayseri Barosunun sosyal sorumluluk projeleri, küçük çabalarından, 
çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle bir şey var; bu 
projelerde İzmir, Ankara, İstanbul Baroları başı çekmekteler. Özellikle 
2000'li yıllardan sonra, 2001 yılında Avukatlık Kanununda yapılan 
değişiklikle, baroların maddi imkânlarının artmasının da bu tür sosyal 
sorumluluk projelerinde bulunabilmelerinde, proje üretmelerinde itici bir 
güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü devrim niteliğinde bir değişiklik yapıldı 



o dönem Avukatlık Kanununda. Tekrar ediyorum, 2000'li yıllardan sonra 
baroların sosyal sorumluluk projelerinde daha farklı çalışmaları oldu. 

Kayseri'de biz neler yapıyoruz? Kayseri'de Yaşadığım bir olaydan yola 
çıkarak anlatmak istiyorum. Epeyce bir zaman olmuştu, bir CMK 
görevinden dolayı bir karakola çağırıldım. Mağdurun yaşı küçük aynı 
zamanda, duyma ve konuşma engelli bir şahıs. Bisikleti çalınmış, derdini 
anlatmaya çalışıyor. Şimdi hani toplumsal bir özelliğimizdir, böyle 
durumlarda herkes yardımsever olur. Karakola gittim, tüm polis memurları, 
bir tiyatro sahnesi gibi, herkes elini kolunu sallıyor, bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor. Oradaki çocuk da iyice afallamış durumda, derdini anlatamıyor.

Biz oraya bir okuldan öğretmen getirip de, bu çocukcağızın derdini 
dinleyinceye kadar çok uzun saatler geçirmek zorunda kalmıştık orada. 
Savunma ifade özgürlüğünün daha bu vatandaşlar için de, herkese sağlandığı 
gibi eşit olması gerekiyordu. Kayseri Barosu bu ve benzer olaylara belki bir 
anlamda çözüm getirebilmek için bir çalışma yaptı. Duyma ve konuşma 
özürlü vatandaşlarımız için, Kayseri Barosunun önderliğinde, diğer 
kurumları da aslında sizlere saymak istiyorum, ama Kayseri Barosunun 
önderliğinde, il milli eğitim müdürlüğüyle, Melikgazi Halk Eğitim 
Müdürlüğü, Kayseri Bedensel Engelliler Derneğinin katkılarıyla, Kayseri 
Barosu Eğitim Merkezinde bir iki ay süreli bir çalışma programı düzenlendi.

Bu programa katılan avukatlar, ilgi duyan herkes aslında, sadece 
avukatlar değil. İlgi duyan herkese bir eğitim verildi. Bu eğitimin sonunda şu 
an epeyce bir sayıda ihtiyaç olduğu anda, daha hızlı ve çabuk 
ulaşabileceğimiz sayıda tercümana biz sahip olduk. Bu şekilde engelli olan 
arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın adliyede olsun, diğer güvenlik 
birimlerinde olsun dertlerini anlatmalarının sağlanması artık o kadar can 
acıtıcı olmuyor ve az önce söylediğim gibi böyle bir herkes canhıraş bir 
şekilde derdini paralayıp, derdini anlatmaya çalışan insanı daha da paniğe 
sürüklemiyor, daha bilimsel bir şekilde yapılıyor.

Baroların yabancı konuğumuz epeyce bahsetti aslında, baroların sosyal 
sorumluluklarını aslında iki bölümde de inceleyebiliriz diye düşünüyoruz. 
Yasal anlamda düzenlenmiş sosyal sorumlulukları da var baroların. Adli 
yardım ve CMK'ya aslında bir anlamda bu yönde de bakıyoruz. Çünkü 
özellikle Kayseri Barosunda adli yardım birimine ekonomik ihtiyacı olan ve 
şiddete uğramış kadınlarımız başvuruyor. Bunların taleplerine diğerlerinden 
biraz daha farklı olarak daha hızlı bir cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda 



da Kayseri Barosunun ilgili kurulları gerçekten büyük bir fedakârlıkla 
çalışıyorlar.

Kayseri'de büyük şehirlerdekinden farklı olarak bir sığınma evimiz 
maalesef  mevcut değil. Kayseri ilçe belediye başkanlarından birisine 
başvurduğumuz zaman arkadaşlarımız, bizim ilçemizde şiddete uğrayan 
kadın yok ki diyerek geri çevrilmişti. Demek ki yok, ne mutlu, ama öyle 
olmadığını biliyoruz tabiî ki. Sosyal hizmetlerin bünyesinde hizmet veren 
küçük bir merkezimiz var, sınırlı sayıda insana hizmet veriyor, sınırlı sayıda 
kadınımıza ve beraberindeki çocuklara hizmet veriyor. 

Biz burada ne yapabiliriz? Gelincik projesini yaparız umarım, çok 
istiyoruz Hilal Hanım. 

Av. HİLAL AKDENİZ (Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi-
Gelincik Merkezi Başkanı)- Çok özür dilerim araya gireceğim, 
sunumunuzdan sonra söyleyecektim, ama ben bir toplantıda ismini 
vermeyeyim, bir ilçe belediye başkanımda önde oturuyor, gözünün içine 
baka baka şunu söyledim: Biliyorsunuz yasal düzenleme gereği nüfusu 50 
bini aşan her ilçede bir sığınma evi kurulması gerekiyor, ama bizim 
Ankara'da bile üç-dört adet var. Ben dedim ki o belediye başkanına 
bakarak, biz yılbaşından sonra karar aldık Gelincik merkezi olarak bunu 
yapmayan tüm belediye başkanlarına dava açacağız ve bunu basına 
anlatacağız dedim.

Başkan önce kalktı gitti, biraz sonra eşi oturuyordu. Geldi bir görevli, 
kocaman bir çiçek elinde, söz verdi bana. Dedi ki, Sayın Başkan size 
gönderdi, yılbaşından sonra açılıyor. Şimdi bizim canavar genç 
arkadaşlarımızdan görevlendirdik birkaç kişi, o belediyeyle görüşmeye 
devam ediyor. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz belki, en güzel yöntem o, 
basından çok çekiniyorlar. Hele seçim öncesi mutlak kullanın, gerçekten. 
Yasadan değil, ama basından korkuyorlar. 

Av. ÜMİT YÜKSEL (Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)- 
Maalesef  bizimkiler biraz daha dirayetli o konuda. Sığınma evimizi 
yapabiliriz diye düşündük arkadaşlarımızla. Tabiî ki buraya başvuran 
kadınlarımızın en büyük problemi, az önce baro başkanımızın da dikkatini 
çektiği gibi ekonomik sıkıntısı olan kadınlar. Biraz kendilerini buna mecbur 
hissediyorlar. Sığınma ihtiyaçlarını karşıladık diyelim hadi asgari şartlarda. 
Fakat buraya geldikten sonra en doğru ihtiyaçlarından birisi bilgi edinme 
hakları. Bu bilgi edinme haklarına bile ulaşmakta güçlük çektiklerini 
gördük, ne yapabiliriz diye düşündük kurumun sorumlu müdiresiyle.



Şimdi düzelme olarak sığınma evine, komisyonlarımızla gidiyoruz 
düzenli aralıklarla. Orada arkadaşlarımızın, ihtiyacı olan kadınlarımızın 
sorunlarını dinlemesi, en azından sorunlarının çözümü olduğunu, bir yol 
olduğunu ve başvurabilecekleri yerler olduğunun bilincinin verilmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ben özellikle gittiğim bir toplantıda birebir 
bunu yaşadım. Kadıncağız çocuklarını görmüyor, ama izlediği Aliye 
dizisinin etkisinde o kadar kalmış ki, o çocukları bir daha alamayacağını 
düşünüyor kocasının elinden, ama yok böyle bir şey. Yani senin boşanma 
ilamına dayanarak bu çocukları nasıl görebileceği, sana kimlerin fayda 
sağlayacağı, nereden yardım isteyebileceğini anlattık. Bu bile gözlerinin 
ışıldamasını sağladı. Bizim için de mutluluk kaynağıydı.

Daha sonra yine bu sığınma evinde anneyle kalan çocukları gördük. Ne 
kadar kalacakları belli değil, tabii umarız ki hepsi kendi hayatlarını kurarlar 
ve bir an önce yaşamlarına kaldıklarından çok daha iyi bir yerlerden devam 
ederler. Şimdi bu çocukların orada muhtemelen moralleri bozuk, keyifsiz, 
sıkıntılı annelerle bütün günlerini geçirdikleri ortak noktalarını sıkıntı 
olduğunu gördük. Bu çocuklar için ne yapabiliriz? Bu çocuklarımızı, 
sığınma evlerindeki çocuklar biliyorsunuz 12 yaşına kadar orada 
kalabiliyorlar. 0-6 yaş arasında bizim gittiğimizde birkaç çocuğumuz vardı ve 
bunların yaşı kreşe gitmeye müsait olduğunu gördük. Kayseri'de büyük bir 
şirket vekili arkadaşımızın da yardımlarıyla, bu şirketin, kurumun kreşinden 
bu çocukları faydalandırmayı düşündük.

Bu kurumun servis aracı tahsis edilerek, servis aracında bir görevli 
yardımıyla bu çocukların kreşe veya anasınıflarına götürülüp getirilmesi söz 
konusu olacak umarız döndüğümüz zaman. Bunun dışında günlük 
hayatımızda kullandığımız, hiç farkında olmadan kullandığımız ihtiyaçların, 
malzemelerin orada ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü az 
önce söylediğim gibi burası sosyal hizmetlere bağlı bir merkez ve sosyal 
hizmetlerin sağladığı imkânlarla kendilerini idare etmeye çalışıyorlar. Onlara 
ilk bir aydan sonra valilikten çok cüzi meblağlı bir yardım bağlanıyor, ama bu 
tabiî ki ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Bu kadınlarımız ve çocuklarımız için ihtiyaç malzemelerini tespit ettik ve 
bunları sağlamak için bir kampanya başlattık “Bir el de sen uzat” adı altında. 
Bu sadece kılık-kıyafet gibi ihtiyaçlar aklınıza gelmesin. Bu sığınma evinden 
ayrıldıktan sonra bu kadınlarımızın bir kısmı burada kaldıkları süre 
içerisinde meslek edindirme kurslarına gidiyorlar ve küçük de olsa maaşlarla 



başlama imkânları var. Fakat bir eve çıktıkları zaman, hatta öğrenci birliği, 
birkaç tanesinin bir araya gelerek eve çıktıklarını filan gördük. 
Düşünebiliyor musunuz, o evin içine açacak bir kilim, bir yastık, üstlerine 
alacak bir battaniye, kullanacakları bir el havluları bile yok, sıfırdan 
kuruyorlar hayatlarını. Kampanyamızın içerisinde bunlar da var. 
Destekleriyle arkadaşlarımızın umarım güzel şeyler yapacağız.

Yine bu çerçevede Kayseri Cezaevinde anneleriyle beraber kalan 
çocukları düşündük. Bu çocuklarımızın da yakın zamanda bir protokol 
imzalanmadı Adalet Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı arasında şeklen. 
Çünkü aslında bu eskiden beri varolan bir şey. Bu çocuklarının 
anaokullarına gitmesi sağlanıyor, ama biz cezaevi müdürümüzle 
görüştüğümüz zaman, bize samimi bir şekilde şunu söyledi; benim aracım 
yok, ben tutukluyu bile duruşmalara göndermekte zorlanıyorum. Kaldı ki 
cezaevi aracıyla bu çocuklara anaokuluna gönderemem. Doğru, bu 
çocukların o araçlarla oralara gitmesi uygun değil, ayrıca bu aracın içerisinde 
bir sosyal hizmet uzmanının da bulunması lazım. 

Şartlar çok çok kötüydü, yani bunarı anlatmak da lazım. Biz bir rapor 
hazırladık, bu raporu ilgili yerlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Düşünebiliyor 
musunuz 48 kişilik kovuşta zaten hükümlü ve tutuklular aynı yerde 
kalıyorlar, 48 kişilik kadınlara ait koğuşta 86 kişi yaşıyordu. 86 kişi çok özür 
diliyorum tek bir tuvaleti kullanıyorlar. Çok basık olan koğuşlarda 
ranzaların üzerine konacak yatakları yok, bunlar üst üste dizilmiş, ihtiyaç 
olduğu zaman yatıyorlar. Bir annenin üç çocuğu vardı, çocuklardan bir 
tanesi çok ağır derecede bronşitti, nefes almakta zorlanıyordu.

Bunlara dikkati çektik, yani bunlar hani birçok güzel isimler altında 
birtakım şeyler düzenleniyor. İşte birçok güzel isimler altında birtakım 
şeyler düzenleniyor. İşte İnsan Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları, şunlar 
bunlar, ama tek kelimeyle insan haklarına aykırı bir durum vardı biz 
oradayken. Bir koğuşu, diğer çocuksuz anneler çocuklardan rahatsız olduğu 
için onları ayırmışlar. 20 kadınla, 14 çocuk bir koğuşta kalıyordu, inanılmaz 
bir durumdu. Biz ne yapabiliriz dedik burada, tabi birçok bürokratik 
engeller var. Dendi ki cezaevlerinin bir projesi var, bunlar Bakanlıkta, bu 
proje üzerinde oynamam çok zor. Bizim aslında amacımız şuydu: bu 
çocuklar için küçük bir hobi alanı oluşturalım, küçük bir oyun alanı 
oluşturalım, birtakım malzemeler sağlayalım. Yani gri duvarlar içerisinde 
renkli birkaç oyuncağın, birkaç yapbozun o çocukların hayatına bir renk 
getireceğini düşündük. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.



Bundan daha önce “Can Suyu Platformu” adı altında Kayseri 
Barosunun oluşturduğu bir çalışma vardı. Burada da Kayseri Atatürkçü 
Düşünce Derneği, Rotary Kulüp, Türk Kadınlar Birliği, Türk Anneler 
Derneği, Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği gibi sivil toplum kuruluşları 
bir araya gelerek “Can Suyu Çocuk Platformu”nu oluşturmuşlardı Kayseri 
Barosunun önderliğinde. Bu platformun da çok önemli çalışması oldu. 

Yine aynı şekilde o dönemde Kayseri Cezaevinde çocuklar için ayrı bir, 
sadece bir koğuş var, ayrı bir bina yok. Bu koğuşta ister istemez büyük 
yaştaki hükümlüler ve tutuklularla diyalog içerisinde de oluyorlar 
cezaevinde. Bu çok sakıncalı bir durumdu. Yine orada da şartların çok kötü 
olduğunu görmüşler arkadaşlar, az önce bahsettiğim gibi. Önce çocuk 
koğuşunun yenilenmesi yoluna gidildi, ama bunları birbirinden ayırmak 
gerekiyordu. Bu tüm bu kuruluşların önderliğinde, Kayseri'nin İncesu 
İlçesinde ayrı bir tutukevi hazırlanması sağlandı. Bir nebze de olsa, bu 
çocuklar daha insancıl şartlara, oradan çıktıkları zaman normal hayata daha 
kolay dönebilecekleri şartlara kavuşturulmaya çalışıldı. 

Benzer projeler var, ama süreyi de çok aşmak istemiyorum. Son bir 
şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi hep kadınlardan, çocuklardan 
bahsettik, ama herkesin mutlu bir yerde yaşaması için yeni bir çevreye 
ihtiyacımız var. Çevre sorunları en büyük sorunlarımızdan birisi, maalesef  
yaşam alanlarımızı daraltıyoruz, su kaynaklarımızı tüketiyoruz ve bunlar için 
hukuki düzenlemeler yapmadığımız gibi, yaptığımız düzenlemelere de 
uymuyoruz. Biz ne yaptık Kayseri Barosu olarak? Kayseri Tarım İl 
Müdürlüğü ve Kayımva Vakfıyla birlikte uzun zamandan beri devam eden 
bir projemiz var. Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bir ağaçlandırma 
alanımız var. Hani bu hatıra ormanlarından biraz daha farklı, ağaçları dikip, 
bakımlarını da sağlıyoruz. Umarım Kayseri'ye geldiğiniz zaman 
görürsünüz.

Süreyi çok açmak istemiyorum, genel şeylerden de çok bahsetmemin 
anlamı olmadığını düşündüm, o yüzden projelerimizden bahsettim, ama 
hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, eşitliğe inanmış olmanın yanı sıra, 
adaletin gelişiminin baroların asli görevleri olduğunu biliyoruz. Baroların 
bulundukları şehirlerin insanlarının sorunlarıyla bütünleşebilmeleri 
gerektiğine de inanıyoruz. Bu anlamda da her türlü sosyal sorumluluk 
projesinin lideri ve destekleyicisi olmaya hazırız. Teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)



Av. Murat ŞİRVANLI
Kayseri Barosu Başkanı

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- Sayın konuklarımız “Adalete Erişim ve UYAP” açık 

oturumuna hoş geldiniz. Oturum Başkanımız Sayın Av. Murat Şirvanlı, 

konuşmacılardan Sayın Av. Zafer Köken, Sayın Muhittin Kırıcı, Sayın Av. 

Turgay Şahin. (Alkışlar)

Av. MURAT ŞİRVANLI (Oturum Başkanı)- Değerli baro 

başkanlarım, değerli konuşmacılar, değerli katılımcılar; hepiniz Ankara 

Barosundan başarıyla yapılmasına devam edilen kurultaya hoş geldiniz. 

(Alkışlar) 

Öncelikle Ankara Barosunun Sayın Baro Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 

Feyzioğlu Beye ve onun yönetim kuruluna ve baro kurullarına ve Ankara 

Barosuna, bu güzel kurultayı düzenlemek suretiyle, bizleri de davet etmek 

suretiyle hukukumuza bir bakıma hizmet etmek imkânı verdikleri için 

özellikle kendilerine teşekkür ederim. 

Bizim bu oturumdaki konumuz “Adalete Erişim ve UYAP” açık 

oturumudur. Ben kısaca genel olarak tartışılacak konuları, konulacak 

konuları başlıklarıyla hatırlatmak istiyorum. Ondan sonra vakit kaybetmeden 

sayın konuşmacılara söz vereceğim.

Sosyal devlet ve sosyal adalet, güçlüler, zenginler, soylular için olduğu 

kadar yoksullar, güçsüzler, özürlüler, kadınlar, çocuklar, halk için, herkes için 

adalet sağlamalıdır. Adalete erişim yargı organ ve kurumlarına hâkim, savcı ve 

avukatlara erişmeyi, uyuşmazlık çözüm yollarına kavuşmayı sağlamaktır. 

Uzlaşma ve adli yardımı, adalete erişimin sosyal unsurları olarak 

değerlendirmeliyiz. Yargı sistemimize uygun görmediğimiz, arabulucu 

yerine mahkemelerimizin daha süratli ve doğru kararlar verme özelliklerini 



geliştirmeliyiz.

Hukuk öğrenimimizi gözden geçirmeliyiz. Ayrıca adalete erişimin 

teknolojik kolaylaştırıcısı UYAP sisteminin tam olarak uygulanmasını 

gerçekleştirmeliyiz. Anayasa ve yasalarımızda düzenlenen kolay ve ucuz 

adalete erişimi sağlamalıyız. Anayasamızın 141/son maddesi aynen şu 

hükmü ihtiva etmektedir: Davaların en az giderde ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılması, yargının görevidir. Bunun gibi Anayasamızın 141/son 

maddesi yargının görevini, Avukatlık Kanununun 35/A maddesi uzlaşmaya 

daveti, Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi uzlaşma talebini, Türk 

Medeni Kanunu 166/3 maddesi anlaşmalı boşanmayı, Avukatlık Kanunu 

adli yardımı, Hukuk Muhakemesi Kanunu adli müzahereti, Ceza 

Muhakemeleri Kanunu zorunlu müdafi ve vekil tayinini düzenlemek 

suretiyle adalete erişimin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Bizleri bu konularda aydınlatacak olan sayın konuşmacılara başarılar 

diliyor, önce sözü Sayın Antalya Baro Başkanımız Av. Zafer Köken Beye 

bırakıyorum. (Alkışlar)



Av. Zafer KÖKEN
Antalya Barosu Başkanı

2011 yılını bitirirken avukatlar, tüm iyiniyetli çabalara rağmen sorunlarla 
boğuşmaktan bir hal oldular.

Antalya Barosunun bir önceki sayısında “Haziran 2011”  UYAP Avukat 
portalının ücretsiz olmasını ve avukatlara bilgi kaynaklarının ücretsiz 
açılmasını istemiş iken aradan geçen zamanda; evet Avukatlar ulaşabilir, 
ancak onlar para kazanıyor, para ödemeleri gerekir gibi fasit bir düşünce ile; 
şimdilik kaydıyla; bu kaydı özellikle koyuyoruz, paralı UYAP a mahkum 
edildiler.

Antalya Barosu UYAP üzerinden verilen hizmetlerin paralı olmasını 
kabul etmemektedir. 2 kuruşa (yazıyla iki kuruş)   mal olan Mernis nüfus 
kaydı bilgisini alma hizmeti, ya da adres kaydına ulaşma bilgisi 'AKS” hangi 
akla hizmet 5 LİRA' ya (yazıyla beş LİRA) Avukat meslektaşlarımıza 
sunulmaktadır?

Ayrıca sunulan bu hizmetin karşılığında alınan bedel vergi, resim yada 
harç olarak değerlendirileceğine göre; HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN 
ANAYASAMIZIN 73. Maddesine göz atmak gerekir;

Madde 73 - Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, 
vergi ödemekle yükümlüdür

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal 
amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. 



hükmü yer almaktadır.

Demek istediğimiz şu ki, bu konuda yasal bir değişiklik yapılmadan 

UYAP ücretlendirilemez. Eğer yasa değişikliği yapılarak, ücretli olacaksa da 

bu ücret sembolik bir ücret, yani hizmet 2 kuruşa alınabiliyor ise; ancak o 

kadar olmalıdır

UYAP için farklı düşünen bir Avukat meslektaşımız yada Baro olduğunu 

da sanmıyorum.

Bu konuda ülkemizin de kabul ettiği “Avukatların İşlevlerine İlişkin 

Temel İlkeler” Havana Kuralları” na göre (m. 16/a-c), hükümetler 

AVUKATLARIN; “hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz müdahaleyle 

karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini, kabul görmüş 

meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette 

bulundukları için kovuşturma veyaidari, ekonomik veya başka bir yaptırımla 

sıkıntı çekmemelerini, baskı ve tehditle karşılaşmamalarını sağlamakla 

yükümlüdürler.” Hükmüne de özellikle dikkat çekmek isterim.

Bu hükme gore; Avukat meslektaşlarımızın idari bir yaptırımla sıkıntı 

çekmemelerini sağlamak siyasi iradenin sorumluluğu altındadır.

İşte bu aşamada Barolar tepkiyi koymuşlar ve birçok Baro 

ücretlendirmeme olmaması yada çok cüzi bir ücret alınması hususunda 

görüş bildirmişlerdir.

Şimdiye kadar Ankara ve İzmir Barolarının ücretli olarak verdiği 

MERNİS VE AKS adres kayıt sistemi bilgileri için aldığı ücret 50 kuruştur.

Antalya barosu ise bu konuda tek örnek olup ücretsiz olarak bu hizmeti 

sunmaktadır. Birazdan Afyon Barosunun değerli başkanı arkadaşım Turgay 

Bey de bu hizmeti Barodan sunduğunu sizlerle paylaşacaktır.

Ancak bir avukatın bunca gider avansı masraf  yatırırken, vekalet harcı ve 

pul ücreti öderken bir de kullandığı UYAP için ücret ödemesi düşünülemez.

Açtığı davanın ne durumda olduğunu bilgisayarından görmek isteyen 

avukat ne farkı vardır ki bir hakim ve savcıdan. Ayrıca ücret ödesin.   

Avukatlar dışındaki UYAP kullanıcılarının hangisinin/hangilerinin vergi 

yükümlülüğü vardır ?

Yasal olarak vergilerini ödeyen vatandaş ve avukat meslektaşlarımızın 

vergileri ile meydana getirilen bir bilişim sisteminin avukatlara ve 

vatandaşlara ücretli olmasının hiçbir mantığı da olamaz.

Vatandaşlık numarası ile başlayarak Vatandaşa yönelik veri toplamak için 

yukarıda saydığımız tüm sistemleri kuran devletimizin bu işlemleri daha 



kolay yapmak için avukatlardan para istenmesinin siz para kazanıyorsunuz o 

yüzden para ödemelisiniz mantığının hiçbir şekilde bir izahı olamaz.

Eğer bir ücretlendirme olacaksa ki bu da vergidir. Bunun içinde Anayasa 

ya uygun olarak yasa değişikliği yapılması gerekir.

Bir diğer sorun da, bu giderlerin asıl olarak temsil edilen kişiye/müvekkile 

ait olduğu gerçeği karşısında, giderlerin nasıl belgelendirileceği sorunudur. 

Ancak yukarıdaki mali sorunlar çözülmediği sürece bu konunun çözümünün 

de mümkün olmadığı anlaşılmakta. 

UYAP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLDİĞİ SÜREÇTE

AVUKATLARIN HAL”İ PÜRMELALİ

Ücretlendirme gerekçelerinde, sistemin ne kadar mükemmel olduğu 

anlatılmakla birlikte, sistemin gelişme sürecinde yaşananlardan hiç 

bahsedilmemiştir. Yetişmemiş personelle apar topar oturtulmaya çalışılan 

sistem, yetersiz altyapı, akşam saatlerine kadar süren duruşmalar sebebiyle 

bürosuna gidemeyen avukatlar, “UYAP çöktü” nidaları, nöbetçi 

mahkemelerde oluşan sıralar, bir türlü sıra gelip açılamayan takipler, bir bütün 

gününü çöküp geri gelmeyen UYAP'ı bekleyerek geçiren avukatlar-stajyerler-

çalışanlar, manuel takip şansı kalmadığından icra otomasyon programlarına 

harcanan paralar, yargıdaki tıkanma sebebiyle haklarını yargı yoluyla 

aramaktan vazgeçen vatandaşlar, yıllar süren davalar sebebiyle müvekkille aynı 

çerçevede tekrar tekrar görüşmeler , hepimizin aklından bir türlü çıkmıyor.

Hatırlarsınız;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen bir kararın aşağıda 

aktaracağım kısmı yukarıda aktarmaya çalıştığım durumu aynen 

doğrulamaktadır.

“C.Savcısı olan sanığın soruşturma evraklarından, 526 adedini 1 yıl 11 aya 

varan sürelerle işlemsiz bırakma eyleminin, yukarıdaki kanıtlardan da 

anlaşılacağı üzere, iş yoğunluğu, C.Savcısı ve personel sayısının yetersizliği, 

UYAP uygulamalarından kaynaklanan aksaklıklar, fiziksel çalışma 

koşullarındaki olumsuzluklardan kaynaklandığı, sanığın Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunun ilke kararında belirlenen limitlerin üzerinde iş çıkardığı 

hususu da gözetildiğinde, beşeri sınırları zorlayan çalışma temposu içerisinde 

gecikme nedeniyle, sanığa yüklenebilecek bir kusur bulunmadığı, bu itibarla 

Özel Daire beraat kararının dosya içeriği ile uyumlu ve herhangi bir hukuka 

aykırılık içermediği saptanmakla C.Savcısının tüm temyiz itirazlarının reddi ile 

isabetli bulunan Özel Daire beraat hükmünün onanmasına karar verilmesi 



gerekmiştir.”.

Sorun yine dönüp, yargı sistemi içerisinde avukata bahşedilen yere 

gelmekte tabi. Yargı sistemi içerisinde, savunma unsuru dışındaki unsurlar 

için, “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı 

serbestçe temsil eder.” madde/kuralının herhangi bir değer taşımadığı bir 

kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Ceza Kanununda yargı görevini yapan deyiminden anlaşılanlardan 

biriside Avukattır. Yine Anayasa Mah. Kararlarında avukatın yargının kurucu 

unsuru olduğunu defalarca ifade etmiştir.

Günümüzde bilişim sistemleri değerlendirildiğinde UYAP a yük 

bindirme, sistem kaynaklarının tüketilmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığı 

açıktır. Eğer sistem yetmiyorsa bunun daha da güçlendirilmesi sorunu 

çözecektir.

Ayrıca, bütün bunların yaşandığı süreçte avukatlar adına protokol 

imzalayan Barolar Birliği'nin sistem konusunda yardımcı olması süreçte 

önemli bir adım olarak  düşünülebilir. Bu teknik ve maddi anlamda katkı 

koymak olarak olacaktır.  

SONUÇ OLARAK

Baştan beri açıklamaya çalıştığımız nedenlerle yapılan uygulama Bakanlık 

ile Barolar Birliği arasında imzalanan protokol sonucu gerçekleştiğinden

-   UYAP ın HMK gereği çıkartılması gereken yönetmeliğinin avukatları 

yargının kurucu unsuru olarak gören bir anlayışla  hazırlanması,        

-    UYAP ın yasallığının sadece HMK daki maddeye bırakılmaması,

-  UYAP ın masraflarının sistemden faydalanan devlete ait ve özel 

kurumlarınca karşılanması,

 Ve son olarak UYAP olarak adlandırılan sistem için avukatlardan ücret 

alınmasının hiçbir yasal dayanağının olmadığını, tüm bu sorunların 

çözümünde Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bir ve birlikte hareket 

etmesinin sorunların çözümünde çok önemli bir unsur olduğunu ifade 

etmek istiyorum.

Hani bir söz vardır; parayla saadet olmaz diye, bende parayla UYAP 

olmaz diyerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum.



Muhittin KIRCI 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı

Ben slâytla başlayıncaya kadar öncelikle kendimi tekrar tanıtmak 
istiyorum ve bir giriş de yapmak istiyorum. Ben Muhittin Kırıcı Başkanımızın 
da sunduğu gibi, Adalet Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında, 
Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum, 2005 yılından beri. 2000 yılından 
beri tetkik hâkimliğinden başlamak üzere 12 yıldır aynı kurumda çalışıyorum. 
Ulusal ......189.29 Projesinin başından beri bu projenin içerisinde yer almış 
bulunuyorum.

Ben öncelikle uluslararası kurultayın konusunun UYAP ve UYAP 
üzerinden adalete erişim olduğunu, UYAP'ın etkinliğinin, verimliliğinin ya da 
başka özelliklerini belki bilmeyen, belki tam tanımayan kitleye ulaşmasının 
sağlanacağını düşünerek katılmıştım ve buna uygun bir slâyt hazırlamıştım. 
Ancak görüyorum ki, gördüğüm kadarıyla, konu sadece ve sadece UYAP'ın 
paralı olup olmaması ve sadece avukatlara paralı olup olmaması gibi bir 
konuyla sınırlandırılmış. Bu konuda üzüntümü beyan etmek istiyorum.

Ben çünkü burada saygıdeğer başkanlarımın her bir eleştirilerine cevap 
verecek durumda değilim. Takdir edersiniz ben bir kamu görevlisiyim ve 
kamunun, Bakanlığın aldığı kararları uygulayan birisiyim. Burada sorgulama, 
eleştirme ya da başka bir tarzım olamaz, düşünsem bile olamaz. Dolayısıyla 
bu konunun burada benden cevap beklemenin yanlışlığını beyan etmek 
istiyorum önce. Bu yüksek katılımcı heyetinden de bu konuda özürlerimi 
istiyorum. Beyan edeceğim karşı cevaplar belki yanlış anlaşılacak, belki bu 
arada cevaplar gelecek, tekrar cevaplarla hiç de hoş olmayacak bu. 

Ben, eğer kendileri de kabul ederlerse, bu tip soruların cevaplarının 
burada kamuoyu önünde değil, Adalet Bakanlığının yetkilileri nezdinde 
yaptıkları, daha önceden de yaptıkları; konuşarak, görüşerek geldik bu 
noktalara. O kapının, o yolun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 



Yani burada ben üzgünüm ki sorularına cevap veremeyeceğim. 

Av. MURAT ŞİRVANLI (Oturum Başkanı)- Sayın Hâkim Bey, 
buradaki konuşmacıların konuşmaları size karşı söylenmiş konuşmalar değil, 
bu kendi sorunlarımız. Burası hukuk konularının tartışıldığı bir platform. 
Bunu bizim kendi aramızdaki tartışma olarak düşünün, tabiî ki sizin kıymetli 
fikirlerinizden istifade edeceğiz. 

MUHİTTİN KIRCI (Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkan 
Yardımcısı)- Konu avukatlara UYAP'ın ücretsiz olup olmaması şeklinde net 
beyan edildi. Bakanlık bu konuda eğer gerçekten böyle bir temsilci katılmayı 
öngörüyor ise, müsteşarlık ya da ilgili yetkili amir, ona göre, o hazırlıkla bir 
sunum getirilirdi, ona göre cevaplar, gerekçeler sunulurdu. Yani demek 
istediğim her iki konuşmacımızın da beyan ettiği ve cevaplanmasını istediği 
hususlar benim slâytlarımda karşılığı olmayan şeyler.

Sayın Başkanımın da söyledikleri gibi geldiler, saat 18.30-20.00'ye kadar 
hatta biz kendileriyle görüşme, değerli fikirlerini alma şansımız oldu. Yani 
buna biz açığız, biz kapalı bir yerde yaşamıyoruz, görüşlere de kapalı değiliz. 
Görüşebiliriz, konuşabiliriz ki, Barolar Birliğiyle belli bir noktaya kadar 
bunları hep görüşerek, konuşarak getirdik. Yani Ağustos ayında imzalanmış 
protokol, yani biz görüşmelere açığız, adresimiz orada. Bakanlığın ben 
doğru, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında yetkili birisiyim, ama kaçıncı 
derecede yetkili birisiyim, bunu da takdir edersiniz. Son sözü söylemek üzere 
yetkili olan bir kurumsal yapı var karşınızda. 

Gerekli kanuni düzenlemeler yapılacaksa, yönetmeliktir, genelgedir, 
karşılıklı protokoldür, onun yolları orası. Ben bu konuda kendimi çok yetkili 
görmüyorum. Ben çok fazla vaktinizi almayacağım, çünkü saat 17.00'de 
geçti. UYAP'ı kısaca anlatacağım, fonksiyonalitesine kısaca gireceğim.

UYAP adalet hizmetlerinin en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, 
verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir şekilde yerine getirilmesini 
temin etmek üzere geliştirilen ve Türkiye'deki e-devlet uygulamalarının 
önemli bir parçasını oluşturan elektronik devlet sistemidir. Yani elektronik 
adalet sistemidir. Merkezi bir yapıda olan UYAP'ın içerisinde yüksek yargı da 
dahil olmak üzere tüm adli birimler, savcılıklar, icra daireleri, infaz birimleri 
dahildirler ve diğer online çalışan devlet kurumlarının sistemleriyle de 
entegre veri alıp verebilmektedirler.

Entegrasyon içinde olan kurumlar var, bunları çağın gelişmiş teknolojik 
bileşenleri olarak internet, 3G gibi, uydu gibi hizmetlerle bunları 
birleştiriyoruz ve hepsini tek bir merkezde bütün kullanıcılara sunabiliyoruz. 



Ciddi anlamda bir işlem yoğunluğu olduğunu ben beyan etmek için birkaç 
rakam getirdim buraya. Günlük 3,5 milyon ilâ 4 milyon arasında, günün 
yoğunluğuna göre işleyen evrak sayısından bahsediyoruz. Bu sayı günlüktür, 
tekrar altını çizmek istiyorum.

Tüm defterler kaldırıldığı için, her şey UYAP üzerinden yürütülmektedir 
şu anda. Sadece mahkemelerdeki defterler değil, makamların kendi birimleri 
arasındaki yazışmalardan tutun, Bakanlığın taşrayla olan yazışmaları da yine 
elektronik ortamda kâğıtsız olarak yürütülmektedir.

Sistemde güncel olarak 20 milyon, örneğin güncel rakam üzerinde bir 
dava bulunmaktadır. 2008 yılından beri de etkin bir şekilde, her tarafıyla, 
Edirne'sinden Hakkâri'sine UYAP adliyelerimizde kullanılmaktadır. Değişik 
entegrasyonlarımız var, sayın başkanlarımın da sundukları gibi MERNİS'le, 
adli sicille, emniyet genel müdürlüğü tarafından tutulan trafik sicilleriyle. 
Bunlar çerçevesinde günlük, her iki taraftan, gerek bizim taraftan o tarafa, 
gerek onların tarafından bizim tarafa 1 milyonun üzerinde bir sorgu yapıldığı 
görülmektedir. Bunun 650 bini yazışma yapılmaksızın biz talep ediyoruz, 
diğer 550 bin tarafı ise diğer kurumlar bizden talep ediyorlar. 

Örnek olsun diye bir sayı söyleyeyim size. 2011 yılında Emniyet Genel 
Müdürlüğünde tutulan taşıtlar üzerine konulan mahrumiyet kayıtlarının 
sayısı 2 milyon 460 bindir. Bunun devlete kattığı ekonomiyi isterseniz 
beraber bir hesaplayalım. Bunun postayla gidip geldiğini düşünün ve bir kere 
kamu mahrumiyetinin kaldırılması-konulması, ikinci kere de konulan 
mahrumiyetin kaldırılması şeklinde dört posta parasını bu 2 milyon 
rakamıyla çarptığınız zaman, kamuya ne kadar büyük bir ekonomi sağladığını 
göreceksiniz. 

Sistemin idamesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 
Kanunun 22/a maddesi gereğince yürütülmektedir. Şu anda yeni yaptığımız 
binada, Adalet Bakanlığınca yapılan binada sistem yürütülmektedir. Şu anda 
tamamıyla kendi öz personeliyle yürütülen bir sistemdir. Hiçbir şekilde 
dışarıdan hizmet almadan yürüyen büyük bir sistemdir. Yaklaşık 200'ün 
üzerinde personel sayısıyla ve uzman nitelikle personel alımıyla da 
güçlendiriliyor. Çünkü mevcut kamu yönetimi maaş alt yapısıyla bu yapıyı 
devam ettirmek gerçekten mümkün olamamıştır. Yeni kanun hükmünde 
kararname de buna izin vermektedir.

Şu anda Edirne'den Karsa, Edirne'den Hakkari'ye her tarafıyla online 
birbiriyle görebiliyor, birbirleriyle bilgi alışverişi yapabiliyor dedik. Örneğin 
bu rakam, bugüne ait bir rakam. Bugün itibariyle, geldiğim saat itibariyle 



çekmiştim bunu, 6123 savcılık dosyası açılmış, yine bugün 7053 savcılık 
dosyası iddianame yazılmak suretiyle çıkmış, toplam 2012 yılında 120 bin 
gelen, 110 bin de çıkan var. Derdest şu anda 3 milyon savcılık soruşturması 
bulunmakta. Diğerlerini okumayacağım, eğer görülebiliyorsa. Ceza, hukuk, 
idari yargı gibi dairelerdeki derdest dosya sayılarını online takip edebiliyoruz. 
Sistemdeki cezaevlerindeki tutuklu-hükümlü sayıları da şu şekilde güncel 
olarak takip edilebilmektedir.

UYAP gerek yerel ülke içerisinde, gerek Avrupa Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri gibi dünya ülkelerinde girdiği yarışmalarda etkinliği, 
verimliliği, kullanıcılarına sunulan imkânlarla değişik ödüllere layık 
görülmüştür. Bunları saymak istemiyorum, en önemlilerinden Avrupa e-
devlet birincilik ödülü almıştır. Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
düzenlenen kamu uygulamalarında yine ödüle layık görülmüştür. Yine 
Amerika'da yapılan dünya ....198.46 programında proje altın madalya 
ödülünü hak etmiştir ve en son Avrupa Birliğince Adaletin Kristal Terazisi 
yarışmasında üçüncü olmuştur. 

Adalete erişim için bilgi sisteminden örnek bir uygulama yapmak 
istiyorum, eğer Başkanım müsaade ederse. Vatandaş portalı; bildiğiniz üzere 
biz vatandaşlarımızın adliyelere gitmeden bilmek istedikleri, öğrenmek 
istedikleri veriyi kendilerine ulaştırmak istiyoruz. Bunu cep telefonları da var, 
4065 SMS servisini biliyorsunuz sunmaktayız. Yine web sayfası üzerinden 
vatandaş portal aracılığıyla, eğer dava dosya bilgisini biliyorsa, o dosyayı isim 
yazmak suretiyle net olarak öğrenebiliyor, elektronik imzası varsa doğrudan 
sistem üzerindeki tüm Türkiye genelindeki dosyası var mı yok mu, olan 
dosyalarının da hangi aşamalarda olduğunu öğrenebiliyor. Birazdan bunun 
uygulamasını göstereceğim. 

Avukat portal, eminim hepiniz kullanıyorsunuz avukat portalı. 
Avukatlarımızın, yargının en önemli süjesi olan avukatlarımızın, avukat portal 
aracılığıyla adliyelere gitmelerine gerek kalmaksızın dosyalarından her türlü 
veriyi, bilgiyi alabilmelerini, dosyalarına evrak bilgi takabilmelerini, hatta 
ödeme yapabilmelerini, dava açabilmelerini, kendilerine yapılmış ödemeleri 
tahsil edebilme gibi bütünüyle yapılabilecek işlemleri sunuyor.

Kurum portal, barolarımızın ya da Barolar Birliğimizin varsa yürüttükleri 
davalar, kurumsal olarak sahip oldukları davaları da total bir şekilde, kaç tane 
davası varsa, o davalar üzerinden. Örneğin bir banka düşünün, 100 bin davası 
var, değişik illerde, ilçelerde, onlarca yüzlerce adliyeye dağılmış bir vaziyette. 
Biz bunları tek bir şey altında sunuyoruz, bu ekrandan total bir şekilde 



kendilerine yönetimsel anlamda bir araştırma.

Örnek dosya göstereceğim. Adalet Bakanlığının davalarından bir tanesini 
size göstereceğim. Örnek olsun, bir tane başlayalım. Vatandaş portaldan 
başlayalım. Vatandaş portala, vatandaş Muhittin Kırıcı olarak bağlanıyorum. 
Dört tür giriş imkânı var, elektronik imzasız girebilir, elektronik imzalı 
girebilir, mobil imzalı girebilir, e-devlet kapısı üzerinden girebilir. İlki 
verilerin sadece kapak verisine ve net olarak dava dosyasını bilmesi halinde 
mümkün olabiliyor. Onu da gösterebilirim, ama herhangi bir dava dosyası 
biliyorsanız, bir müvekkilinizin, oradan canlı da gösterebilirim. 

Ben kendi e-imzam ile kendi test mahkememiz var bizim, yazılımlarımızı 
test ederek uygulamaya geçirdiğimiz. O test mahkeme üzerindeki dosyama 
ulaşabileceğimi size göstermek istiyorum buradan. Elektronik imzanızı 
TÜBİTAK'tan aldık biz kamu kurumu olarak, diğer e-güven, … elektronik 
imza temin edebilen şirketler kişilere. Evet şu anda elektronik imzamın 
şifresini giriyorum. Ben geçen yıl Amerika'da kaldım, anekdot olsun diye, 
zamanı değerlendirmek için söylüyorum. Boston şehrinde Massachusetts'te 
kaldım. Yaklaşık 400'e yakın hâkim ve savcı olan bir eyalet; elektronik yargı 
anlamında bir hâkim dışında kullanılan bir şey yoktu. Yani bunu kendi bizzat 
da gittim, yerinde de tespit ettim.

Yani bu konuda Amerika'da dahi böyle bir sistem yok. Hele hele kurum 
dışı ve hâkim, savcı, zabıt kâtibinin dosyasını düşünürseniz eğer, avukat 
dışarıdaki bir kişiye içerideki kaynakları bu şekilde olabildiğince sunabilen 
dünyada da örneği yok. Amerika diye Avrupa diye de isimlendirebilirim, 
oralarda bile. Şu anda birazdan göreceğiniz evraklar ne zabıt kâtibinin, bir 
hâkimin veya bir ara yüzle yazılıma uygun bir ara yüz açıldı, ama neticede aynı 
veriyi sunduğu bir şey. Örneğin benim test bir sulh ceza mahkemesinde 
katılım sıfatıyla 2008/13 Esas no.lu bir davam var ve ben bu davanın 
taraflarını buradan görüyorum. Bu davanın evraklarından, işte son eklenmiş 
evraktan bir tane duruşma zaptı var, bunu seçtim, görüntüle diyorum. Bu 
duruşma zaptını ben artık bu şekilde, tabi test verisi olduğu için çok ciddi bir 
evraka benzemiyor. Görünüyor değil mi?

Bu şekilde evrakıma ulaşabiliyorum, print alabiliyorum. Bunu ben 
uzatmayacağım, safahatlarını da hangi işlem, hangi tarihte kim tarafından 
yapılmış bunu da takip ediyorum. Çok klişe oldu, bir sonraki duruşma tarihi 
ne zamana ertelendi, bunu buradan çok rahat görebiliyorum. Vatandaş 
Muhittin olarak bunu çıkıyorum. 

İşte avukat olarak bu Muhammed Bal isimli, bizim diğer hâkim 



arkadaşımızın, baronun da izniyle, avukat yetkisiyle bir giriş yapacağım size, 
bu da test verisidir. Baroya giriyoruz, şu anda avukat portala elektronik 
imzayla, yine aynı şekilde TÜBİTAK aracılığıyla giriyorum. Eğer buradaki 
arkadaşlarımın tamamı avukatsa ve genelde avukat portalı biliniyorsa bunu; 
yani ekrandaki yetenekleri anlatıyor olacaktım. 

Bir de kurum portal var, tekrar ben bunu çıkarıyorum. Yine Bilgi İşlem 
Dairesi Başkan Yardımcısı Muhittin Kırıcı olarak bu elektronik imzama 
basıyorum ve kurum portala yine elektronik imzamla giriş yapıyorum. 
Örneğin Barolar Birliği olsaydı bu imzanın sahibi olan kişi, Barolar Birliğinin 
tarafı olduğu kaç tane dava var, bu davaları yine avukat portal ayrıcalığından 
görebilecekti.

Kurum portalının, avukat portalından en önemli farklarından birisi, 
kurum portal üzerinden dava açılamıyor, yani bir avukat fonksiyonu 
yapılamıyor. Sadece yöneticilere, o kurumun, o şirketin, bir ticaret şirketinin 
sahip olduğu dosyaların ne aşamada olduğu, sayıları gibi kümülatif  bilgiler 
veriyor. Örneğin, bir tane büyük banka diyelim, 15 bine yakın farklı isimlerle 
kendileri isimlendirilmiş. Ya avukat mahkeme kalemine ifade ederken 
memur hızlı yazmaktan yanlış yapıyor, eksik giriyor. Türkiye İş Bankası 
yerine Türkiye İş Bankası yazıyor. Yazılım onu farklı farklı görüyor ve bunun 
gibi bir banka 15 bin kere farklı yazılabilmiş. Dolayısıyla bu belli bir kimlik 
numarası gibi bir kimlikte toplanmadığı için, yanlış yazılımların önüne 
geçilemiyor. Yani şu an bankalar kendisinde kaç tane davalarımız var 
bilemiyorlar, ama bizi onlara sistemde toplu olarak sunduk. Onlara da bu işi 
bir ücret karşılığında, bu hizmeti bir ücret karşılığında sunuyoruz. 

Adalet Bakanlığının tarafı olduğu dosyaları buradan görüyorsunuz. Bu 
dosyalardan bildiğiniz varsa buradan canlı da gösterebilirim. Danıştay henüz 
sistemde değil, Yargıtay dâhil, Danıştay şu anda değil. Eğer yerel 
mahkemelerde olursa daha net görünüyor. Ben örnek vereceğim ve canlı 
olduğunu da size göstermek için yapıyorum bunu. Artık yapacağız, edeceğiz 
değil, artık canlı kullanılabilen bir şey var. Asliye hukuk mahkemesi 
türünden, Ankara İlinde ve Ankara Adliyesinde asliye hukuk 
mahkemelerinde davası var mı Bakanlığın ve son 5 gün. Yani 5 gün 
içerisindeki bir zaman dilimi içerisinde arama durumundasınız sistemi fazla 
yormamak için. Bu şekilde sorgula dediğimde, bakalım kaç tane davası 
varmış. Bir tane davası varmış. Buradaki veriler gerçek veriler olacağı için, 
gerçek kişiler üzerinde çok fazla durmayacağım, hızlıca geçmek istiyorum, 
sadece görmeniz için. 



Burada gördüğünüz gibi bir asliye hukuk mahkemesinde bir dava ve bu 
davanın taraflarını burada görüyorsunuz ismini ve davanın geçirdiği safha 
aşamaları. Yine buradan bu davanın evraklarına, son eklenen 10 evraka, 
örneğin dava dilekçesinin görüntüsüne bakalım, ama ne yazık ki bizim temel 
sorunumuz taranmıyor. Sizden de aslında bu vesileyle avukat camiasından da 
istirhamımız, yani evraklarınız ne kadar elektronik imzalı olarak sisteme 
UYAP portalı üzerinden katılır ise, diğer karşı tarafın avukatı evrakınızı 
adliyeye gitmeden alabilir. 

Bakın para konusuna girmeyin, belki Başkanım kızacak, 3 TL gibi bir 
rakam öngörülmüştü, Barolar Birliğindeki arkadaşlarla, bir dosya için bir yıl 
için verilen bu hizmet. Yani bugün bir kere adliye gitseniz dahi şu Ankara'da, 
benziniydi, otoparkıydı, bilmeme nesiydi, 5 TL'yi zaten kat kat geçebilecek. 
Yani çok belki, yine taraf  olmamaya özellikle çalışıyorum. İstediğimiz 
rakamlar çok büyük rakamlar değil. 

Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız cep telefonlarıyla sistemde herhangi bir 
dava açılmışsa, bu dava hakkında kendilerine haber verilsin, o bilgi sayesinde 
kendileri bilgisizlikten, hak mahrumiyetinden, herhangi bir hak kaybına 
uğramasınlar. Bu sayede avukatlar da aynı şekilde dava vekili oldukları 
dosyalardan da anında, anlık olarak eğer gerekliyse o bilgi, o kadar acilse 
ulaşabilsinler diye UYAP SMS bilgi sistemi projesini faaliyete geçirdik. Şu an 
her operatörümüz de gerçekten güzel bir şekilde çalışmaktadırlar. 
Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşümler çok güzel ve şu anda abone 
sayımız 550 bine yaklaştı, onu memnuniyetle de burada ifade etmek 
istiyorum. 

Çok fazla detayına girmeyeceğim UYAP SMS'in, daha henüz faaliyete 
geçmeyen kardeş bir projesi var, bunun da buradan müjdesini vermiş olayım. 
Biz 118 rehberlik hizmetleri olarak tanımlanan firmalarla yaptığımız protokol 
çalışmaları çerçevesinde eğer arzu ederse vatandaşımız cep telefonundan ya 
da kendi sabit telefonundan aramak suretiyle adına yürütülmüş bir dava var mı 
yok mu ya da yürütülmekte olan bir davanın hangi aşamalarda olduğunu. 
Örneğin bir sonraki duruşma gününün hangi gün olduğu gibi bizim SMS 
içerikleri linkimiz var, onu şuradan göstermek istiyorum. Bu linkteki verilerin 
118 servisleri aracılığıyla talep eden vatandaşlarımıza sunuyor olacağız.

Bu da adalete hızlı erişimse hızlı erişim, ucuz erişimse ucuz erişim, etkin 
erişimse etkin erişim. Bunun da takdirini saygıdeğer meslektaşlarıma 
bırakıyorum ve saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar)



Av. Turgay ŞAHİN 
Afyonkarahisar Barosu Başkanı

 

Değerli Başkanım, değerli konuşmacı arkadaşlar, baro başkanlarım, 

değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, dinleyiciler; her şeyden önce ifade 

edeyim, ben iyi bir konuşmacı değilim, o yüzden söyleyeceklerimi uzun uzun 

kaleme alıp, işte baro başkanlarımıza, barolarımıza gönderip paylaşıyoruz.  

En son İcra İflas Yasası değişiklik tasarısıyla ilgili yine uzun bir çalışma yaptık 

gönderdik. Yine arabuluculukla ilgili bir çalışmamız oldu gönderdik. 

UYAP'la ilgili bir çalışmamız vardı, bunu da mümkün olduğunca yazılı olarak 

paylaşmaya çalıştık, ama konuşmacı olarak katılır mısınız diye teklif  

edildiğinde, sonuçta herkesle paylaştığımız bir metin vardı, bu meselenin 

peşine düşmüştük, yani reddetme imkânımız yoktu, yani iyi bir 

konuşmacıyım diyerek. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum, ancak tabi 

akşamın bu saatinde çok da uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

Bir başka husus, bu salonda bulunan hemen herkes, herhalde değerli 

başkanımın görüşlerine katıldı. Çünkü avukatların çoğunlukta olduğunu 

zannediyorum. Eğer burada biz kendi kendimize bildik şeyleri tekrarlayarak 

bir neticeye varacağını da düşünmüyorum. Şimdi burada sözlerimizin 

muhatabı sadece Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Yardımcısı Sayın 

Muhittin Kırıcı Beyefendi var. Yani biz burada ne ifade edersek, bu sözlerin 

muhatabı, bu sözlerin yerine getirilmesi konusunda gayretleri olacak olan kişi 

de şu anda konuşmacı olarak aramızda bulunan Muhittin Bey.

Biz kendileriyle daha önce bunları sözlü olarak da tartıştık, konuştuk. 

Fakat sizinle şunu da paylaşmak istiyorum. Ben henüz bir yıllık baro 

başkanıyım, daha önce yönetim kurullarında bulundum. Afyon'da yaptığımız 

bölge barolar toplantısından söz etmiştim, dışarıda da arkadaşlarımla 

paylaşmıştım. İlk toplantının sonuç bildirgesini hazırladığımızda çok 



heyecanlanmıştım. Ertesi gün tüm ulusal basında manşetler çıkacağını 

zannediyordum, hemen Adalet Bakanının işte gelip kusura bakmayın, 

bugüne kadar fark etmediğimiz sorunları dile getirmişsiniz, hemen 

çözüyoruz diyeceğini düşünmüştüm, ama o tarihten bugüne kadar, işte 

birçok basın bildirilerinin hazırlan, birçok toplantılar yapıldı, çok da fazla 

ciddiye alınmadı.

Tabi burada kabahati yine kendimizde arıyorum. Bir üslup problemimiz 

var, bir yöntem problemimiz var, bu konuda sesimizi yeterince 

duyuramadığımızı, ciddiyetimizi, feryadımızı yeterince aktaramadığımızı 

düşünüyorum. Bu şimdi böyle tarihi anekdot olsun, biraz espri katalım. 2003 

yılında bakın ne konuşmuşuz, hemen hemen aynı şeyleri konuşmaya devam 

ediyoruz. Dava ve takipler ile birey adına vekâleten yapılacak tüm hukuki 

işlemler yalnızca avukatlar tarafından yapılmalıdır demişiz. Avukatlık 

sözleşmesi gereği iş sahibince avukata ödenecek avukatlık ücretinin barolar 

aracılığıyla tahsili yöntemi üzerinde konuşmuşuz, sene 2003. Avukatlık 

mesleğini ve baroların Anayasanın yargı bölümünde yer alması gerektiğinden 

bahsetmişiz, ama ne yazık ki 2010 yılındaki referandumda Barolar Birliği bu 

konuyu pazarlık konusu dahi yapmadılar. Yani pekala bu Anayasaya metin 

olarak eklenebilirdi, bizimde tezimiz bu olabilirdi.

Sadece konuşmakla yetiniyoruz. Avukatların öncelikle temel 

sorunlarından bir tanesinin sosyal güvenlik olduğundan bahsetmişiz, hâlâ 

öyle hiçbir şey değişmedi. Kurumlarda yapılan sözleşmelerin barolara 

bildirimini sağlanması, Avukatlık Yasasına aykırı sözleşmelerin yapılmaması 

için, sözleşme yapan kurumlara yönelik gerekli girişimlerde bulunulması 

tartışılmış. Geçenlerde Barolar Birliğinden bir yazı geldi, değerli baro 

başkanlarım içeriğini biliyorlardır. Kurumlarla sözleşme yapan, Avukatlık 

Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında sözleşme yapan avukat 

meslektaşlarımız hakkında işlem yapılmasını isteyen bir yazı. 

Biz bunu istememiştik, biz yani tek tek avukatlara bırakırsak bu ağır yükü, 

işlem yapsak da, disiplin cezası uygulasak da bunu yapmaya devam 

edeceklerini biliyoruz. Çünkü bu konuda sırada bekliyor meslektaşlarımız, 

kamu kurumlarıyla sözleşme yapmak için. O asgari ücretin altındaki 

rakamların altına imza atmak için yarışıyorlar, teklif  mektupları veriyorlar. 

Dolayısıyla burada biz meslektaşlarımızı döverek bir yere varamayız. Tıpkı 

avukat bulundurma zorunluluğunun, şirketlere cezai yükümlülükler gibi, 

kamu kurumlarına, işte sözleşme yapan kurumlara yükümlülükler getirilmesi 



gerektiğini düşündük, ama Barolar Birliği bu işin tersinden yaklaştı, 

meslektaşlarımız hakkında işlem yapılmasını istiyor.

Tabi bunu nasıl uygulayacağız, bunu uygulamaya vicdanımız elverecek 

mi? Gerçekler buna elveriyor mu? Değil tabi. O zaman 2003 yılında 

tartışılmış, hâlâ tartışılmaya devam ediyor. 2007 yılında yine bir bölge barolar 

toplantısı yapılmış. Avukatların alamadığı ücretin KDV'sini ödemekle 

yükümlü olduğumuzdan bahsedilmiş. Soruşturma evresinde ifade alma, 

sorgu sırasında yaşanan problemler. Yine enteresan, müdafi ya da vekil olarak 

görevli avukata ödenecek yol ücreti konusunda yaşanan problemler, hâlâ 

yaşıyoruz. Avukatı bulunmayan ilçelerimiz var, Afyon'da 18 ilçe var 

arkadaşlar. Oldukça uzak mesafelerde olanlar da var. Göreve çağrılan 

arkadaşlar mutat, yani ilçe minibüsü, köy minibüsü ücretini vermekte ısrar 

eden savcılar var, hâlâ bu sorunu çözemedik. Yani konuşarak da 

çözebileceğimizi düşünmüyorum. 

Demek oluyor ki, bunların işte toplantı gündemlerinde konuşulup, basın 

bildirisiyle duyurulmasıyla sorun çözülmüyor. Yine enteresan, sanki yeni bir 

konuşmuş gibi geliyor, ama değilmiş. Arabuluculuk kanun tasarısı hakkında 

görüş ve öneriler başlığı ele alınmış, 2007 yılındaki yine bölge barolar 

toplantısında. 2007'den beri konuştuk, çekincelerimizi, eleştirilerimizi ilettik, 

yazılı olarak, sözlü olarak. Hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Geçtiğimiz 

yasama döneminde Adalet Komisyonuna sevk edilen yasa metni, hiçbir 

şekilde değiştirilmeden bu yasama döneminde de yine Adalet Komisyonuna 

gönderildi. 

Enteresandır, komisyona gönderildiği gün, Adalet Bakanlığıyla Barolar 

Birliği yandaki salonda bir toplantı yapıyordu, bu konuyu tartışıyordu. Yani 

siz tartışın, ama kesinlikle ciddiye alınmayacaksınız mesajının verildiğini 

üzülerek gördüm. Yani bu yaklaşım sürdüğü sürece, buna çözüm 

bulamadığımız sürece burada bu konunun çok tartışılması, çok sert basın 

bildirilerinin hazırlanıp okunmasının da yine çok yararlı olmayacağını gördük 

ne yazık ki. 

Şimdi UYAP'la ilgili meseleyi kısaca geçelim ve çok vaktinizi almayalım. 

Tabi bu meseleden bizim haberimiz ancak Bakanlık bize bir yazı gönderince 

oldu. Hâlbuki bundan çok önce, aylar önce Barolar Birliğiyle Bakanlık bir 

protokol imzalamış ve UYAP hizmetlerinden yararlanmayı ücretlendirme 

esasına bağlamışlar ve bizim hiç haberimiz yoktu bundan. Tabi bu konuda 

yine Barolar Birliğinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 



ücretlendirme dediğimizde biz de bunu söylüyorduk eskiden beri, UYAP'a 

alınmayan, avukatların kullanımına açılmayan bazı hizmetleri verin, bunun 

maliyeti neyse biz karşılayalım, yük olmayalım, bunu biz teklif  ediyorduk. 

Tabi muhtemelen Barolar Birliği böyle bir düşünceyle bu protokolü 

imzalamıştır diye düşünüyorum, hüsnüniyetimi koruyorum. Çünkü değerli 

bir Birlik Başkanımız, bu konuda gayretleri olduğunu da biliyorum, ama tabi 

vur deyince öldüren ya da öldürmeyi anlayan bir anlayış, bu maliyetin çok 

üzerinde, avukatlar için çok ciddi yük teşkil edecek bir biçimde bir 

ücretlendirme tarifesi koydu önümüze, biz gerçekten çok şaşırdık.

Bu yazı bize geldi, bunun bir kısmı şu anda uygulandı. Yani herhalde 

alıştıra alıştıra uyguluyorlar diye düşünüyorum. Şimdi neydi, bu yazıda bize ne 

teklif  ediliyordu? Diyordu ki, derdest kaç tane dosyanız varsa, dosya başı üç 

aylık 75 kuruş. Yani niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Yıllık 3 lira 

diyebilirlerdi, ben böyle anladım. Her dosya için yıllık 3 lira ücret 

ödeyeceksiniz, aksi takdirde UYAP'a girdiğinizde dosyanızı 

görüntüleyemeyeceksiniz. Yani kabaca 2000 dosyası olan bir avukat ki, 

Anadolu'da çok küçük rakamlarla icra takibi, dava takipleri olduğunu 

düşünürsek, yani ancak bir büronun çevrilebileceği dosya sayısıdır bu, 

Anadolu için söylüyorum. Büyük rakamlarla dava alan, işte büyük şehirdeki 

avukatlık bürolarını bunun dışında bırakıyorum. 2000 ortalama dosya, yıllık 

6000 lira sadece görüntüleme külfeti getiriyordu. 

Yetmiyordu işte TAKBİS, MERNİS, POLNET vesaire, her sorgulama 

başına 5 lira bir ücret öngörüyordu ki, Başkanım söyledi, biz bunun Nüfus 

Hizmetleri MERNİS kimlik sorgulama kısmını baromuzla, kalemden 

veriyoruz ve bize maliyeti 2 kuruştu bunun. Biz bu maliyetleri göz önüne 

alarak demiştik ki, biz tamam, yani maliyeti neyse karşılamaya hazırız. Yani 

biz sisteme yük olmayı filan düşünmüyoruz, ama tabi sonradan gördük ki 

bunu teklif  etmekle doğru da yapmamışız. Çünkü burada mesele 2 kuruş, 3 

kuruş, 5 kuruş meselesi değil. Yani burada ben şimdi şunu görüyorum 

üzülerek, maliyetin karşılanması teklifi bile doğru olmamış bizim açımızdan. 

Çünkü bu maliyeti eğer icra müdürleri karşılamıyorsa, eğer hâkimler, savcılar 

karşılamıyorsa, eğer adliye çalışanları karşılamıyorsa, Avukatlık Kanununda 

avukatlık kamu hizmeti ve serbest meslektir. Avukatlık kamu hizmetidir 

diyor. Bizim yaptığımız, bizim icra ettiğimiz meslek kamu hizmetiyse, bu 

hizmetin icrası sırasında verilecek hizmet için, maliyeti için bile olsa bir ücreti 

kabullenmek, peşinen bizim ayrımcılığa hazır olduğumuzun kabullenilmesi 



anlamına geliyordu. Zaten bunu böyle algılamış Bakanlık. Tabi oldukça da 

aşırıya gitmiş.

Şimdi ben şöyle söyleyeyim; şu anda Afyon'da icra müdürlüklerindeki 

derdest dosyalarda avukat bir sorgulama talep ettiğinde, bu yazılı olarak 

reddedilmeye başlandı. Bilmiyorum Bakanlığın haberi var mı bundan. Yani 

durumdan vazife çıkarmak diye askeri bir tabir vardır ya, durumdan vazife 

çıkardı icra müdürleri. Herhangi bir vatandaş, vekâletsiz kendi başına bir icra 

takibi yapıyorsa, sorgulama talep ediyor, bu talebi yerine getiriliyor, ama o 

dosyada avukat aracılığıyla bu takip yapılmışsa, vekâletname varsa, diyor ki 

sen gidip bürondaki bilgisayardan UYAP hizmetlerine erişebiliyorsun, bu 

sorgulamayı kendin yapabilirsin, talebini reddediyorum.

Artık işin ucu buraya kadar geldi. Yani ayrımcılık böyle küçük küçük 

noktalardan başlıyor. Biz küçük ayrımcılıkları kabullenip sineye çektiğimizde 

de bu cephe genişliyor, öyle algıladık. İşte daha önce otoparklar, her adliyede 

oldu. Bizim adliye yapılırken toprak ile doldurulan bir alanın kapalı otopark 

olarak yapılmasını teklif  etmişti bir önceki baro başkanımız Mümtaz Bey, 

hakikaten çok müdahil olduk o projede biz ve gerçekten adliyeye bir kapalı 

otopark kazandırdık, orası toprak dolguyla kapatılıyordu. Bir müddet sonra 

baktık ki o otopark avukatların girişi yasaklandı. İşte baro başkanıyla, iki tane 

kumanda lütfettiler, biz de bu kumandayı kullanmayı reddettik. Avukatların 

yararlanamadığı bir hizmetten, yani bir baro başkanı olarak bu ayrıcalığı 

kazanmanın ne anlamı olabilir. 

Bu hakkımızı da kullanmadık, ama yani işte otoparklarla başlayan, 

UYAP'la devam eden, birçok yansıması olan bir ayrımcılık, işte yargının 

kurucu unsuru filan diyoruz ve çok seviyoruz bu cümleyi. Avukatlık 

Kanununa kim ekleyip, kim önayak olmuşsa, hakikaten müteşekkiriz. 

Çünkü baroların, Barolar Birliğinin düzenlediği tüm toplantılarda bu 

cümleye, bu kanun maddesine atıf  yapmayı çok seviyoruz, çok beğenerek 

kullanıyoruz, ama bunun gereğinin yerine getirildiğini hiç görmedik. 

Gerçekten avukat, avukatlık, savunma mesleği yargının kurucu değil, 

herhangi bir unsuru olarak bile görülmüyor, bu net bir hakikat.

Şimdi biz bu yazıyı aldığımızda, tabi fiyatların, ücretlendirmelerin aşırı 

olması dikkatimizi çekmişti, ama bir de şu husus dikkatimizi çekmişti. 

Yazının üslubunda bir problem vardı, yani sorunluydu üslubu. Yani bu 

konuda gerçekten böyle çok larç insanların bile alınacağı, hakikaten rahatsız 

olacağı birtakım açıklamalar, birtakım ifadeler vardı. Şimdi şöyle diyordu 



yazıda, aynen alıntılamışız, eleştiri yazılarımızda. Bu portal sayesinde 

avukatlar yukarıda belirtilen birçok faydayı elde etmektedirler. Neymiş 

mesela? Bunun sonucu olarak avukatların dosyalarının takibi ve bilgi 

toplamak için sekreter ve yardımcı çalıştırma, özel program kullanma, sık sık 

adliyeleri gitme gibi ihtiyaçları kalmadığından, bunlar için harcadıkları emek, 

zaman, yol, konaklama, kırtasiye ve benzeri masraflardan tasarruf  

sağlamaları mümkün olmuştur. 

Yani sağ olsunlar, bizi sekreter çalıştırmaktan, konaklamaktan, kırtasiye 

giderlerinden kurtarmışlar, bunun da bedelini ödeyin bakalım diyorlar. Şimdi 

evet yani, avukat çalışanlar şeyimiz var, şu anda bir yönetim kurulu üyemiz 

sırf  avukat çalışanları … problemli bir şey ve her büroda giderek artan sayıda 

çalıştırmak zorundayız, çünkü artık adliyelerde iş takip etmek, bir avukatın 

kendi başına yapabileceği bir iş olmaktan çoktan çıktı, çok zahmetli bir iş 

haline geldi. Tam tersine, yani avukat çalıştırma zorunluluğumuz giderek 

artıyor, ama böyle görülüyor.

Şimdi bize bu yazıyla özel hizmet kamu kaynakları kullanılarak verildiği 

hatırlatılıyor. Yani bu yazıda diyor ki, size bu hizmeti veriyoruz, ama bu 

hizmeti verirken kamu kaynaklarını kullanıyoruz, o halde bunu ödemeniz 

gerekiyor. Avukatların bu hizmetten yararlanması neticesinde UYAP'ın 

yükünün arttığından bahsediliyor. Bu portalın gereksiz kullanımının UYAP'a 

getirdiği yük hatırlatılıyor, yükü arttırdığı belirtiliyor. Şimdi ben eğer kamu 

hizmeti görüyorsam, kamu kaynakları elbette kullanılır. Bunun 

hatırlatılmasına niye gerek duyuldu, ben hakikaten anlayabilmiş değilim. 

Yükünü arttırdığı, elbette oraya giriş yapan her vatandaş, vatandaş portalı 

da var değil mi? Vatandaş portalı da var, vatandaş da kimlik numarasıyla, giren 

her vatandaş da o portalın ya da o sistemin yükünü arttırıyor, ama kamu bu 

demek zaten. Yani bu eğer bir kamu hizmetiyse, bunu birtakım kaynaklardan 

karşılayacaksınız, vereceksiniz. Özelleştirilemeyecek yegane alanlardan bir 

tanesidir yargı hizmeti. Yani bunun özelleştirilmesini düşünemeyiz filan 

diyorduk, ama Bakanlığın yeni projesi, icra müdürlükleri, icra hizmetlerinin 

özelleştirileceği yolunda, bize bu tür duyumlar geliyor. Yani işte UYAP'la, 

icralarla, şununla bununla ufak ufak özelleştirilmeye başladı demek ki ve 

gereksiz kullanımından bahsediyor. Az önce başkanım bahsetti, ben nüfus 

hizmetlerinden yararlanmaktan dolayı bir zevk duymuyorum. İşte TAKBİS'e 

girmek bana bir zevk vermiyor. Üstelik bedava kullandırdığı halde, ücretsiz 

kullandırdığı halde Başkanım, işte avukat sayısıyla orantılı makul bir kullanım 



seviyesi sayısından bahsetti.

Yani ücretsiz kullandırılması halinde bile bu tür sorgulamaların gereksiz 

yapılmadığının en büyük ispatı, delilidir bu. Bunu bir delil olarak 

kullanabiliriz rahatlıkla. Demek ki bu hizmetler bize ücretsiz olarak açılsa 

bile, gereksiz olarak kullanılmayacak ve dolayısıyla bir yük de getirmeyecek. 

Şimdi biz bu görüşlerimizi yazılı olarak paylaştık, sonra Adalet Bakanımızla 

gittik görüştük. Orada bize Adalet Bakanlığındaki tek avukatın kendisi 

olduğunu üzülerek ifade etti, Teşkilat Yasası gereği tüm daire başkanlarının, 

genel müdürlüklerinin başında bir hâkim kökenli bir zatın bulunduğundan 

bahsetti ve yalnız kaldığından söz etti. 

Bizi sorunu çözmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderdi. Biz 

bir grup baro başkanı arkadaşımızla gittik. Ben akşam saatlerinde bu 3 kuruş, 

30 kuruş meselesini 10 sefer tekrar ettiğimi, artık kızdığımı hatırlıyorum. 

Çünkü bize şu söylenmişti: Siz ticari bir faaliyet yapıyorsunuz, -bak hatırımda 

kalan bir şey- işte bunun karşılığı ödenmeli. Dedik bizim faaliyet alanımız 

kesin bir ticaret değil, biz bir kamu hizmeti görüyoruz. Yani serbest meslektir 

diyorsa, bu aslında bizim lehimize değil aleyhimize olan bir şeydir. Biz kamu 

hizmeti görüyoruz, ama kamudan hiçbir pay almıyoruz. Dolayısıyla buradan 

yola çıkarak bizim yaptığımız işin ticari bir iş olarak görülmesi ve 

ücretlendirilmesi son derece yanlıştır, yakışıksızdır. 

Şu söylendi: 75 kuruştan niye kaçınıyorsunuz? Bakın tek bir 75 kuruş 

değil, yıllık 3 lira, binlerce dosyanız varsa, yıllık 5-6-10 milyar her yıl için artı 

size ekstra bir külfet getiriyor ve en önemlisi bizim derdimiz 3 lira, 5 lira, 10 

kuruş, 20 kuruş da değil, bu bir prensip meselesi. Biz gerçekten yargının 

unsuruysak, hele kurucu unsuruysak, bize böyle bir ayrımcılık gösterilmesini 

kabullenmemiz mümkün değildir. Görüşlerimizi bir rapor halinde tekrar 

Bakanımıza yazılı olarak bildirdik, ama işte akabinde hepimizin bildiği gibi, 

yazıyla bildirilen hususların bir kısmı uygulamaya geçirildi ve UYAP 

ücretlendirildi. Biz hemen arkasından Danıştay'da davamızı açtık. Konya 

Barosu açtı, başka idari yargıya başvuran barolar var mı bilmiyorum. Biz bu 

konuda yargıya müracaat hakkımızı da kullandık. Fakat üzülerek görüyorum 

ki, sorunlarını çözemeyen bir teşkilat yapımız var, barolar ve Barolar Birliği.

Toplantılar genellikle gündeme riayet etmeden, siyasi konulara kayıp, 

gündem dışı saatlerce tartışmakla geçiyor, fikri takip hiç yok. Yani bir sonraki 

toplantıda aynı konuları tekrar konuşup, tekrar karara bağlıyoruz. Yani 

birtakım problemler nedeniyle, az önce arz ettik, 2003 yılından beri aynı 



konuları konuşuyoruz, muhtemelen daha öncesi de böyledir. Yani bundan 20 

yıl sonrası için de UYAP'ı konuşmamak için bir yöntem belirlememiz 

gerekiyor. Bu konuda etkili bir tedbir düşünmemiz gerekiyor, ama barolar, 

baro başkanlarımız bu konuda işte farklı bildirilerin altına imza atarak, ben 

üzülerek görüyorum. İşte 30 baro başkanı bir bildiriye imza atıyor, 20-30 

baro başkanı bir başka bildirinin altına imza atıyor. Genellikle siyasete ilişkin 

tartışmaya açık konular, ama biz güçlü bir şekilde UYAP meselesinin peşine 

düşemiyoruz. 

Hani bu hepinizin bildiği bir fıkra vardır, yıllardır başarılı bir evliliği 

yürüten evin beyine soruyorlar. Nasıl bir yöntemle evlilik bu kadar uzun 

sürdü diye. İşbölümü yaptık, bu işbölümü de son derece başarılı oldu. Nasıl 

yani diyorlar. Diyor ki, ben evin önemli işlerini hallederim, işte hanım da 

önemsiz işleri halleder. Nasıl yani diye soruyorlar. İşte diyor dış politika, İran-

Irak savaşı, efendim NATO, Birleşmiş Milletler benden sorulur. Evin 

bütçesi, nereye tatile gidilecek, nasıl harcanacak, çocukların eğitimi, onlarla 

hanım ilgilenir bununla da. 

Şimdi biz önemli işlerle uğraşmaktan tırnak içinde, 70 bin avukatı 

ilgilendiren önemsiz işleri bir türlü çözemedik, bunlara sıra gelmedi. Sadece 

basın bildirileriyle usulen geçtik, arkasını takip etmedik. Bunların hayata 

geçirilmesi için mekanizmalar oluşturmadık. Bir sonraki toplantıda ne 

yapıldığını tartışmadık ve hesabını sormadık. Sadece konuşarak yetindik. 

Anlaşılan o ki, biz önemli meseleleri, önemsiz meseleleri daha yıllar boyu 

tartışacağız. Benim öngörüm; UYAP'ın ücretlendirilmesiyle ilgili o yazıda 

belirtilen diğer hususlar hayata geçecek, biz yine cılız birkaç tepkiyle 

yetineceğiz ve herhangi bir sonuç elde edemeyeceğiz gibi düşünüyorum, 

bugünkü durumumuzla.

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)









Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- “Yürürlükteki Kurallar ve Güncel Uygulamalar Işığı 
Altında Hukuk Devleti ve Demokrasi İçin Basın Özgürlüğü” konulu 
oturumumuza hoş geldiniz.

İlk olarak Oturum Başkanımız Sayın Av. Metin Feyzioğlu'nu sahneye 
davet ediyorum. Sayın Orhan Birgit'i sahneye davet ediyorum. Sayın Sedat 
Ergin'i sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Hakan'ı sahneye davet 
ediyorum. Sayın Av. Fikret İlkiz'i sahneye davet ediyorum ve son olarak 
Sayın Ercan İpekçi'yi sahneye davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. METİN FEYZİOĞLU (Oturum Başkanı)- Kıymetli 
katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün kurultayımızın son 
günü, uzun yıllardır hasret olduğumuz, hasret kaldığımız bir çalışmayı hep 
birlikte gerçekleştirmenin ve öyle sanıyorum ki başarıyla bitiriyor olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Salonlar tıklım tıklım doldu hep, müthiş tartışmalar 
yaşadık burada. Bugün de konuyu toparlayacağımız son ve en önemli 
oturumlarımızdan biri.

Alanında uzman, kamuoyunda sözü dinlenen, gündemi yaratan 
dostlarla aynı sırada oturuyoruz. Ankara Barosuna güç vermek üzere 
geldiler, tüm dostlarıma bir kez daha huzurunuzda en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çok şey konuştuk, çok şey tartıştık, yalnız bir anekdot size arz 
edeceğim. 

Türkiye'de artık basın özgürlüğü kalmadı, savunma hakkı hak getire. 
Geldiğimiz noktada bizi hâkimlerden ve savcılardan kim koruyacak diye 
sormaya başladık. Hâkimlerin hâkimi kimdir sorularını sorduk. Bunlar 
Anayasasında demokrasi yazan bir ülkede sorulduğunda trajik etki yapan 
sorulardır, ama ciddi ciddi bunları sorduk, sorma ihtiyacındaydık. 



Anekdot şu: Yan salonda özel görevli ağır ceza mahkemelerini, özel 
görevlendirilmiş ağır ceza mahkemeleri diye tartışırken, iki saatin sonunda 
soru-cevap kısmına geldiğinde, soru sormak isteyen var mı dedim. Kimse 
soru sormadı, çünkü özel görevli savcıların ve ağır ceza mahkemelerinin 
uygulamalarına verecek cevap kalmadı ve sorulan her ciddi soru ve ciddi 
cevap verme çabası, aslında yapılan hukuk katliamını meşrulaştıracaktı. 
Salon ağzına kadar doluydu ve bir tek kişi bile soru sormayı gerekli görmedi. 

Evet oturumumuza başlıyoruz efendim. Şu sırayla mı gidelim, nasıl arzu 
edersiniz? Yazılı olduğu sırayla o zaman gidelim ve Sayın Orhan Birgit 
efendim. Gazeteci, Basın Konseyi Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı.



                                                                                                          

Orhan BİRGİT  
Gazeteci , 

Sayın Başkan Değerli Konuklar,

“Yürürlükteki Kurallar ve  Uygulamalar Işığında Hukuk Devleti ve 
Demokrasi İçin Basın “Özgürlüğü” konulu Açık Tartışma” konusunda 
benden istenilenler, İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1.ci 
sınıfındaki öğrencilik yıllarıma götürdü beni.

İdare Hukuku  dersini 2 ci sınıfta okuyacaktık. Ama Kürsünün Başkanı 
bu konunun en büyük otoritesi olan Prof. Sıddık Sami Onar'dı. Ragıp Sarıca, 
Vakur Versan gibi profesör ve doçentler de  Hocaların Hocası diye 
tanımladığımız merhum Sıddık Sami Onar'ın yardımcıları olarak sınavlarda 
en küçük ayrıntıları içeren dip notlarını da öğrencilerden soran bir sistem 
içindeydiler.

Bu olgu daha  Fakülteye yeni başlayan öğrenciler içinde bir kabus gibi 

karşılandığı için  İdare Hukuku  dersinin sözlü sınavlarını izleyerek  

Hocaların soru sistemlerine alışmak isterdik.

Ülkenin İkinci Dünya Savaşı nedeni ile Sıkı Yönetim altında olduğu 

yıllarda olduğu için bir öğrenciye Örfi İdare konusu sorulmuştu. Öğrenci 

elini Ragıp Sarıca'nın omzuna değdirdi ve  “Hocam farz edin ki Üniversiteye 

gelmek için büyük kapıdan girerken bir sivil memur size karakola 

gideceksiniz dedi.

Nedenini sorunca da, “Örfi İdare öyle istemiş” cevabını verdi ve başka 

bir şey söylemedi.  Ve çok kısıtlı not veren Kürsü hocalarından geçerli notu 

da bu cevabı ile alabildi.

 O gün, daha Hukuk Fakültesinin ilk sınıfında  Ancak sıkı yönetim içinde 

uygulanabilen bu sistemle kişi özgürlüklerinin askıya alınabileceğini, yine 

aynı sistem içinde kişinin ifade özgürlüğü de kısıtlanabilineceği ve sansür 

Basın Konseyi Başkanı 



uygulamaları yapılabileceğini öğrenmiş oldum.

Ama öğrendiklerim yaşadıklarımla zıttı. Ülkemde görünen çok partili 

parlamenter demokrasiydi. Oysa yürütme erki çoğunluğuna dayanarak basın 

özgürlüğünü kısıtlamakla yetinmiyor, olağan üstü yetkilerle basını susturmak 

istiyordu.

12 Eylül 1980 de parlamenter demokrasi sistemine de  darbeciler eliyle ve 

silah zoruyla ara verildi ve   hukuk devletinin bütün dayanakları askıya alınmış 

oldu.

Adı üstünde, sıkı yönetim yada darbelerin ara verdiği o dönemde basın 

özgürlüğünün askıya alınmasından sonra bugün karşılaştığımız manzara 

Türkiye'de çok partili  parlamenter demokrasi adı altında yine hukuk 

devletinin olmazsa olmaz ilkelerine ters düşen bir  Tek Adam yönetimine 

gidilmekte olduğudur.

Tutukevlerinde duruşmalarının başlamasını dört yıldan beri bekleyen ve 

sayıları bu gün 100 e yaklaşan gazeteci vardır. İşin hazin tarafı 

meslektaşlarımıza isnat edilen suçlamaların batı dünyasını da yanıltmak 

amacıyla basın dışında kimi terör örgütleri ile ilişkili olmaları türünden bizce 

varsayımlara dayanan iddialar olmasıdır.

Bu aşamada söylemek istediklerim bunlardır. İzleyicilerin sorularına 

ayrıca yanıt vereceğim

Teşekkür eder saygılarımı yinelerim.



Sedat ERGİN 
Gazeteci

 

Teşekkür ederim. Ben bugün Türkiye'de basın özgürlüğünün durumuna, 

bu alandaki sorunlara biraz dış dünyanın nasıl baktığı, dış dünyadaki algı 

açısından eğilmek istiyorum. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki, son 

dönemde, son iki-üç yıl içinde Batı dünyasında, Türkiye'de basın özgürlüğü 

alanında karşılaşılan sorunlarla ilgili giderek artan ölçüde eleştirel, sorgulayıcı, 

kaygı belirten bir havanın, bir bakışın yerleşmekte olduğunu görüyoruz ve dış 

dünyanın Türkiye algısında basın özgürlüğü alanındaki sorunlar giderek daha 

geniş bir yer tutuyor.

Özellikle Avrupa Birliği'nin son iki-üç yıl içindeki ilerleme raporlarına 

baktığımızda, burada basın özgürlüğüyle ilgili ifadelerin her yıl biraz daha 

eleştirel bir içerik kazandığı görüyoruz. Geçen Ekim ayı sonunda yayınlanan 

2011 ilerleme raporunda yine basın alanındaki sorunların ağırlaşmakta 

olduğu belirtilmişti ve bu yaşanan sorunların basını artan ölçüde oto sansür 

uygulamasına itebileceği, itmekte olduğu yolunda kaygılar da belirtiliyordu. 

Burada ilginç olan, sadece Avrupa Birliği değil, Amerika Birleşik 

Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarında da son iki yıldır, yine basın 

özgürlüğü konusuna çok eleştirel bir şekilde değiniliyor olmasıdır. Amerikan 

yönetimi bir taraftan stratejik menfaatleri nedeniyle Türk hükümetiyle, AK 

Parti hükümetiyle yakın bir şekilde çalışma ihtiyacı duyarken, ki bu bir bu 

demokrat yönetim, bir taraftan sorunları da görmezlikten gelemiyorlar, 

görüyorlar ve bir şeyler yapma ihtiyacını hissediyorlar. O zaman kaygılarını, 

eleştirilerini daha çok bu tür raporlar aracılığıyla dile getiriyorlar.  Kendi 

kongrelerinden, kendi basınlarından gelen eleştirileri de bu şekilde 

püskürtme yoluna gidiyorlar. Ama Amerikan yönetiminin resmi tutum olarak 

kayda geçirdiği pozisyonunda Türkiye'de basın özgürlüğünün durumu 



konusunda menfi, eleştirel bir bakış söz konusu. 

Şimdi dış dünyanın bakışıyla ilgili bir-iki güncel örnek de vermek 

istiyorum. Son zamanlarda Batı medyasında, Batı dünyasının seçkin yayın 

organlarında Türkiye'yle ilgili çıkan bazı haberlere baktığımızda bu eleştirel 

havanın daha da kuvvetlendiğini görüyoruz. Bunlardan biri New York Times 

gazetesi. Tartışma yok ki, New York Times bugün dünyanın en saygın  yayın 

organlarından  biri. Türk gazetelerinde fazla bir alıntı görmedim ben, 

Milliyet'te yalnızca bir özet vardı. Burada çıkan bayağı uzun, geniş bir yazıda, 

Türkiye'de gazetecilere karşı yöneltilen suçlamalar ayrıntılı bir şekilde işlendi. 

Yazı “Türkiye'nin demokratik parıltısı kararıyor” başlığını taşıyordu. Yazının 

bu başlığı bile, aslında yeteri kadar açıklayıcı. Çok uzun bir şekilde 

gazetecilerin karşılaştıkları sorunları anlatıyor, tutuklu gazetecilerin 

durumuna değiniyor bu yazı. Özellikle de Oda TV yargılaması ve Nedim 

Şener'le Ahmet Şık'ın durumuna değiniyor. Bana göre son zamanlardaki en 

sert yazılardan biri ve Amerikan kamuoyunun Türkiye'ye bakışını ciddi bir 

şekilde etkileyeceğini düşünüyorum bu yazının. 

New York Times'daki yazının önemli bir unsuru, basın özgürlüğü 

alanındaki sorunları sıralarken, hükümetin başlıca üç yöntem kullandığını 

belirtmesi. Birincisi, korkutma, intimidasyon… “Basın korkutuluyor” 

diyor… İki, tutuklamalar… “Gazeteciler tutuklanıyor” deniyor… Üç, mali 

operasyonları da hükümet basına karşı bir yöntem olarak kullanıyor diyor. 

Burada iki örnek veriyor, birinci  örnek olarak Sabah Gazetesi'nin TMSF'den 

tartışmalı bir şekilde hükümete yakın bir gruba verilmesini, ikinci örnek 

olarak da Doğan Grubuna kesilen yüksek vergi cezalarını anlatıyor. Bütün 

bunları yan yana getiriyor ve “bunların hepsi basın özgürlüğü üzerinde ciddi 

bir tehdit oluşturmaktadır” diyor.

Burada önemli olan, yazının bir çelişkiye dikkat çekmesi. Türkiye bir 

taraftan Amerikan yönetimi tarafından Ortadoğu'ya, Arap âlemine, İslam 

dünyasına, üçüncü dünyaya bir rol modeli olarak gösteriliyor. İşte Arap 

Baharı rüzgârları ortalığı kaplarken, rol modeli olarak gösterilen ülkede  

basın özgürlüğünün giderek zemin kaybetmekte olmasına bir çelişki olarak 

dikkat çekiliyor. 

Şimdi burada yine Batı medyasının Türkiye'ye bakışında son dönemde 

yeni yeni su yüzüne doğru çıkan bir kalıp var, bakış kalıbı... O da şu: Sadece 

basın özgürlüğüyle ilgili sorunlar değil ama başka alanlarda örneğin yargıyla 

ilgili, bu büyük davalarla ilgili sorunlara baktığımızda da, bunların da 



Türkiye'deki genel bir otoriterleşme yönelişinin, eğiliminin unsurları olarak 

görülmesi. Bunu nerede gördük? Ben eski Genelkurmay Başkanı İlker 

Başbuğ'un tutuklanmasından sonra Batı basınının, Batı medyasının bunu 

nasıl verdiğini çok dikkatle izledim. Çok ilginç ki New York Times'da da, 

Time'da da, hepsinde de bunun, bu tutuklama haberi geniş bir şekilde ancak 

soru işaretleriyle, şüpheci bir bakışla veriliyor.   Ordunun bazı kusurları 

olmakla birlikte, bu olayda dosyaya bakıldığında bunun aslında hükümetin 

son dönemdeki otoriterleşmesinin yeni bir tezahürü gibi görme eğilimi var. 

Mesela Time Dergisi… Amerika'nın en saygın haftalık dergilerinden biri 

olan Time,  hükümetin Ergenekon'u, Başbuğ'un tutuklanmasını,  muhalif  

çevreleri susturmak için bir koz, bir mazeret olarak kullanmaya başladığı 

yargısını belirtiyor. Yani Başbuğ'un tutuklanma haberini okurken, analizin 

sonunda bambaşka bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Burada çok ilginç ki, 

mesela Başbuğ'la ilgili haberlerde, hepsinde, sonunda tutuklu gazetecilerin 

durumuna, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in durumuna da değiniliyor.

Yine gördüğüm bir kalıp şu: Artık dış dünyanın, Batı'nın özellikle 

Türkiye'ye algısında tutuklu gazeteciler çok önemli bir yer tutuyor. Ahmet 

Şık ve Nedim Şener çok önemli bir yer tutuyor. Bu sözünü ettiğim haberlerin 

hepsinde bu isimler karşımıza çıkıyor. Bir anlamda Türkiye markasının dış 

dünyada böyle bir tür alâmeti farikası oldular hem Ahmet, hem Nedim, hem 

de bütün tutuklu meslektaşlarımız... 

Bu sorunun Batı'nın algısında bu kadar geniş bir yer tutması, tabii 

Türkiye açısından çok problemli bir duruma işaret ediyor. Dış basından söz 

etmişken Financial Times'da  geçen hafta  çıkan bir başyazı da çok önemli. 

Bu da Türk basınında maalesef  pek yer almadı. Neden önemli? Bir kere 

Financial Times bugün Batı sisteminin, Batı finans sisteminin en etkili, en 

nüfuzlu gazetesi olarak görülebilir. Bu gazete kuruluşundan beri Adalet ve 

Kalkınma Partisine çok kuvvetli bir destek vermiştir. AKP'nin Batı dünyası 

nezdinde meşruiyet kazanmasında çok yardımcı olmuştur bu gazete ve bana 

göre hâlâ  AKP'nin en büyük destekçilerinden biridir. 

Fakat bu başyazıya baktığımızda, son derece eleştirel bir metnin 

karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir-iki alıntı da yapmak istiyorum. 

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik perspektifi belirsizleşirken, giderek 

yükselen bir otoriterlik çizgisinin Türkiye'ye yerleşmekte olduğuna dikkat 

çekiliyor ve yine bu büyük soruşturmalara atıf  yapılıyor ve yargı sisteminin, 

ifade özgürlüğüyle terör suçları arasındaki çizgiyi tümüyle kaybettiğinden, 



bu ayrımı yapmadığından söz ediliyor, devamla gazeteci tutuklamaları 

eleştiriliyor. Genel hatlarıyla Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili böyle çok 

kaygı verici bir fotoğraf  çiziliyor. Bazı Batılı müttefiklerinin, bütün bu 

olumsuz gelişmeler karşısında sessiz, tepkisiz kalmaları eleştiriliyor. Özellikle 

Amerika kastediliyor, bu nedenle eleştiriliyor. “Bu hiç kimsenin çıkarına 

değildir,  yükselmekte olan bir otoriterlik gerilimlerin çözümü olamaz” 

deniliyor. 

Ben Financial Times'ın bu başyazısının Batı dünyası açısından çok 

önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Batılı hükümetlerin, Batı 

dünyasının kendi menfaatleri açısından Türkiye'ye çok büyük bir ihtiyaç 

duymakla birlikte, içerideki yönelişlerin, içerideki otoriterleşme eğilimlerinin, 

tutuklamaların, yargının durumunun, basın özgürlüğüyle ilgili sorunların, 

artık Batı dünyasının taşıyamayacağı, kaldıramayacağı bir eşiğe doğru 

yaklaşmakta olduğunu düşünüyorum. Financial Times da bunun ilk erken 

uyarı işaretini veriyor Ankara'daki hükümete.

Burada ilginç olun şu: Bu başyazı niye çıktı? Gazeteyi bu başyazıyı 

yazmaya yönelten, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri  Thomas 

Hammerberg'ün geçen salı günü açıklamış olduğu Türkiye'deki yargının 

durumuyla ilgili rapor. Başyazı, asıl  bunun için yazılmış. Hammarberg 

raporunun Financial Times'ı da sarstığını, bir raporun bütün Avrupa 

kamuoyunun bakışını, Avrupa kamuoyunu şekillendiren mekanizmaları nasıl 

harekete geçirdiğini, yönlendirdiğini, nasıl tetiklediğini burada görebiliyoruz.  

Hammerberg çok önemli, neden önemli? Biyografisine baktığımızda,  

bütün hayatını insan hakları alanında mücadele ederek geçirmiş bir İsveçli. 

Uluslararası Af  Örgütü'nün de genel sekreterliğini yapmış 6-7 yıl kadar ve de 

Nobel Barış Ödülünü Af  Örgütü adına alan kişi kendisi; herhangi biri 

değil… Birleşmiş Milletler adına da insan hakları alanında pek çok önemli 

görevler üstlenmiş ve 2006 yılından bu yana Avrupa Konseyi'nin İnsan 

Hakları Komiseri. Şu an insan hakları alanında Avrupa'nın sesi, vicdanı, en 

önemli otoritesi diyebiliriz.

Şimdi geçen Nisan ayında bu Oda TV soruşturmasıyla birlikte birbiri 

ardına gazeteci tutuklamaları gelirken Fikret İlkiz arkadaşımız da avukat 

olarak vaktinin önemli bir bölümünü Beşiktaş Adliyesinde sabahlayarak 

geçirirken, tüm bu olanlardan sonra  Avrupa Konseyi İnsan Hakları 

Komiseri  “ne oluyor?” diye bir duruma bakma ihtiyacı hissetti ve Türkiye'ye 

geldi, Fikret İlkiz ile de görüştü galiba… Amacı, gazetecilerin karşılaştıkları 



sorunları tahlil etmek, bir fotoğrafını çekmekti. Bu konuda bir rapor da 

yazdı, geçen Temmuz ayında yayınlandı bu rapor. 

Fakat Hammerberg geldi gördü ki, sorun basınla ilgili mevzuattan 

kaynaklanmıyor. Evet, basınla ilgili sorunlar var, onlardan da raporunda çok 

açık bir şekilde söz etti. “Evet” dedi, “editoryal sorunlar var, gazete, medya 

patronlarının aynı zamanda hepsi başka alanlarda da yatırımları var, ticari 

çıkarları var. Bu da onları hükümet karşısında çok kontrollü hareket etmeye 

itiyor.” Yani basındaki mülkiyet yapısının editoryal politikaları menfi yönde 

etkilediğini raporunda yazdı. Aynı zamanda siyasal iktidarın izlediği 

politikalarla Türkiye'de basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki 

yarattığını, tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlük ve  uyguladığı baskı 

politikalarıyla bir caydırıcı, korkutucu etki yarattığını söyledi. 

Batı'da çok sık kullanılan ama maalesef  Türkçede tam karşılığı olmayan 

ve pek kullanılmayan bir kavram var “chilling effect” diye…  Türkçede 

bunu “korkutucu ya da caydırıcı etki” diye karşılama yoluna gidiyoruz. Yani 

iktidar muhtelif  yöntemlerle bu etkiyi yaratıyor ve bu etki sonucu herkes 

biraz ürkek davranmaya başlıyor, bir çekingenlik, ürkeklik hâkim oluyor. 

Hammarberg de “hükümetin tasarrufları, hükümetin basın karşısında 

izlediği politikalar böyle bir caydırıcı etki yaratmaktadır basın üzerinde” 

diyor. En önemli tespitlerinden biri bu...

Şimdi bu iki tespiti yaptı, yani mülkiyet yapısının sorun yarattığını, ayrıca 

hükümetin tahammülsüzlüğünün basın üzerinde caydırıcı bir etki 

yarattığına dikkat çekti ama  Hammerberg dedi ki, “evet bunlar sorun, ama 

daha başka, daha önemli, daha büyük,  daha kritik sorunlar da var.” Peki bu 

nedir? Hammerberg dedi ki raporunun sonunda; “galiba Türk basınıyla ilgili 

sorunlar aynı zamanda mevzuattan ve büyük ölçüde de yargıdan, yargıya 

hâkim olan zihniyetten, yargıdaki uygulamalardan kaynaklanıyor…” Basın 

özgürlüğü diye başlayan bir rapor, sonuna gelindiğinde birden yargıyla ilgili 

oldukça eleştirel bir metne dönüşüyor. 

Hammerberg, bu raporu yazdıktan sonra, Türkiye'de yargının 

durumuyla ilgili konuları daha ayrıntılı bir şekilde tetkik etme ihtiyacı duydu. 

Bu nedenle Türkiye'ye ikinci kez geldi geçen ekim ayında. Çok sessiz bir 

şekilde yaptı bu geziyi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin Türk 

yargısının işleyişini incelemek üzere ilk kez kalkıp Türkiye'ye bir misyon 

gerçekleştirmiş olması da bence önemli bir ilktir. Hammarberg'ün raporu da 

geçen hafta yayınlandı kendi web sitesinde. Özellikle Türkçe çevirisini de 



koydu herkes okusun diye; iyi bir çeviri…

Hammarberg, raporunda Türkiye'de adalet yönetiminin, adalet 

yönetiminde karşılaşılan sorunların Türk halkının insan haklarına layık 

olduğu şekilde erişebilmesini, bu haklardan istifade edebilmesini ciddi bir 

şekilde engellediği sonucuna varıyor. Raporunun ana mesajı bu. Çok ağır bir 

rapor, bence Türk yargısıyla ilgili herhalde bugüne kadar kaleme alınmış en 

ağır raporlardan biri. Önemi şurada bence: Hem mevzuatla ilgili çok ciddi 

eleştiriler var, ama aynı zamanda yargı mensuplarıyla ilgili de eleştiriler var. 

Yargıya hâkim olan zihniyetle ilgili eleştiriler var. Zihniyet bir tarafa, devletçi 

olmakla suçluyor yargı mensuplarını, ama daha önemli, benim asıl ağır 

bulduğum tarafı, Türkiye'deki bazı savcıları ve bazı yargıçları dosyaları 

okumadan karar vermekle, otomatik kararlar vermekle suçluyor…

Türkiye'yi hiç bilmeyen bir yabancı bu raporu okuduğunda, Türkiye'nin 

hukuk devleti olarak niteliği, kalitesi, düzeyi konusunda çok ciddi tereddüde 

düşmemesi mümkün değildir ve Türkiye'yi özellikle yargı mensuplarının 

pratikleri açısından, iş görme şekilleri açısından kolaylıkla üçüncü dünya 

ülkeleri kategorisine koyabilir. Bunları Hammerberg söylüyor. 

İddianamelerin nasıl hazırlandığı konusunda çok ağır eleştiriler var. Buradaki 

avukatların da herhalde çok yabancısı olduğu durumlar değildir bu konular. 

Yine basın özgürlüğüne dönersek, Hammerberg bu raporunda da, 

özellikle Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun bazı 

hükümlerinin Türkiye'de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü önünde çok 

büyük bir  tehdit oluşturduğunu söylüyor. Bu maddeleri biliyoruz, TCK 

220'nin 8. maddesi, bunun 6 ve 7. fıkraları, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6 

ve 7. maddeleri. Raporun sonunda da Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve de mahkeme içtihadıyla uyumlu bir şekilde hareket etmeye, 

davranmaya davet ediyor. Bu alanda artan ihlallere dikkat çekiyor.

Ben sözümü şöyle bağlamak istiyorum. Bugünkü yönelişlere 

baktığımızda, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok ihlal, en 

çok mahkumiyet alan ülke Türkiye. Vatandaşlarının yaptıkları başvururların 

kabarıklığında Rusya'dan sonra ikinciyiz.  Hammerberg raporu da gösteriyor 

ki, Türkiye  bugün AİHM'nin başında, merkezinde durduğu Avrupa hukuk 

sisteminin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş bulunuyor. Aday 

demiyorum, gelmiş durumda. Geçen kasım ayında Avrupa Konseyi Genel 

Sekreteri Jagland'ın gezisi de önemliydi. Mahkemeden sürekli Ankara'ya 

verilen mesajlar var,  “Bir şeyler yapın” diye… Mahkeme Türkiye yükünü 



taşıyamıyor. Yargılamaların bu şekilde devam etmesi, uzun tutukluluklar, 

sıkça tutukluluğa başvurulması, bu büyük davaların çözümsüzlüğü ve burada 

birbiri ardına meydana gelmekte olan hak ihlalleri öyle gösteriyor ki, bunu 

görüyorlar artık,  mahkemenin iş yükünü daha da arttıracak. Gördüğüm 

kadarıyla Türk hükümeti de bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor.

Geçen yıl bu kadar hissedilmiyordu ama bugün bu yol ayrımına gelindi. 

İki yol var Ankara'nın önünde. Bir, Avrupa'dan gelen bu uyarıları dikkate 

alarak, bu mesajları dinleyip, gereken önlemleri almak, mevzuatı değiştirip, 

yargıyla ilgili bu sorunları bir şekilde halletmek, Avrupa'yla daha uyumlu bir 

çizgiye gelmek ve bu şekilde Avrupa hukuk sistemi içinde kalmak. İkinci yol 

da, hangi mesajlar verilirse verilsin, Ankara'nın bildiğini okuması... 

İkinci yolun seçilmesi ne demektir?  İşte bu otoriterleşme eğiliminin 

devam etmesi demektir, gazetecilerin tutuklu kalması demektir, uzun 

tutukluluk sürelerinin devam etmesi demektir. Size listeyi büyütebilirim. 

Türkiye şu an bir yol ayrımında ve burada bu iki yoldan hangisini seçeceği 

bence önümüzdeki dönemin en önemli sorusudur. Burada hangi yolun 

seçileceği, burada verilecek olan karar, aynı zamanda Türkiye'nin dünyadaki 

yerini, Batı'daki konumunu da belirleyecektir. Yani Türkiye Avrupa'da mı 

kalacak, Batı'ya dönük doğrultusunu mu muhafaza edecek, yoksa Avrupa 

hukuk sisteminin dışına çıkarak bir üçüncü dünya ülkesi olmaya doğru mu 

gidecek? Bu anlamda basın özgürlüğü ve yargıyla ilgili sorunlar, gördüğüm 

kadarıyla artık ülkemizin dünyadaki yerini tayin edecek kadar önem kazanmış 

bulunuyor. 

Çok teşekkür ederim, biraz süremi aştım. (Alkışlar)



Ahmet HAKAN 
Gazeteci 

Çok teşekkürler. Sesim geliyor mu? Baştan sorayım da, konuşma 
bittikten sonra duymadık denmesin. Şimdi ben kısa konuşacağım ve üç ana 
başlıkta konuşacağım, üç şey anlatacağım. Bir tanesi, bir kıyaslama 
yapacağım, 28 Şubat'la bugün arasında bir kıyaslama yapacağım. Ardından 
bugün gazetecilerin yaşadıkları dört endişe tipinden söz edeceğim, en son da 
beni kaygılandıran bir gelişmeden bahsedeceğim. Bu üç noktayı kısaca 
anlatarak konuşmamı tamamlayacağım.

Birinci nokta, 28 Şubat: Ben 28 Şubat sürecinde o süreci yapan 
egemenlere karşı itiraz eden, onlara biraz muhalif  duran, biraz değil bir hayli 
muhalif  duran bir yayın organında çalışıyordum. Bugünkü iktidarın da 
öncülleriyle paralel bir noktadaydı o yayın organı. Biz o zaman, biz derken 
ben, çalışma arkadaşlarım, bizimle aynı paralelde düşünen siyasetçiler, yani 
bugünkü iktidarın öncülleri, hepimiz bize çok büyük bir zulüm yapıldığını 
düşünüyorduk. Mesela hiç unutmuyorum bir gün Ahmet Taşgetiren ve 
Abdurrahman Dilipak gözaltına alınmışlardı. Vatan Caddesindeki emniyet 
müdürlüğüne götürülmüşlerdi. Biz hemen oraya koştuk, böyle çok büyük 
laflar ettik, büyük sözler ettik, çok büyük bir zulüm var filan diye. Onlar da 
sabaha karşı serbest bırakılmışlardı.

Mesela 28 Şubat'ın hiç bitmeyen en önemli ihlali gazetecilerle ilgili 
Andıç'tır, en önemli ihlal diye gösterilir. O Andıç'ın sonuçları malum, yani 
bazı o Andıç'a hedef  olan gazetecilerden bazıları işlerini kaybettiler, ama 
herhangi bir gözaltı, tutuklama, dava açılıp açılmadığını bilmiyorum, ama 
herhangi bir gözaltı ya da tutuklama söz konusu olmamıştı. 

Üçüncü yine hatırladığım 28 Şubat uygulamalarından biri şuydu: Yargı 
mensuplarına askerler brifing vermişlerdi, biz de bu brifingi eleştiren bir 
yayın yapmıştık. Bu yayın üzerine dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı 
Çevik Bir bizimle ilgili bir ihbarda bulunmuş ve hakkımızda dava açılmıştı. 



Ben şahsen ağır ceza mahkemesinde yargılandım o dönemde, beraatla 
sonuçlandı, ikinci duruşmada beraat ettim. 

Şimdi 28 Şubat nedir? 28 Şubat, bugün hesabının sorulması gerektiği 
söylenilen, askerlerin sivil hükümeti alaşağı etmek için türlü taktikler 
uyguladığı, stratejiler uyguladığı bir dönemdir. O dönemde dahi basınla 
ilgili, gazetecilerle ilgili, en muhalif  gazetecilerle ilgili yapılan uygulamalar 
bunlar. O dönemde en fazla üzerine gidilen konu türban konusuydu 
mesela, hiçbir türbanlı gözaltına alınmadı, hiçbir türbanlının başı açılmadı. 
Bugün mesela KCK davasından gözaltına alınan iki türbanlı genç kadın, 
başları açılarak gözaltında tutuluyorlar, hiç kimsenin de gıkı çıkmıyor. 

28 Şubat'la bugünü kıyasladığımızda, zulüm noktasından baktığımızda, 
bugünkü zulüm, o gündü zulümden bana daha fazla gibi geliyor. O günkü 
zulmü yaşamış ve ona zulüm demiş birisi olarak söylüyorum bunu. O gün 
askeri bir hareketlilik vardı sivil hükümete karşı, bugünse en azından bir 
ileri demokrasi iddiası var. Arada dehşet bir uçurum söz konusu bu açıdan 
bakıldığında ve hepimizin bunun üzerinde düşünmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Biz 28 Şubat günlerinde etrafımızdaki insanlara baktığım zaman ben, 
onların zulme uğramışlık nedeniyle bir direniş kültürünü edindiklerini 
düşünüyordum o zamanlar. Ben en azından kendimde onu görüyordum, 
ama onlarda da onu görüyordum. Fakat bugün olup bitenlere baktığımda, 
onların bir direniş kültürü ve ahlakı geliştirmediklerini, bir diş bileme içinde 
olduklarını görüyorum. Yani direniş yapmıyorlarmış, diş biliyorlarmış. 
Onlar için iktidara gelmek demek ki, o gün iktidarda olanların, iktidarda 
olmayanlara yaptıklarını yapmaktan ibaretmiş, bugün onu anlıyoruz. 

Bu beni çok dehşete düşürdü. İnsanlar hakkında, bizim direniş 
kültürümüz hakkında, üzerinde epey düşünmeme neden oldu ve bugün 
ben Türkiye'de hâlâ zulme uğramak ve mazlum olmak meselesiyle ilgili hâlâ 
endişeliyim. Bugünün mazlumlarının da, yarının zalimleri olmayacağının 
garantisi yok. Çünkü bizde böyle bir kültür yok. Bizde en güzel söz “keser 
döner, sap döner, hesap döner” gibi bir söz yani. Yani onlar gelecek, bu 
sefer bunları yapacak. Böyle bir kısır döngü içerisinde devam edeceğim. 
Buradan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum.

İkinci söyleyeceğim şey, yine mesela 28 Şubat'la kıyaslama yapmayı bir 
biçimde sağlayacak ve devam ettirecek bir nokta, o da şu: Az önce de 
söyledim, gazetecilerin dört endişesi, bugün çalışan gazetecilerin bugünkü 
ortamda. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu dört endişenin 



dördü de, 28 Şubat döneminde, bu denli ağırlı bir şekilde yaşanmadı.
Bu endişelerden birisi, bir ihbara maruz kalma endişesi. Yani 

tutuklanacaksın diyorlar bazı meslektaşlarımız, bazı meslektaşları hakkında 
tutuklanacaklar diyorlar. Tarih veriyorlar, tutuklanacakların listesini ve 
kapsamını bazen genişletiyorlar, bazen daraltıyorlar, böyle bir uygulama 
söz konusu. Dikkat ediyorum, hiç kimse ya senin suçun nedir, seni niye 
tutuklayacaklar arkadaş diye sormuyor. Şunu soruyor: Seni de 
tutuklayacaklarmış diye soruyorlar. Böyle bir tuhaf  durum söz konusu, 
çünkü tutuklamak bir tür cezalandırmaya dönüştüğü için, artık işin yargı 
kısmı, suç kısmı bir tarafa bırakılmış durumda ve tamamıyla tutuklamak 
üzerinden gözdağı veriliyor. Tutuklanmaya da karşı yapacak hiçbir şey yok, 
yapılabilecek hiçbir şey kalmadığını görüyoruz.

İkinci endişe, bir operasyona maruz kalma. Gerçekten bir sabah 
kalktığınızda, herhangi bir operasyonun konusu, muhatabı haline 
gelebiliyorsunuz Türkiye'de. Bunun da başı, sonu belli değil. Bazen 
KCK'dan içeri girebilirsiniz, bazen Ergenekon'dan tutuklanabilirsiniz, 
bazen Oda TV'den gözaltına alınabilirsiniz, kapsam çok geniş. Artık 
hiçbirinden girmezseniz reyting operasyonundan girebilirsiniz içeri, artık 
bir tanesi denk gelecek mutlaka veya savunma yaptığınız için.

Üçüncü konu, yine gazetecilerin üçüncü endişesi; bazı konulardan söz 
edersem, acaba çok dikkat çeker miyim endişesi. Bu da çok önemli bir 
endişedir. Şimdi mesela Nedim'le Ahmet, yani Sedat'ta söyledi. 
Yurtdışında, batıda sembol isim haline geldiler. Gelsinler, hiçbir itirazım 
yok, ama Nedim ve Ahmet'in ötesine gidilemiyor Türkiye'de. Onlar böyle 
bir meşruiyet zemini gibi görülüyor, onların dışındaki isimlerden 
bahsetmek neredeyse başın belaya girme nedeni olarak görülebiliyor. 
(Alkışlar)

Şimdi onların dışında bir sürü isim var. Ben bu birinci Oda TV 
duruşmasındaki bütün savunmaları dinledim. Yani dehşete düşürecek 
ifadeler vardı orada ve onların içerisinde görüşlerine zerre kadar 
katılmadığım isimlerin yaptıkları savunmalar tam bir zulme uğradıklarını 
gösteriyor. Mesela onlardan hiç söz eden yok, söz edilmiyor. Bu da yine 
gazetecilerdeki, bazı konulardan söz edersem acaba çok mu dikkat 
çekerim, bana Ergenekoncu mu derler, bana darbeci mi derler 
endişesinden kaynaklanıyor. 

Bir başka dördüncü endişeyse şu: Eskiden, bundan birkaç sene önce, 



üç sene önce rahatlıkla yazıp çizebildiğimiz, konuşabildiğimiz konularda 
artık endişeli bir şekilde söz etme aşaması. Yani mesela yargının birtakım 
güçler tarafından ele geçirilip geçirilmediği meselesi. Yani bu doğru olabilir, 
yanlış olabilir, ama bu konuda yazıp çizmek, bu konuda düşünce üretmek, 
iddiada bulunmak çok riskli bir hal aldı. Bu da gazetecileri endişeye sevk 
eden bir başka konu oldu. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum, beni kaygılandıran bir durumdan 
söz edeceğim demiştim. O da şudur: Ben darbelerle hesaplaşılmasından 
yanayım, hepimiz herhalde bundan yanayız. 12 Eylül'le mutlak suretle 
hesaplaşılmalıdır, topyekûn bir şekilde hesaplaşılmalıdır 12 Eylül'le. 28 
Şubat'la da hesaplaşılmalıdır, neyse o zaman, hangi zulümler yapıldıysa bu 
konularla ilgilenilmelidir, üzerine gidilmelidir. İlker Başbuğ'un hatası varsa 
ve suçu varsa onun da üzerine gidilmelidir. Fakat tıpkı Sedat'ın az önce 
anlattıklarında gördüğümüz gibi, batı dünyasında oluşan endişenin aynısı 
bende daha fazla bir şekilde oluşmuş durumda.

Çünkü ben 12 Eylül'ün üzerine gidiyoruz diye artık bir piri fani haline 
gelmiş Kenan Evren'in ayağına savcı göndermeyi, Ahmet Şık, Nedim 
Şener, Oda TV davası, basın özgürlüğü, KCK, tutuklanan gazeteciler, 
bütün bunların üstünü örtmenin bir görüntüsü halinde dönüştüğünü 
düşünmeye başladım. İlker Başbuğ'un tutuklanmasını, bir genelkurmay 
başkanı da yargı önüne çıkartılıyor, göz atına alınıyor, tutuklanıyor, oh ne 
güzel, herkes yargı önünde eşit mesajı olarak algılamadım. Tıpkı batı 
dünyasının, Sedat'ın az önce anlattığı gibi, algıladığı gibi hepimize İlker 
Başbuğ'u bile tutukladık, Ahmet'in Nedim'in, Soner'in, Oda TV'nin, 
KCK'nın lafı mı olur mesajı olarak algılıyoruz. Yani bir tür topluma yönelik 
bir gözdağı gibi algılıyoruz.

Bazı demokrat yazarlar, ya niye sevinmiyorsunuz, işte bakın 
genelkurmay başkanları da yargılanıyor, 12 Eylül'den hesap soruluyor, niye 
sevinmiyorsunuz diyorlar. Bu nedenle sevinmiyoruz, budur 
sevinmememizin nedeni. Çünkü biz oradan bir demokratik arınma, bir 
özgürlük yolunun başlangıcı mesajını değil, daha çok bir gözdağı mesajı 
alıyoruz. Ben şahsen öyle, o mesajı alıyorum. Benim sevinmek yerine, 
kaygıya itiyor bu durum.

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar)



Fikret İLKİZ
İstanbul Barosu   

1DEMOKRASİLERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEVLET

GİRİŞ 

2010 yılına damgasını vuran ve 2011'de, özellikle gazeteciler hakkındaki 

ceza davaları, hapisteki gazeteciler, tutuklanan gazeteciler, gazetecilerin kim 

olduğu ve neden tutuklandıkları sürekli ifade özgürlüğü ekseninde tartışılan 

bir ülke haline geldik. 

1. SİYASAL İKTİDARIN KURUMSALLAŞMASI VE DEVLET

İtalyan felsefecisi N.Bobbio'ya göre, iktidarı üç ana başlıkta 

sınıflandırmak mümkündür. Ekonomik, ideolojik ve siyasal iktidar. 

Ekonomik iktidar, belli mallar sahip olma avantajından faydalanarak, bu 

mallara sahip olman diğer insanlara beli bir davranış biçimini kabul ettirip 

onları yönlendirmek biçiminde ortaya çıkar. İdeolojik iktidar, belli bir 

yapıdaki düşüncelerin beli bir otoriteye sahip kişilerce formüle edilmesine 

dayanır ve belli bir tavırla ortaya çıktığı zaman, ortak noktaları olan 

insanların davranış biçimleri üzerinde etkili olur. 

Siyasal iktidar ise, fiziksel şiddet uygulama aracı olarak kullanılabilecek 
2olanaklara sahip olmayı temel alır.  En katı tanımıyla, buna “zor kullanıcı 

iktidar” denir. 

Örneğin basit bir trafik kazasından sonra hakkınızda verilen idari para 

cezasını ödemediğiniz zaman, para cezası hapse çevrileceğinden kendinizi 

cezaevine gönderilmek üzere adliyede bulabilirsiniz. Ya da yazdığınız bir 

eleştiri yazısından dolayı birdenbire yargıç karşısında onlarca yıl hapis cezası 

1 Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk Kurultayı 2012 . (Yürürlükteki Kurallar ve Güncel Uygulamalar 
Işığı altında Hukuk Devleti ve Demokrasi İçin Basın Özgürlüğü. 14 Ocak 2012 Orhan Birgit Basın 
Konseyi Gazeteci. Sedat  Ergin Gazeteci. Fikret İlkiz İstanbul Barosu. Ercan ipekçi Gazeteci TGS.)  

2 Gıanfranco, Poggı. Devlet. Bilgi Üniversitesi Yayınları.1.Bası. İstanbul. Mart 2007. s.4, 5,16.



ile yargılanabilirsiniz. Hatta örneğin terörle ilgili suç işlediğiniz ve yazdığınız 

yazıda terör propagandasının bulunduğu iddiasıyla olağanüstü yargılamada, 

sırf  yazdığınız yazıdan dolayı fark yaratan biçimde “terörist” varsayılarak 

muhakeme edilebilirsiniz bile…

Siyasal iktidar, her alana yayılabilen, hassas bir olgudur. Geniş toplumsal 

gerçeklikler oluşturur ve onları biçimlendirir. Çok daha uzun ömürlü ve 

kapsamlı topluluklar oluşturmak ve biçimlendirmek için ve bu amaçla 

vazgeçilmez bir ortamdır aslında. Devlet ise, siyasal iktidarın kurumsallaştırıl 

ması gibi çok daha kapsamlı bir olgunun sadece bir yönüdür. 

Bu durumda devletin demokratik meşruiyeti nasıl sorgulanmalıdır. 

Aslında çağdaş devletlerin çoğunda demokratik meşruiyet vardır. Devlet, 

hem kendi halkını bir arada tutan diğer siyaset öncesi ve siyasal olmayan ortak 

değerleri siyasal olarak bütünleyeceğini ve destekleyeceğini ileri sürer, hem de 

halktan kendisini desteklemesini bekler. Uyguladığı “iktidar” bu temel 

üzerine oturur. Dahası devlet, halkına verdiği hizmetlerde kendi varlığının 
3 doğrulandığını da görmek ister.

Siyasal iktidar, yani bir başka deyişle “zor kullanıcı iktidar”, sizi yargılar… 

Devletin demokratik meşruiyetinin tartışıldığı en önemli alanlardan birisi 

de yargılama içindeki “muhakemedir”. Bir başka deyişle devletin yargıladığı 

kişiler, aslında bu sırada devletin demokratik meşruiyetinin ve devletin var 

olup olmadığını yargılarlar. 

İfade özgürlüğü varsa eğer, devlet vardır. İfade özgürlüğü yoksa eğer, 

devlet yoktur mu diyeceğiz?  

Aslında devletin varlığından çok, ifade özgürlüğünün korunmasındaki 

pozitif  yükümlülüğünü sorgulamak daha uygundur. Devletin pozitif  

yükümlülüğü konusundaki bu iki karardan birisi Özgün Gündem gazetesi ile 

ilgilidir. Diğeri ise gazeteci Hrant Dink kararıdır.  Nihayet son karar Taner 

Akçam kararıdır. 

2. DEVLETİN İHMALİ VE YAŞAMA HAKKININ İHLALİ 

Devletin yargılama yetkisi ve yargı güvencesi altında olan herkes gibi aynı 

güvence ile bu topraklar üzerinde yaşayan kişilerden birisi gazeteci Hrant 

Dink'dir. 

Herkes öyle sandı ama devletin yaşam hakkını korumakta ihmal 

gösterdiği gazetecilerdendi, öldürüldü. 

3 A.g. e. s.38,39



2010 yılı İlerleme Raporunun “Yargı Alanı” bölümünde Hrant Dink 

cinayeti ve davası hakkındaki tespit çok çarpıcıdır ve ifade özgürlüğü 

açısından içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu göstermektedir. 

İlerleme Raporundaki tespite göre: “Kamuoyu tarafından bilinen bazı 

davalardaki soruşturmalar endişe yaratmaya devam etmektedir. Bu durum, polis ve 

jandarmanın çalışmalarının geliştirmesi ihtiyacının yanı sıra, Polis ve jandarma ile yargı 

arasındaki çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi ihtiyacına da işaret etmektedir. AİHM'nin 

Dink davasına ilişkin 14 Eylül 2010 tarihli Daire kararı, Türk makamlarının Sayın 

Dink'in suikastını önlemede makul ölçüler çerçevesinde kendilerinden beklenebilecek her 

şeyi yerine getirmemiş olduklarını ve Dink'in hayatının korunması konusundaki 

başarısızlığa ilişkin etkin bir soruşturma sürdürülmediğini değerlendirmiştir. Dolayısıyla, 

2. Madde'nin (yaşama hakkı) ihlali söz konusudur. Buna ilaveten, Mahkeme 10. Madde 

(ifade özgürlüğü) ve 2. Madde'yle bağlantı olarak 13. Madde'nin (etkili başvuru hakkı) 

ihlal edildiğini tespit etmiştir. Türkiye, Daire kararını temyiz etmeyeceğini bildirmiştir”.

Tam bu tespitin yapıldığı noktada yaşam hakkının ihlali ile ifade 

özgürlüğü arasında nasıl bir bağ kurulabilir sorusuna yanıt vermekte yarar 

vardır. 

3. YAŞAM HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 
4Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 6 ıncı maddesine göre;  

“Her insan, doğumla kazandığı / (varlığına yerleşik) yaşam hakkına 

sahiptir. Bu hak, yasa ile korunacaktır. Hiç kimse yaşamından keyfi 

olarak yoksun bırakılmayacaktır” 

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 6. ıncı maddesinde düzenlenen 

yaşam hakkı İnsan Hakları Komitesi tarafından 27 Temmuz 1982 tarihinde 

16. dönem içinde 378 inci toplantısında yorumlanmış ve 6 (16) sayılı Genel 

Yorum kabul edilmiştir. 

Benzer Komite kararı 2 Kasım 1984 tarihlidir. 

4 Gemalmaz, Mehmet SEMİH. Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri. II. Cilt. İstanbul Legal Yayınları Sayfa 96. 
(Bu sayfada yer alan 1 nolu dip nottaki bilgiler şöyledir: BM Genel Kurulunun 16.12.1966 tarih ve 2200 A 
(XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 23.3.1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 
imzaya açıldığı 19.12.1966'dan yaklaşık 34 yıl ve yürürlüğe girdiği 03.01. 1976'dan yaklaşık 24 yıl sonra 
15.8.2000 tarihinde imzalamıştır. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamak üzere 4.5.2003 tarih ve 4868 sayılı 
“Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun”u çıkarmıştır. (RG. 18.06.2003 Sayı 25142 ) Sözleşmenin orijinal ve Türkçe çevirisi Bakanlar 
kurulunun 07.07.2003 tarih ve 2003/5851 sayılı kararına ekli olarak Resmi Gazetenin 21.07.2003 tarih ve 
25157 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Türkiye onay belgesini 15.09.2003 tarihinde depo etmiştir. MSHS 
(md 49/2) uyarınca bu Sözleşme Türkiye bakımından 15.12.2003 tarihinden itibaren hüküm doğurmaya 
başlamıştır. Sonuç olarak Türkiye MSHS'ne bağlanma işlemini 19.12.1966 tarihinden 37 yıl ve yürürlüğe 
girdiği 1976 yılından itibaren yaklaşık 28 yıl sonra gerçekleştirmiştir.) 



Genel Yorumda vurgulanan hak ihlalleri veya Genel Yorumun niteliği 

nedir? 

Yaşam hakkı ulusun yaşamını tehdit eden kamusal tehlike halinde bile 

aykırı önlem alınmayacak olan üstün bir haktır. Yaşam hakkı dar yoruma tabii 

tutulamaz.

Yaşam hakkı niteliği gereği, diğer hakların da, yani diğer haklardan hak 

sahiplerinin yararlanabilmesinin ön koşulunu oluşturan bir içeriğe sahiptir.  

Dolayısıyla, bütün insan haklarının temelini teşkil eder.  Uluslararası barış ve 

güvenlik ile yaşam hakkının korunması arasında koparılmaz bir bağ 

kurulmalıdır. 

Devlet eliyle yaşamdan yoksun bırakılma yasayla kesin biçimde 

denetlenmeli ve sınırlandırılmalıdır. 

İnsan Hakları Komitesi, Sözleşmeye taraf  devletlerin sadece yaşamdan 

yoksun bırakma eylemlerini ceza yasalarıyla önlemek ve cezalandırmakla 

değil ve fakat bunun yanı sıra, kendi güvenlik kuvvetleri eliyle keyfi öldürme 

eylemlerini engelleyecek önlemleri de almak zorunda olduğu görüşündedir. 

Devletin yetkili makamları tarafından yaşamdan yoksun bırakma en 

yüksek derecede hassasiyeti gerektiren bir konudur. 

Komitenin vurguladığı en önemli hususlardan birisi de; ulusal mevzuatın 

olası ve Sözleşme bakımından geçerli görülen şartlarda yaşamdan yoksun 

bırakma hallerinin kesin biçimde denetim altında tutulması ve 

sınırlandırılmasıdır. 

Denetim unsuru, hukuk devletinin yaşam hakkının korunması 

bağlamında asgari şartlarından sadece birisidir. Sınırlandırma ise, yetki 

istismarının önlenmesi ve yetkinin aşılması halinin yasal ve teknik 

çözümünden ibarettir.  

Yaşamdan keyfi olarak yoksun bırakılmama formülü aslında yaşam 

hakkının özünü teşkil eder. 

Ulusal mevzuatınız, iç hukukunuz İnsancıl Hukukun standartlarıyla 

uyumlu olmak zorundadır.  Dar yorumlanmaması gereken yaşam hakkının 

korunmasında Komitenin altını çizdiği en önemli kabullerden birisi şudur: 

“II- Gayri meşru şiddete başvurma BM Şartı ile 

yasaklanmıştır ve barış ve güvenliğin pekişmesi yaşam 

hakkını güvence altına almanın teminatıdır. 

Komite, insanlık bakımından bir felaket teşkil eden ve her yıl binlerce 



masum insanın yaşamına malolan savaş ve diğer kitlesel şiddet 

uygulamalarının sürmekte olduğunu gözlemlemektedir. 

Bir Devletin diğer bir Devlete karşı şiddet uygulama tehdidinde 

bulunması ya da şiddete başvurması, meşru savunma hakkına yerleşik 

olarak şiddete başvurulması durumları hariç, hali hazırda Birleşmiş 

Milletler Şartı çerçevesinde yasaklanmıştır. 

Komite, keyfi yaşam yitimlerine neden olan savaşların, soykırım 

eylemlerinin ve diğer kitlesel şiddet eylemlerinin önlenmesinin 

Devletlerin en başta gelen (üstünlüğü olan) ödevi olduğu 

görüşündedir. Savaş tehlikesini ve bilhassa termo-nükleer savaş 

tehlikesini bertaraf  etmek ve uluslararası barış ve güvenliği 

güçlendirmek doğrultusunda gösterilen her çaba, yaşam hakkının 

güvence altına alınması bakımından en önemli koşul ve teminattır. 

Bu bağlamda, Komite bilhassa, Madde 6 ile hür türlü savaş 

propagandasının ya da şiddet kışkırtıcılığının yasayla 

yasaklanmasını düzenleyen Madde 20 arasındaki bağlantıyı not 

etmektedir. (parag. 2)”

Komite, hem savaş ve hem de diğer kitlesel şiddet uygulamalarının 

yaşamdan yoksun kalmayı doğurduğuna ilişkin objektif  bir saptamada 

bulunmaktadır. Dikkat çekici olan diğer saptama ise; savaş, soykırım ve diğer 

kitlesel şiddet eylemlerini önlemenin devletlere düşen ve en başta gelen bir 
5ödev olduğu saptamasıdır .  

Yukarıda yer alan II. Paragraf'daki gider en önemli husus ise; (Madde 6) ile 

(Madde 20) bağlantısının kurulmuş olmasıdır. Bilindiği üzere Sözleşmenin 20 

inci maddesi savaş ve şiddet propagandası ve kışkırtıcılığı yasaklayan bir 

hükümdür. 

Bu nedenle kısaca MSHS'de yer alan ifade özgürlüğünün düzenlenmesine 

de değinmekte yarar vardır. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 19 

uncu maddesine göre; 

Madde 19

1. Herkesin, müdahaleye maruz kalmaksızın görüş sahibi olma hakkı 

olacaktır. 

2. Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahip olacaktır: bu hak ülke sınırları 

dikkate alınmaksızın, ister sözlü, yazılı ya da basılı biçimde, ( ya da) 

5 Gemalmaz, Mehmet SEMİH. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi. İnsan Hakları Komitesi 
Kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı. İstanbul Barosu Yayınları. 2002. Sayfa 40,41. 



sanatsal formda olsun, isterse de kişinin kendi seçtiği herhangi bir 

başka yolla/'araçla) olsun, her türlü bilginin ve fikirlerin (“ideas”) 

araştırılması, edinilmesi ve yayılması/(iletilmesi) özgürlüğünü 

içerecektir.  

3. Bu maddenin ikinci paragrafında düzenlenen hakların kullanılması, 

beraberinde özel ödevleri ve sorumlulukları getirir. Dolayısıyla bu 

hakların kullanılması, belli kayıtlamalara tabii tutulabilir; ancak bu 

kayıtlamalar, sadece yasayla öngörülen ve

(a) Başkalarının haklarına ve şöhretine saygı gösterilmesi; 

(b) Ulusal güvenliğin, ya da kamu düzeninin yahut genel sağlık ya da 

genel ahlakın korunması için, 

 gerekli bulunan türde kayıtlamalar olacaktır. 

Dolayısıyla, Sözleşmenin 19 maddesinde düzenlenen ifade 

özgürlüğü tanımlanmış ve hangi hallerde yasayla sınırlamalar 

konulabileceği de öngörülmüştür. Buna karşılık Sözleşmenin 20 

maddesinde “yasaklar” yer almıştır. bir başka deyişle neler ifade 

özgürlüğü olarak savunulamazın yanıtı bu maddedir. Savaş 

propagandası ve düşmanlığı savunma yasağının düzenlendiği 20. 

maddeye göre;  

Madde 20

1. Her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır. 

2. Ayrımcılığa, kin ve nefrete veya şiddete tahrik eden herhangi bir ulusal, 
6ırksal veya dinsel düşmanlığın savunulması hukuk tarafından yasaklanır.  

 Dolayısı ile yaşam hakkının ihlalinin önlenmesindeki devletin ödevleri ile 

yakından ilgili olan diğer hak ifade özgürlüğüdür. 

Kamusal makamlar tarafından “ölçüsüz ve aşırı kuvvet kullanılması” 

ya da kamuoyundaki yaygın deyimiyle “orantısız güç kullanımı” halleri; 

“yaşamdan keyfi olarak yoksun bırakılmama” kuralının bariz ihlaline yol 

açar. 

Kamusal makamlar bireyin yaşamını etkili biçimde koruyacak önlemleri 

almakla yükümlüdür. Devletlerin yaşam hakkını korumak bakımından iki 

yönlü görevleri vardır. 

İlki, devlet, bireyler arasında ölümü yol açan şiddet şartlarını bertaraf  

6 Gemalmaz, Mehmet SEMİH. Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri. II. Cilt. İstanbul Legal Yayınları Sayfa 
116,117.



etmek, sorumluları adalet önüne çıkarmakla yükümlüdür. 

İkincisi ise;  Devletler, kendi güvenlik güçlerinin hukuka aykırı öldürme 

eylemlerini engellemek ile yükümlüdür. 

Yaşam hakkının kamusal makamlar tarafından korunmasında 

gösterilecek her ihmal veya başarısızlık aslında Medeni ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesinin 6. maddesinin ihlali anlamına gelir. 

Devletlere düşen yükümlülük, sadece bireylerin yaşam hakkına müdahale 

etmeme, hukuka aykırı olarak onları yaşamdan yoksun bırakmama şeklindeki 

negatif  bir yükümlülükten ibaret değildir. 

Komite “pozitif  önlemler” ifadesiyle Devletlerin eylemli olarak bu 

hakkı korumaya yönelik yükümlülükleri bulunduğunu belirtmektedir. 

Bu “pozitif  önlemler” konusu ile yaşam hakkı ile ifade özgürlüğü 

arasındaki bağlantı AİHM'sinin Hrant Dink kararında kendisini göstermiştir. 

4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEVLETİN POZİTİF 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

DİNK – TÜRKİYE KARARI 
7AİHM'sinin Türkiye hakkındaki DİNK kararı,  ifade özgürlüğü konusunda 

“devletin pozitif  yükümlülüğünün ne olduğu” sorusuna yanıt veriyor.  

Ermeni kökenli Türk gazeteci Fırat Dink aleyhine, Türk Ceza 

Kanununun 301. maddesinde öngörülen “Türklüğü aşağılamak” suçundan 

dolayı verilen mahkûmiyet kararının Sözleşme'nin 10. maddesini ihlal ettiğine 

karar veren AİHM, Yargıtay'ın mahkûmiyet kararını onamasından kısa bir 

süre sonra Dink'in üçüncü bir kişi tarafından öldürülmüş olması karşısında, 

ulusal makamların Fırat Dink'in yaşamını korumakta başarısız 

olmaları nedeniyle, Sözleşme'nin 2. maddesinin de ihlal edildiğine karar 

vermiştir. 

Mahkeme, Dink davasında, somut olayın özel koşullarının Sözleşme'nin 

10. maddesi çerçevesinde Devletin pozitif  yükümlülüğü bakımından 

irdelenmesinin gerekli olduğu görüşündedir.  

4.1. DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE 

BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

AİHM, Dink kararında, ifade özgürlüğünün gerçek ve etkili kullanımının 

sadece Devletin bu alana müdahaleden kaçınma yükümlülüğüne bağlı 

olmadığını; bireyler arasındaki ilişkilere varıncaya kadar pozitif  

7 AİHM. 2. Daire. Türkiye - DİNK kararı. No: 2668/07. Karar Sıra no: 13160. Tarih14.09.2010



koruma önlemlerinin alınmasını gerektirdiğinin altını çizmiştir. 

Bazı durumlarda, Devletin özel kişilerden gelen saldırılara karşı da ifade 

özgürlüğünü koruması gereklidir ve bu anlamda devletin “pozitif  

yükümlülüğü” vardır. Fuentes Bobo - İspanya, (No. 39293/98) kararında da 

ifade özgürlüğünün korunması alanında Devletin yükümlülüğüne değinen 

AİHM, Türkiye hakkındaki Özgür Gündem – Türkiye (No. 23144/93) 

vakasına atıf  yapmıştır. Bu karar DİNK kararı kadar önemlidir. Çünkü 

Mahkeme, bir gazetenin yanı sıra, bu gazeteye mensup personelin mağduru 

oldukları şiddet ve korkutma kampanyasına karşı, soruşturma ve koruma 

önlemlerini almak suretiyle gazete mensuplarının korunması için Devletin 

pozitif  yükümlülüğünün bulunduğuna karar vermiştir. 

AİHM, 16.03.2000 tarihli  “Özgür Gündem v. Türkiye” vakasında 

verdiği karara göre, basın özgürlüğü “işleyen bir demokrasinin ön koşullarından 

biri olarak anahtar öneme sahiptir.” Mahkemeye göre, “Bu özgürlüğün gerçek ve 

etkin şekilde kullanılması, sadece Devletin müdahalede bulunmaması ödevine bağlı 

değildir ve fakat bunun yanı sıra, bireyler arasındaki ilişkiler de dâhil olacak 

şekilde, koruyucu pozitif  önlemlerin alınmasını da gerektirir.” 

Bu vakada, yetkililer – isterseniz devlet diyebilirsiniz - Özgür Gündem 

gazetesi ve onunla bağlantılı kişilerin seri şiddet eylemlerine maruz 

kaldıklarını ve başvurucuların gazetenin yayımlanmasının ve dağıtılmasının 

engellenmesi için hedef  haline gelmiş olmaktan korktuklarının 

farkındaydılar. 

Buna karşın, gazete veya çalışanları tarafından verilmiş neredeyse hiçbir 

dilekçe ve istenen korunma taleplerine cevap verilmemiştir. Hükümet, 

gazete henüz çıkmaktayken dağıtılmasına ilişkin olarak yalnız bir tane 

koruyucu önlem alabildiğini gösterebilmiştir. Mahkeme, saldırıların 

ciddiyetini ve yaygınlık ile sıklığını dikkate alarak, Hükümetin bazı spesifik 

olaylar hakkında savcıların bireysel olarak yaptığı incelemelere 

güvenemeyeceğini tespit etmiştir. Yine AİHM, Hükümetin söz konusu 

incelemelerin başvurucuların şiddet eylemlerinin yetkili makamlar 

tarafından desteklenen ya da hoş görülen bir kampanyanın parçası olduğu 

yönündeki iddialarını yeterli ve etkili şekilde cevaplayan nitelikte olduğu 
 8görüşünü, ikna edici bulmamıştır. (parag.44).

Özgür Gündem gazetesi ile ilgili bu değerlendirmeden sonra AİHM'si 

8 Geniş bilgi için bakınız. Gemalmaz, M.Semih. Gemalmaz, H.Burak. Türkiye'de Bilgi Edinme Düşünce-
İfade ve İletişim Mevzuatı. Yazıhane Yayınları. Aralık 2003. Sayfa 217 ve devamı



hakkında ceza davası açılan (Fırat) H.Dink'in bu davadaki konumunu 

değerlendirmiştir. 

Mahkemeye göre; Fırat Dink'in mağdur sıfatını etkileyen özel koşullar 

bakımından kendisine karşı yürütülen ceza kovuşturmasının kökeninin, 

başvurucunun beyanlarından dolayı “Türk” kimliklerinin aşağılanmış 

olduğu zannına kapıldıklarını ifade eden aşırı milliyetçi bir gruba mensup 

kişilerin şikâyetine dayandığını belirlemiştir. 

AİHM'sinin birinci tespitine göre, Fırat Dink'e karşı açılan ceza 

davasında, Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesi bu grup üyelerinin ceza 

yargılamasına müdahil olarak katılmalarına izin vermiştir. 

İkinci olarak, Mahkeme, başvurucuların ileri sürdüğü gibi, Fırat Dink'in 

TCK'nin 301. maddesi gereğince mahkûmiyetine hükmedilmesinin, O'nu 

kamuoyu önünde, özellikle de aşırı milliyetçi gruplara karşı, tüm Türk 

kökenlileri aşağılayan bir birey olarak gösterdiğini tespit etmiştir. 

AİHM, kararında, Fırat Dink'i öldürmekle suçlanan kişilerin konu 

hakkında çok hassas olan aşırı milliyetçi gruplara mensup olduğunu ve bu 

suçun hazırlığından açık biçimde haberdar olan güvenlik güçlerinin, bunu 

önlemeye dönük hiçbir önlem almadıklarını hatırlatmıştır.   

Sonuç olarak AİHM'sine göre; “Bu açıklamalar ışığında, Mahkeme'ye göre, 

Fırat Dink'in mahkûmiyet kararının Yargıtay tarafından onanması tek başına ya da 

ilgiliyi aşırı milliyetçi militanlara karşı koruma önlemlerinin yokluğu olgusuyla 

birlikte dikkate alındığında, Sözleşme'nin 10/1. maddesinde korunan ifade 

özgürlüğüne müdahale niteliği taşımaktadır.”  

4.2. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE GEREKLİ 

MİDİR? 

AİHM, Dink davasında en önemli test ölçütlerinden biri olan “ 

Demokratik bir toplumda gerekli olma”  konusunda ise çok daha titiz bir 

inceleme yapmıştır. 

Önce, basın özgürlüğü konusunda bilinen ve içtihat kabul edilen 

kararlarını tekrarlamıştır.  Aslında önceki kararlardaki bu genel ilkeler AİHM 

tarafından benimsenmiş olan ifade özgürlüğünün ana ilkeleridir.  

DİNK kararında mahkeme; ifade özgürlüğünün, demokratik bir 

toplumun temel değerlerinden birini oluşturduğunu hatırlatmaktadır. 

AİHS'nin 10/2. maddesindeki kayıtlar altında, ifade özgürlüğünün, sadece 

olumlu karşılanan ya da zararsız ve önemsiz “ haber” ve “fikirler” için değil; 



Devlet ya da halkın herhangi bir kesimi için sarsıcı, şaşırtıcı ve rahatsız edici 
9 nitelikte olan haber ve fikirler için de geçerli olduğunu kabul etmektedir.

Basın, demokratik bir toplumda seçkin bir role sahiptir. Özellikle de şöhretin 

korunması açısından bazı sınırları aşmaması gerekse de, kendi görev ve 

sorumlulukları çerçevesinde genel yarara ilişkin tüm konularda haber ve 

fikirleri yayma zorunluluğu da yine basına düşmektedir. Basın özgürlüğü, 

belli bir dozda abartıyı ve hatta provokasyonu da içerir.   

Mahkeme, ulusal yargı organlarının takdir yetkilerine karışmamaktadır. 

Ancak, aldıkları kararları, Sözleşme'nin 10. maddesi açısından 

incelemektedir. Bu nedenle AİHM'si ifade özgürlüğüne yapılan 

“müdahalenin”, “uygun ve yeterli” olup olmadığını belirlemek için 

DİNK olayını kendi oluş biçimi içinde bir bütün olarak değerlendirmiştir. 

AİHM, Fırat Dink'in uyuşmazlık konusu beyanlarının, diaspora 

Ermenilerinin kimlik sorunlarına ilişkin sekiz makalelik bir yazı dizisinin 

içerisinde yer aldığını belirtmiştir. 

Mahkeme bu yazı dizisinin; 1915 olaylarında olduğu gibi Ermenileri 

ilgilendiren tarihsel olaylar üzerine bir düşünce dizisi olduğunu ve hem 

içeriği, hem de kullanılan terimleriyle diaspora üyelerine kendi kimliklerini 

yeniden tanımlamak için çözüm önerilerinde bulunması açısından “siyasal 

bir diskur” halini aldığı görüşündedir.  

Mahkeme, Hükümet tezinin aksine, “Türkleri” hiçbir şekilde 

hedeflemeyen bu sözlerin nefret söylemi olarak değerlendirilemeyeceği 

sonucuna varmıştır. 

Mahkeme, Yargıtay'ın Türklük kavramını nasıl yorumladığına değinmiş, 

Türklük ya da Türk milleti kavramlarının, Yargıtay için, “Devlet kurumlarının 

belli bir konuda, başka bir deyişle Ermeni azınlığın kimliği konusunda yürüttüğü somut 

siyasetin bir sembolü haline geldiğini gözlemlediğine” dikkat çekmiştir. 

Bu saptamalar ışığında, AİHM, somut olayda bu beyanlardan dolayı 

başvurucuyu mahkûm ilan ederek, Yargıtay'ın aslında başvurucunun, 1915 

olaylarına ilişkin soykırım tezini inkâr eden Devlet organlarını eleştirmesini 

dolaylı olarak yaptırım altına aldığını tespit etmektedir. 

4.3. SİYASAL SÖYLEM VE GENEL YARARA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLER 

9 Kararda,  Prager ve Oberschlick – Avusturya, 26 Nisan 1995, Castells - İspanya, 23 Nisan 1992, Handyside – 
Birleşik Krallık, Jersild - Danimarka, 23 Eylül 1994 davalarına atıf  yapılmaktadır.



AİHM'sine göre siyasal söylem ve genel yarar ile ilgili görüşlere sınır 

getirilmemesi gerekir.

AİHM, DİNK kararında, siyasi eleştiri, medya yoluyla siyasal 

eleştirileri dile getirme ve basın özgürlüğü hakkında 10. maddede yer alan 

“sınırlandırma” ölçütleri için şu sonucu varmıştır: 

“Mahkeme, Sözleşme'nin 10(2) maddesinin, siyasal söylem ve genel 

yarara ilişkin konular alanında, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına 

hiçbir şekilde yer vermediğini hatırlatır.  (Wingrove –Birleşik Krallık, 

25 Kasım 1996, V ve Seher Karataş - Türkiye, 9 Temmuz 2002 ). 

Ayrıca, Hükümete karşı kabul edilebilir eleştirinin sınırları, 

sıradan bir yurttaşa hatta bir politikacıya göre daha geniştir. 

Bunun dışında, Hükümetin işgal ettiği baskın konum, özellikle de 

muhaliflerinden gelen, haklı olmayan saldırı ve eleştirilere cevap 

vermek için başka yollar bulunuyorsa, cezai yolları kullanma 

konusunda daha ölçülü davranmasını gerektirmektedir     ( Incal -  

Türkiye, 9 Temmuz 1998, ). 

Son olarak, uyuşmazlık konusu olan beyanların bir bireye, bir Devlet 

temsilcisine ya da halkın bir bölümüne karşı şiddet kullanımına teşvik 

ettiği hallerde, ulusal makamlar, ifade özgürlüğünün kullanımına 

müdahalenin gerekliliğini incelerken daha geniş bir takdir marjından 

yararlanırlar ( Ceylan, a.g.k.)”.

4.4.  ŞİDDET İÇERMEYEN TARİHE AİT GÖRÜŞLER 

AİHM, H.Dink tarafından kaleme alınan makale dizisinin bütünüyle 

dikkate alındığında ne şiddet kullanımına, ne isyana ne de başkaldırıya 

teşvik içermediğini gözlemlemiştir. Kararda da ifade edildiği gibi AİHM 

açısından bu da onun (Mahkeme'nin) göz önünde bulunduracağı temel unsur 

olmuştur.  

Ayrıca Fırat Dink'in gazeteci ve Ermeni azınlığın sorunlarını işleyen iki 

dilli bir gazetenin genel yayın yönetmeni kimliğiyle, Türk siyasal hayatındaki 

rolü çerçevesinde düşüncelerini ifade ettiğini dikkate alan AİHMsine göre; 

Fırat Dink, 1915 olaylarının yadsınması konusundaki tavra yönelik acısını 

ifade ederken, sadece, demokratik bir toplumda tartışmasız biçimde 

kamunun menfaati olan bir konuda fikir ve düşüncelerini yayımlamıştır. 

Dolayısıyla Mahkeme, demokratik bir toplumda bu denli önemli 

tarihi olaylara dönük tartışmanın serbest biçimde cereyan etmesinin 



temel olduğu görüşündedir (bkz. mutatis mutandis, Giniewski - Fransa, 

2006 I ). Mahkeme'ye göre “tarihi gerçeğin araştırılması ifade 

özgürlüğünün bütünleyici bir parçasıdır” ve kendisinin sürekli kamuoyu 

tartışmasına konu olan temel tarihsel bir sorun hakkında “hakemlik etme 

yetkisi bulunmamaktadır”. Daha da önemlisi Fırat Dink'in makaleleri 

hiçbir şekilde “haksız bir saldırı” niteliği taşımamakta, hakaret 

içermemekte; saygısızlığa ya da nefrete teşvik etmemektedir. 

İşte bu nedenlerle AİHM, “Fırat Dink'i Türklüğe hakaretten dolayı 

mahkûm etmenin, demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün meşru 

biçimde sınırlanmasının temel koşulu olan 'üstün toplumsal gerekliliğe' 

hiçbir şekilde hizmet etmemektedir.”  

4.5. DEVLETİN YAŞAM HAKKINI VE İFADE 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ  KORUMA ÖDEVİ

Bu tespitlerle AİHM  “Devletin pozitif  yükümlülükleri”nin ne 

olduğunu DİNK kararında değerlendirmiştir. 

Devletler, diğerlerinin yanında, yazar ve gazetecilerin etkili bir biçimde 

korunması için bir sistem inşa etmelidir. Kamusal tartışmalara tüm ilgililerin 

katılımı için uygun bir ortam yaratmalıdır. Resmi makamlar tarafından 

savunulanlara ya da kamuoyunun önemli bir bölümüne ters olsa da, hatta 

onları şaşırtıcı ve rahatsız edici nitelikte olsa bile ilgililerin fikir ve 

düşüncelerini korkusuzca ifade etmelerine olanak sağlamalı ve izin 

vermelidir. 

Yapılması gerekli olanlar bunlardır ve devlete görev olarak yüklenmiştir. 

Çünkü devletin pozitif  yükümlülüğünü yerine getirmediği zamanlarda 

yaşadığımız gerçeklere göre, bu topraklar üzerinde normal ölümlerle toprak 

olmak isteyen insanlarımızın bu isteğine rağmen, vaktinden evvel, yaşam 

hakları yok ediliyor. Ya da ihmal, insan öldürüyor.  

AİHM'si; Fırat Dink'in TCK'nin 301. maddesi gereğince mahkûmiyetine 

hükmedilmesinin, O'nu kamuoyu önünde, özellikle de aşırı milliyetçi 

gruplara karşı, tüm Türk kökenlileri aşağılayan bir birey olarak gösterdiğini 

tespit etmiştir. 

İşte AİHM'sinin bu tespitine göre yerel mahkemenin mahkumiyet kararı, 

Yargıtay tarafından verilen onama kararları aslında; adım adım Hrant Dink'in 

alçakça bir cinayete kurban edilmesinin kilometre taşları değil midir? 

Çünkü sonuç olarak AİHM'sine göre; “…. Fırat Dink'in mahkûmiyet 



kararının Yargıtay tarafından onanması tek başına ya da ilgiliyi aşırı 

milliyetçi militanlara karşı koruma önlemlerinin yokluğu olgusuyla 

birlikte dikkate alındığında, Sözleşme'nin 10/1. maddesinde korunan 

ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşımaktadır.”  

5. DİNK KARARINDAN ÇIKAN SONUÇ 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNAMAMASI DEVLETİN

YOKLUĞUDUR  

AİHM'si Hrant Dink'in çok alçakça cinayete kurban gitmesine dair özel 

olayı; Sözleşmenin 10 maddesinde yer alan ifade özgürlüğü ile birlikte ve yine 

Sözleşmenin 2 inci maddesinde korunan yaşam hakkı ile bağlantı kurarak 

değerlendirmiştir.   

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararındaki “karşı oy”lar, Hrant Dink'in 

ölümünü önlemeye yetmedi ama ifade özgürlüğünün korunmasında 

gösterilen hassasiyetin en onurlu gerekçeli yargıç görüşleri olarak tarihte 

yerini aldı.   

Artık çağdaş bireyler devletin demokratik meşruiyetinin var olup 

olmadığını devletine bırakmayacak kadar bilgi ve hak sahibidirler ve dünden 

daha bilinçlidirler. 

İnsan öznedir. Onuru ve hakları korunmalıdır. İfade özgürlüğü, temel 

hak ve özgürlüklerin omurgasıdır.  Yaşam hakkının korunmamasının en 

önemli nedeni ifade özgürlüğünün yokluğundan, ifade özgürlüğünün 

korunmaması ise devletin yokluğundandır. 

Devletin pozitif  yükümlülüğü ifade özgürlüğü ve yaşam hakkını 

korumaktır. 

6. SÜREKLİ CEZA TEHDİDİ VE 
10ALTUĞ TANER AKÇAM v. TÜRKİYE DAVASI

Hakkınızda sürekli bir ceza davası açılması söz konusu ise; ifade 

özgürlüğünüzün sürekli tehdit altında olduğunu düşünür müsünüz?  

TCK'nin 301. Maddesi 28 Nisan 2008'de değiştirildi ve bu suçtan dolayı 

soruşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlandı. 

Acaba bu değişiklik ifade özgürlüğünün korunmasını sağlayan yasal bir 

değişiklik midir? Bu yasa değişikliği ile sağlanan “önlemle” soruşturmaların 

Adalet Bakanının iznine bağlanmış olması, ifade özgürlüğünü kullanacak 

10 İlkiz, FİKRET. Sürekli Ceza Tehdidi Varsa İfade Özgürlüğü Yoktur. Güncel Hukuk Ocak 2012/1-97 
Sayfa  62



insanlar için “yeterli güvence” sağlayacak nitelikte midir? 

6.1. AKÇAM, ERMENİLER VE TÜRKİYE 

TANER AKÇAM, GÖRÜŞLERİ NEDENİYLE MAĞDUR 

MUDUR? 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Altuğ Taner Akçam v. 
11Türkiye  Davasında verilen kararda bu soruların yanıtları verilmiştir. 

Eğer yasalar, ifade özgürlüğü hakkını kullanan herkesin "sürekli 

soruşturma veya ceza davası tehdidi" altında kalmalarına neden oluyorsa, 

böyle bir "tehdidinin" oluşmasına neden olan yasal düzenlemelerin; aslında 

düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelebileceği kabul edilmiştir.

Başvuru sahibi Akçam,  Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. Madde 

hükümlerinin, Ermeni meselesi ile ilgili akademik çalışmaları bağlamında 

"Türklüğe" hakaret olarak sürekli bir kovuşturma tehdidi oluşturduğunu 

iddia ederek ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Akçam 

hakkında yapılan şikâyetler sonrasında savcılıklar tarafından kovuşturmaya 

yer olmadığına karar verilmiş ve hakkında herhangi bir ceza davası 

açılmamıştır. Ama hakkında birden fazla soruşturma açılmış ve hiçbirisi ceza 

davasına dönüşmemiştir.

Acaba hakkında ceza davası açılmamış olan kişi; yasal düzenlemeden 

dolayı kendisinin yasanın tehdidi altında bulunması nedeniyle "mağdur" 

olduğunu ileri sürebilir mi?

AİHM'e göre herhangi bir kişi Sözleşme'de yer alan haklarının ihlali 

nedeniyle "mağdur olduğunu" iddia etme hakkına sahiptir. 

Hatta somut bir uygulama önlemi olmadığı durumlarda bile, bir kişi ya 

tutum ve davranışını değiştirme ya da kovuşturmaya maruz kalma riskini 

göze alma durumunda bırakılıyorsa veya aynı kişi yasal düzenlemeden 

doğrudan etkilenebilecek bir gruba mensupsa o kişinin, bir yasanın haklarını 

ihlal ettiğini ileri sürmesi mümkündür.

AİHM, başvuru sahibinin, Ermeni nüfusla ilgili 1915 olaylarını araştıran 

bir tarih profesörü olduğunu dikkate almıştır.

Akçam, Türkiye'de hassas bir konu sayılan Ermeni meselesine ilişkin 

çeşitli kitaplar ve makaleler yazmıştır. Dolayısıyla, bu konuya ilişkin görüşleri 

nedeniyle kolaylıkla damgalanabilecek, dile getirdiği görüşlerden 

rahatsızlık duyabilecek aşırı milliyetçi kesimlere mensup kişilerin suç 
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duyuruları sonucunda TCK'nin 301. Maddesine göre hakkında araştırma 

veya kovuşturma yapılabilecek kesime mensup bir kişidir.

Bu durumu gözeten AİHM, başvuru sahibi 301. Madde kapsamında 

hakkında ceza davası açılarak mahkûm edilmemiş olsa bile, Ermeni 

meselesine ilişkin görüşleri nedeniyle aşırı uçlardaki kişilerce kendisi 

hakkında yapılan suç duyurularının bir taciz kampanyasına dönüştüğü ve 

kendisini bu hükme göre yapılan suçlamalara yanıt vermek zorunda bıraktığı 

görüşündedir. 

Dolayısıyla, sözü edilen hüküm, yani TCK madde 301, henüz başvuru 

sahibi aleyhine uygulanmamış olsa bile, gelecekte böyle bir soruşturmanın 

başlayabilme olasılığının kendisinde stres, yakalanma ve soruşturulma 

endişesi yarattığı kabul edilebilir görüşündedir. Başvuru sahibi gene aynı 

durum nedeniyle, 301. Madde kapsamında kovuşturmaya uğramamak için 

akademik çalışmalarında kendi kendini sınırlandırarak davranışını 

değiştirmek zorunda kalmıştır

TCK'nin 301. Maddesinde 29 Nisan 2008 tarihinde değişiklik yapılmış ve 

bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine 

bağlanmıştır.

Hükümet tarafından verilen istatistik bilgilere göre, halen savcılar 

tarafından 301. Maddeye göre başlatılan önemli sayıda soruşturma 

bulunmaktadır ve bunların gene önemli bir bölümüne Adalet Bakanlığı 

tarafından izin verilmiştir. Hükümetin ileri sürdüğüne göre, 8 Mayıs 2008 ile 

30 Kasım 2009 tarihlerine arasında Adalet Bakanlığı'na 301. Madde uyarınca 

soruşturma yapmak için 1,025 izin başvurusunda bulunulmuş, bunlardan 

80'ine izin verilmiştir (toplam taleplerin yaklaşık % 8'i).

6.2.İSTENMEYEN GÖRÜŞLERE SAHİP OLMAK 

AİHM'si kararına göre; 

“82. Yukarıda dile getirilenlerden hareketle Mahkeme, başvuru sahibine 

karşı başlatılan cezai soruşturma, Türkiye'deki ceza mahkemelerinin 

Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinin uygulanması bağlamında 

Ermeni meselesi konusundaki duruşları, ayrıca soruşturmayla ilgili 

olarak başvuru sahibine karşı yürütülen kampanya ışığında, bu 

konuda “istenmeyen” görüşler belirten kişilerin ciddi bir 

kovuşturma riskiyle karşı karşıya oldukları ve başvuru sahibinin 

üzerindeki tehdidin gerçek olduğu sonucuna varmaktadır 



(bakınız, Dudgeon, yukarıya bakınız, § 41). Bu koşullarda Mahkeme, 

Sözleşme'nin 10'uncu Maddesi çerçevesinde başvuru sahibinin ifade 

özgürlüğünü kullanmasına müdahalede bulunulduğu görüşündedir.

83. Yukarıda belirtilen gerekçelerle Mahkeme, başvuru sahibinin mağdur 

konumunda olmadığı yönünde Hükümetçe yapılan ilk itirazı 

reddetmektedir. 

84. Böyle bir müdahale, 10'uncu Maddenin 2'nci paragrafında belirtilen 

gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda Sözleşme'nin ihlali 

anlamına gelecektir. Dolayısıyla, bir sonraki adım olarak “yasada 

öngörülmüş olup olmama” durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

6.3.MÜDAHALENİN YASALARA UYGUN OLUP OLMADIĞI

AİHM'sine göre; 

“85. Başvuru sahibi Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinin yeterince açık 

olmadığını ve keyfi müdahalelere karşı yeterli koruma 

sağlayamadığını iddia etmiştir.

86. Hükümet, gündemdeki davada herhangi bir müdahale olmadığını 

düşündüğünden bu konuda herhangi bir görüş belirtmemiştir. 

Bununla birlikte Hükümet “Türklük” ve “Türk milleti” kavramları 

konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Hükümete göre, 301. 

Maddenin metninde yapılan değişikliklerin ardından “Türklük” 

kavramının yerini “Türk milleti” kavramı almıştır. Ancak, Hükümete 

göre bu kavramlar ırksal veya etnik bir göndermeye sahip değildir. Bu 

kavramların, TC Anayasası'nın 66'ncı Maddesinde tanımlanan Türk 

yurttaşlığı bağlamında anlaşılması gerekir.

87. Mahkeme, ilgili ulusal yasanın yeterli kesinlik içerecek şekilde 

düzenlenmesi gerekliliğini bir kez daha yinelemek ister. Öyle ki, ilgili 

kişiler –duruma göre hukuki danışmanlık da alarak—verili koşullara 

göre makul sınırlar içinde, belirli bir fiilin sonuçlarının neler 

olabileceğini öngörebilsinler (bakınız, diğer pek çok örnek 

arasında, Grigoriades v. Yunanistan, 25 Kasım 1997, § 37, Raporlar 1997-

VII). 

Bu sonuçlar mutlak bir kesinlikle öngörülemeyebilir; deneyler bunun 

mümkün olmadığını göstermektedir. Kesinlik çok arzu edilir bir şey 

olmakla birlikte, aşırı katılık da getirebilir; oysa yasanın değişen 

durum ve koşullara ayak uydurabilecek durumda olması gerekir. 



Dolayısıyla, birçok yasa metni kaçınılmaz olarak şu veya bu 

ölçüde belirsiz, yorumlanması ve uygulanması pratiğe 

bırakılacak şekilde hazırlanır (bakınız, Sunday Times v. Birleşik 

Krallık (no. 1), 26 Nisan 1979, § 49, Seri A no. 30, ve Flinkkilä ve 

Diğerleri v. Finlandiya, no. 25576/04, § 65, 6 Nisan 2010).

88. Mahkeme, (…) Dink kararında, bir sorunun ortaya çıktığını kaydeder: 

“Türklük” kavramının işaret ettiği hukuksal normlar, başvuru sahibi 

açısından yeterince erişilebilir ve öngörülebilir midir, değil midir? 

Mahkeme bu soruya ilişkin kimi kuşkular belirtmiş olmakla birlikte, 

bu özel davanın koşullarında durumu incelememeyi tercih etmiştir 

(bakınız, Dink, yukarıya bakınız, § 116).

89. Bununla birlikte Mahkeme, hâlihazırdaki davada aynı soruyu ele 

almak gerektiği kanısındadır. 

Bilindiği gibi Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi –eski Kanunun 

159'uncu Maddesi—bu yasanın 1926 yılındaki ilk kabulünden bu 

yana çeşitli değişikliklerden geçmiştir. 

Görüldüğü kadarıyla, söz konusu hükümle ilgili en son değişiklik, 

Türk toplumundaki tanınmış birtakım kişilere yönelik bir dizi 

tartışmalı durum ve cezai soruşturma sonunda yapılmıştır. 

Bunların arasında, kimi hassas konularda tepki çeken görüşleriyle 

Elif  Şafak, Orhan Pamuk ve Hrant Dink gibi önde gelen yazarlar ve 

gazeteciler de yer almaktadır (bakınız, yukarıdaki 25 ve 26 

paragraflar). 

Sonuçta, bu hükmün yargı tarafından uçlara çekilerek ve keyfi 

biçimde uygulanması, Hükümeti bu maddede değişiklik 

yapmaya ve Sözleşme'nin 10'uncu Maddesinin Mahkeme 

tarafından da yorumlanan içeriğine uygun hale getirmeye 

zorlamıştır.

90. 301. Maddenin içeriğinde bu amaçla üç önemli değişiklik yapılmıştır. 

Birincisi, “Türklük” ve “Cumhuriyet” terimlerinin yerine “Türk 

milleti” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” terimleri getirilmiştir. 

İkincisi, bu maddeden suçlu bulunanlara verilebilecek hapis 

cezasının süresi kısaltılmış ve “ağırlaştırıcı durumlar” bölümü 

çıkartılmıştır. 

Üçüncüsü ve sonuncusu, metne eklenen yeni bir hükümle, bu 



maddeye göre açılacak soruşturmalar Adalet Bakanı'nın 

iznine tabi kılınmıştır. (…)

Bu son değişiklik, yasa koyucunun amacının, bu hüküm çerçevesinde 

başlatılabilecek keyfi kovuşturmaları önlemek olduğunu açıkça 

göstermektedir.

91. Ancak, durum böyle olsa da, Mahkeme, maddenin değiştirilmiş 

metninin, herhangi bir kişinin herhangi bir fiili nedeniyle 

ortaya çıkabilecek sonuçları makul sınırlar içinde kestirerek 

tutum ve davranışlarını buna göre ayarlamasına elverecek 

yeterlilikte bir netlik taşıyıp taşımadığını belirlemek 

durumundadır. (bakınız, yukarıda değinilen Grigoriades, § 37).

92. Bu bağlamda Mahkeme, “Türklük” teriminin yerine “Türk milleti” 

teriminin konulmasına karşın, Yargıtay bu kavramı gene eskisi 

gibi anladığından (…) bu kavramların yorumlanmasında bir 

değişiklik veya önemli bir fark olmayacağı kanısındadır.

Dolayısıyla, yasa koyucunun “Türklüğün” anlamına açıklık getirmek 

üzere hükmün metninde yaptığı değişiklik önemli bir değişiklik 

getirmemekte ve ifade özgürlüğü hakkına daha kapsamlı bir 

koruma sağlanmasına katkıda bulunmamaktadır.

93. Mahkeme'nin görüşüne göre, yasa koyucunun belirli değerleri ve 

Devlet kurumlarını aşağılanmadan koruma ve bunların sürekliliğini 

sağlama amacı bir yere kadar kabul edilebilse bile, yargı tarafından 

yorumlandığı şekliyle Ceza Kanunu'nun 301. Maddesindeki 

hükümler çok geniş kapsamlı ve muğlâktır ve bu niteliğiyle 

ifade özgürlüğü hakkından yararlanılması karşısında sürekli 

bir tehdit oluşturmaktadır.

Başka bir deyişle, hükmün ifade ediliş biçimi, kişilere, kendi fiillerini 

kontrol etme ve sonuçlarını önceden görme imkânı tanımamaktadır. 

Bu hükme göre başlatılan araştırma ve kovuşturmaların sayısından 

da açıkça anlaşılacağı gibi (…) saldırgan, sarsıcı veya rahatsız edici 

sayılan herhangi bir görüş veya fikir savcılar tarafından rahatlıkla 

bir cezai soruşturma konusu yapılabilmektedir. 

94. Yukarıda değinildiği gibi, yasa koyucu tarafından 301. Maddenin 

yanlış uygulanmasını önlemek üzere getirilen önlemler, bu 

hükümden doğrudan doğruya etkilenme riskini ortadan kaldırıcı 



veya buna karşı koruma sağlayıcı güvenilir ve süreklilik taşıyan bir 

güvence ortaya koymamaktadır. 

Çünkü zamanla ortaya çıkabilecek herhangi bir siyasal değişiklik 

Adalet Bakanlığı'nın yorum tarzını da etkileyebilir ve keyfi 

kovuşturmalara yol açabilir (…) 

95. Dolayısıyla, Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi, Mahkeme'nin yerleşik 

içtihadının gerekli gördüğü “hukuk kalitesini” sağlamamaktadır; 

çünkü kabul edilemez ölçüde geniş tutulan ifadeler, olası sonuçlar 

konusunda öngörülebilirliği çok azaltmaktadır (bakınız, Amann v. 

İsviçre [GC], no. 27798/95, § 50, ECHR 2000-II; ve Vajnai v. 

Macaristan, no. 33629/06, § 46, 8 Temmuz 2008).

96. Yukarıda dile getirilen mülahazalar, Mahkemenin söz konusu 

müdahalenin yasalara uygun olmadığı sonucuna varması açısından 

yeterlidir. Dolayısıyla, Sözleşme'nin 10. Maddesinin ihlali durumu 
12söz konusudur. (…) 

AİHM, bu dava açısından ihlal tespitinin yeterli tatmin sağladığı kanısına 

vardığından herhangi bir tazminata karar vermemiştir. 

7.  SONUÇ YERİNE; SÜREKLİ CEZA TEHDİDİ VARSA

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOKTUR

AİHM'sinin görüşüne göre, 301. Madde çerçevesinde büyük ölçüde keyfi 

veya haksız kovuşturmaların önlenmesine yönelik olarak Hükümetçe alınan 

önlemler yeterli güvence sağlayacak mahiyette değildir. 

AİHM'e göre, yasa koyucunun belirli değerleri ve devlet kurumlarını 

aşağılanmadan koruma ve bunların sürekliliğini sağlama amacı bir yere kadar 

kabul edilebilse bile, yargı tarafından yorumlandığı şekliyle Ceza Kanunu'nun 

301. Maddesindeki hükümler çok geniş kapsamlı ve muğlâktır ve bu 

niteliğiyle ifade özgürlüğü hakkından yararlanılması karşısında sürekli bir 

tehdit oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, hükmün ifade ediliş biçimi, kişilere, 

kendi fiillerini kontrol etme ve sonuçlarını önceden görme imkânı 

tanımamaktadır.

301. madde, başlatılan araştırma ve kovuşturmaların sayısından da açıkça 

anlaşılacağı gibi saldırgan, sarsıcı veya rahatsız edici sayılan herhangi bir görüş 

veya fikir savcılar tarafından rahatlıkla bir cezai soruşturma konusu 

12 İnsan Hakları Ortak Platformu http://www.ihop.org.tr/dosya/ceviri/Taner_Akcam-Turkiye-
2011.pdfweb sayfası. Çeviri Metin Çulhaoğlu. Karar metni bu kaynaktan alınmıştır. 



yapılabilmektedir. 

Yapılan yasa değişikliği ile TCK'nin 301. Maddesine aykırılıktan dolayı 

açılacak soruşturmaların Adalet Bakanının iznine bağlanmasını AİHM yasa 

koyucu tarafından 301. Maddenin yanlış uygulanmasını önlemek üzere 

getirilen önlem olarak kabul etmiştir. Ancak yasal değişiklik getirilen böyle bir 

izin sistemin 301. Maddeden doğrudan doğruya etkilenme riskini ortadan 

kaldırıcı veya buna karşı koruma sağlayıcı güvenilir ve süreklilik taşıyan bir 

güvence ortaya koymadığını belirtmiştir. Çünkü zamanla ortaya çıkabilecek 

herhangi bir siyasal değişiklik Adalet Bakanlığı'nın yorum tarzını da 

etkileyebilir ve keyfi kovuşturmalara yol açabilir.

Dolayısıyla, Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi, AİHM'in yerleşik 

içtihadının gerekli gördüğü "hukuk kalitesini" sağlamamaktadır; çünkü kabul 

edilemez ölçüde geniş tutulan ifadeler, olası sonuçlar konusunda 

öngörülebilirliği çok azaltmaktadır

Özetlenmeye çalışılan AİHM'si kararına göre TCK'nun 301. maddesi 

hakkındaki bu düzenleme ile Sözleşme'nin 10. Maddesi ihlal edilmiştir. 

O halde sürekli açılan soruşturmalar, sürekli açılan ceza davaları, sürekli 

cezalandırma tehdidi yaratan yasaların kendisi ve ceza yasalarının bir maddesi 

daha başlı başına "hak ihlali" oluşturabilir... 

Bu "tehdit" varsa eğer, mutlaka bir ceza davasına ve mutlaka bir 

mahkûmiyete gerek yoktur. Demek ki, TCK'nin 301. Maddesi böyle bir 

maddedir ve yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Sonuç yerine bu karardan sonraki öğretiye göre; ifade özgürlüğünün 

sağlanması için oluşturulduğu ileri sürülen yasal düzenlemeler sonuç olarak, 

eğer insanlar için sürekli ceza tehdidi yaratıyorsa, bu düzenlemelerin tümü 

insan hakkı ihlalidir. 

 



Ercan İPEKÇİ 
Gazeteci-Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı 

Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası boyutuyla başladıysak, oradan ben 

devam edeyim, en son söyleyecektim onu, ama onu öne çekeyim. Ben aynı 

zamanda Avrupa Gazeteciler Federasyonunun da yönetim kurulu üyesiyim. 

Bu vesileyle de Avrupa'yla ilişkilerin gelişmesinde sendikamızın katkıları 

oldu. Dün en son aldığım bir haber, yine Avrupa Gazeteciler 

Federasyonundaki arkadaşlarımız, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu 

temsilcileriyle bir görüşme yaptılar ve o görüşmede çok önemli iki nokta var. 

Birincisi, Avrupa Parlamentosu Türkiye'yle ilgili özel bir komisyon 

oluşturma kararı almış. Bu komisyon Türkiye'deki basın ifade özgürlüğüyle 

ilgili bir hazırlık yapacak. Bu hazırlıkları çerçevesinde Avrupa Gazeteciler 

Federasyonundan ve Türkiye'deki meslek örgütlerinden de yararlanacağını 

düşünüyorum. Mart ayına bu raporu parlamentoya sunmayı düşünüyorlar.

İkincisi de, 23 Ocak'ta yapılacak olan Oda TV duruşmasını da izlemeye 

bir heyet halinde gelme kararı almışlar. Uluslararası boyuttaki, Türkiye'ye o 

2002'den beri var olan o güvenilirlik giderek azalmaya başladı. Eğer bunda 

bir katkıda bulunduysak, şöyle bir beklentim de var doğrusu. Yakında bunlar 

da, bu terör örgütlerinin uluslararası ayağı deyip, bizimle ilgili de bir 

operasyon düzenlenebilir.

Ben şimdi kendi çerçevemde anlatmaya çalışacağım konuları. Ben aynı 

zamanda 24 yıl sonra hukuk fakültesine afla dönmüş bir öğrenciyim. 

Hocamın Ceza Muhakemeleri Hukuku dersine girdiğimde, ilk derste maddi 

gerçekliği anlatmaya çalıştı. İki öğrenciyi çıkarttı sınıfta öğrencilerin önüne, 

birisi kız, birisi erkek. Erkek öğrenciyi kız öğrencinin üzerine doğru ağzı 

salyalarla saldırıyormuş gibi saldırmaya yönlendirdi. Bu sahneyi anlattıktan 

sonra da şunu söyledi: Ne gördünüz? Bir öğrenci diğerine saldırdı, ama 



gerçeklik ne? Esasında işte bu öğrencinin başına bir tuğla düşecekti, ama 

diğer erkek öğrenci onu kurtardı, ama ben arkadan başka bir şey 

görüyordum, amfinin en arkasında. Öğretmen erkek öğrenciyi, o kız 

öğrenciye saldırması için teşvik ediyordu, azmettiriyordu, ama biraz daha 

dikkatlice düşününce şu vardı. Öğretmen erkek öğrenciye, kız öğrencinin 

başına düşebilecek olan bomba niteliğindeki bir kitaptan korumak için onu 

teşvik ediyordu. O kitabın vereceği zarardan korumak için, bu kız 

öğrencinin o zararı görmemesi için, erkek öğrenciyi, arkadaşını kurtar diye 

teşvik ediyordu. Biraz daha dikkatlice düşününce bu vardı.

Peki, hocaların, profesörlerin bu tür uyarılarda bulunması gerekir mi? 

Yani tehlikeyi, farkındalığını kendisi önceden görüyorsa, o tehlikeye karşı 

uyarma görevi var mıdır? Profesörlerin bu görevi var mıdır, 

akademisyenlerin bu görevi var mıdır? Yazarların peki bu görevi var mıdır? 

Gazetecilerin görevi, toplumu tehlikelere karşı uyarmak, ayakta tutmak, 

önceden gördüklerini onlarla paylaşmak değil midir? Peki gazeteciliğin 

görevi, gerçekleri topluma anlatmak ise, bundan dolayı bir riskle 

karşılaşmaları mümkün müdür? Tıpkı yazarların, şairlerin de belki 

önümüzdeki günlerde, ressamların da olacak İçişleri Bakanının talimatları 

doğrultusunda. Akademisyenlerin, profesörlerin riskleri var mıdır gerçekleri 

toplumla paylaştıkları için? Vardır, o riskleri de hep beraber yaşıyoruz, 

görüyoruz.

Maddi gerçekliği arıyor hukukçular, mahkemeler. Beşiktaş Adliyesindeki 

bir gazeteci duruşmasını izlediğim zaman, gazetecinin avukatı bir talepte 

bulundu ve hâkim Türk hukuk sistemine göre bunun maddi gerçekliği 

aramakla ilgili olduğunu, dolayısıyla bunun karar aşamasında söz konusu 

olabileceğini, aksi takdirde ihsasi reyde bulunmuş olacağını ifade etti ve 

reddetti öyle bir tartışmaya girmeyi. Dün Avrupa Gazeteciler Federasyonu 

Başkanı Arni Könik ....97.02 ile birlikte, yine gazetecilere özgürlük 

platformu temsilcileriyle birlikte Silivri'deki duruşmayı izledik. Orada 

sanıklar neden tutuklu olduklarını sordular ve serbest bırakılmalarını 

istediler. Var olduğu bile kesinleşmemiş bir örgüte mensup oldukları için 

orada yargılandıklarını ifade ettiler.

Hâkim belki ihsasi reyde bulundu, siz Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamında tutukluluğunuz devam ediyor, böyle bir örgütün olup 

olmamasının demek ki bir önemi yok. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 

dahil edilmiş bir iddianame içerisindeyseniz, otomatik olarak cezaevine 



girmeyi ve uzun süre tutuklu olmayı hak ediyorsunuz demektir. 

Peki, gazeteciler, yazarlar, aktivistler, bilim adamları, profesörler Türk 

Ceza Kanunun, Terörle Mücadele Kanununun 2006 yılında 

değiştirilmemesinden önce, bu kadar çok sayıda terörizmle, terör örgütü 

propagandasıyla, terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyorlar mıydı? Hayır. 2006 

yılında, bugünkü bütün suçlamaların temelinde yatan, bu kadar çok sayıda 

kişinin, gazetecinin terörist olarak suçlanmasının temelinde yatan o kanun 

değişikliğini yapan irade de bugünkü irade. O değişiklikleri yapan dönemin 

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, bugün konuyu çok iyi bildiğini, çok vakıf  

olduğunu ifade ederek, tarafsızlığını yitirerek, Meclis Başkanı sıfatıyla 

tarafsızlığını yitirerek, hâlâ gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden dolayı değil, 

terör örgütü üyeliğinden dolayı, terörist faaliyetlerinden dolayı 

yargılandıklarını söylüyor. 

Peki maddi gerçekliği arıyorduk. Karar verilmemiş haklarında, terörist 

oldukları kesinleşmemiş. Peki, 2006 yılındaki o değişikliği, o Adalet Bakanı 

yapmasaydı gazeteciler teröristlikle suçlanacaklar mıydı? Hayır. O zaman 

oradaki tanımlarda demek ki bir hata var. Gazetecinin kendi faaliyetlerinde 

mi bir hata var. Yani gazeteci uluslararası alanda kabul etmiş olduğumuz 

meslek ilkelerinin birinci maddesine göre gazetecinin ilk görevi, halkın 

gerçekleri öğrenme hakkına saygı duymak. 9. maddesi de; gazeteciler mesleki 

faaliyetlerinden dolayı, hükümetler dâhil hiçbir çıkar grubundan talimat 

alamaz, sadece meslektaşlarının yargılamasına tabidir.

Peki, 93 tane gazetecilik meslek örgütünün oluşturmuş olduğu 

Gazetecilere Özgürlük Platformu, bu ilkeler çerçevesinde cezaevindeki bu 

kişilerin gazeteci olduğunu beyan ediyorlar, tescil ediyorlar. Peki, bunu 

sorgulama hakkı Adalet Bakanında mı? Adalet Bakanı hangi hakla bu 

yapılanların gazetecilik faaliyeti olduğunu söylüyor? Şimdi bu 

arkadaşlarımızın hangisi terör örgütünün kampında yakalandı? Bu 

arkadaşlarımız bir terör örgütünün, iddia edilen herhangi bir örgütün eylem 

alanlarında mı yakalandı, onların organize ettikleri eylemlerde mi yakalandı? 

Yakalandıkları yerler, gözaltına alındıkları yerler gazetecilik faaliyetlerini 

yaptıkları işyerleri. İkincisi, gündelik yaşamlarını sürdürdükleri 

ikametgâhları. 

Güvenlik güçleri buraya girdikleri zaman, orada ne var ne yoksa aldılar. 

Gazetecilerin, gazetecilik faaliyetinin bir sonucu olan yazıları, topladıkları 

belgeler. Bunlar gizli olabilir, açık belgeler olabilir. Gazetecinin elinde gizli 



belge olmasından daha doğal bir şey olmaz. Hiç kimseye ulaşmayan belgeler 

gazeteciye ulaşır. Bunu kullanıp kullanmaması da yine kendi yayın 

kuruluşunun takdirine bağlıdır. Yaptıkları röportajlar, gazeteciler sadece 

Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla röportaj yapmazlar. Bütün illegal örgütlerin, 

yeraltı kuruluşlarının temsilcileriyle de, onların mensuplarıyla da görüşürler, 

röportajlar yaparlar ve bunu gizli yapmak durumundalar. 

Bu röportajlar, haber kaynaklarını gösteren telefon rehberleri, cep 

telefonlarındaki bütün telefonlar ve teknolojinin gelişmesiyle gazetecinin 

bütün bu belgelerinin, bilgilerinin toplandığı, haber kaynaklarının bulunduğu 

bilgisayarları. Peki, Basın Kanununun ilgili maddesi, gazeteci haber 

kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz diye çok açık bir kural koyuyor, ama bu 

belgelere el konulduğu zaman, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamında gazetecinin bütün haber kaynaklarını açıklamaya 

zorlanması değil, doğrudan doğruya devlet haber kaynaklarını ortaya 

çıkartıyor ve bunu iddianamelere koymak suretiyle de yayımını da sağlayarak 

alenileştiriyor.

Şimdi bütün bunlar sorgulama sırasında, yine yazdıkları yazılarla ilgili 

sorular. Şimdi bütün bunların hepsi delil toplarken gazetecilik 

faaliyetlerinden yola çıkılıp, ama yargılamaya geldiği zaman hiçbir rejim 

diktatörlüklerde de dâhil olmak üzere gazetecilik faaliyetinden dolayı kimseyi 

yargılayamaz, mutlaka bir suç yakıştırması lazım. Bu suçu da Türk Ceza 

Kanununun ilgili maddelerinden, 2005 yılından beri meslek örgütleri olarak 

eleştirdiğimiz maddeler var,27 tane maddesi var ve Türk Ceza Kanununun 

belki dörtte biri Terörle Mücadele Kanununa aynen konularak, oradan bu 

maddelerdeki suçlar işlendiği takdirde terörle mücadele kapsamındadır 

denilerek, bir de oradan ağırlaştırılmış suçla bütün meslektaşlarımız, bizim 

gazeteci olarak saydığımız, Adalet Bakanının görüşüne çok itibar 

etmediğimiz bu anlamda, 97 meslektaşımızın tamamı şu anda -bu sayı da 

asgaridir, bizim tespit edebildiğimizdir- gazetecilik faaliyetlerinden dolayı, 

ama baktığınız zaman iddianamelere hepsi Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamında yargılanan, cezaevine konulan meslektaşlarımız. 

Adalet Bakanı Türkiye Gazeteciler Sendikasının, Gazetecilere Özgürlük 

Platformunun da o belirlemiş olduğu uluslararası ölçütler çerçevesinde 

yaptığı bu inceleme üzerinden sayılarla ilgili bir spekülasyon yürütüyor. 

Hâlbuki yapması gereken şu: Burada bir sorun mu var acaba? Yani neden bu 

kadar çok gazeteci var cezaevinde? Rakamlar olarak ben size şöyle 



söyleyeyim; 2005 yılındaki cezaevindeki, yani bu Terörle Mücadele Kanunu 

değiştirilmeden önce cezaevindeki gazeteci sayısı 20 dolayındaydı. Biz hem 

Türk Ceza Kanunu, hem de Terörle Mücadele Kanunuyla ilgili eleştirilerimizi 

o dönemde yaptığımız zaman, Adalet Bakanı Cemil Çiçek yargılamayı 

görelim, içtihatları görelim demişti. İçtihatların yargılamaların sonucunda, biz 

bunun istatistiklerini tutmaya da 2009 yılından itibaren başladık. İçtihatları 

gördüğümüzde, yargı kararları 2009 yılının Nisan ayında cezaevindeki 

gazeteci sayısı 29 oldu. 2009 yılının Ağustos ayında bu sayı 35'e çıktı, 

yılsonunda da 44'e yükseldi.

2010 yılının sonunda 58 gazeteci cezaevindeydi, 28 Şubat 2011'de 61 

gazeteci vardı, 31 Mart 2011'de 68 oldu sayı. Yalnız bu sayılar tahliyelerle 

yükselen sayılar. Bu arada tahliyeler de oluyor. En son bizim Adalet 

Bakanlığıyla, 2011 yılının Ağustos ayında yaptığımız yazışmalar neticesinde, 

bizim göndermiş olduğumuz listede 63 gazetecinin cezaevinde olduğunu 

bize resmi yazıyla bildirdi. Yani bizim gazeteci olarak saydığımız, o ölçütler 

çerçevesinde saydığımız isimler içerisinden, 72 kişilik bir liste göndermiştik. 

Bir kısmının tahliye olduğunu biz takip edememişiz, bu düşmeleri yaptıktan 

sonra 63 sayısını Adalet Bakanlığı resmi olarak teyit etti.

O zamana kadar Adalet Bakanlığı, cezaevinde gazeteci olduğunu bile 

kabul etmiyordu. İlk kez resmikabulü budur. Şimdi söylem değiştirdiler, 

bunlar gazetecilik faaliyetinden dolayı değil. Evet, bunlar cezaevinde, ama 

gazetecilik faaliyetinden dolayı değil. Hâlbuki işte burada sayılar üzerinden 

tartışmak yerine, Adalet Bakanlığının yapması gereken şu: Bu kadar verimli 

bir tarla olabilir mi, her yıl ürünü artıyor? Yani bu alan nasıl bir alan, neden 

maden mühendislerinin arasında bu kadar çok sayıda terörist çıkmadı? Neden 

ziraat mühendisleri, pazarcılar bu kadar terörist üretmiyorlar? Bu gazetecilik 

öyle mi meslek ki, sürekli her örgüte farklı sayıda terörist üretiyor? Eğer 

cezaevindeki gazeteciler, evet belli meslek grupları var zaten. 

Eğer 97 tane gazeteci hırsızlık suçundan dolayı cezaevinde olsaydı, bunda 

toplumsal bir travma aranması lazımdı, burada bir sorun var denirdi. Neden 

gazeteciler bu kadar çok hırsızlığa eğilimli, psikolojilerini bozan nedir? Bu 

araştırılırdı, inceleme konusu yapılırdı, ama 97 tane terörist gazeteci var tırnak 

içerisinde ve hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Neden bunlar teröristler? 

Çok mu meraklılardı bir terör örgütü mensubu olmaya, bir terör örgütünün 

propagandasını yapmayı? Yaptıkları işlerde mi bir yanlışlık var? Hayır, meslek 

ilkelerine uygun çalışıyor arkadaşlarımız. Kadroların olup olmamasıyla biz 



ilgilenmiyoruz, basın kartı olup olmamasıyla biz ilgilenmiyoruz. Yaptığı 

faaliyet gazetecilik mi? Meslek örgütü olarak evet gazetecilik diyoruz. O 

zaman gazetecinin kendisinde aramayacağız sorunu.

İşte Adalet Bakanı, bu kanunu çıkarttığı dönemde Adalet Bakanı olan, 

şimdi Mecliste Meclis Başkanı olan sayın kişi, o Meclisi harekete geçirmek 

zorunda. Meclis kendi yaptığı hatasını düzeltmek zorunda, demek ki 

kanunlarında bir yanlışlık var, demek ki sorun orada. Uygulamada sorun var 

deyip, bütün topu, bütün suçu hukukçulara atmakla bu işten sıyrılmak pek 

mümkün değil diye düşünüyorum. 

Bir konuyu daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Adalet Bakanı 8 Aralık'ta 

yanılmıyorsam Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, 

cezaevindeki gazeteciler listesinde bulunanlardan bazılarını seçerek, 

haklarındaki iddiaların gazetecilikle ilgili olmadığını ispatlamaya çalıştı. 

Onların kim olduğunu biz biliyoruz. Çünkü Adalet Bakanlığıyla bizim bu 

Ağustos ayında yapmış olduğumuz yazışmalar sırasında bunlar bir basın 

açıklaması yaptılar ve o basın açıklamasının eki olarak da bir tabloyu kendi 

internet sitelerinde de var şu anda.

 Kastettiği iki-üç kişi var, bunlardan bir tanesi Erdal Süsem. Erdal Süsem'le 

ilgili olarak şu iddiada bulunuluyor: TİKKO silahlı terör örgütünü yönetmek, 

polis memurundan gasp ettiği silahla bir kişiyi öldürmek, polisle çatışmaya 

girerek ateş açmak. Şimdi bunu duyduğunuz zaman irkilmemeniz mümkün 

değil. Böyle bir suçlamayla yargılanan bir kişiyi gazetecilik örgütleri nasıl 

savunurlar? Mehmet Yeşiltepe var diğer bir isim. Yasadışı silahlı DHKP-C 

Devrimci Yol isimli terör örgütünün üst yöneticisi olmak, seçimleri protesto 

ettikleri sırada polis aracına silah atmak, örgüt adına banka soygunu 

gerçekleştirmek, örgüt mensuplarını pankart asmaya ve örgütsel yazılar 

yazmaya azmettirmek. 

Halbuki bu suçlar, şimdi o arkadaşların mektuplarını da okuyacağım size. 

Bize Adalet Bakanlığının göndermiş olduğu resmi yazıda, bu suçlar sayılmıyor. 

Bu Adalet Bakanlığının sonradan kamuoyuna yayınladığı o ek tabloda yer alan 

suçlar ve iddianamede yer alan suçlar bunlar. Buradan değil mahkumiyetleri, 

yargılama süreci de bu suçlamalardan ilerlemiyor yargılama safhasında. Bize 

gönderdiği resmi yazıda, Adalet Bakanı Erdal Süsem için, anayasal düzeni 

zorla değiştirmeye kalkışmaktan, aynı şekilde Mehmet Yeşiltepe için de, 

yasadışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak suçundan. Bize gönderdikleri bu, 

hâlbuki burada polisle çatışmaya girmek, banka soymak, adam öldürmek, 



insanı hakikaten irkiltiyor.

Şimdi ben meslektaşlarımızla yazıştık, onlarla zaten kovuş arkadaşlığı, iş 

arkadaşlığı haricinde hiç tanımadığımız insanlarla hapishane arkadaşlığı 

yazışarak şey yaptık. Artık cezaevinden çıkan arkadaşlar ben tahliye oldum 

diye telefon edip arıyorlar, öyle bir dostluk gelişiyor aramızda. Bunlardan 

Erdal Süsem, Adalet Bakanına açık mektup diye bizim vasıtamızla 

gönderilmesini istedi ve biz bunu geçen hafta, 10 Ocak'ta Meclis çatısında o 

suçlama yapıldığı için aileleriyle birlikte Meclis çatısında yine yanıtladık, şimdi 

de kamuoyuyla da paylaşıyorum onların gönderdiği mektupları.

“Sayın Sadullah Ergin, polis silahını gasp ettiğimi söylüyorsunuz. Bu 

içerikli bir iddia, 21 Mart 2000 tarihinde beni gözaltına alan hem şube 

polislerinin hazırladığı fezlekede ve tutuklanmamın ardından iddianameyi 

hazırlayan savcılık makamının iddiaları arasında bulunmazken, siz neye 

dayanarak bu denli kesin bir yargıyla konuşuyorsunuz.” 

Yargılama buradan gitmiyor zaten, bir polis var ve gasp edilmiş bir silah 

var, polis ilk ifadesinde “benim silahımı gasp eden kişi bu değildir” diyor, 

tutanaklarla belli. O silahla öldürülen bir kişi var, bu öldürülen kişinin eşi 

verdiği ifadede; eşimi öldüren kişiler uzun boylu, iri yarı, kelli felli insanlardı. 

Bu açık mektubun tamamına girmeyeceğim.

Erdal Süsem kendisini şöyle tarif  ediyor; 1,65 boylarında minyon tipli 

birisiyim. Hiçbir tarafından tutarlılığı yok, ama Adalet Bakanlığı bunun 

üzerinden bir spekülasyon yürütmeye çalışıyor. İkincisi, biz Erdal Süsem'le 

ilgili bu 2000 yılındaki dosyasından dolayı takip etmiyoruz, onu sonradan 

çıkartmaya başladığı “Eylül” adlı bir dergi var, oradaki yazılarından sonra 

tutuklanıyor ve bizim takip alanımız orada başlıyor, bu dosyalarıyla ilgili de 

değil. 

Diğer tutuklu Mehmet Yeşiltepe, onunla ilgili de işte banka soymak, 

vesaire, çatışmalara girmek gibi birtakım suçlamalar var. Doğrudur Sayın 

Bakan, ben sizin Başbakanınız ve pek çok milletvekiliniz gibi bir dönem 

yargılandım. Ancak o yargılama üşenmeden, titizce incelendiğinde, sözünü 

ettiğiniz eylemlerden biri gerçekleştiğinde hapishanede, diğeri 

gerçekleştiğinde ise askerdeydim. 

Atlayarak söyleyeceğim, bazı şeyler anlatıyor orada. İşte 10 yıllık bir 

tahliye olması söz konusu, boşta geçiriyor, işte herhangi bir trafik kazasına 

dahi karışmadan, hiçbir suç işlemeden geçirdiği bir süre var. Ondan sonra 

yine “Odak” dergisindeki yazılarından dolayı tutuklanıyor ve şöyle devam 



ediyor Mehmet Yeşiltepe; “Biliyorum bunlar size çok anlamlı gelmeyecektir, 

bana da beynimdeki su birikmesi nedeniyle doktor yasakladığı için, hiç cep 

telefonu kullanmadığım halde, telefon kayıtların var, ama gizli denilerek 

tutuklanmam hiç anlamlı gelmemişti.” Bu kadarla ben özetliyorum. 

İki spekülasyon yapılan konuyla ilgili de herhalde ayrıntılı izahatta 

bulunduğumu zannediyorum. Gazetecilik Özgürlük Platformu olarak, 

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bir kamuoyu oluşturma, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturmak için bir mücadele veriliyor ve 

cezaevindeki meslektaşlarımızın gazeteci olduklarını kanıtlayabilmek adına 

iki tane tutuklu gazete yayınladık. Bunlardan bir tanesi sansüre direnişin 

yıldönümü olan 24 Temmuz'da çıkmıştı, 39 cezaevindeki gazeteci oraya yazı 

göndermişti, ama yazar kadromuz genişledi. İkinci sayımızı da 10 Ocak'ta 

çıkarttık, sayfa sayısı da 12'den 16'a çıktı. 45 cezaevinden 2'si tahliye oldu, 43'ü 

içeride, 2'si dışarıda olmak üzere 45 meslektaşımız yine içeriden yazı 

gönderdi. 

O yazıları okuduğunuz zaman, içeriği son derece dolu olduğu yazılar 

olduğunu da göreceksiniz. Birbiriyle çelişen görüşlere sahip olanlar bir 

aradalar, buna da dikkat çekmek istiyorum. Biz kimsenin düşüncesini 

değiştirmeye veya bir kişinin, bir yayın kuruluşunun düşüncesini savunmaya 

odaklanmadık, onu yaymaya odaklanmadık. Herkes kendi düşüncesini eşit 

şartlarda, demir parmaklıkların arkasında savunmasız olarak değil, dışarıda 

eşit şartlarda alabildiğine savunsunlar. Birbirlerini kıyasıya eleştirecek, 

polemiğe girecek olan insanlar şu anda içerideler. Çıksınlar, dışarıda yine 

birbirlerini kıyasıya meslek ilkeleri çerçevesinde eleştirsinler, kavgalarını eşit 

şartlarda, demokrasi hedefiyle, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi 

amacıyla yerine getirsinler, ama onların bu mücadelelerini, meslektaşlarımız, 

siyasetçiler, yargı, iddia makamları terörist faaliyeti olarak göstermeye 

çalışmasın. 

Maddi gerçekliğe biz yargılama sonunda ulaşacaksak, bu arkadaşlarımızın 

terörist olmadıklarını kanıtlayabilmemiz için 10 yıl onların acı çekmesini 

seyredeceksek, o zaman faşizm gelir de, biz o manzumeyi tekrarlarız. Önce 

terörist gazetecileri aldılar sesimi çıkartmadım, sonra hukukçuları aldılar 

sesimi çıkartmadım, bunu söyleyecek anılarda yaşatabilecek insan kalırsa 

aramızda, burada tarih yazmış olur, ama o acılara çekmeden, o acıları daha 

fazla uzatmadan parlamentonun sorumluluğundadır bu alan, parlamentonun 

görevi üstlenmesi lazım. 



Altı aydan beri, ilk tutuklu gazeteyi çıkarttığımız zaman umduk ki, bu 

arkadaşlarımızın gazeteci oldukları idrak edilir ve parlamento birtakım 

düzenlemeler için adım atar, ama Adalet Bakanı bir çalışma yaptığını söylüyor, 

hiç kimsenin haberi yok, hiçbir meslek örgütünün haberi yok. 2004 yılındaki o 

Basın Kanununu devrim diye nitelendirebiliyorlar iktidardaki parti 

mensupları, grup başkan vekilleri. O devrim dedikleri kanun, evet liberal bir 

kanundur ve Fikret İlkiz'in de, benim de içinde bulunduğum, diğer meslek 

örgütü temsilcilerinin de içinde bulunduğu komisyonda hazırlandı. Ufak 

tefek eleştirilerimize, karşı çıktığımız yerlerine rağmen hâlâ liberal bir 

kanundur ve bizim Basın Kanunuyla ilgili değildir zaten sorunumuz, Türk 

Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunudur. 

Altı ay içerisinde Adalet Bakanlığının, siyasi iktidarın üslubunda bir 

değişiklik yok ve bu umutlarımızı köreltiyor. Umutlarımızı canlı tutmak 

istiyoruz, ama canlı tutabilmemiz için bir ışık görmemiz lazım, bir adım 

atılması lazım. Parlamentodan, en azından yaz tatiline girmeden önce 

umuyoruz ki olumlu yönde bir girişim olur, bir çaba olur, ama önce dilin 

düzelmesi lazım, önce üslubun düzelmesi lazım. Biz meslektaşlarımıza 

sonuna kadar sahip çıkıyoruz, bu mücadeleyi de sonuna kadar daha da belki 

ilerleterek, büyüterek vereceğiz. Dediğimiz gibi gerçekleri ortaya çıkartmak 

risk gerektiriyorsa, biz de zaten bu riski çoktan göze almış durumdayız, ama 

risksiz bir ortamda herkesin özgürce düşüncelerini paylaşabildiği bir toplum 

özlemiyle teşekkür ediyorum. (Alkışlar)



Av. Metin FEYZİOĞLU 
Ankara Barosu Başkanı

OTURUM BAŞKANI

Çok teşekkür ediyorum, hepiniz, hepimiz adına sevgili dostuma. 

Sanıyorum özgürlük için en tehlikeli cihaz, demokrasi görünümü verilmiş 

diktatörlükler. Çünkü bir askeri dikta geldiğinde biliyorsunuz, bu bir askeri 

diktadır. Üniforması vardır, postalı vardır ve yapar, ama ben demokrasiyim, 

hem de en ilerisinden demokrasiyim diyerek geldiğinde ve bunu da yargı eliyle 

yaptığında sığınacak bir yer kalmıyor. 

Bu salonda geçen gün çok güzel bir söz söyledi bir sayın konuşmacı. En 

büyük haksızlıklardan biri de yargıya yapılıyor. Çünkü binlerce namuslu, 

haysiyetli, bilgili, fedakâr hâkim, sistem sebebiyle siyasi iktidara doğrudan 

bağlanmış bir yargının içinde yer aldıklarından, hak etmedikleri halde siyasi 

iktidarın bürokratı gibi görünüyor. Bu salonda yine rahmetle anmamız 

gereken önemli bir büyük isim Prof. Dr. Eralp Özgen. O zaman Türkiye 

Barolar Birliği 1 liraya muhtaçtı. Bugünkü gibi aylık gelirleri milyonlarla 

ölçülmüyordu. Karanfil Sokakta, Baro Han'da fazla mesai ödeyecek parası 

olmadığı için Barolar Birliğinin, kira gelirleriyle yaşamaya çalışırdı. Personeli 

gönderir, tek başına çalışırdı gece yarılarına kadar. Şoförü, koruması yoktu ve 

tek başına Başbakanlığı şıhlar bastığında tek başına bir ordu gibi, bir özgürlük 

ordusu gibi, demokrasi ordusu gibi tek başına bunu durdurdu, frenledi. 

Çünkü Türkiye Barolar Birliği Başkanıydı. (Alkışlar)

Rahmetli Eralp Özgen daima şunu söyledi: Bir yargıcın cesaretine 

terkedilmiş olan bağımsızlık, bağımsızlık değildir. En korkak, en pasif, en 

çekingen yargıç bile sisteme güvenerek, vermesi gereken kararı hukuka uygun 

verebiliyorsa, işte orada yargı bağımsızlığı, işte orada hukuk devleti, işte orada 

demokrasi vardır derdi. Işıklar içinde yatsın. (Alkışlar)



Demek ki hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, demokrasiyi korumak 

için öyle büyük paralara ihtiyaç yok, cesaret olacak. Müsaade ederseniz 

sorulara geçeceğiz, ama bir ekleme yapmak istiyorum, teknik bir ekleme. Çok 

güzide bir topluluk ve buradan biz Türkiye'nin gündemini etkileyecek 

sonuçlar çıkarıyoruz sanıyorum ki. 

Bir suç şemasında dört kalıp vardır veya insanların davranışlarını, fiillerini 

değerlendirirken dört kalıp vardır. Bu dört kalıptan biraz sonra tek tek 

söyleyeceğim, birisi demokrasiyi tanımlar. Amacınız meşru olabilir, aracınız 

da meşrudur, bir sorun yoktur. Yani amaç meşru ve araç meşru, bir sorun 

yoktur. Amacınız gayrimeşru olabilir, eğer kullandığınız araç da 

gayrimeşruysa yine bir sorun yoktur, Tanzanya'da da bu suçtur. Amaç 

gayrimeşru, araç gayrimeşru. Amacınız meşru olabilir, ancak aracınız 

gayrimeşrudur, Robin Hood gibi. Yine bir sorun yoktur, suçtur. Yoksullara 

dağıtmak üzere banka soyarsanız bunun bir mazereti olmaz. 

Şimdi dördüncü kalıp işte bu; amaç gayrimeşrudur, o anki siyasi iktidarın 

kurduğu düzene göre, amaç gayrimeşru. Ancak, kullandığınız araç meşru ise, 

yani düşünceyi açıklıyorsanız, şiddete başvurmuyorsanız, yani kalıp amaç 

gayrimeşru, araç meşru kalıbı. Eğer buna suç diyorsa sistem ya da uygulamacı 

buna suç diyorsa, zindana atıyorsa kişiyi, orada faşizm vardır. Eğer 

gayrimeşru bir amaca ulaşmak için meşru araç, yani şiddete başvurmayan 

araçlar kullanıldığında buna haktır diyorsa sistem ve uygulama, işte orada 

demokrasi vardır.

Bugün gazetecinin de başına gelen dördüncü şıktaki a) bendinin 

seçilmesidir, yani suç denmektedir. Avukatın da başına gelen budur. Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar çok gazeteci zindandadır, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar avukat zindandadır. 

Sizin kanunla ilgili sıkıntınız da size has bir sıkıntı değil. Ben Ankara 

Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanıyken, Resmi Gazeteyi 

açtığımda ilk defa Türk Ceza Kanununu orada okudum. Yine Ceza 

Muhakemesi Kanununu da ilk kez Resmi Gazeteden okumuştum. Avukatlık 

Kanununu da ilk kez Resmi Gazetede okumamak için Ankara Barosu için 

mücadele yürütüyoruz. (Alkışlar)
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