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Teşekkür

Değerli Meslektaşlarım,

Tarihten ve belleklerimizden silinmeyecek olan 2020 yılını geride bıraktık. 
2020 senesi pandeminin yanı sıra siyasi çalkantılara, ekonomik yıkımlara, 
hukukun araç olarak kullanılmasına, baroların parçalanması çabasına ve 
baskıcı rejimlerin daha da otoriterleşmelerine sahne oldu.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak, hukukun üstünlüğü ve yargı 
bağımsızlığı mücadelesi ile özellikle tüm dünyadaki insan hakları ihlallerine 
karşı mücadelede bir yol haritası ve kaynak olabilmesi bakımından 2000 
yılından itibaren yaptığımız ve gelenekselleşen Uluslararası Hukuk Kurul-
tayımızın onbirincisini “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” ana başlığı 
ve buna uygun çok sayıda alt konu başlığı şeklinde belirledik.

Türkiye’den ve dünyadan konularında uzman isimlerin yanı sıra toplu-
mun değişik kesimlerinden konuyla ilgili siyasetçiler, meslektaşlarımız ve 
fikir emekçilerinin bildirileri ve tartışmalarından yola çıkarak insan hakları 
felsefesi, insan hakları açısından hukuk devleti ve demokrasi, insan hakları 
ihlalleri karşısında koruma mekanizmaları, uluslararası ilişkilerde otoriterlik 
ve insan hakları, güvenlikçi devlet koşullarında insan hakları, uluslararası 
ölçekte hak savunuculuğu standartları, insan hakları örgütü olarak baroların 
rolleri, avukatlık mesleğinin sosyolojisi ve mücadele tarihi ile hak öznesi 
olarak avukatlık konularında sorunları, ortak ve farklı görüşleri, beklentileri 
ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçladık.

Bu vesileyle, bilim ve düzenleme kurullarımızda yer alan değerli akade-
misyenlere ve meslektaşlarımıza, bildirileriyle kurultayımıza katkı veren 
yüzlerce insan hakları savunucusuna, sorularını yönelterek ilgilerini esirge-
meyen izleyicilere Ankara Barosu Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim.

Elinizde tutmuş olduğunuz, bilim yolunda verilen emeğin vücut bulduğu 
bu eserin, siz değerli meslektaşlarımıza ve tüm insan hakları savunucularına 
faydalı olması temennilerimle saygılarımı sunuyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞM ASI

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar ve Basın Mensupları,

“İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” konulu Ankara Barosu 11. Ulus-
lararası Hukuk Kurultayı’nı açmanın gururu içerisinde hepinize hoş geldiniz 
diyorum.

Kurultayımıza katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın 
Levent GÖK’e burada bulunmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bugün konuşmamda, sizlere tarih boyunca insanlık onuru üzerinde yük-
selmiş varlığımızın kutsallığına ilişkin bilindik değerlerin tekrarını yapma 
niyetinde değilim. Biliniz ki bu değerler, en çok varlığımızla taş koyduğumuz 
adaletsiz düzenlerin mimarları tarafından bilinmektedir. Varlığımız; tarih 
boyunca her zaman kaostan, krizden, sömürüden ve haksızlıktan beslenen 
düzenlere ve o düzenlerin “güçlülerine” rahatsızlık vermiştir. Bu tarihüstü 
rahatsızlık, bizim varlık sebebimizdir ve dünya durdukça da var olmaya 
devam edecektir.

İbn Haldun “Coğrafya kaderdir” derken haklıysa eğer, biliyoruz ki; kaderi 
değiştirmeye muktedir tek şey bilimin kendisidir. Bu yüzden biliniz ki; bili-
min ışık olacağı bu Kurultay, Ankara Barosu olarak katıldığımız toplumsal 
davalar kadar önem arz etmektedir.

“İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” konulu kurultayın yapılacağı bu 
ve salonun konuşlandığı coğrafya; kanına, hüznüne, trajedisine doygundur. 
İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu konulu bu Kurultay, bu sebeple özünde 
bir “hayatta kalma yöntemi”dir. Bizler, hak savunucusu sıfatlarımızla attı-
ğımız adımlar kadar oynattığımız kalemlerin geleceğimize ışık olacağının 
farkındayız ve bu yüzden bugün burada cübbelerimizi çıkarıp kalemlerimizle 
tarihe iz bırakmak için toplandık.

Ben konuşmama, öncelikle Kurultay’ın yapıldığı coğrafyadan bahse-
derek başlamak; insan haklarının ve hak savunuculuğunun özünde nasıl 
bir “hayatta kalma yöntemi” olduğundan ve “yokluğunun trajedisi”nden 
bahsetmek isterim.

Bugün insan hakları ve hak savunuculuğunu konuşacağımız bu coğrafya, 
kocası ve kocasının ailesi tarafından işkence yapılarak tuvalete kilitlenen 
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ve bulunduktan hemen sonra açlıktan ölen, henüz 24 yaşındaki Melek’in 
ülkesidir.

Burası, Ayaz Bebek’in doğduğu coğrafyadır. İsmiyle müsemma Ayaz 
Bebek’in, bu yüzyılda, soğuktan donarak öldüğü.

Bir çocuğunun eline kurutma makinasını verip diğer çocuğunu ısıttırırken 
içeriki odada sessizce kendini asan Emine AKÇAY’ın da ülkesidir burası.

Burası, zorla lağım temizlettirildiği için mikrop kapıp ölen ve ölmeden 
önce son sözü “Beni unutmayın” olan ve hiçbir zaman unutmayacağımız 
taşeron işçi Zafer AÇIKGÖZOĞLU’nun ülkesidir.

“Yaşamama izin vermediler” diyerek geriye bir video bıraktıktan sonra 
intihar eden trans kadın Eylül CANSI’nın ve yakılarak öldürülen Hande 
KADER’in coğrafyalarıdır bu coğrafya. Ve cinsel yönelimi yüzünden babası 
tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürülen Ahmet YILDIZ’ın.

Tacizcisini göreceği duruşmadan önceki gece korkudan kalp krizi geçirerek 
ölen 8 yaşındaki Yağmur bu ülkede büyüyemedi.

15 yaşında, hayatında sadece bir fotoğrafı olan Ahmet YILDIZ’ın çocuk 
bedeni, bu ülkede makinaya kapıldı. İşverenine yapılan taksit sayısı, cep 
telefonu alırken yapılan taksit sayısından fazlaydı.

Bir yuva bulsa isimleri olacak ama bulamadıkları için öldürülmüş, tecavüz 
edilmiş, işkence edilmiş, kolları kesilmiş, demirlere asılmış kedi ve köpeklerin 
de ülkesidir burası.

Ve atların. Adalarda, senelerdir gözlerimizin önünde açlıktan, susuzluktan 
ve yorgunluktan bayılan güzel atların, artık o atlar kadar güzel ve masum 
olmayan ülkesidir.

Kıyılmış zeytinliklerin, kurutulmuş göllerin, ranta açılmış ormanların, 
sular altında bırakılmış Hasankeyf ’in, beton dökülen Göbeklitepe’nin 
coğrafyasıdır.

Yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak intihar süsü verilmiş 
örgütlü bir cinayete kurban giden Didem YAYLALI’nın hiç adalet dağıta-
madığı topraklardır buralar.

Onurlu subay Ali TATAR’ın intihar süsü verilmiş bir başka cinayetle 
canının alındığı, iftiraların iddianame olup can aldığı, özgürlük aldığı 
coğrafyadır burası ve aynı kumpas davaları sürecinde cüzam gibi bir belayı 
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bu ülkeden temizleyen hayalci ve idealist doktor Türkan SAYLAN’ı kay-
bettiğimiz, çok özlediğimiz.

Bu kurultayın on kilometre ötesinde Uğur MUMCU’yu öldürdükleri.

Sokakları Necip HABLEMİTOĞLU, Muammmer AKSOY, Ahmet Taner 
KIŞLALI, Bahriye ÜÇOK ve Turan DURSUN ve onlarca Cumhuriyet 
şehidinin kanlarıyla kırmızıya boyalı.

Burası, yemek kartında bir lira kırk kuruş kalan, gittikçe çürümekte 
olan bir toplumda zorbalığa maruz kalan ve artık daha fazla bizimle yaşa-
mamayı seçen Sibel ÜNLİ’nin bundan bir hafta önce 20 yaşında terk etiği 
topraklardır.

Bir avukat odasının adını gencecik yaşında haciz mahallinde katledilen 
Avukat Cengiz KAYA’dan aldığı ülkedir burası ve meydanında barış isterken 
bir bombayla katledilen meslektaşımız Uygar COŞGUN’un.

Ve coğrafya Tahir ELÇİ’nindir,

Tahir ELÇİ, bu coğrafyanın.

Ve ne yazıktır ki, trajediler sadece bu coğrafyayla da sınırlı değildir. Bir 
veba salgını gibi gezegeni saran kaos hali tüm insanlığın sorunudur.

Bu konuşmanın yapıldığı tam şu anda bir kıta yanıyor. Yangının tamamen 
söndürülmesine kadar bir milyar canlının hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

Polis şiddeti her yerde. Şili’de, Fransa’da, İspanya’da, Peru’da, İran’da.

Serisi çekilmiş ve çoktan modası geçmiş bir korku filminin zorlama tekrarı 
gibi, bir dünya savaşının eşiğindeyiz.

Artık daha kirli, daha şiddetli, neo-liberal politikalarla, biçim değiştirmiş 
yeni sömürgecilikle, sömürüyle, zorbalıkla ve hukuk kıyafeti giymiş polis 
devletlerinin güç gösterileriyle bezenmiş bir dünyada; tüm renklerimizden, 
dillerimizden, coğrafyalarımızdan ve hayallerimizden arınarak tüm insanlıkla 
birlikte kaosta eşitleniyoruz.

İşte bu yüzden, sadece bizlerin değil tüm gezegenin kurtuluşu tüm sınır-
lardan ari bir şekilde insan hakları ve hak savunuculuğudur, insan onurudur, 
eşitliktir, hukuk devletidir; türcülüğün son bulması ve doğanın kurtuluşudur.

Ben biraz da geçen Kurultay’dan sonra yaşadıklarımızdan bahsetmek 
isterim.
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Aradan geçen 2 seneye, başka ülkelerin takviminde belki yüzyıllara tekabül 
edecek yıkımlar ve trajediler sığdı.

Geçen Kurultay’dan bu yana, ülkenin rejimi değiştirildi.

Habis bir tümör gibi senelerdir ülkenin her kademesini saran ve sarmasına 
göz yumulan katil terör örgütü FETÖ’nün dünya durdukça lanetlenecek 
artıkları ve ardılları ile devletin her kademesinde savaşmak zorunda kalındı. 
Girdikleri yeri çürüten bu zihniyetin geçmişimize, bugünümüze ve geleceği-
mize verdikleri zarar, tarihin en karanlık ve lanetli sayfalarında yer alacaktır.

Diyanet, kız çocuklarının 9; erkek çocuklarının 12 yaşında evlenebile-
ceğine dair fetva verdi.

Fetvayı verenler devlet görevlisiydi. Yer yerinden oynamadı. Oynamalıydı.

“Bir vekil beni dinleseydi kendimi yakmayacaktım” diyen bir işçi kendini 
TBMM önünde ateşe verdi.

Avukatların, akademisyenlerin ve gazetecilerin tutuklanma oranı tacizci-
lerden ve hatta katillerden fazlaydı.

Çorlu’da tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. Oğuz Arda SEL’in 
minik bedenini iki parça halinde annesine teslim ettiler. Kimse, halen, inatla 
sorumluları bilmiyor.

Dört kardeş, ekonomik problemlere daha fazla dayanamayarak siyanürle 
hayatlarına son verdi.

Bir baba, aynı siyanürle, aynı sebeplerle önce ailesini katletti sonra intihar 
etti.

Çocuğuna bir pantolon alamamayı gururuna yediremeyen İsmail 
DEVRİM, kendini astı. Urganı, bir pantolon parasıydı.

Akademisyenler üniversite çatıları altında öldürüldüler. Ceren DAMAR 
ŞENEL’in bedenindeki bıçak yaralarını bir “bilim yuvası”nda saydılar. 
Katiliyse bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Bahanesiyle; onurla, 
mutlulukla ve kötülere karşı durduğumuz “yer”in verdiği gururla hepinize 
arz ederim.

Yazlık Saray için Okluk Koyu’nda 50 bin ağaç kesildi. Yok edilen ağaçlara; 
o ağaçlar üzerindeki kuş yuvaları dâhildi.

Sadece iki senede 1264 kadın katledildi.
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Emine BULUT’un son sözü “Ölmek istemiyorum”du. Kanı, kızının üze-
rine bulaştı. O sırada kızıysa “Anne, ölme! ” diye bağırıyordu. Annesi, öldü.

Siteler’de sigortasız ve karın tokluğuna çalıştırılan 8 Suriyeli işçi yanarak 
hayatını kaybetti. Ölümleri, ulusal basının büyük bir kısmında kendine yer 
bulamadı. Çünkü onları haber yapacak gazeteciler hapsedilmişlerdi.

Rabia NAZ’a ne oldu?

2017’den bu yana sadece iki senede yaprak döktük, dallarımız kırıldı 
ancak biliniz ki toprağa daha çok kök saldık.

Kurultay’ın yapıldığı coğrafyadan ve geçen Kurultay’dan sonra yaşanılan-
lardan çıkardığımız ders; cübbelerimizin sadece mesleklerimizi icra ederken 
giydiğimiz evrensel bir giysi olmadığıdır.

Zira açıktır ki, biz, Avrupalı meslektaşları gibi çoktan yerleşmiş bir hukuk 
sisteminde mesleklerini icra eden avukatlar değil, o hukuk sisteminin insan 
haklarına yaraşır şekilde inşası ve devamı için mücadele vermek zorunda 
kalmış ve tartışması yüzyıllar önce bitmiş en temel evrensel değerler için 
boğazları patlarcasına bağırmak zorunda kalan hak savunucularıyız.

Bizim için “adalet”; zaten çoktan var olan ve konumu tartışmasız, hayata 
yaygın bir ide değil, uğruna gerekirse özgürlüklerimizden ve hatta hayat-
larımızdan ödün vermek zorunda kaldığımız, bu ülkenin karış karış her 
toprağında cübbelerimizde “nöbetini” tuttuğumuz kutlu davamızdır.

Bizler; hak için, özgürlük için, adalet için, belli bir kişiye ya da zümreye 
iltimas geçilmesin diye gece ve gündüz, sabah ve akşam, yedi gün, 24 saat 
gözlerini bir saniye dahi kapatmaması gereken, varlıklarıyla hâkimleri ve 
savcıları sıradan kamu görevlileri olmaktan azat ederek yargıyı yargı yapan 
kutsal savunmayız.

Bizler, adliyeler arasında koşturur, bir türlü teamülü oluşturulmamış ve 
hatta olan teamülü de yıkılsın diye delik deşik edilmiş bir hukuk sistemini 
hiç yılmadan, inadına ayakta tutan tarafız.

Adliyede ve sokakta, madende, katledilen ormanlarda, yıkılmış şehirle-
rin miraslarında, Anıtkabir’deyiz ama asla herhangi bir iktidara ait çatının 
altında değiliz.
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Biz ki, tüm bunları yapmaya muktediriz. Tarihin her yerindeyiz. Her 
yerinde olduğumuz tarih, kuşkusuz ki bizleri gelecek nesillere, gecenin en 
karanlık olduğu noktada elimizde fenerlerle adaleti ararken anlatacaktır.

 Tüm bunları yaparken yöntemimiz bilimdir. Bu sebeple bugün, diğer 
her günden daha önemlidir. Zira biz, “Ben; manevi miras olarak hiçbir 
nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. 
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, beni benimsemek 
isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul eder-
lerse, manevi mirasçılarım olurlar.” diyen bir Ata’nın, manevi mirasçıları 
olmaya ant içmiş evlatlarıyız.

 Önümüzdeki dört gün boyunca sadece oturum başlıklarını dahi say-
sam  dakikalarca vaktinizi almam gereken 38 oturum başlığıyla güneşin 
altında tartışılmadık hukuki sorun bırakmayacağız.

 Başta, bu Kurultay’ın meydana gelmesinde hayati katkıları olan, sunum-
larıyla bize ışık tutacak Sayın Konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ve Kurultay’ın meydana gelmesinde insanüstü emeği olan Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu üyelerine, Kurultay’ın Düzenleme Komitesi’ne, Bilim 
Kurulu’na, Kurultay’da görev alan stajyer avukat meslektaşlarım ile Baro 
personeline ve bu Kurultay’ı varlıklarıyla anlamlı kılan dinleyicilere Ankara 
Barosu’nun her üyesi adına sonsuz şükranlarımı sunarım.

 Birimiz diğerinin önünde olmadan, omuz omuza ve sonsuza kadar 
bilimin izinde hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞM ASI

Sayın Başkan, değerli konuklar, mensubu olmaktan büyük bir onur 
duyduğum Ankara Barosu’nun değerli üyeleri, değerli katılımcılar; ben de 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Ankara Barosu’nun artık klasik haline gelen ve Türkiye’deki diğer baro-
ların hiçbirinde olmayan bir uygulaması, Hukuk Kurultayı. Çok değerli 
katılımcılar, konuşmacılar, birkaç gün içerisinde konuşmalarını yapmak 
suretiyle çok zengin bir hukuki değerlendirmeleri ve Türkiye’nin hukuki 
yönden tahlillerini yaparak Türkiye’mizin demokratikleşmesine, insan hakları 
ihlallerine dönük uygulamalarına, kötü yönetim alışkanlıklarına karşı bir 
şerh düşüyorlar. Biz de bunları özellikle yayımlandıktan sonra da dikkatlice 
takip ediyoruz ve dağarcığımızda, siyaset hayatımızda her zaman bir rehber 
niteliği olan çok değerli konuşmaları kitaplardan okuyarak da ayrıca ken-
dimizi yetiştiriyoruz. Ankara Barosu bu konuda Türkiye’de, insan hakları 
konusunda, demokrasi konusunda, hukukun evrenselliği ve bütünlüğü 
konusunda herkesin önünü açacak çok değerli çalışmalar yapıyor. Bütün 
baro başkanlarımızı, bu toplantıları düzenleyen geçmişten bugüne değin 
bütün baro başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve bu toplantılara 
katılan siz değerli meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum.

Değerli katılımcılar, bu yılki gündem “İnsan Hakları ve Hak Savunucu-
luğu”. Sayın Başkan benden kısa bir konuşma yapmamı talep edince aklıma 
şöyle bir anekdot geldi: Türkiye’mizin en önemli aydınlarından biri olan 
Tarık Zafer TUNAYA Fransa’da gezinirken bir kitapçının önünde durur ve 
o kitapçının camekanına baktığı zaman küçük bir kitabın üzerindeki yazıyı 
görünce irkilir. Dikkatlice bakar Tarık Zafer TUNAYA “yanlış mı görüyo-
rum?” diye. Bu Fransız Anayasası’dır ve o Fransız Anayasası’nın üzerinde 
Tarık Zafer TUNAYA’nın tüylerini diken eden şu cümle yer alır: “Bu kitap 
insan derisi ile kaplıdır.”

Tarihte pek çok imparatorluk, krallıklar, feodal beyler ülkelerini yönetir-
ken hep şöyle düşünmüşlerdir: Bütün yurttaşlar onların tebaalarıdır. Ancak 
krallar, imparatorlar, onlara kendi istedikleri kadar hak verirse onların hakları 
vardır. Yani tebaanın talep edeceği bir hak yoktur. Kral ne kadar lütfederse, 
o kadar hakkı, insan hakkı vardır. İşte tarihte bizim karşımıza çıkan despot 
kralların bu ulufe dağıtan, insan haklarına karşı duran anlayışlarıyla yıllardır 
mücadele edilmiştir. O mücadeleler kimi zaman kanlı savaşlara, kimi zaman 
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ihtilallere neden olmuştur ve o mücadeleler sonunda, bugün de yürütülen 
büyük mücadeleler sonunda Tarık Zafer TUNAYA’nın okuduğu o kitaptaki 
gibi insan hakları insan derisiyle bedel ödenerek kazanılmıştır. Kolay değildir. 
İnsanın doğuştan gelen haklarının olduğunu kabul ettirmek çok uzun yıllar 
süren mücadeleler sonunda olmuştur. Bugün de halen bu mücadeleye devam 
etmektedir. Kendisini demokratik bir biçimde tanımlayan çoğu başkanlar, 
başbakanlar, cumhurbaşkanları dahi bugün de insan haklarına karşı duyarlı 
değildir ve insan hakları kelimesinin geçtiği yerde yönetimleri ayağa kaldıran 
düşünceler, duygular her zaman bugün de mümkündür. Şimdi bir yandan 
savunman olacağız, bir yandan insan hakları.

İşte tam da Ankara Barosu adını koymuş: Türkiye’mizde önemli süreçler-
den geçiyoruz. Türkiye’mizin de insan hakları karnesi çok parlak değil. Bütün 
dünyanın saygın kuruluşları tarafından eleştirilen insan hakları ve hukuk 
ihlalleri, ne yazık ki ülkemizin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. 
Özellikle adalete erişim konusunda bütün dünya uygulamalarına bakıldığı 
zaman, Türkiye’nin ne yazık ki hak ettiği ölçüde bir saygınlık kazandığı 
adalet anlayışından bahsetmemiz söz konusu değil. İşte bunlarla mücadele 
edeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye’mizin itibarı için, kimse 
için değil, kendi insanlarımız ve Türkiye’mizin itibarı için. Hukukun üstün-
lüğü, vazgeçemeyeceğimiz kavram. İnsan hakları, vazgeçemeyeceğimiz kav-
ram. Demokrasi, vazgeçemeyeceğiz bir kavram ama bunların hepsinin içini 
doldurmak kaydıyla; söylemlerle değil uygulamalarla. Dışarıdan bakıldığı 
zaman Türkiye’nin insan hakları ihlallerinde hiçbir zaman sorun yaşamadığı 
bir ülke olarak görülmesini sağlayana kadar. Hukuka, adalete erişimde, 
hukuka güvende Türkiye’miz en saygın ülkeler arasında yer alıncaya kadar. 
Bu mücadele bugün de var, yarın da sürmesini asla istemem. Türkiye’miz 
çünkü Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye, dünyanın en itibarlı 
ülkelerinden biri olmaya layık bir ülkedir. Bunu sağlayacak kadrolarımız var, 
birikimimiz var, kültürümüz var, tarihimiz var ve insanlarımız var. Bunu 
sağlayacak demokrasi güçlerimiz var. Elbirliğiyle Türkiye’mizi dünyanın en 
saygın ülkeleri arasına getirmek hepimizin başlıca görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle kurultayımızın çok başarılı sonuçlar getireceğine 
inandığım konuşmalarla, Türkiye’mizin önünü açacak çok değerli saptamaları 
yapacağına inanıyorum. Bütün katılımcıları ve toplantıyı düzenleyen Ankara 
Baromuzu yürekten kutluyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Levent GÖK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili
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Baronuz tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu 
başlıklı Ankara Barosu 11 inci Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020 Etkin-
liklerine ve açılış kokteyline nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha 
önceden belirlenmiş programlarım nedeniyle davetimize icabet edemiyorum.

Hukuka yaptığı nitelikli katkılar dolayısıyla Ankara Barosu temsilcileri 
ve üyelerini tebrik ederim. Kurultayın hayırlara vesile olmasını diler, tüm 
misafirlere en içten selam ve hürmetlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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Sayın Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı, Ankara.

Sayın Başkan; “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” ana başlığı altında 
Ankara’da düzenlediğiniz 11 inci Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın ülkemizin 
ve bölgemizin hukuki sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağına inanıyor, 
tüm katılımcılara yapacakları sunumlarda başarılar diliyorum. 

Biliyorsunuz ki ben, üzerinde sadece “Adalet” yazılı bir afişle Ankara’dan 
İstanbul’a yürümüş bir siyasetçiyim. Yürüyüşüm, ülkemizde yaşanan insan 
hak ve ihlallerine yönelik bir itirazı ifade ettiği kadar, bu ihlallerin muhatabı 
olan ancak seslerini çıkartamayan yurttaşlarımız adına, siyasi iktidara yönelik 
bir çağrılar bütününü de içeriyordu. 

Bu çağrılar bütünü arasında şüphesiz en önemli olanı, Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesiyle de güvence altına alınmış olan bireyin 
adalete erişim hakkının her ne koşulda olursa olsun engellenemez oluşudur. 
Çünkü adalete erişim hakkı, sadece bireyin yargı organlarına ulaşma hakkını 
ifade etmez. Aynı zamanda ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması ile 
usul ve kuralları açısından yargılamanın bağımsız ve adil bir şekilde yapıl-
masının evrensel normlarını da kapsar. Dolayısıyla adalet erişim hakkının 
ortadan kaldırıldığı ve/veya kısıtlandığı bir yargı düzeninde, alınmış karar-
ların büyük bir bölümü bir insan hakları ihlali örneği olarak da karşımıza 
çıkar. Bu bağlamda KHK ve benzeri uygulamalar kapsamında, ülkemizin 
bugünkü hukuksal durumuna baktığımızda üzülerek söylemeliyim ki tablo, 
adalete erişim hakkının kullanılmasının bizzat siyasi iktidarca engellenmesi 
şeklindedir. 

Bu engellemenin sonucu olarak, kendisini yasalar önünde eşit hissetme-
yen, herhangi bir suç isnadında bağımsız mahkemeler tarafından hakça ve 
adaletçe yargılanacağına inanmayan, evrensel hukuk ilkelerine dayanmayan 
kovuşturma ve tutuklamalara karşı kendisini savunmasız gören, suçluluğu 
yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkını kullanması kısıt-
lanmış; düşünce, vicdan ve dini özgürlükleri, kanaat ve ifade özgürlükleri 
göz ardı edilmiş bir yurttaş profili önümüzde durmaktadır. 

Ancak bu olumsuz tabloya rağmen, Adalet Yürüyüşü ile de katkı sağlamış 
bulunan toplumumuzun hak, hukuk, adalet talebi tüm farklı kesimlerde 
karşılık buluyor. Sadece hukuki alanda değil, hukuk dışı alanlarda da hak 
savunucuları daha çok sorumluluk üstleniyor. Örneğin kadın, çocuk, çevre 
sorunları ile kötü muamele, işkenceye karşı toplumsal duyarlılık yükseliyor. 
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Başta Barış Akademisyenleri olmak üzere, diğer KYK mağdurlarının hak 
arayışlarına yönelik destek artıyor. Bu umut verici gelişmeler siz değerli 
hukuk insanları ve akademisyenlerin yol açıcı faaliyetleri ile bütünleşecektir. 
Bu ortak çaba inanıyorum ki bizi hak, hukuk, adaletin kalıcı hale geldiği 
bir Türkiye’ye ulaştıracaktır.

Bu düşüncelerle Kurultayınızın başarılı geçmesini diliyor, tüm katılımcılara 
ve Ankara Barosu’nun seçkin üyelerine sevgilerimi sunuyorum.

Saygılarımla.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
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Sayın Ankara Barosu Başkanı; nazik davetiniz için çok teşekkür ediyor, 
sizleri, kurultaya katılan tüm davetlileri, oturumlarda görev alan modera-
törleri ve konuşmacıları muhabbetle selamlıyorum. İnsan Hakları ve Hak 
Savunuculuğu başlığıyla düzenlediğiniz Ankara Barosu 11 inci Uluslararası 
Hukuk Kurultayı 2020 etkinliklerinin başarılı ve verimli bir şekilde gerçek-
leştirilmesini temenni ediyorum. Kurultayın yüklendiği misyona önemli 
katkılar sağlayacağına ve hedeflediği sonuca ulaşacağına yürekten inanıyor, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Abdülhamit GÜL
Adalet Bakanı
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İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu başlıklı Ankara Barosu 11 inci 
Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020 davetiniz için teşekkür ederim. Daha 
önceden belirlenmiş il dışı programımın olması nedeniyle katılamayacağımı 
üzülerek bildirir, tüm davetlilere ve size sevgi ve selamlarımı sunarım.

İsmail Rüştü CİRİT
Yargıtay Başkanı
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Birinci Gün Oturumları 
(09 Ocak 2020)

Özdemir ÖZOK Salonu Ana Konuşmacı Oturumu
Muammer AKSOY Salonu 3 Oturum
Teoman EVREN Salonu 3 Oturum

Salih SIRRI Salonu 3 Oturum
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ANA KONUŞMACI

Dünya ve Türkiye Örneğinde İnsan 
Hakları Savunuculuğu

Michel FORST
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları  

Özel Raportörü

a. Özgeçmişi

Michel FORST, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları özel 
raportörüdür. Aynı zamanda Fransa Ulusal İnsan Hakları Kurumu genel 
sekreteridir. FORST, insan hakları savunuculuğu, engelli çocukların hakları, 
yoksulluk ve yaşlılık konuları dahil olmak üzere insan haklarının çeşitli alan-
larında engin bir tecrübeye sahiptir. Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma 
Komisyonu, SIMADA, UNESCO İnsan Hakları Savunucuları 1. Dünya 
Zirvesi ve Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere insan hakları ala-
nındaki çeşitli örgütlerde önde gelen bir isim olmuştur. FORST, dilbilim, 
teoloji ve sağlık araştırmaları programlarında öğrenim gördükten sonra, 
kariyerine Almanca öğretmeni olarak başlamıştır. Ardından, çocuk bakımı, 
yaşlılar ve yoksullar alanında sosyal sağlık hizmetleri kurumları yöneticiliği 
yapmıştır. 1989 yılında Uluslararası Af Örgütü Fransa’nın yönetici müdürü 
olarak görev almıştır ve bu görevini 10 yıl boyunca sürdürmüştür. Bu süre 
zarfında, 1998’de Paris’te, özellikle İnsan Hakları Savunucuları 1. Genel 
Kurulu’nun organizasyonu da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları 
projesinde yer almıştır. Söz konusu genel kurul, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 50. yıldönümü kutlamaları esnasında gerçekleşmiştir. 
1999’da Kansere Karşı Fransa Birliği’nin yönetici müdürü olmuştur. 2001 
yılında UNESCO’da sosyal ve beşeri bilimler alanında yönetici olarak 
göreve başlayıncaya kadar bu kurumda kalmıştır. 2003 yılında göçmenler 
ve sığınmacılara yardım konusunda uzmanlaşmış bir Fransız kuruluşu olan 
SIMADA’nın genel sekreteri olmuştur. Fransa Ulusal İnsan Hakları Kurumu 
Genel Sekreteri görevinden 2005 yılında ayrılmıştır. FORST, 2008 ve 2013 
yılları arasında Haiti’deki insan haklarının durumu konusunda Birleşmiş 
Milletler bağımsız uzmanı olarak görev yapmış ve 2012-2013 yılları arasında 
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İnsan Hakları Konseyi Özel Usuller Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak 
görev yapmıştır. Michel FORST, Haziran 2014’te İnsan Hakları Konseyi 
Başkanı tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları özel 
raportörü olarak atanmıştır. Ayrıca The International Service for Human 
Rights yönetim kurulunun eski üyesi ve Frontline Defenders Kurulu’nun 
kurucu üyesidir.

b. Konuşma Metni (Türkçe Çeviri)

Sizinle olmak benim için müthiş bir zevk. Ankara Barosu tarafından 
dünya çapındaki savunucuların durumu hakkında açılış konuşması yap-
maya davet edilmiş olmam büyük bir imtiyaz. Öncelikle bu tartışmanın 
parçası olan tüm katılımcılara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca 
sunumumun sonunda sorularınızı yanıtlamam ve bu konuyu sizinle tartış-
mam için yeterli zaman kalacağını da umuyorum. Kısa sunumuma dünya 
çapındaki savunucuların, özellikle insan hakları savunucularının ve insan 
hakları avukatlarının genel durumundan bahsederek başlamak istiyorum. 
Daha sonra Türkiye’de ve dünyanın geri kalanında insan hakları savunu-
cularının ve sivil toplumun daha iyi korunmasına yönelik iyi uygulamalara 
ve gelişmelere odaklanacağım. Ayrıca soru ve cevap için de yeterince zaman 
ayırmak istiyorum. Bu şekilde, yapıyı olabildiğince sağlam ve net tutmak 
için elimden geleni yapacağım.

Bunun Türkiye’ye resmi bir ziyaret olmadığını da anlayabilirsiniz. Ülkedeki 
savunucuların durumunun değerlendirilmesi için devlet tarafından davet 
edilmedim. Bu nedenle, pratikte devletler tarafından resmi tartışmalara 
davet edilmediğimizde kural, ülkedeki duruma veya vakalara dair doğru-
dan yorumda bulunmamaktır. Bu hususu bilmeniz gerekiyor. Tartışmanın 
ilerleyen noktalarında buna tekrar değineceğim.

Haydi başlayalım. İnsan hakları savunucuları kimdir? Ana konu bu. Son 
birkaç yıldır BM’de her geçen gün daha fazla devletin sorduğu bir soru bu. 
Buna rağmen bu devletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde kutsal 
addedilen hakları ve değerleri korumaya çalışan insanların korunmasını 
aslen reddetmeye meyillidir. Savunucuların rolüne dair kamu farkındalığını 
artırmayı hedeflerken karşılaşabileceğiniz ilk zorluk, genellikle savunucu-
nun ne olduğunun anlaşılmamasıdır. Bu durumda bu kavram uluslararası 
savunucularla BM nezdinde iyi anlaşılıyor olabilir, fakat birçok savunucu 
kendini insan hakları savunucusu olarak görmemekle kalmamakta, bazen 
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bu çalışmaların insan haklarıyla ilgili olduğunu bile görmemektedir. Örnek 
vermek gerekirse birçok ülkeye seyahat ediyorum. Yerel liderlerle tanıştı-
ğımda bazen şöyle diyorlar, “Ah, sadece kendimin ve ailemin hayatı için 
savaşıyorum. Bu bizim ülkemiz, bu bizim kültürümüz”. Ve kendi kav-
galarını insan hakları için değil, topluluklarının yaşamlarını iyileştirmek 
olarak görüyorlar. Fakat insan hakları savunucusunun tanımı kasıtlı olarak 
oldukça geniş yapılmıştır. Aslına bakarsanız, tek başına veya toplu olarak 
farklı seviyelerde insan haklarını korumak, teşvik etmek ve uygulamak için 
çalışan herkesi kapsamaktadır. Bunun anlamı, insan hakları savunucusunun 
mesleği veya statüsü ile değil, eylemleri ile tanımlanıyor olmasıdır. Size 
Türkiye’deki bir insan hakları savunucusunun adını söylemenizi istesem, 
bir yolsuzluk vakası hakkında gerçekleri söyleyen bir gazeteciyi, müvekkil-
lerinin adil yargılanma hakkını savunan bir avukatı veya bir insan hakları 
STK’sı için çalışan bir aktivisti örnek vereceksiniz. Bunların hepsi insan 
hakları savunucusudur ve aslında çoğunluğu insan hakları alanında unvan 
sahibi olmayan sıradan insanlardır. Bunlar öldürülen aile üyeleri konusunda 
gerçeği isteyen, bölgelerindeki bir maden projesine karşı çıkan, ayrımcılığa 
karşı seslerini yükselten veya en basit haliyle ülkedeki bir bölgenin bağım-
sızlığı için barışçıl bir şekilde savaşan erkekler, kadınlar ve sayıları giderek 
daha fazla artan çocuklardır. Tüm bu insanlar, insan haklarının etkili bir 
şekilde uygulanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Savunucuların 
özünü ve haklarını ortaya koyan temel belge, 20 yıldan uzun bir süre önce 
fikir birliğiyle kabul edilen bir BM Beyannamesi’dir. Türkiye de bu BM 
Beyannamesi’ni kabul eden ülkelerden biridir. Bu Beyanname’nin kabul 
edilmesi, ülkelerinde resmi olarak tanınan insan haklarını savunma hakkını 
müdafaa eden sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerinin on yıllardır 
yürüttüğü mücadeleden sonra kazanılan büyük bir başarıdır.

Ben de bu tartışmanın bir parçasıydım ve insan hakları savunucularının 
rolünü ve korunmaları gerektiği gerçeğini kabul etmezsek, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ni geçersiz bir belge olarak kalacağı yönünde ısrarcı 
olduk. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi devlete yönelik yeni veya bağla-
yıcı insan hakları yükümlülükleri doğurmamış, mevcut insan haklarını yeni 
bir perspektif ile sunmuştur. Birleşmiş Milletler’in amaçları için çalışırken 
bunun yanı sıra sivil toplumun güçlü ve gerekli rolünü tanımıştır. Temel 
olarak insan haklarını savunma sorumluluğunun herkese ait olduğunu ve 
insan haklarını savunanların teşvik edilip korunması gerektiğini söylemiştir. 
Bu, benim için beyannamenin tam adının anlamıdır, yani: Evrensel Olarak 
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Tanınan İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Teşvik Edilip Korunması 
İçin Bireylerin, Grupların ve Toplum Bileşenlerinin Hakları ve Sorumluluk-
ları Beyannamesi. Oldukça uzun bir başlık. Aynı zamanda Beyannamenin 
içeriği de önemli. Ama maalesef birçok insan buna yabancı. Beyanname, 
devletlerin ifade özgürlüğüne saygı duyma ve teşvik etme yükümlülüğü-
nün yanı sıra insan hakları savunucularının toplanma, talepte bulunma, 
insan haklarıyla ilgili bilgi toplama ve paylaşma, uluslararası finansman 
da dahil olmak üzere finansman alma ve devletin eylemlerini eleştirme 
yükümlülüğünü tanımaktadır.Beyanname aynı zamanda devletin insan 
hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen her türden saldırıyı, misillemeyi, 
ayrımcılığı veya tehdidi önleme ve bu hakları ihlal edenleri etkin olarak 
soruşturup yaptırımda bulunma yükümlülüğünü de ortaya koymaktadır. 
Ve bu haklar yalnızca insan hakları savunucularına özgü değildir. Fakat bu 
haklar, Beyannamede insan hakları savunucularının mevcut haklarını ve 
onlara karşı yapılan tehditleri tanımanın yanı sıra bu eylemlerin önemine 
de değinmiştir. Fakat Beyannamenin kabul edilmesinden 21 yıl sonra bile 
giderek daha fazla ülkede birçok insan hakları savunucusu hakları kullan-
makta zorlanmaktadır. Elbette, küresel, bölgesel ve ulusal raporlar insan 
haklarını savunup teşvik edenlere yönelik risklerin arttığını göstermektedir. 
Birçok durumda bu kişilerin ölümleri bile soruşturulmamakta ve adalet 
sağlanamamaktadır. Fakat benim için bu cinayetler buzdağının yalnızca 
görünen kısmıdır. Aslında, hak savunucularına yönelik birçok cinayet rapor 
edilmemekte veya belgelenmemektedir. Ve birçok hak savunucusu eylemleri 
nedeniyle her türden tehdide ve misillemeye maruz kalmaktadır. Birkaç hafta 
önce Güney Afrika’da İşkence ve Zorla Kaybolma Mağdurları’nı destekle-
diği için kendisi ve ailesi her gün taciz edilen bir avukatla tanıştım. Ayrıca 
topluluğunun atalarına ait bölgede hidroelektrik santral yapımına karşı 
çıktığı için ölüm tehditleri alan bir yerli liderle de tanıştım. Bunun ötesinde, 
internette hükümeti eleştirdikleri için tutuklanıp cezaevine gönderilen birçok 
blog sahibi, hatta 18 yaş altı genç blog sahibi de gördüm yalnızca tweet’leri 
yüzünden tutuklanıyorlar ve bazen öldürülüyorlar.

Bazı savunucu kategorileri çevre savunucuları gibi güçlü ekonomik veya 
siyasi çıkarlara karşı gelmelerinden dolayı veya kadınlar, eşcinseller, lezbi-
yenler, transseksüeller veya çok uzak bölgelerde yaşayan yerli gruplar veya 
azınlık grupları gibi kategorik gruplar ülkelerindeki sosyal pozisyonlarından 
ötürü daha çok hedef alınmaktadır. Kadınlar bazında, insan haklarının 
savunulmasına yönelik katkıları çok uzun zaman boyunca gizli kalmıştır. 
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Fakat buna rağmen eylemleri için sıklıkla hedef alınmışlardır. Birçok insan 
kadınların halen kamusal bir rol oynamadığını düşünmektedir. Buna rağmen 
kadın hak savunucuları insan hakları savunucusu olmalarının yanı sıra kadın 
oldukları için de hem de kendi topluluklarında, kendi kuruluşlarında, kendi 
erkek çalışma arkadaşları, insan hakları savunucuları tarafından saldırıya 
uğramaktadır. Örneğin bir grup hak savunucusuyla tanıştığımda, genellikle 
bir noktada kadınlarla ayrıca görüşmek isterim, bu şekilde etraflarındaki 
erkek çalışma arkadaşlarının etkisi olmadan görüşlerini ve hikayelerini din-
leyebilirim. İnanın bana, bu çok değerli bir şey. Fakat bu genellikle erkek 
çalışma arkadaşları tarafından olumsuz algılanıyor, kadın savunucuların 
rolünü tanımak için BM hak topluluklarında bile kat edilecek çok fazla 
mesafe var. İnsan hakları savunucuları sıklıkla damgalanıyor. Terörist ola-
rak gösteriliyorlar. Barışçıl protestolar yaptıklarında vatan haini oldukları 
söyleniyorlar, göçmenlerin ve mültecilerin haklarını savunduklarında eko-
nomik kalkınmayı engelledikleri iddia ediliyor, en basit haliyle toprakları 
için savaştıklarında, hukuki ve adil yargılama sürecinin sağlanması için yasal 
yardım ve danışmanlık sağladıklarında suçluları savunmakla suçlanıyorlar. 
Savunuculara karşı yürütülen bu anlatım, insan haklarını bizzat ihlal eden 
kişiler tarafından da giderek daha fazla kullanılıyor. Fakat günümüzün dün-
yası bağlamında, savunucuların rolünün her zamankinden daha da önemli 
olduğu görülüyor. Son birkaç yılda, köktendinciliğin yükselişine şahit olduk 
ve demokratik rejimlerin gazetecilere saldırıp sivil özgürlüklerde geriye 
doğru gittiğini gördük. Hükümetlerin ve şirketlerin birlikte toplu gözetim 
sistemleri kurduğunu gördük. Her gün çevremizin hızla yok olduğunu 
hatırlıyoruz ve iklim değişikliğine karşı savaşmamız gerekiyor. Demokrasi, 
sivil özgürlükler, çevre ve çok daha fazlası gibi tüm bu alanlarda, erkekler, 
kadınlar ve çocuklar seslerini yükseltmekte, yaşamlarını etkileyebilecek 
konularda bilgileriyle karşı gelmektedir. Benim için onların katkısı paha 
biçilemez değerdedir. Bugün demokrasi ve insan haklarının karşılaştığı 
tüm zorlukları, yalnızca bu insanları koruyup başka insanları da aynı şeyi 
yapmaya teşvik ederek aşabiliriz.

Fakat birçok ülkede, hak savunucuları cezai yaptırım tehditleri, izleme, 
fiziksel saldırı ve keyfi gözaltı da dahil olmak üzere adli kötü muameleye 
maruz kalmıştır. Ulusal Güvenlik Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 
kullanılmasıyla, hükümetler ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve barışçıl 
örgütlenme haklarını büyük ölçüde sınırlandırmıştır. Başta avukatlar olmak 
üzere diğer birçok insan hakları savunucusu da tehdide ve saldırıya uğramış, 
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dünya çapında durum kötüye gitmiştir. Avukatlar, tüm adli ve yasal sistem-
lerin temel aktörleridir. Elbette ki hepsi insan hakları savunucusu değildir. 
Birçok ülkede, avukatlar nüfusun en saygın bölümüdür. Elit kesimin bir 
parçası olarak görülebilirler. İyi eğitimli görülebilirler. Özellikle eğitim sevi-
yesinin düşük olduğu ve insan hakları standartlarıyla ilgili temel bilgilerin 
eksik olduğu bağlamlarda bu yaygındır. Bu bağlamlarda, avukatlar adalet 
sistemine erişimi olmayan koruyucular olarak görülürler. Avukatlar davaları 
izleyip rapor ederler. Cezasızlığa karşı savaşın baş aktörleridir. Adil olmayan 
kanunların uygulanmasına karşı gelirler. İnsan haklarının kötüye kullanıl-
dığı ihbar edildiğinde insan hakları savaşında en önde cephe alırlar ve tüm 
vatandaşların adalet ve çözüme ulaşmasını sağlarlar. Zorlu siyasi bağlamda, 
avukatlar haklarını talep eden mağdurların taleplerinin desteklenmesi için 
esas rol oynarlar. Çatışma ve çatışma sonrası durumlarında, avukatların 
çalışmaları geçiş aşamasında adaletin sağlanması için olmazsa olmazdır.

Birkaç hafta içinde Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi’nde sunaca-
ğım bir sonraki raporum, çatışma ve çatışma sonrası ortamlarında savunucu-
ların teşvik edilmesini konu alacak ve bu bağlamlarda avukatların rolünü de 
kapsayacak. Avukatlar, yaptıkları işler için misillemeye uğramaktadır. Başta 
terörle mücadele kanununun hedef aldıkları olmak üzere karmaşık dosyaları 
savundukları için barodan atılmakla tehdit edilmektedir. Polis nezaretin-
deki kişilerin soruşturma dosyalarına ulaşmakta, hatta onlarla görüşmekte 
giderek daha çok zorlanmaktadırlar. Savunuculara yasal yardım sağlayan 
avukatlar da birçok ülkede fiziksel saldırı, tutuklama ve kovuşturma riski 
altındadır. Fark nedir? İnsan hakları savunucularının daha iyi korunması 
için ne yapabiliriz? 2014’ten beri insan hakları savunucularının durumu 
konusunda BM’in Özel Raportörü olarak –bu rol ilk olarak 2000 yılında 
oluşturulmuş ve daha sonra İnsan Hakları Konseyi’nin özel bir prosedürü 
haline gelmiştir. Bu yetkinin amacı, dünya çapında savunucuların duru-
munu inceleyip devletler ve ilgili diğer aktörler için tavsiyelerde bulunarak 
1998 tarihli İnsan Hakları Savunucuları Beyannamesi’nin uygulanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Bu yetkinin sağlanması için, birkaç eylem çeşidi 
mevcuttur.– öncelikle, Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi’ne ve New 
York’taki BM Genel Merkezi’ne rapor sunarak kadın insan hakları savu-
nucularının durumu, işletmelerin sorumluluğunun rolü veya mültecilerin 
haklarını savunanların durumu gibi spesifik konuları inceleyebiliyorum.
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19 Ekim’de, bu konuyu ele almaya yönelik birtakım somut konuyla 
birlikte savunuculara karşı işlenen insan hakkı ihlallerinin ve suistimalle-
rin cezasızlığına dair tematik bir rapor sundum. İkinci olarak, hükümet 
daveti üzerine ülkelere resmi ziyaretlerde bulunuyorum. Yetkimin başından 
itibaren çeşitli ülkelere resmi ziyarette bulundum: Burundi, Macaristan, 
Azerbaycan, Avustralya, Meksika, Honduras, Moldova, Kolombiya. Birkaç 
hafta içinde de çok uzun ve karışık bir görev için Peru’ya seyahat edeceğim. 
Bu ziyaretlere ilaveten, ülkedeki savunucuların durumuna dair bir rapor 
sunuyorum, devletlerden tavsiyelerimi uygulamalarını istiyorum ve bazen 
de devletlerin tavsiyelerimi uygulayıp uygulamadıklarını denetlemem için 
takip ziyareti davetlerine icabet ediyorum. Üçüncü ve en önemlisi olarak ise, 
spesifik insan hakları savunucularının durumuyla ilgili iddialardan yakın-
dan haberdar olduğum bireysel irtibatlarda bulunabiliyorum. Bu vaka ve 
iddiaların güvenilirliğini değerlendirdikten sonra, söz konusu ülkelere direkt 
müdahale edemiyorum, haberdar olduğum iddiaları sunup devletlerin duru-
mun önlenmesi veya iyileştirilmesi için atılan adımlar konusunda yorumda 
bulunmasını talep ediyorum. Altı haftalık bir süreden sonra, devletlerle 
yazışmalarım kamuya açık hale geliyor ve “İletişim Gözlem Raporu” adlı 
iki yıllık bir rapor halinde yayımlanıyor. BM’in internet sitesinde bulabi-
lirsiniz. Bu rapora bakarsanız, Türkiye’yle ilgili bir bölüm de var. Türkiye 
bölümüne tıklarsanız, benim ve çalışma arkadaşlarımın Türkiye Hükümeti’ne 
gönderdiği tüm yazıların listesini görebilirsiniz. Daha da ilginç, iddiamla 
ilgili olarak Türkiye’den aldığım tüm yanıtları da görebilirsiniz. Bu şekilde 
mevkiim ve Hükümetiniz arasındaki tüm iletişimi talip edebilirsiniz. Tüm 
bu araçlar zorunlu olsa da ne yazık ki yeterli değildir. Yetkiye daha fazla etki 
sağlamak, savunucuların gerçek ihtiyaçlarına daha çok dahil olmak ve farklı 
paydaşlarla işbirliğini iyileştirmek için geliştirilen dört tavsiye mevcuttur. 
Bunlara büyükelçilikler, STK’lar, barolar ve üniversiteler tarafından davet 
edildiğim akademik ziyaretler de dahildir. Altı yıl içinde, savunucularla 
yerinde irtibat kurmak için 45’ten fazla ülkeyi ziyaret ettim. Aynı zamanda 
ülkelerindeki insan hakları savunucularının korunması için ulusal bir yasa 
veya inisiyatif geliştirmek istediklerinde de devletlere teknik yardım sunuyo-
rum. Ve son olarak, korunması gereken kişiler için her zaman daha erişilebilir 
olmamız gerektiğine inandığım mevkiimin rolünü ve savunuculara nasıl 
yardımcı olabileceğini daha iyi açıklayabilmek adına çeşitli iletişim araçları, 
bir internet sitesi, sosyal medya, bilgilendirici grafikler ve en önemlisi BM 
beyannamesinin birçok dile tercümesini oluşturdum. Diğer aktörler ulusal 



Dünya ve Türkiye Örneğinde İnsan Hakları Savunuculuğu

10 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ve bölgesel seviyelerde önemli roller oynamaktadır: bölgesel mekanizma 
stratejisi, bölge mahkemesi, Avrupa Mahkemesi, uluslararası sivil toplum 
kuruluşları, diplomatik görevleri BM teşkilatları, tematik ve profesyonel 
ağlar gibi. Değerli arkadaşlarım, savunuculara karşı yeni saldırı türleriyle 
karşı karşıya olmamız için daha cesur, daha tepkili olmamız gerekiyor. Şimdi 
gelecek için yeni amaçlar ve yeni stratejiler belirleme zamanı. Öncelikle, 
özel aktörleri sorumlu tutabilmek için yeni bir mekanizma oluşturmamız 
gerekiyor. Devletler savunucuları koruyamıyor olabilir, fakat bu ihlaller 
zaman zaman şirketler, askeri gruplar, organize suç örgütleri ve bazen medya 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ve hepsi de sorumlu tutulmalıdır. İkinci 
olarak, insan hakları savunucuları güçlü, bağımsız ve adil yargı sistemlerine 
güvenebilmelidir. Üçüncü olarak ise, savunucuların çalışmalarının daha 
iyi tanınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tehditlerin ve misillemelerin 
önlenmesi için temel yollardan biri de, ülkedeki savunucuların rolüne dair 
kamusal farkındalığın artırılmasıdır. Bu, sonu olmayan bir süreçtir, hem 
ulusal hem de uluslararası seviyede savunucuların katılımını gerektirmektedir. 
Sivil toplumlar ve savunucularla ilgili anlatıya karşı çıkılmasından nadiren 
bahsediyoruz. Fakat şahsen umuda, dayanışmaya ve olumlu hikayelere 
dayanan kendi anlatılarımızı yaratmamız gerektiğine inanıyorum.

İnsan hakları avukatları konusunda, birtakım somut eylemlerin uygulana-
bileceğine inanıyorum. Misilleme korkusu olmadan profesyonel faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi için uzun vadeli güvenlik sağlanabilir. Çalışmalarının 
her aşamasında kaynak kısıtlılığının üstesinden gelmeleri, dijital ekipman 
satın almaları, adli analizler gerçekleştirmeleri veya uzman istihdam etmeleri 
için finansman sağlanabilir. İnsan hakları avukatlarının kamusal görünürlüğü 
artırılabilir. Ayrıca uluslararası dayanışma ve deneyim paylaşımı uygulamala-
rının güçlendirilmesi için ağlar oluşturulabilir. Stratejik davalar, uluslararası 
insan hakları kanunu, uluslararası ve bölgesel danışmanlık için kapasite oluş-
turulabilir. Bu adımlar tek başına yeterli olmayacaktır, fakat birkaç dakika 
önce bahsettiğimiz risklerin ve zorlukların azaltılmasına yardım edecektir.

Değerli arkadaşlarım, otoriter, milliyetçi ve popülist liderler ve rejimler 
karşısında güçsüz hissetmek çok kolay. Umudu yitirmek çok kolay. Ne 
yazık ki, savunucuların maruz kaldığı tehditlerin yarın sona ermeyeceğini 
biliyoruz, fakat insan hakları savunucularının iradesi ve cesareti de tüken-
meyecek. Bunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. Şair Maya 
Angelou’nun yazdığı gibi: “Cesaretimizin olması, korkmadığımız anlamına 
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gelmiyor”. Ayrıca kendisi şunu da söylemiştir: “Birçok yenilgiye uğrayabili-
riz, ama mağlup olmamalıyız.” Kolektif gücümüzün bu belirsiz ve sıkıntılı 
zamanlarda en değerli varlığımız olduğunu kendimize hatırlatalım. Çok 
teşekkür ederim.

c. Soru-Cevap Bölümü (Türkçe Çeviri)

(1). Soru

Sayın Michel FORST, konuşmanız için çok teşekkür ederim. Önemli 
bir konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. İnsan hakları ve demokrasi 
özellikle süper güçler tarafından kullanılmaktadır. Irak işgaline bakarsanız, 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa bunu işgal amaçlı siyasi bir 
araç olarak kullanmıştır. Fakat şimdiki duruma baktığımızda, bu durum 
dünyanın sorunu olarak görülüyor. İnsan hakları ve demokrasinin siyasi 
bir araç olarak savaş ilanı için kötüye kullanılmasını nasıl engelleyebiliriz? 
Çok teşekkür ederim.

Cevap

Sorunuz için çok teşekkür ederim. Sizin de anladığınız gibi, benim görevim 
global ölçekteki tüm alanlardaki insan haklarıyla değil, savunucuların duru-
muyla sınırlı. Fakat eminim ki birçok ülkede devletler ülkedeki nüfuzlarını 
artırmak için siyasi durumlardan faydalanmaktadır. Bazen özellikle BM 
Güvenlik Konseyi seviyesinde BM sistemini de kötüye kullanıyorlar. Barış 
sağlama misyonlarının sürdürüldüğü Afrika’daki birçok ülkede olduğu gibi 
Irak durumunda da devletlerin ülkede büyük etkiye sahip olabileceğini göre-
ceksiniz. Devletler bazen siyasi nedenlerden ötürü veya gizli siyasi söylemlere 
sahip olarak BM Genel Konseyi tarafından verilen kararları kullanmaktadır. 
Bahsettiğiniz ülkeler için de durum bu. Fakat aynı zamanda bu sahnede 
giderek daha önemli aktörler olan Çin ve başka ülkelerden de bahsettiniz. 
Bu nedenden ötürü birkaç dakika önce bahsettiğim raporumda çatışma 
durumlarında çalışan savunuculardan bahsettim, bu durum devletlerin BM 
sistemini kötüye kullanmaması ve savunucuları hedef almaması için raporda 
çeşitli somut tavsiyelerle birlikte tasvir edilmektedir. Raporu incelerseniz, 
raporun sonunda devletlerin ve BM’nin yetkilerini ve dahili teşkilatlarını 
insan hakları savunucularını hedef almak için kullanmaktan imtina etmesini 
talep eden çeşitli somut belgeler olduğunu göreceksiniz. Birçok ülkede durum 
budur. Bu nedenle raporu hazırlamak için bu ülkelerden gelen savunucuları 
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benimle görüşmeye ve çatışma veya çatışma sonrası durumlarındaki hassas 
devletler ve ülkelerdeki duruma bu güçlü aktörlerin etkisini detaylı olarak 
açıklamaya davet ettim. Çok teşekkür ederim.

(2). Soru:

Evet, Sayın FORST’a teşekkür ediyoruz. Sorum şöyle olacak: Konuş-
manızın başında da belirttiniz, Türkiye’ye resmi bir davetle gelmediğiniz 
için Türkiye’yle ilgili konulara çok fazla giremeyeceğinizi söylemiştiniz. 
Bu çerçevede, bu uluslararası örgütlerin, Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa 
Konseyi olsun, bu tutumu, bu çekingen tutumu ya da çok diplomatik, karşı 
devleti ve farklı dengeleri de gözetmek zorunda kalmış olması, acaba bu 
konularda, insan hakları konusunda, insan hakları savunucularının korun-
ması konusunda, bu tür örgütlerin elini ne kadar güçleştiriyor? Bu tutum 
ne kadar yapılmak istenenleri zayıflatıyor? Teşekkür ederim.

Cevap

Evet, kesinlikle. Resmi davete icabet etmediğimi ve bu nedenle savunu-
cuların durumu hakkında yorum yapamayacağımı söyledim. Birçok devlet, 
mevkiim tarafından UN nezdinde Cenevre veya New York’ta rapor sunmamı 
istemediği için beni davet etmek de istemiyor. Bu nedenle resmi olarak davet 
edilmediğimde, aslına bakarsak ülkedeki barolara, üniversitelere, büyükelçi-
liklere sorarak kendimi davet ettiriyorum.Neden?Çünkü benim için rapora 
dayalı durumu değerlendirmek için bizzat ülkede bulunmak daha önemli, 
fakat savunucularla da birebir irtibat kurmam da gerekiyor. Bu nedenle ülke-
lere seyahat ediyorum, savunucularla tanışıyorum, teşkilatlarla tanışıyorum 
ve daha sonra devletlerle ilgili endişelerimi dile getirmek için devletle görü-
şüyorum. Yani çalışma arkadaşlarım gibi resmi ziyarette bulunmadığımda, 
durum hakkında halka açık yorum yapma hakkım olmuyor.Fakat aynı 
zamanda devletle de görüşüyorum ve ziyaretim sonrasında temel değerlen-
dirmem, ziyaretlerimin temel çıktıları, temel bulgular konusunda yorum 
yapıp ne gördüğümü, ne gördüğümüzü, savunucularla ne konuştuğumu 
anlamalarını sağlıyorum. Bunlar daha sonra rapor formunda halka açılıyor. 
Bugün sizinle Ankara’da savunucuların durumunu konuşmak için buluştum. 
Daha sonra baroyla, insan hakları derneğiyle görüşmek için Diyarbakır’a 
seyahat edeceğim. Ayrıca Güneydoğu’da insan hakları savunucularıyla, 
kadın savunucularla, LGBT hakları üzerinde çalışan kişilerle görüşeceğim. 
Daha sonra baroyla birlikte ülkenin o bölgesindeki savunucularla görüşüp 
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aynı zamanda şu an oradaki mülteci kamplarına ulaşmak için Gaziantep’e 
gideceğim. Ayrıca kamplarda çalışan savunucularla da görüşmeye çalışa-
cağım. Savunucularla yapacağım bu görüşmeler sonrasında, bulgularımı 
kendi raporumda özetleyeceğim. Bu rapor daha sonra Türk makamlarıyla 
paylaşılacak ve yorumları istenecek. İlk rapor hakla açık olmayacak, fakat 
sonrasında halka açık iletişimler paylaşılacak. Bu nedenle sizi Türkiye’de 
neler olduğuna dair daha fazla rapor ve bilgiyi bana, mevkiime, çalışma 
arkadaşlarıma ve destek ekibime göndermeye davet ediyorum. Bu şekilde 
yalnızca raporu baz almakla kalmayacak, mevkiimin de savunucuların 
durumunun iyileştirilmesi için devlet tarafından nasıl kullanılacağı da daha 
iyi anlaşılmış olacaktır.

(3). Soru

Bir sorum olacak benim. Devlet dışı aktörlerin sorumluluğundan bah-
settiniz. Özellikle medyanın. Şimdi, yükselen otoriterliğin sizin ismini zik-
rettiğiniz birçok ülkede de görüldüğü üzere, işte Azerbaycan’da, Polonya’da, 
Türkiye’de de iktidar tarafından kontrol edilen medyanın insan hakları 
savunucularına yönelik sistemli bir karalama kampanyası söz konusu oluyor. 
Bu, burada şöyle bir denge sorunu ama gündeme geliyor. Bir yandan basın 
özgürlüğü, bir yandan insan hakları savunucularının hem kişilik hakları hem 
de ifade özgürlüğü. Bunu aşma yönünde bildiğimiz ifade özgürlüğü testleri 
dışında bir yandan insan hakları savunucularını koruyan diğer yandan da 
basın özgürlüğünü ihlal etmeyen nasıl bir formülasyon geliştirmek lazım?

Cevap

Bu soruyu sormakta çok haklısınız. Daha önce de bahsettiğim gibi sizin 
de söyledikleriniz dahil birçok ülkeye seyahat ettim: Azerbaycan, Polonya 
ve başka ülkeler. Burada resmi görevliler, bakanlar, bazen başbakan ve 
hatta cumhurbaşkanı tarafından savunucuların karalanması için büyük 
kampanyalar yürütüldüğünü görüyorsunuz; savunucuların devlet düşmanı 
veya kalkınma düşmanı olarak temsil edilmesiyle güçlü medya kuruluşları 
da savunucuların hedef alınması için kullanılıyor. Bu gibi ülkelerde temel 
sorun, medya kuruluşlarının şu anda doğrudan veya dolaylı olarak siyasi 
liderlerin kontrolü altında olmasıdır. Bu nedenle çalışma arkadaşım, ifade 
özgürlüğü özel raportörü David K. ile bu ülkelerdeki somut vakalar üzerinde 
çalışıyoruz. Yalnızca devletleri değil, söz konusu medya kampanyalarının 
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savunucular üzerindeki etkisini göstermek için bu medya kuruluşlarının 
liderlerini de hedef alıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 10 Aralık’ta BM İnsan Hakları Beyannamesi’nin yıldö-
nümünün kutlanması için New York’ta çok büyük bir BM organizasyonu 
yapıldı ve BM Genel Sekreteri GUTERRES bu bahsedilen birçok ülkede 
savunucuların hedef haline getirilmesinde medya kuruluşlarının rolünün 
ne kadar önemli olduğundan söz ederek bunların savunucuları alenen kara-
lanmaktan imtina etmesini istedi. Bu konuşmaya ulaşıp o zaman bahsettiği 
ülkelerin bir listesini bulabilirsiniz.

ç. Konuşma Metni (İngilizce)

It’s a great pleasure for me to be here with you and a great privilege to 
have been invited by the Ankara Bar Association to deliver sort of a keynote 
speech on the situation of defenders around the world. And I would like to 
start by thanking all participants for being part of this discussion. And I do 
hope that we will have enough time at the end of my presentation to ask 
and to receive questions and to start a discussion with you on the topics. I 
would like to start my short presentation with a global overview on the situ-
ation of defenders in the world and in particular on human rights defenders 
and human rights lawyers. I will then focus on the good practices and the 
way forward to better protect human rights defenders and civil society in 
Turkey, but also in the rest of the world. And I would like to leave enough 
space for questions and answers. So, I will do my best to make the structure 
as concrete and concise as possible.

You may also understand that it is not an official visit to Turkey. I’ve not 
been invited by the government to undertake an assessment of the situation 
of defenders in the country. So by practice, the rule is that when we are 
not invited for official discussions by states, we do not directly comment 
on the situation, on cases in a country. That’s something that you have to 
understand. And I will come back later on in the course of the discussion.

So let’s start by the beginning. Shall we? Who are humanist defend-
ers? That’s the main topic. And this is a question which is raised by many 
governments and more and more governments at the UN since a couple 
of years. And those governments would like to deny, in fact, protection to 
those who are in the regions at the ground, promoting the rights and values 
enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. The first difficulty 
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you may face when seeking to raise public awareness on the role of defenders 
is often the lack of understanding of what a defender is. Then this concept 
may be well understood at the UN with international organizations, but 
many defenders do not see themselves as being humanist defenders, and 
sometimes they neither see the worker as being human rights related. For 
example, I’m traveling a lot in many countries. When I meet with indigenous 
leaders, they sometimes tell me, “Oh, I only fight for my life and for my 
family. This is our land, this is our culture”. And they consider their fight 
to improve the lives of their community, but not for human rights. Yet, 
the definition of human rights defenders is deliberately very broad. It cov-
ers, in fact, everyone, who alone or collectively, acts to protect, to promote 
and to enforce human rights at different levels. This means that a human 
rights defender is defined by his or her action and not by his or her job or 
status. If I ask someone amongst you to name a human rights defender in 
Turkey, you would probably include a journalist, who told the truth about 
a corruption case, or lawyers, who defend the client’s rights to a fair trial, 
or activists, who work for a human rights NGO. They are indeed human 
rights defenders. All of them are human rights defenders and the majority 
are in fact, ordinary people who do not hold a degree in human rights. They 
are men, women and more and more children who demand the truth about 
a family members murdered, people who oppose a mine project on their 
lands, or people who raise their voice against a discrimination, or people, 
simple people, fighting peacefully for the independence of a territory in 
the country. All those people play a very important role in the effective 
enforcement of human rights. The main document that captures the essence 
and the rights of defenders is a UN declaration that has been adopted by 
consensus more than 20 years ago. Turkey was part of those countries that 
adopted this UN declaration. And the adoption of this declaration was a 
big success achieved after decades of civil society organisations and activists 
advocating to have the right to defend human rights formally recognised 
in their own country.

I was part of the discussion, and we insisted that if we failed to recognize 
the role and the need for protection to human rights defenders, then the 
Universal Declaration of Human Rights would remain a dead letter. The 
Declaration of Human Rights Defenders did not create new or binding 
human rights obligations on the state, but it presented existing human rights 
under a new perspective. It recognised the powerful and necessary role of 
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civil society when pursuing the objectives of the United Nations. It simply 
said that the responsibility to defend human rights falls on everyone and 
that those who defend human rights should be encouraged and protected. 
This is for me, the meaning of the full name of the declaration, which is the 
Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms. A very long title. And the content of 
the declaration is important, too. But it is unfortunately unfamiliar to many. 
The declaration recognizes, recalls the obligation of states to respect and to 
promote the freedom of speech and assembly of human rights defenders, 
their right to request, to gather and to share information about human 
rights, their rights to receive funding, including international funding and 
their rights to criticise the state’s action. The declaration also recalls the 
obligation for states to prevent all sorts of attacks, reprisals, discrimination 
or threats against human rights defenders, and to actively investigate and 
to prosecute those who violate these rights. And these rights are not specific 
to human rights defenders. But these rights were restated in the declaration 
both as a recognition of the existing rights and threats against human rights 
defenders, and also a sort of tribute to the importance of the actions. Yet, 21 
years after the declaration was adopted, many human rights defenders still 
struggle to have their rights respected in more and more countries. It’s sure, 
global, regional and national reports show the increasing risks facing those 
who defend and who promote human rights. In many cases, their deaths 
are not investigated and no one is ever brought to justice. And yet these 
killings are only, for me, the tip of the iceberg. Many deaths of defenders, 
many killings of defenders, in fact, are not reported or documented. And 
many defenders face all sorts of other threats and reprisals because of their 
actions. I met, a couple of weeks ago, a lawyer in South Africa, who was 
harassed every day, whose family is harassed because she supports Victims 
of Torture and Enforced Disappearances. I also met an indigenous leader, 
who received death threats, because he stood against the construction of a 
hydroelectric power plant for his community’s ancestral land. I have also 
seen many bloggers, young bloggers, young people under 18, arrested and 
put to jail because they criticized their governments online simply for their 
tweets they have been arrested and sometimes killed.

Some categories of defenders are most targeted, either because they stand 
against powerful economic or political interests such as environmental 
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defenders, or because they own a social position in their country, such as 
women, the gay, lesbian and transgender or indigenous groups or minority 
groups living in very remote areas. In the case of women, their contribu-
tion to the defense of human rights has long been hidden. And yet, they 
are often targeted for the actions. A lot of people still consider that women 
have no public role to play. And women defenders are attacked for being 
women as much as for being human rights defenders even within their 
own community, even in their own organizations, even by their fellow male 
colleagues, human rights defenders. For example, when I meet groups of 
defenders, I often ask to meet the women separately at some points, so that 
I can hear from them, their views and their stories without the influence of 
the male colleagues around them. And this has been very valuable, believe 
me. This, however often negatively perceived by their male colleagues and 
there is still a lot to work, to do, to recognize the role of women defenders; 
even within the UN rights community. Very often, human rights defend-
ers are stigmatized. They are portrayed as terrorists. While they peacefully 
protest, they are regarded as anti-patriotic, when they defend the rights of 
migrants and refugees, they are accused of obstructing economic develop-
ment, when they simply fight for their land, they are accused of defending 
criminals, when they provide legal assistance, legal counsel to ensure due 
process of law and fair trials. And this narrative against defenders is increas-
ingly being used often by the very people who violate human rights. Yet, 
in today’s world context, the role of defenders seems more important than 
ever. In the past few years, we have witnessed, I have witnessed the rise of 
religious fundamentalism and we see democratic regimes attacking jour-
nalists and moving backwards on civil liberties. We see governments and 
business cooperation implementing together systems of mass surveillance. 
Every day, we are reminded of the rapid destruction of our environment 
and the need to fight against climate change. In all these areas; democracy, 
civil liberties, environment and many more, men, women and children are 
raising their voice and standing up with the knowledge that they may have 
consequences on their lives. Their contributions are, for me, invaluable. It 
is only by protecting those people, protecting them and encouraging others 
to do the same, that we will get through all the challenges that democracy 
and human rights are facing today.

However, in many countries, the defenders have been subject to judicial 
harassment, including criminal prosecution threats, surveillance, physical 
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attacks and arbitrary detentions. Through the use of national security law 
and counter-terrorism laws, governments have severely limited the right to 
freedom of expression, peaceful assembly and peaceful association. As many 
other human rights defenders, lawyers in particular, have been threatened 
and attacked and the situation of globally worsening around the globe. 
Lawyers are key actors of all judicial and legal systems. Obviously not all 
of them are human rights defenders. In many countries, lawyers are well 
respected amongst the population. They may be seen as part of the elite. 
They may be seen as well educated. It happens especially in a context where 
the education rates are very low and there’s a lack of basic knowledge regard-
ing human rights standards. In such contexts, lawyers are seen as protectors 
of those who do not have access to the justice systems. Lawyers monitor 
and report cases. They are key actors in the fight against impunity. They 
act against the enforcement of unjust laws. They are at the forefront of the 
human rights battle when denouncing human rights abuses and ensuring 
all citizens can access justice and remedy. In a challenging political context, 
lawyers are critical in supporting victims’ claims when they claim their rights. 
In conflict and post-conflict situations, their work proves to be essential to 
ensure transitional justice.

My next report, that will be presented in a couple of weeks, to the UN 
Human Rights Council in Geneva will be on the promotion of defenders 
in conflict and post-conflict settings, and will include the role of lawyers in 
such contexts. Lawyers have been facing reprisals for the amount of work. 
They have been threatened with being disbarred from defending complex 
cases, especially those targeted by counter-terrorism law. They are facing 
increasing difficulties in accessing investigation files of people in police cus-
tody, and even to meet with them. Lawyers, who provide legal assistance to 
defenders, are also at risk of physical attack, arrest and prosecution in many 
countries. The difference? What can we do now to ensure better protection 
for human rights defenders? Since 2014, as UN Special Rapporteur on the 
situation of human rights defenders this role was first created in 2000, and 
it then became a special procedure of the Human Rights Council. And the 
objective of this mandate is to contribute to the enforcement of the 1998 
Declaration on Defenders by examining the situation of defenders in the 
world and setting out recommendations for states and other relevant actors. 
And to pursue this mandate, I have several means of action. First, I present 
and I report to the UN Human Rights Council in Geneva and to the UN 
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General Assembly in New York, in which I can examine specific issues such 
as the situation of women human rights defenders, the role of responsibility 
of business enterprises, or the situation of those who defend migrants rights.

In October 19, I presented a thematic report on the impunity for human 
rights defenders violations and abuses committed against defenders with a 
series of concrete accommodations to tackle this issue. Second, I can make 
and I make official visits to countries, invited by the government. Since the 
beginning of my mandate I’ve made a number of official visits to differ-
ent countries: to Burundi, to Hungary, to Azerbaijan, Australia, Mexico, 
Honduras, Moldova, Colombia. And in a couple of weeks, I’ll be travelling 
to Peru for a very long and very complicated mission. And further to these 
visits, I present a report on the situation of the vendors in the country ask-
ing states to implement my recommendations, and sometimes very often, 
I’m invited by the states to do a follow up visit, to look out if states would 
implement my recommendations. Thirdly, and that’s the most important for 
me, I can receive individual communications, in which I am well aware of 
allegations concerning the situation of specific human rights defenders. And 
after assessing the reliability of these cases and allegations, I can’t intervene 
directly with the states in question, presenting those allegations that I have 
received and requesting the states to comment publicly on the steps which 
have been taken to prevent or to remedy the situation. And after a period 
of six weeks, my letters with the states become public and are published in 
a biennial report called “the Report on Observation on Communication”. 
And you will find it with support on the website of the UN. If you look 
into the report, you have a chapter on Turkey. If you click on the chapter 
of Turkey, you will see all the lists of communications sent out by myself 
and my colleagues to the government of Turkey. But more interesting 
is also to click on the link on all responses received from Turkey on my 
allegation. That is for you a way to also follow the floor communication 
between my mandate and your government. All those tools are necessary, 
but unfortunately are insufficient. Of the four developed suggestions to 
give more impact to the mandate and to be more in touch with the actual 
needs of defenders and also to improve the cooperation with the different 
stakeholders. And these include academic visits, for which I am invited 
by embassies, by NGOs, by bar associations or by universities. And in six 
years, I visited more than 45 countries, to engage with defenders on the 
ground. And I also offer my technical assistance to states when they want 
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to develop a national law or initiatives for the protection of human rights 
defenders in their country. And lastly, because I do believe we always need 
to be more accessible to those who need to be protected, I also developed 
a series of communication tools, a website, social media, infographics and 
more importantly, the translation of the UN declaration in many languages 
to better explain the role of the mandate and how my mandate could help the 
defenders. Other actors play an important role at the national and regional 
levels: the regional mechanism strategy, regional court, the European Court, 
international non-governmental organizations, diplomatic missions, UN 
agencies, thematic and professional networks. Dear friends, because we 
face new forms of attacks against defenders, we need to be bolder, we need 
to be more responsive. It’s the time to set out new goals for the future and 
new strategies. First, we need to develop a new mechanism to make private 
actors accountable. States may fail to protect defenders, but often these 
violations are committed by companies, by military groups, by members 
of organized crime organizations and sometimes also by the media. And 
all of them should be made accountable. Secondly, human rights defenders 
should be able to rely on strong and independent and fair judicial systems. 
And third, we need a better recognition of the work of defenders. One of 
the main ways to prevent these threats and retaliation is to raise public 
awareness on the role of defenders in the country. This is a never ending 
process, which should involve the participation of defenders both at the 
national and international level. We very often talk about countering the 
narrative on civil societies and defenders. But I personally believe that we 
need to invent our own narratives based on hope, based on solidarity and 
based on positive stories.

In the case of human rights lawyers, I believe a set of concrete actions 
could be implemented. A long term security to ensure professional activities 
can be conducted without fears of reprisals. Funding to overcome limited 
resources at all stages of their work, to purchase digital equipment, to carry 
out forensic analyses or to hire experts. Public recognition to raise the vis-
ibility of human rights lawyers.Networks also, to strengthen international 
solidarity and experience trading practices. Capacity building in strategic 
litigation, international human rights law, international and regional advo-
cacy. And these steps will not be enough by themselves, but they will help 
mitigate the risks and challenges that were said a few minutes ago.
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Dear friends, it is very easy to feel powerless in front of authoritarian, 
nationalist and populist leaders and regimes. It’s very easy to lose hope. 
Unfortunately, we can expect that the threats faced by defenders will not 
seize tomorrow, but the will and courage of human rights defenders will 
not either. I know that. I believe it’s true. Poet Maya Angelou once wrote: 
“Having courage does not mean we are afraid.” And she also said: “We may 
encounter many defeats, but we must not be defeated.” Let’s remind ourselves 
that our collective strength is our best asset in these uncertain and troubled 
times. Thank you very much.

d. Soru-Cevap Bölümü (Questions and Answers) (İngilizce)

(1). Soru (Question)

Thank you very much for your speech Mr. Michel FORST. I want to 
ask about an important issue. Human rights and democracy are used, espe-
cially by superpowers. If you look at the Iraq Invasion, the United States, 
England and France used it as a political instrument for invasion. But we 
look at the situation now: the station is on the top of the world. How can 
we put barriers on the misuse of the political instrument of human rights 
and democracy as a declaration of war? Thank you very much.

Cevap (Answer)

Thank you. Thank you very much for your question. As you have under-
stood, my mandate is very limited to the situation of defenders and not to 
the global setting of human rights in all areas. But I’m sure that in many 
countries, states use the political situations to increase their influence on 
the country. And sometimes they misuse also the UN system and especially 
at the level of the UN Security Council. And in countries like Iraq, but 
also that’s the case in many countries in Africa, in which you have a peace-
keeping mission, you will see that states may have a strong influence on 
the country. And sometimes states would use decisions made by the UN 
General Assembly also for political reasons or having a political discourse 
behind the scene. That’s the case for the countries you quoted. But you also 
mentioned China and other countries as being more and more important 
actors on the scene. This is why in my report, that I mentioned a couple of 
minutes ago, on defenders operating in conflict situations, that’s a situation 
described in the report with a set of concrete recommendations on how 
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states would not misuse the UN system and then to target defenders. And 
if you go through the report, you would find at the end of the report, a set 
of concrete documentation, that is to state, also at the UN, asking them 
to refrain from using their power and internal organizations to also target 
human rights defenders. That is the case in many countries. And that’s 
why, to prepare the report, I’ve been inviting defenders coming from those 
countries to meet with me and to describe precisely the influence of those 
powerful actors on the situation in fragile states and countries in conflict 
or post-conflict situations. Thank you very much.

(2). Soru

Evet, Sayın FORST’a teşekkür ediyoruz. Sorum şöyle olacak: Konuş-
manızın başında da belirttiniz, Türkiye’ye resmi bir davetle gelmediğiniz 
için Türkiye ile ilgili konulara çok fazla giremeyeceğinizi söylemiştiniz. Bu 
çerçevede, bu uluslararası örgütlerin, Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa 
Konseyi olsun, bu tutumu, bu çekingen tutumu ya da çok diplomatik, karşı 
devleti ve farklı dengeleri de gözetmek zorunda kalmış olması. Acaba bu 
konularda, insan hakları konusunda, insan hakları savunucularının korun-
ması konusunda, bu tür örgütlerin elini ne kadar güçleştiriyor? Bu tutum 
ne kadar yapılmak istenenleri zayıflatıyor? Teşekkür ederim.

Cevap (Answer)

Yes, indeed. I mentioned the fact that I’m not in an official invitation 
and that’s why I could not comment on the situation of defenders. And 
because I’m not invited by many states, states don’t want to invite me pre-
cisely, because they don’t want to see a report by my mandate presented and 
discussed at the UN in Geneva or New York. And that’s why, when I’m not 
invited officially, I invite myself in fact to countries asking Bar Association, 
asking universities, asking embassies of other countries to be in the country. 
Why? Simply because for me that’s important for me to be in the country 
itself and not to have an assessment of the situation based on your report, 
but I need to have individual contacts with defenders. That’s why I’m trav-
elling in the country, meeting with defenders, meeting with organizations 
and then meeting with the states to share my concern with the states. So, 
when I’m not on an official visit, like my colleagues, I don’t have the right 
to publicly comment on the situation. But I’m meeting also with the states 
and after my visit I comment with the state on the main assessment, the 
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main outcomes of my visits, the main findings to make sure that they will 
understand, that what we have seen, what I have seen, what I discussed with 
defenders would then become public in a report. And I’m today with you 
in Ankara, discussing with you the situation with defenders. I’m traveling 
then to Diyarbakır, to meet with the Bar Association, to meet with the 
Human Rights Association. I’m also going to meet with Kurdish defenders 
and meet with women defenders, and meet with those who are working 
on LGBT rights. Then, I’m traveling to Gaziantep, together with the Bar 
Association to also meet with defenders from that part of the country, to 
also try to reach the camps in which refugees are now there. I’ll also try to 
meet with defenders working in the camps. And after those meetings and 
those encounters with defense, I will summarize my findings in my own 
report, and this report will be then shared with the Turkish authorities and 
asking them to comment. This first report is not public, but it will lead then 
to public communications that will come later on. That’s why I would ask 
you to, or invite you to send me, and to my mandate and to my colleague 
and my staff supporting the mandate more reports, more information on 
what’s happening in Turkey. So that I could base not only on the report but 
also have a better understanding on how my mandate could be then used 
by the state to improve the situation of defenders.

(3). Soru

Bir sorum olacak benim. Devlet dışı aktörlerin sorumluluğundan bah-
settiniz. Özellikle medyanın. Şimdi, yükselen otoriterliğin sizin ismini zik-
rettiğiniz birçok ülkede de görüldüğü üzere işte Azerbaycan’da, Polonya’da, 
Türkiye’de de devlet tarafından kontrol edilen medyanın insan hakları 
savunucularına yönelik sistemli bir karalama kampanyası söz konusu olu-
yor. Bu, burada şöyle bir denge sorunu ama gündeme geliyor. Bir yandan 
basının basın özgürlüğü, bir yandan insan hakları savunucularının hem 
kişilik hakları hem de ifade özgürlüğü. Bunu aşma yönünde bildiğimiz 
ifade özgürlüğü testleri dışında nasıl bir formülasyon geliştirmek lazım? 
Bir yandan insan hakları savunucularını korurken, bir yandan da basın 
özgürlüğünü ihlal etmeyecek.

Cevap (Answer)

You’re very right in asking the question. And as I mentioned I’ve been trav-
eling to many countries including the countries you mentioned: Azerbaijan, 
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Poland and other countries, in which you see large campaigns of deformation 
of defenders, launched by officials, by ministers sometimes prime minister, 
sometimes president; using also the media to defame the defenders, present-
ing them as enemy of the states or anti-development organs progress, and use 
the powerful media outlets to target the defenders. And the main problem 
is that, in those countries, the media outlets, and the most important, are 
currently in the hands of political leaders, or controlled directly or indirectly 
by political leaders. That’s why together with my other colleague David K., 
with the special rapporteur on freedom of suppression, we’ve been working 
on concrete cases in countries, targeting not only the states but also the 
leaders and the heads of those media outlets to show the impact of such 
media campaigns against defenders.

On the 10th of December, last year, there was a huge UN event in New 
York to celebrate the anniversary of the UN Declaration of Human Rights 
Defenders and GUTERRES himself, the UN Secretary-General mentioned 
the fact that in many countries that are named, the role of media outlets 
is more than ever important in targeting defenders, asking them to refrain 
from publicly defaming defenders in many countries and he mentioned 
a list of countries. You can have access to this speech and to find a list of 
countries that he mentioned at that time.

Okay.
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Uluslararası Hukuk Perspektifinden İnsan 
Haklarının Yerel Seviyelerde Yerelleştirilmesinin 

Metodolojik Zorlukları Üzerine Bir Çalışma
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Öz

Uluslararası toplumlar uzun yıllar boyunca yerli insanların sorunlarına 
odaklanmaktan daha çok insan haklarının küreselleştirilmesine odaklan-
mıştır. Fakat özellikle ulusal kanunlar seviyesinde ve kültürel ve dini arka 
planları çok çeşitli olan ülkelerde (İran gibi) uluslararası kanunun etkisinin 
sınırlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, artık özellikle metodoloji 
perspektifinden kültürel görelilik tartışmasından farklı olarak yerel insan 
haklarına sahip olunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Yerli ve ulusal 
haklarla (İran gibi) uluslararası kanunlar arasındaki çekişme tartışma konusu 
olmuş, ulusal seviyede uluslararası hukukun uygulanmasını zorlaştırmıştır. 
Aslına bakarsak, farklı ülkelerin ve yerli sosyal kurumların ihtiyaçlarına göre 
uyarlanan küresel normların yorumlanmasıyla, insan hakları daha yerli hale 
gelebilir ve başta yerel ve bölgesel seviyeler olmak üzere insan haklarının 
gelişimine daha fazla katkıda bulunabilir. Bu da küreselleşmenin yerel ve yerli 
seviyelerdeki olumsuz etkileriyle mücadele edebilir ve UNHCR, uluslararası 
tahkim kuruluşları, insan hakları muhabirleri gibi uluslararası insan hakları 
kuruluşlarının performansını etkileyebilir.

Bu araştırma, betimleyici ve analitik bir yöntem kullanarak yerli ve ulusal 
insan haklarına karşı şiddetin küresel seviyede tam olarak nasıl değerlendi-
rildiğini, ulusal ve yerli seviyelerdeki farklı insan hakları ihlali formlarının 
evrensel insan hakları normlarını ve diğer uluslararası insan hakları kuruluş-
larını nasıl etkilediğini ve insan haklarının yerelleştirilmesi sürecinde küresel 
insan hakları sisteminin ne gibi zorluklarla karşılaştığını araştırmaktadır.

Çalışma ayrıca başta etkilenen insanların erişiminden çok uzaktaki son 
derece küresel seviyelerde karar verildiği zaman insanların insan haklarının 
yerelleştirilmesi sürecine katılımının neden gerekli olduğunu da açıkla-
maktadır. Bunu yapmak için, öncelikle uluslararası toplumlarda kabul 
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edilen insan haklarının yerelleştirilmesi için farklı bir kavramsal çerçeve 
açıklanmaktadır. Daha sonra bu yaklaşım uygulanarak ve yerel insanların 
insan hakları ihtiyaçlarını ortaya koyan yöntemler kullanılarak, “aşağıdan 
yukarıya” bir yaklaşım benimsemeye çalışmakta ve evrensel insan hakları 
bağlamında yerli insan haklarının oluşturulması olasılığını analiz etmekte-
dir. Son olarak, yerelleştirmeye yönelik mevcut yaklaşımlar ele alınmakta 
ve her tartışmada ulusal ve uluslararası kısıtlamalara ve zorluklara yönelik 
eleştirilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerelleştirme, insan hakları, uluslararası kuruluşlar, 
yerli kurumlar.

A Study of the Methodological Challenges 
of Localizing Human Rights at Local Levels 
from the Perspective of International Law

Abstract

For many years, the international community has focused on the global-
ization of human rights more than its focus on the problems of indigenous 
people. But given the limited impact of international law, especially at the 
level of domestic law and in countries with a large diversity of cultural and 
religious backgrounds (such as Iran) , the emphasis is now on the neces-
sity of having local human rights which is different from the discussion of 
cultural relativity especially from methodology perspective. The challenge 
between indigenous and national rights (such as Iran) and international law 
has been controversial issues, which in fact challenges the implementation 
of international law at domestic level.

In fact, human rights can be more aboriginal and contribute more to 
human rights development, especially at the local and regional levels, by 
interpreting global norms that are tailored to the needs of different countries 
and indigenous social institutions. This can cope with the adverse effects 
of globalization on local and indigenous levels and affect the performance 
of international human rights bodies, such as the UNHCR, international 
arbitration bodies, human rights reporters, and so on.
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This research, by using a descriptive and analytical method, investigate 
how exactly the violence against indigenous and national human rights 
consider at the global level? And how are different forms of human rights 
abuses at the national and indigenous levels, affecting the universal norms 
of human rights and other international human rights organizations and 
what challenges the global human rights system faces in the process of 
localization of human rights?

The study also explains why people’s participation is necessary in the 
process of localizing human rights, especially when decisions are taken at 
very global levels that are far from accessible to the people affected by them. 
To do this, first, a different conceptual framework for the localization of 
human rights, which is accepted in the international community, is eluci-
dated. Then, by applying this approach, along with using the methods that 
illustrate the human rights needs of local people, tries to adopt a “bottom-up” 
approach, and analyze the possibility of creating indigenous human rights 
in the context of universal human rights. Ultimately, existing approaches 
to localization will be discusses and national and international constraints 
and challenges are criticized in each discussion.

Keywords: Localization, Human Rights, International Organizations, 
Indigenous Institutions.
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Giriş

Bu bildiride Atina demokrasisinin tarihsel koşullarında içeriğini kazanan 
“ifade özgürlüğü”nü, içinde oluştuğu üretim biçimi ve bununla bağlantılı 
siyasal kurumlar üzerinden inceleyecek ve Antik Yunan demokrasisine ait 
kavramların günümüzde nasıl bir anlam ifade edebileceğine dair bir tartışma 
penceresi açmaya çalışacağız. Amacımıza ulaşmak için öncelikle Antik Yunan 
dünyasını inceleyecek ve bu toplumdaki demokratia’nın maddi kökenlerini 
bulacağız. Ardından, Atina demokrasisinde “ifade özgürlüğü”nü andıran 
isegoria (siyasal meseleler üzerine konuşmada eşitlik) ve parrhesia (açık 
sözlülük, korkmadan konuşmada özgürlük) kavramlarını ele alacağız. Bu 
incelemenin ardından, Behice Boran’ın, mevcut anayasal düzen açısından 
da geçerli olan 1961 Anayasası’ndaki sosyal devlet ile demokratik devlet 
arasındaki bağlantıya ilişkin görüşlerini inceleyeceğiz. Böylece, ifade özgürlü-
ğünün antik dünyaya ait bir kavram ile nasıl farklı bir içerik kazanabileceğini 
tartışma fırsatı edinmiş olacağız.

I. Antik Yunan Demokrasisinin Maddi Kökenleri

Demokrasi üzerine tarihsel perspektifi de içeren hemen her çalışmada 
bunun ilk örneğinin Antik Yunan dünyasında olduğunu söylemek son derece 
yaygındır. Antik Yunan -ve konumuz açısından özellikle Atina-, “ellerin” veya 
“kafaların” sayılması yoluyla önemli siyasal kararların çoğunluğun istediği 
yönde alınması yönünden medeni dünyada bir ilktir (Ste. Croix, 2005, s. 
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73)[1]. Bu yöntem aynı zamanda, klan yapısı çözülen sınıflı bir toplumda 
ortaya çıkmıştır. Bu sınıflı toplumun kararları nasıl böyle bir yöntemle almayı 
“icat ettiğini” incelemek için, o toplumdaki hakim sınıfları, bunların sahip 
olduğu zenginliğin kaynağını, üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar 
arasındaki sınıf mücadelesini incelemek gerekir. 

Önemli politik kararları çoğunluğun istediği yönde alma pratiğinin ortaya 
çıkması ve ardından bu toplumun sınıfsal yapısına bağlı olarak farklı formlar 
edinmesi, günümüz liberal demokrasisi ile doğrudan bağlantısı olmayan bir 
süreçtir[2]. Buna karşın, tarihi bir incelemenin günümüz için değersiz olduğu 
da kesinlikle söylenemez. Böylesi bir inceleme, mercek altına alınan tarihsel 
kesitte yaşananların idealar dünyasından çıkıp gelmediğini, somut insanların 
eylemleri ile ortaya çıktığını gösterecektir. Eğer bugüne kadarki tüm toplum 
tarihi sınıf mücadeleleri tarihiyse, Antik demokrasiyi ve bunun kurumlarını 
incelerken günümüz kurumları ile benzerlikler kurma çabamız, bunların 
sınıflı toplumlarda serpildiğini göstermek ve o toplumlardaki mücadelenin 
birer yansıması olduğunu vurgulamak bağlamında anlam ifade edecektir. 
Belli kavramların belli sınıflı toplumlarda kazandığı içerik, bunlara benzer 
olan kavramların sahip olduğu olanakları bize gösterme potansiyeline sahiptir. 

O halde ilk yapmamız gereken, Antik Yunan dünyası ile günümüz dünya-
sında varlıklı sınıfların artığa nasıl el koyabildiğini incelemektir. Bu inceleme 
bize Polis’in köle emeğine dayanan sömürü biçimini gösterecektir. Yurttaşlık 
ise, bu düzende kölenin karşıtı olarak, özgür olmayı ifade eder. 

Genel olarak hâkim üretim biçimi “egemen sınıfın zenginliğini yaratan 
sömürü ya da artı değere el koyuş biçimi”dir. (Wood, 2008, s. 216) Bu 
anlamda köleci üretim biçimi, Eski Yunan’daki varlıklı sınıfların zenginliğinin 
temeli olarak görülebilir. Bununla birlikte, Antik uygarlığı genel olarak salt 

[1] Kararların oy verme usulü ile alınması basit bir detay gibi görünmesine rağmen son 
derece önemlidir. Başka eski toplumlarda da kararların belli bir topluluk tarafından, 
oylama dışı yöntemlerle, örneğin “bağırarak” alındığı görülmektedir ancak “oylama”nın 
karar almak için benimsenmesi Atina Polis’inin bir icadıdır. (Ste. Croix, 1972, s. 
348-349; Larsen, 1949, s. 164-181) Bu icat, bütün demokratik yöntemlerin bir ön 
koşulu olarak karşımıza çıkar. Katılan her yurttaşın eşit bir “siyasal özne” olarak orada 
bulunabilmesini oylama usulü sağlar.

[2] Göztepe’nin (2011, s. 142) ifadesiyle “Antik Yunan’daki demokrasi kavramının, 
kavramın kendisi dışında günümüzdeki demokrasilerle hemen hiçbir ortak noktası 
kalmamıştır. … kavramın içeriği Antik çağdan günümüze bu denli farklılaşmış bir 
sözcüğün hâlâ kullanılıyor olması bile mucizevi bir nitelik taşımaktadır.”
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olarak köleler ve efendiler gibi bir ikili ayrım içinde değerlendirmememiz 
gerekir. Köleci biçim çoğunlukla borç bağımlılığı ya da bedenen çalışma 
cezası biçiminde, “temel kırsal işgücünün kıyısında varlığını sürdüren bakiye 
bir olgu” olarak nitelendirilebilir (Anderson, 2017, s. 25). Sümer, Babil, 
Asur ve Mısır imparatorlukları köle ekonomilerine dayanmıyordu; buna 
karşın “[k]öleliği ilk kez biçim yönünden mutlak ve kapsam yönünden başat 
hale getiren ve böylelikle onu tali olanaktan sistemli bir üretim biçimine 
dönüştüren Yunan kent devletleriydi” (Anderson, 2017, s. 25). 

Yunan dünyasında, nüfusun çoğunluğu küçük köylüler, zanaatkarlar 
ve dükkan sahipleri gibi başkasına bağımlı olmayan, kendi hesaplarına 
çalışan özgür üreticilerden oluşur. Bununla birlikte, mülk sahipliği ve köle 
emeğinin sömürüsü, servet sahibi sınıflara “boş zaman” yaratmanın temel 
yoludur. Ste. Croix’nın da vurguladığı üzere, “Mülk sahipliği tek başına üst 
sınıflara başkalarının emeği üzerinde söz hakkı sağlamış ve Yunanlıların 
tasavvur ettiği şekliyle iyi bir yaşam, yani hayatı idame ettirmek için çalışma 
zorunluluğuyla kısıtlanmamış, bir beyefendiye yakışır addedilen uğraşlara, 
siyasete ya da komutanlığa, entelektüel ya da sanatsal faaliyetlere, avcılığa 
ya da atletizme adanabilecek bir hayat sürmelerini mümkün kılmıştır” 
(Ste. Croix, 2014, s. 154). Genel bir bakışla, Yunan ve Roma dünyalarının 
her zaman, genel olarak “köleci toplum” olarak adlandırabileceğimiz, özgür 
olmayan emeğin sömürünün ana kaynağı olmaya devam ettiği toplumlar 
olduğunu söyleyebiliriz. (Ste. Croix, 2014, s. 152) 

Antik dünyada yurttaşın özgür olması, köleliğin tanımlanmasını sağlar. 
Wood’un, (2008, s. 218) belirttiği üzere, “[y]urttaşın özgürlüğü, köleliğin 
varlığı ile tanımlanmamıştır; tam tersine hem teoride, hem de pratikte, 
emekçi yurttaşın özgürlüğü, köleliğin tanımlanmasında etkili olmuştur. / 
Atina köylülerinin geleneksel bağımlılık biçimlerinden özgürleşmesi ve diğer 
bağımlı işgücünün yasaklanması, köleliğin gelişimini teşvik etti. Bu anlamda 
Atina demokrasisi ve köleliği karmaşık bir bütündür. Ama maddi üretimde 
özgür işgücünün merkezi bir konumda bulunduğu, özgürlük ve esaretin 
bu diyalektiği, Atina demokrasisinin kölelik maddi temeline dayandığı, 
önermesinden farklıdır. Eğer kölenin esareti kadar özgür işgücünün özgür-
lüğünün de Atina toplumunun temel belki de en önemli özelliği olduğunu 
kabul edersek, o zaman bu özelliğin, demokrasideki iktisadi, toplumsal, 
siyasi ve kültürel yaşamın belli özelliklerini nasıl etkilediğine bakabiliriz. 
/ Çalışan yurttaşa hak ettiği yeri vermek ve bu yeri değerlendirmek, köleliği 
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anlamaktan daha az önemli değildir. Her ikisi de, onların arasındaki 
bağlantı kavranmadan, tam olarak anlaşılamaz.”

Bu noktada antik Yunan dünyası ile Eskiçağ’ın diğer devletlerini siyasi 
karakterleri yönünden karşılaştırabiliriz: Eskiçağın diğer devletlerinde 
yöneten ve yönetilenler arasında keskin bir ayrım vardır. Devlet, bağımlı 
işgücünü denetlemek üzerine örgütlenir ve servet edinmenin yolu yönetici 
sınıfa mensup olmaktır. Üreticiler yönetici, hatta yurttaş olarak herhangi 
bir hakka sahip değildir. 

Yunan dünyasında ise, diğer büyük eskiçağ devletlerinin aksine artığa el 
koyanlar ile üreticiler; yönetenler ve yönetilenler olarak değil, 1) yurttaşlar 
toplumunda eşit ve özgür insanlar olarak ve 2) sınıfsal açıdan da toprak 
sahipleri ve köylüler olarak doğrudan birbirleriyle karşı karşıya gelirler. 
(Wood, 2013, s. 30-31) Bu karşı karşıya geliş, Antik demokrasiyi oluş-
turan temel siyasal dinamiktir. Ste. Croix (2014, s. 98-112) da özellikle 
Aristo’nun düşüncesinde oligarşinin mülk sahibi sınıflar, demokrasinin ise 
esas olarak yurttaşların çıkarlarını savunacağını gösterir. Demos’un yöne-
timi olan demokratia, “ya tüm yurttaş topluluğu (ve onların meclisi) ya da 
yoksullar, alt sınıflar biçiminde” iki anlamda kullanılır. Eşit yurttaşlık, bu 
anlamda yoksul yurttaşların sömürüye maruz kalmasını engelleyen siyasi 
yönetimdir. Bir başka ifadeyle yurttaşlık, Antik Yunan uygarlığında bir statü 
olarak üreticilerin de yönetici olarak söz sahibi olmasını sağlar. 

Antik dünyanın demokrasi karşıtı filozoflarının vurguladığı “yönetmek 
için yeterli zamana sahip olma” fikri bu anlamda aslında varlıklı sınıfların 
yönetim hakkına dair bir savunudur. Köle emeği kullanan toprak sahipleri 
kendi emeklerini üretime harcamak zorunda değildir, bu sebeple daha 
başka şeyler yapabilir; buna karşın küçük üretici olan özgür yurttaşlar kendi 
emeklerini öncelikle yaşamlarını sürdürmek için kullanmak zorundadır, 
bunlar devlet işlerine yeterli zamanı ayıramazlar. Servet edinmenin amacı 
Aristoteles’in “serbest zaman” kavrayışında net bir biçimde görülür. (Yaman, 
2017, s. 473-475)

Kapitalizm öncesi bütün üretim sistemlerinde artı-değere ekonomi-dışı 
koşullarda el koyulur. Antik Yunan uygarlığının köleci biçimi de bundan 
farklı değildir. Buna karşın kapitalizmde artık-değere el koyma doğrudan 
bağımlılık ilişkilerine değil, “özgür” kişiler arasındaki sözleşme ilişkisiyle 
ortaya çıkar. Bu anlamda meta biçimi, sömürüyü ekonomi-dışı baskılardan 
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kurtarır ve özgür kişiler arasındaki iradi ilişkiye indirger. Sömürü, bu ilişki 
içerisinde salt iktisadi biçimde görünür. (Wood, 2008, s. 56-61)

Özetle, Antik Yunan demokrasisinde sömürüden kurtulma “köle-olmama” 
biçiminde, yurttaşlığa içkin olarak ortaya çıkar. Özgür üreticilerin yurttaş 
olması, bu tarihsel momentte onları köleci toprak sahipleriyle beraber 
“yönetici” olabilmesini sağlamıştır. Yani, yurttaşlık ile sömürüden azade 
olma birbiriyle iç içe geçmiştir. Kapitalizmde ise, sömürünün kaynağı 
meta biçimine içkin şekilde iktisadi olduğu için üreticilerin özgürlüğü hem 
hukuki-siyasal bir özgürlük, hem de üretim araçlarından özgürlük/yoksunluk 
şeklinde ortaya çıkar. (Wood, 2008, s. 46) Böylece, yurttaş olmaya ilişkin bir 
statü bizatihi özgürlüğü yaratmaz. Bu noktanın önemi asıl olarak Boran’ın 
düşüncesini incelerken açığa çıkacaktır.  

II. “İfade Özgürlüğü”nün Antik Dünyadaki Görünümleri

Antik demokrasi, yurttaşların servet farkı gözetilmeksizin eşit siyasal katı-
lımı üzerine yükselirken bu katılıma dair eşitliği temel alan belli kavramları 
da üretmiştir. Konumuz kapsamında isegoria, bu kavramlardan ilki olarak 
karşımıza çıkar ve “kamusal konuşmalarda eşitlik” gibi düşünülebilir. Bu 
terim, yurttaşların siyasal katılımındaki eşitlikle birlikte düşünülmelidir. 
Parrhesia kavramını da burada ele almalıyız. Bu da “iyisi ve kötüsüyle her şeyi 
konuşabilme” olarak tanımlanabilir. Parrhesia’nın ilk bakışta modern ifade 
özgürlüğüne isegoria’dan daha yakın olduğu söylenebilirse de bu kavrama 
biraz daha yakından bakıldığı zaman durumun farklı olduğu görülebilir. 

Parrhesia, bir haktan ziyade bir nitelik, bir kişinin özgüveni olarak anla-
şılabilir. Bu şekilde ifade edildiğinde bunun ifade özgürlüğüyle olan bağı 
zayıflamaktadır. (Carter, 2004, s. 205-217) Hatiplerin konuşmalarında 
da bunun kanıtlarını görebiliriz. Örnek olarak Euripides’in Orestes’indeki 
ifadeyi ele alalım. Euripides burada bir konuşmacının Ecclesia’da İsegoria’yı 
çok fazla Parrhesia ile kullandığını söyler. (Eur. Orest. 902-910) Isocrates’in 
Archidamus konuşmasında bir Spartalının, Atina hakkında ne düşünebileceği 
de şu şekilde ifade edilir: “Önceki zamanlarda özgür insanların bile eşit 
biçimde konuşmasına (isegoria) izin vermeyen bizlerin artık kölelere bile 
konuşma özgürlüğü (parrhesia) vermesi için onur kırıcıdır.” (Isoc. 6.97)

Parrhesia ile isegoria arasındaki farklılık yalnızca bu iki kavramın nite-
likleri ile sınırlı değildir. Hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz site 
olan Atina, bugün bildiğimiz anlamdaki politik kurumlara sahip değildir. 
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Günümüzde sahip olduğu içerikle ifade özgürlüğü köken olarak kişiyi devlete 
karşı korumaya yöneliktir ve bunun en tipik görünümü yürütme organı-
nın sınırlandırılması olarak ortaya çıkar. Atina sitesi politik olarak yasama, 
yürütme ve yargı ayrılığı gibi modern bir biçimde örgütlenmemiştir. (bkz. 
Uygun, 2011, s. 20-46) Yurttaş, modern anlamıyla devletin aksine Polis’te, 
kendisinden korunabileceği türden bir “devlet örgütlenmesi” ile karşı karşıya 
değildir. Bu sebeple parrhesia, bir “negatif hak” olarak anlaşılmaya uygun 
görünmemektedir. 

Yurttaşlık, yukarıda da açıkladığımız gibi Antik Yunan’da sömürüden 
kurtulmanın yoluysa ve bu da yönetici olarak köleci toprak sahipleri ile eşit 
politik statüde bulunmayı sağlıyorsa, yönetmenin temel uzantısı olan isegoria, 
özgürlüğün koşullarından birisi haline gelmiş demektir. Modern kategorileri 
ödünç alacak olursak, isegoria siyasal katılıma ilişkin bir “pozitif hak” olarak 
görülebilecekken aynı zamanda yurttaşların elinden alınamayacak türden 
bir “negatif hak” olarak karşımıza çıkar ve bu noktada “ifade özgürlüğü” ile 
kurulabilecek bir bağlantı oluşmuş olur. Bu bağlantıyı kurmamızı sağlayan 
ise, Behice Boran’ın 1961 Anayasası’ndaki demokratik devlet ile sosyal devlet 
ilkeleri arasındaki ilişkiye dair kuramsal açıklamalarıdır. 

III. “Sosyal Devlet” ile “Demokratik Devlet” İlkeleri Arasındaki İlişki

Behice Boran’ın (2016, s. 311-348), “Anayasa ve Sosyalizm” başlıklı 
makalesi 1961 Anayasası ile kurulan sistemin sosyalizmle nasıl bağdaştı-
ğını gösteren önemli ancak hukuk literatüründe genellikle göz ardı edilen 
bir çalışmadır. Boran bu çalışmasında sosyal devlet ile demokratik devlet 
ilkelerini, Anayasa’nın “sola açıklığı” ve Anayasa’nın öngördüğü toplum 
düzeninin ancak sol siyaset ile hayata geçirilebileceğini savunur. 

Boran’a (2016, s. 314-315) göre 1961 Anayasası 4 ve 12. maddeleri ile 
sosyal sınıfları tanımış ve bunların birbirine karşı yasal olarak imtiyazlı olma-
yacağını saptamıştır. Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi 
ise madde gerekçesiyle birlikte okunduğunda, politik anlamda demokrasinin 
ekonomik anlamda gerçek bir demokrasiye dayanmadan siyasal bir rejim 
olarak anlam ifade etmez[3]. Burjuva hürriyet anlayışı yalnızca yasakların 

[3] Gerekçeden Boran’ın (2016, s. 315) alıntıladığı kısım şu şekildedir: “Sosyal devlet 
fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda onların insan 
gibi yaşamalarını da kendisine vazife edinen devlettir. Devlet, iktisaden zayıf olan 
kişileri bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, 
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olmamasıyken gerçek hürriyet, “filli imkanların” mevcut olmasıdır. Sosyal 
devlet, bu imkanları “emekçi, dar gelirli halk kitlelerini ve hak ve hürri-
yetleri fiilen kullanabilecek duruma getirmekle görevlidir.” (Boran, 2016, 
s. 316) Devlet bu amaçla politikalar geliştirmek zorundadır. Bu politikaları 
geliştirebilmek için de yasama organlarında bu sınıfların temsilcilerinin 
bulunması elzemdir. Boran bu noktada Anayasa’nın 56. maddesine atıf 
yapar ve “demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları” olan siyasi partiler 
yoluyla emekçi sınıfların siyasi temsilinin sosyal devletin bir gereği olduğunu 
ifade eder: “… partiler, toplumdaki sosyal sınıfların politik örgütleridir ve 
sosyal sınıfların siyaset alanındaki tecellisi olan partiler Anayasanın 56. 
maddesine göre demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Anayasanın 
2. maddesinin gerekçesinde ise bu sınıflardan bazılarının ‘iktisaden zayıf ve 
başkalarına bağlı’ oldukları kabul edilmektedir. Demek ki … emekçi sınıf-
lar … kendi siyasi örgütleri olan … kendi partileri vasıtasiyle memleketin 
siyasetinde seslerini duyurabilecekler, Anayasa’nın verdiği hak ve hürriyetleri 
savunabilecekler, bunlara sahip çıkarak gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir.” 
(Boran, 2016, s. 319) Burjuva partileri sosyal devleti gerçekleştirmeye olanak 
tanımaz, bu partilerden kendi temsil ettikleri sınıfların çıkarlarına aykırı bir 
düzenleme yapılmasını beklemek hayalcilik olur. Anayasal düzen, politik 
iktidar olmaksızın kendi kendine amaçlarını gerçekleştiremez. “Oy çoğunlu-
ğunu kazanıp iktidarı alan parti mevcut Anayasal düzene yüzde yüz bağlı 
kalsa bile o düzen içinde kendi sınıfsal çıkarlarını daha çok gözetecek, ona 
uygun yeni kanunlar getirecek, mevcutları da değiştirme yoluna gidecektir. 
Hukuk sisteminin, kanunların açık verdiği yerde de hep kendi açısından, 
kendi sınıfsal çıkarlarına göre hareket edecektir. … İktidar partisinin bu 
sınıfsal eğilimi ancak karşı sınıfların, siyasi partiler yolu ile parlamentoda 
muhalefet olarak ağırlıklarını koymaları ve parlamento dışında da fikir, 
söz, yayın, örgütlenme, toplantı hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde 
kullanmaları ile frenlenebilir. … ‘İktisaden zayıf ve başkalarına bağlı’ 
sınıf ve tabakaların devletçe korunabilmesi için bu sınıf ve tabakaların 
demokratik hak ve hürriyetlerine kendilerinin fiilen sahip çıkması, bunları 
kullanması, siyasi alanda örgütlenip seçimlere girerek memleketin yönetimine 

her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu suretle hem insan 
şahsiyetine hürmet etmek vazifesini yerine getirecek, klasik hürriyetlerin gerçeklerle 
alay eden bir mahiyet almasına mani olacak, hem de çalışan geniş halk tabakalarının 
refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için daha verimli olmaları hedefine de 
ulaşacaktır.” 
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ağırlıklarını koyması, memleketin yönetiminde söz sahibi olması gerekir.” 
(Boran, 2016, s. 324) 

Çok partili demokrasi de, Boran’ın düşüncesinde aynı egemen sınıfların 
farklı temsilcilerinin parlamentoda yer alma mücadelesi değildir. Bu ancak 
“egemen sınıflar yönetiminin tek partili yerine çok partili” şeklidir. (Boran, 
2016, s. 325) O halde, çok partili bir rejim ancak farklı sınıfların siyasal 
partilerinin parlamentoda bulunması, iktidar mücadelesinde olması ile 
mümkün olur. 

Bu makalenin kaleme alındığı dönemde Türkiye İşçi Partisi milletvekili 
olan Boran’ın TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar’ın tezlerini benim-
sediği ve TİP’in kanun yolundan iktidara gelme stratejisini savunduğu da 
belirtilmelidir. Aybar, 1961 Anayasası’nın özgüllüğüne vurgu yapmakta ve 
bu anayasanın “sağa kapalı, sola açık” olduğunu ifade ederek kanun yoluyla 
sosyalizmin kurulabileceği iddiasındadır. (Aybar, 2014, s. 100-102)

Boran’ın yukarıda alıntıladığımız tezleri, Antik Yunan demokrasisindeki 
İsegoria kavramı ile birlikte okunabilir. İsegoria, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
köleci toprak sahibi sınıfın karşısında özgür köylü yurttaşların siyasal olarak 
eşit olarak çıkabilmesine ilişkin bir kavram. Buradaki eşitlik, sınıf farklılığının 
artık ürüne dolaysız biçimde el koyma temelinde oluştuğu pre-kapitalist 
bir toplumda özgür köylülerin siyasal bir özne olmasını sağlayarak onların 
sınıf çıkarlarını köleci toprak sahipleri karşısında savunabilmesinin bir aracı 
haline gelebilmiştir. 

Kapitalizmde ise sömürü ilişkisi ücretli emeğin yarattığı artı-değere el 
koyma yoluyla olur. Bunun temel biçimi ise her iki tarafın da soyut olarak 
eşit hukuk özneleri olduğu sözleşmedir. Siyasal erk sahibi olma, pre-kapitalist 
toplumlardan farklı olarak toplumsal artığa el koymanın önkoşulu değil-
dir, bu anlamda eşitlik doğrudan doğruya sömürüden kurtulmanın yolu 
değil, kapitalist üretim biçiminde bizatihi sömürünün kaynağı haline gelir. 
(Güzelsarı, 2008, s. 82) Ekonomik ilişkilerin dışında ve üstünde, tarafsız 
şekilde görünen devlet ve hukuk ise bu anlamda verili toplumsal-ekonomik 
ilişkilerin devamını garanti altına alan bir işlev kazanır (bkz. Eroğul, 2014, 
s. 15-41). 

Eşit yurttaşlık, özellikle 19. yüzyıldan bu yana kapitalist toplumdaki 
sınıf mücadeleleri ile kazanılmış bir hak -ancak eşit hukuk öznesi olma 
durumundaki gibi, soyut bir eşitlik- olarak ortaya çıkar. Boran’ın düşüncesi, 
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tam da bu noktada, eşit yurttaşlığın yarattığı bir imkana vurgu yapar. 
Sosyal devlet ve demokratik devlet ilkelerini bu şekilde okuduğumuzda, 
liberal anlamıyla siyasal katılım ve ifade özgürlüğünün sömürüyü yaratan 
üretim ilişkilerini ortadan kaldırmaya yönelik kullanılması ihtimali isegoria 
içeriğiyle ortaya çıkabilir. Bir başka ifadeyle, bu haklara isegoria gibi klasik 
liberal anlamının dışında bir içerik kazandırılabilirse, Boran’ın vurguladığı 
gibi kapitalist toplumda sömürüyü ortadan kaldırmaya yönelik bir imkanı 
da içinde barındırmaktadır.  

Sonuç

Antik Yunan demokrasisine ait olan isegoria kavramı, köleci büyük toprak 
sahipleri ile özgür üreticilerin eşit yurttaşlık temelinde karşı karşıya geldiği bir 
siyasi yapıda, bütün yurttaşların siyasal konularda söz söyleme eşitliğini ifade 
eder. Bu eşit yurttaşlık, Antik Yunan toplumunda sömürüden kurtulmayı 
sağlar. Bu kavramı günümüzde Boran’ın sosyal devlet ile demokratik devlet 
arasında kurduğu ilişkiyi çerçevesinde düşünebiliriz. 1961 Anayasasında sos-
yal devlet klasik özgürlüklerin gerçek anlamıyla kullanılabilmesinin bir yolu 
olarak ifade edilmiştir. Sosyal devleti gerçekleştirmenin yolu ise demokratik 
devlet ilkesinden geçer. Kapitalizmde artığa el koyma ve sömürü siyaset 
dışı yollarla, bir başka ifadeyle ekonomik olarak, özgür hukuk özneleri 
arasındaki sözleşme ilişkisi ile ortaya çıkmaktadır. Eşit yurttaşlık, bu üretim 
ilişkilerinde sömürüden kurtulmanın bir yolu değildir. Bununla birlikte, 
Boran’ın düşünce çizgisinde olduğu gibi kapitalizmde sömürüden kurtul-
mayı sağlayabilecek olan sosyal devlet güvenceleri, demokratik devlet ilkesi 
ile beraber hayata geçirilebilir. Bu da, egemen sınıfların karşısına siyaseten 
eşit biçimde söz söyleyebilecek, yani isegoria’yı pratikte uygulayabilecek bir 
demokratik örgütlenme ile mümkün olabilir. İfade özgürlüğünü İsegoria 
gibi klasik liberal anlamının dışında bir içerikle düşünmek, üretim ve özel-
likle bölüşüm ilişkilerine bu hak yoluyla müdahale edebilmeye yönelik bir 
kavramsal açılım sunma potansiyeline sahiptir. 
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İnsan Merkezli Olmayan Hak Anlayışı
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Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Öz

Genel olarak eğitimimizin ve özel olarak hukuk eğitimimizin ana hedefi, 
haklarını bilen ve haklara saygı gösteren ve bu hakları koruma bilincine sahip 
bireyler yetiştirmektir. Hak denildiği zaman, ilk akla düşen insanın sahip 
olduğu ve insandan koparılamayacak bir kavram olduğudur. Hayvan ya da 
çevre insandan sonra gelmektedir ve buradan yola çıkarak hemen hemen tüm 
felsefi akımların merkezinde insanın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bu anlayışa bir başlangıç noktası vermek gerekirse, Protagoras’ın “insanı her 
şeyin ölçüsü” kabul etmesi çıkış noktası görülebilir. Aristoteles felsefesinde de 
benzer izleri sürmek mümkündür. Hatta Hristiyan Ortaçağ dünyasında dahi 
makul Hristiyan ekseninde, merkezde yine insan yer almıştır. Tasavvufu bir 
başka yere koyarak, İslam anlayışında eşref-i mahlukat olarak nitelendirilen 
insan, Allah’ın yarattıkları içerisinde kendi sıfatlarından verdiği, bu nedenle 
yaratılmışlar cetvelinin en üstünde yer alan ve diğer tüm canlıların hizmetine 
sunulduğu bir varlıktır. İnsan merkezcilik, özellikle etik alanda, 20. yüzyıl 
düşüncesinde özellikli bir yere sahiptir. Örneğin, çevre felsefesi ya da çevre 
etiğinde çevrenin, ormanların, temiz havanın, temiz nehir ve göllerin, insanın 
gelecekteki kullanımı gözetilerek korunması esası getirilmiştir.

Bu kadar insan merkezli bir anlayıştan, canlılar için eşitlikçi, türcü olma-
yan, doğanın öz dengesini ve insanın karbon ayak izini hesaba katan bir 
anlayış oluşturmak imkansızdır. Hem Kant’ın insan olmaktan doğan ödev 
ahlakı hem Heidegger’in çevreleyen dünya anlayışı hem de hayvan hakları 
savunucularının hayvanlara yönelik tutumu, başlı başına “canlının” merkeze 
alındığı yeni bir hak savunusu doğurma olanağından yoksundur.

Bu çalışmada, insan olmak, hayvan olmak nedir ve primatlar üzerin-
den yapılan son gözlemler ışığında mevcut hayvan tanımının sorunlarına 
değinilecektir. Kapitalizmin yeni pazarı olarak karşımıza çıkan “go vegan” 
akımının yine görece insan merkezli olmasından kaynaklanan ikilemlerine 
değinilecek ve bir ırmağın, bir porsuğun, bir insan yavrusunun neden canlı 
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ve bütünün parçası olmaktan kaynaklı bir değere sahip olduğu Spinoza 
felsefesi üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spinoza, Heidegger, Çevreleyen Dünya, Primat 
Çalışmaları, Karbon Ayak İzi, Bütüncül Hak Anlayışı
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İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar

Hassan BALAJ
Mechanical Engineer

Öz

Tarih boyunca birçok değerli kavram ve düşünce farklı anlamlar ve 
uygulamalar ortaya koymuştur, hatta bunları asıl imajına aykırı kullanmışlar 
ve ilk amaçlarının aksine popüler hale gelmişlerdir. Bu kavramlardan biri 
de insan haklarıdır. İnsan haklarının verimsizliğinin birkaç nedeni vardır; 
kapsadığı siyasi ve felsefi faktörlerle birlikte ilk unsur olarak teorik faktörler 
kabul edilebilir. Ayrıca, teorik faktörlerden türetilen pratik faktörler, insan 
haklarının uygulamasında en önemli ilkenin göz ardı edilmesinin nedenidir.

İnsan hakları kavramı, yalnızca baskılarla sınırlı olmak üzere daha geniş bir 
alanı ve bazı aşikar vakaları kapsadığından daha fazla zorluk doğurmaktadır. 
Örneğin, Evrensel Beyanname’nin ilk maddesine göre, “tüm insanlar eşit 
haklara sahiptir”; ayrıca 18. maddeye göre “herkesin özgür din, vicdan ve 
fikir hakkı vardır”. Eşit insan haklarını reddeden dinler için din özgürlüğü 
hakkı nasıl tanımlanabilir? Bir hakkın gerçekleştirilmesi diğerine bağlıysa 
insan hakları ne kadar anlamlı olacaktır? İdeal insan haklarının sağlanması 
sorunu, siyasi irade eksikliğinden veya çelişen siyasi çıkarlardan ziyade insan 
haklarının kendilerinin birbiriyle tutarsız olmasından kaynaklanmaktadır; 
başka bir deyişle, bazılarının sağlanması diğerlerinin ihlal edilmesine dayan-
maktadır, hatta kişinin bireysel insan haklarının korunması başka bir kişinin 
aynı hakkının ihlaline neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Felsefi Nedenler, Eşit Haklar, Güç Sahipleri, İnsan 
Haklarının Uygulanması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.

Critical Approaches to Human Rights

Abstract

During history, many valuable concepts and thoughts have found differ-
ent meanings and practices; to such an extent that they have used contrary 
to their original image, and they have got popular in opposite to their first 
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intention. One of such concepts is human rights. There are several reasons 
for the inefficiency of human rights; theoretical factors can be considered 
as the first one that includes the political and philosophical factors inside. 
Furthermore, the practical factors derived from the theoretical factors are 
the reason for disregarding the most important and important principle in 
human rights implementation.

The concept of human rights arises more difficulties, as it encompasses 
a larger area to be only confined to oppressions and some evident cases. 
For example, based on the first article of the Universal Declaration, “all 
humans have equal rights”; also, based on the article 18, “everyone has the 
right of free religion, conscience, and opinions”. How is it possible to define 
the freedom of religion’s right for those religions that deny equal human 
rights? How human rights are going to be meaningful if the realization of 
one right is dependent on the other? the problem of the realization of the 
ideal human rights is not aroused from the lack of political will or contrary 
political benefits, rather than from the fact that human rights themselves 
are inconsistent to each other; in other words the realization of some relies 
on the violation of others, even preserving and protecting one’s individual 
human rights may be accompanied with the violation of the same right in 
the other person.

Keywords: The Philosophical Reasons, Equal rights, Owners of Power, 
Implementation of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights.

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri)

Giriş

İnsan Hakları kurallarının modern şekilde ortaya çıkışı, yakın zamanda 
meydana gelmiş bir tür son teknoloji ürünüdür. Elbette İslam gibi bazı 
dinlerin, eski ve rönesans dönemindeki bazı filozofların ve antropologların 
insanların konumlarını ve değerlerini onurlandırdığını gösteren çok sayıda 
kanıt bulunmuştur. İnsanı dinlerine, ırklarına, renklerine, kültürlerine, 
cinsiyetlerine veya memleketlerine göre değil, insanlıklarına göre değerlendi-
riyorlardı. Ayrıca 2. Dünya Savaşı öncesindeki İnsan Hakları kuralları ülke-
lerin iç yeterliliklerine ve Vestfalli Konfederasyonu’na göre düzenlenmiştir. 
Bu ittifak ulusal hükümetle ilişkiliydi ve yönetime ve kesintiye uğratmama 
ilkesine dayanıyordu. (Parvin, 2016:17). Dinler, medeniyetler ve çeşitli 
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kültürlerdeki İnsan Hakları tarihinin bir parçası, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ortaya çıkmış ve yeni küresel disiplinleri belirlemiştir. Farklı seviyeler 
geçirdikten sonra başta prensipler felsefesi, din, sosyoloji ve dil felsefesi, 
haklar ve siyaset teorisi olmak üzere felsefede teori ve pratiğin karşı karşıya 
geldiği bazı zorluklarla karşılaştılar.

İnsan Hakları alanında, kanunlar veya batıl inançlarla katkıda bulunul-
madığı sürece haklı çıkarılamayacak baskın bir felsefi zorluk yaşanmıştır. 
Tarihi nedeniyle, İnsan Haklarının “referansı ve ispatı” konusunda kesin 
bir fikrimiz yok. İlk olarak “John Luck” tarafından ileri sürülen rivayete 
göre, Tanrı bu hakların referansı olarak kabul edilmiştir. Kitaplarını ve 
okuyucularını dikkate alarak böyle bir referansın bu tür haklar için faydalı 
bir son olabileceği konusunda bir kanıya varmıştır. Tanrı değerlerin hem 
yaratıcısı hem de kaynağıdır.

Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO) “Bu haklar bir bakıma küresel haklar 
olduğundan, spesifik bir dine dayanmalarına izin verilemez” şeklindeki 
küresel iddiasını iddia ettiğinde bir sorunla karşılaşmıştır. İddia, sağlam 
temellendirilmiş esasın özel ideolojik ve dini inançların özelinde olmaması 
gerektiğini öne sürmüştür, fakat bu soyut özelliği net olarak tanımlamamıştır. 
İddia, insan haklarının referansı hakkında pek bir şey söylememiş, sadece giriş 
kısmında bazı önemli ve ispatlanmamış iddialardan bahsedilmiştir; “İnsan 
Haklarının tanınması, özgürlüğün, gerekçelendirmenin ve küresel barışın 
temelini oluşturur.” Ayrıca bu haklara saygı göstermemek, insan vicdanını 
tamamen küçümsemek şeklinde acımasızlığa yol açabilir. Tüm bu iddialar 
önemli gerçeklere işaret ediyor, ancak İnsan Hakları referansı hakkında net 
bir yorum sunmuyor.

Bununla birlikte, bugün İnsan Hakları iki ana zorlukla karşı karşıyadır; 
her şeyden önce güçlü ülkeler, başta Üçüncü Dünya olmak üzere kendilerine 
karşı olan ülkeleri yok etmek için siyasi davranışları, doğrulamaları ve İnsan 
Hakları örgütlerini kullanıyorlar. İkincisi ise, İnsan Hakları beyannamesi, 
batı kökenli spesifik teorik esaslara ve ilkelere dayanılarak oluşturulmuştur. 
Bu ilkelerin kabul edilmemesi nedeniyle bu hakların ve özgürlüklerin bir-
çoğu değişikliklere ve dönüşüme uğrayacaktır. (Mirmousavi ve Haqiqat, 
2014:13).
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1. İnsan Haklarının Küresel Sorunları ve Engelleri

İnsan Hakları konusunu, 20. yüzyılda uluslararası haklar alanındaki en 
önemli dönüşüm olarak değerlendirebiliriz. Bu geleneksel tavrın genişleme-
siyle, hükümetlerin egemenliği büyük bir dönüşüm geçirmiştir ve hükümetin 
takipçilerine istediği gibi davranabileceği yanılgısı, ulusal egemenliğe yönelik 
güven üzerine inşa edilmiştir. Artık insanların kaderi birbirine bağlı. Bu 
kader, nerede olursanız olun uluslararası bir husus olarak değerlendirilecektir, 
ancak pratikte iki büyük sorun vardır:

-İnsan Hakları, fiili çatışmalar sırasında yoğun bir şekilde istismar ediliyor 
ve büyük dünya güçleri İnsan Hakları ihlallerinden korkmazken, üstüne 
bunları başkalarına karşı siyasi amaçları için kullanıyorlar. (Mohaved, 
2013:405).

-Hükümetlerin boyun eğdiğine herhangi bir referans yok. Devlet vatan-
daşlığı hakları o devletin topraklarında ihlal edildiğinde, kim sorumlu olacak!

Uluslararası yargı ortamı, kamusal seçenekleri seferber edilmediği ve sivil 
toplum kuruluşlarının baskıları etkili olmadığı sürece, insanların hükümete 
karşı şikayetlerini henüz kabul edememiştir. (Movahed, Ibid: 405-406).

Birleşmiş Milletler’in kurulmasından yarım yüzyıldan fazla süre geçmiş-
ken bahsedilen amaca ulaşmak için pek çok çaba sarf edilmiş olsa da, bazı 
engeller bunun olmasını engellemiştir. Bu nedenle bu engellerin kaldırılması 
için şu temel reformlar yapılmalıdır;

1.1. İnsan Hakları Belgelerindeki Sorunlar ve Belirsizlikler

Uluslararası İnsan Hakları belgeleri, İnsan Haklarının derecelendirmesini 
tartışmaz, ancak metinlere dikkat edildiğinde bu durum ortaya çıkmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO) ve Avrupa İnsan Hakları anayasasın-
daki “İnsan Hakları ve Temel Özgürlük” veya Amerika Birleşik Devletleri 
anayasasındaki “Temel İnsan Hakları” gibi ifadeler. Bu ifadeler, hakların 
sadece uluslararası destek ve değerlendirmeyi kapsadığını göstermektedir. 
Ayrıca, uluslararası insan haklarının desteği belirsiz olabilir ve bu hususları 
sınırlandırabilir:

-İnsan hakları ve özgürlüklerinin ortak ayrımcılık yapılmaksızın herkes 
için tanımlanması gerektiğini söyleyen küresel tavsiyelerde bulunulması.
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-Uluslararası anlaşmaların kanun haline getirilmesi, hükümetin soruş-
turma yürütmekle sorumlu olduğu yasal gerekliliklerin oluşturulması ve 
bu haklara saygı gösterilmesinin güvence altına alınması.

-İnsan hakları konusunda hükümetlerin görevlerini ve uluslararası gerek-
sinimlerini araştırmak ve düzenlemek için mekanizmalar oluşturulması.

Bu belgelerde fark edilebilecek bir diğer zorluk da, “Ulusun varlığını 
tehdit eden istisnai kamusal tehlike” gibi bazı kavramların, Kişisel ve Siyasal 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi nezdinde farklı şekilde yorumlanabilmesidir.

1.2. Dünyanın Farklı Milletlerinin Değerlerinin Çeşitliliği ve Bunun 
Bazı İnsan Hakları Belgeleriyle Uyuşmaması

İnsan Hakları belgelerinin İslam ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerin 
aktif katılımı olmadan kanun haline getirilmesi ve batıda bir dönüşüm 
süreci geçirmesi nedeniyle, bazı maddeleri ile diğer değer sistemleri ve 
İslami Haklar sistemleri arasında bu tür bir heterojenlik doğmuştur. Bu, 
İnsan Haklarının geliştirilmesinin ve icrasının güvencesinin önündeki temel 
engeldir. İslam ülkeleri, El-Kahra’nın toplantısına tepki gösteren İnsan Hak-
ları beyannamesini kanun haline getirmiştir. Bu beyanda herhangi bir idari 
taahhüt bulunmamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden Radica Komarasomi 
şunları söylemiştir:

Üçüncü dünya, ne insan hakları mevzuatında ne de bunları uygulamada 
önemli bir katkı sağlamamıştır. İnsan haklarının tüm kültürlerden talep-
leri olmasına rağmen, insan hakları hareketinin teorik yönleri şüphesiz ki 
batılıdır... Bu tür tarihi talepler, birçok kültürel milliyetçiyi insan hakları 
hareketini evrensel bir standart olarak kabul etmemeye sevk etmiştir. Buna 
göre, insan hakları ihlalleri üçüncü dünyadaki bazı değerlerin hukuka aykırı 
olduğu şeklinde gerekçelendirilmektedir ve bu konu 20. yüzyılın ikinci 
yarısında insan hakları hareketinde büyük bir kriz olarak kalmıştır (Radica 
Komarasomi, 1987:4).

1.3. İnsan Haklarının Siyasi Bir Araç Olarak Uygulanması

ABD gibi büyük güçlerin insan hakları konusunda bir tür araçsalcı politika 
ve “çifte standart” benimsemesi, insanlığın ve dünyanın güvenliğin temelini 
oluşturacaktır. Bu gibi hükümetler, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi 
onaylanırken çekince ve kısıtlama hakkını kullanmıştır. Bu, onlara İnsan 



İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşım

52 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Hakları’nı istedikleri şekilde yorumlama imkanı sağlamıştır. ABD Hükümeti, 
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylarken, 7. maddeye 
göre ABD anayasa değişiklikleri perspektifine göre zalimlik ve insanlık dışı 
davranışlardan veya insan onuruna aykırı cezalardan kaçınmaları gerektiğini 
beyan etmiştir (Mirmousavi & Haqiqat, Ibid:89-90).

Sözleşmenin 1. maddesinde şu belirtilmektedir: “ Her türlü savaş pro-
pagandası hukuk tarafından yasaklanmıştır.”

ABD Hükümeti bu madde için yorum yapmamaktadır, Amerikan Ana-
yasası ve yasalarıyla desteklenen ifade ve örgütlenmeleri kısıtlamamaktadır. 
Fransa Hükümeti de 20. maddede yasaklanan “savaş” kelimesinin uluslararası 
hukukun ve değerlendirmelerin ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve bunu 
açıklama yetkisinin Fransız kanun koyuculara ait olduğunu beyan etmiş-
tir. Bu ülke, “dini azınlıkların dini gelenekleri ve ibadet özgürlüğüyle ilgili 
haklarıyla” ilgili olarak aşağıdaki şekilde beyanda bulunmuştur:

Fransız Anayasası’nın ikinci ilkesi ışığında, bu madde Fransa Cumhuri-
yeti söz konusu olduğu sürece uygulanamaz. (Mehrpour, 1994:207-214).

2. Evrensel İnsan Haklarının Olmaması

Bugün söz konusu olan husus, İnsan Haklarının evrensel olup olmama-
sıdır. İnsan haklarının evrenselliğine dair iddialar mevcuttur ve bazen İnsan 
Haklarının küreselleşmesine karşı protestolar söz konusu olmaktadır. Bazıları 
İnsan Haklarının batı düşüncesi olduğuna ve batı medeniyetinin liderlerinin 
bunu yeni bir kolonyal yaklaşımla dünya çapında yaymak istediğine inan-
maktadır. İnsan Hakları terimi nispeten yeni bir terimdir ve İkinci Dünya 
Savaşı’ndan ve 1945’te Birleşmiş Milletler’in kurulmasından sonra halkın 
literatürüne girmiştir. (Parvin,2016: 385-386).

İnsan Hakları kurallarının evrensel geçerliliği konusundaki belirsizlik son 
yıllarda iddia edilmemiştir, ancak beyannamenin kabulünden ve Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi’nin onaylanmasından bu yana evrenselliği konu-
sunda çok az şüphe olmuştur. Ayrıca bazı ülkeler bir beyanname kapsamlı 
olduğunda, tüm kültürlerin ortak değerlerine dayandığında, aynı zamanda 
tüm ulusların katılımının yanı sıra toplum reformistlerinin, iyi niyetli ve 
anlayışlı akademisyenlerin düşüncelerine dayandığında evrensel olacağını 
beyan etmiştir. Buna rağmen, Birleşmiş Milletler’in çoğunluğunu oluşturan 
Batılı milletler, Evrensel Beyannameyi onaylarken basit oylama ile kabul 
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etmeye çalışıyorlardı. İnsan Hakları söylemine bilim adamlarının, filozof-
ların ve akademisyenlerin dahil edilmesinden endişe duydukları için, onu 
formüle etmekte ve onaylamakta güçlük çekmişlerdir. (Mozaffari, 2010:39).

Başka bir deyişle, uluslararası İnsan Hakları standartları üzerinde anlaş-
mazlıklar mevcuttur. Bu, genel kavramı uluslararası İnsan Hakları norm-
larına dönüştürüp ve daha sonra evrensel beyanlar haline getirdiklerinde, 
gerçekten evrensellik var mıydı? Ya da şimdi evrensel olmuş mudur? Evrensel 
İnsan Hakları hususunu uluslararası kabul bağlamında ele almak için, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası sözleşmeleri lehine verilen 
oyların nereden geldiğine bir bakın (Parvin,2016:386).

2.1. İnsan Haklarının Evrenselliğine Karşı Çıkmak İçin Nedenler

İslam ülkeleri de dahil olmak üzere ülkelerin mevcut İnsan Hakları siste-
mine muhalefet etmesi, ortak hedeflere karşı bir muhalefet teşkil etmiyor. 
İslam ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerle birlikte, mevcut İnsan Hakları sis-
teminin geliştirilmesine katılmadıklarını ve bunların kendi istekleri dışında 
kurulduklarını iddia ediyorlar. Bir uzman bu konuda şöyle yazmıştır; (Asya 
ve İslam ülkelerinin, eski batı ve Avrupa emperyalizminin dünyanın geri 
kalanı üzerindeki doktrinleri olarak adlandırdıkları şeye muhalefeti, Avrupa 
dışı kültür üzerindeki hegemonya sistemini bir kez daha göz ardı edildiğinin 
bir işaretidir.) (Kishore, 1993:73).

Bu uzmanlar, bu anlaşmazlıkların İnsan Hakları’nın yarattığı kültürel 
farklılıklardan kaynaklandığına, uluslararası İnsan Hakları sisteminin ger-
çek dünyadan uzak olduğuna inanmaktadır. Aslında, uluslararası sistemin 
kendisi de bir kültürün değerlerini diğer kültürlere empoze etmek isteyen 
bir tür kültür emperyalizmidir. (Mozaffari, Ibid:47).

Bir başka yazar, Batılı, liberal hak ve özgürlüklere sahip olmanın herkes 
için faydalı olduğunu belirtmektedir. Ancak İnsan Hakları aktivistleri, liberal 
ve Batı İnsan Hakları hedeflerini desteklediklerini kabul etmek istemedik-
leri için engeller yaratıyorlar. İnsan Haklarının evrenselliğini bir mit olarak 
görüyorlar (Brown Kris, 1997:42).

İnsan Haklarının Evrenselliği’ne meydan okuyan şey şudur: İnsan Hak-
larında var olan çıkarımlar, Batılı düşüncenin kavramlarına dayanmaktadır. 
Batılı ülkelerin çoğunluğuyla oluşturulmuştur. Bu akademisyenler, Evrensel 
Beyanname’nin batılı bir belge olduğuna ve diğer kültürlerin de İnsan 
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Hakları Evrensel Beyannamesi’ne harfi harfine uyabilmek için benzer belgeler 
üretmeleri gerektiğine inanırlar. Tüm kültürlerin Batı ülkelerinin iki asırdır 
tasvir ettiği şekilde ilerlemesini beklememeliyiz. Aynı yolu izlemek, diğer 
kültürlerin de kendilerini Batı modeline oturtmaları gerektiği anlamına 
gelmektedir. Bu durum, Avrupa’da ortaya çıkan medeniyetin ihracatı yoluyla 
diğer ulusların ve kültürlerin boyunduruk altına alınmasını meşrulaştıran 
bi başka sömürgecilik fikrini yansıtmaktadır.[1]

2.2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne İtirazlar

Üçüncü Dünya ülkeleri ve İslam ülkeleri, mevcut İnsan Haklarının batı 
haklarından ve kültürlerinden doğduğuna ve diğer ülkelerin beyanname ve 
diğer belgelerin hazırlanmasında rol oynamadığına inanarak evrensel İnsan 
Hakları iddiasını reddetmektedir. İnsan Hakları Beyannamesi farklı görüşler 
benimseyememiş, bu düşüncesi seküler kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti 
gibi bazı ülkeler, İnsan Haklarının evrenselliğine şiddetle karşı çıkmaktadır 
(Theodore Merone, 1989:8). Tüm farklı dünya görüşlerinden dolayı, İnsan 
Hakları’na tüm dünya görüşlerinin dikkate alınmış gibi dahil olunması zor 
görünüyor. Bu ülkeler, Beyannamelere ve diğer belgelere aşağıdakiler dahil 
olmak üzere çok sayıda itirazda bulunmaktadır:

- Beyanname tam ve ayrıntılı değildir. Evrensel Beyannameye yönelik ilk 
itiraz, Evrensel Beyannamenin çok küçük bir derlemeyle yazıldığını ve daha 
sonra genişletildiğini, ancak hem daha küçük hem de daha büyük derlemede 
kendisi de Hıristiyan olan Lübnanlı temsilci Habib Malek dışında Batılı 
olmayan ülkelerden hiç kimsenin bulunmadığını söylemektedir.[2] Aslına 
bakarsak, burada bulunan grubun temeli evrensel değildir. Bu nedenle, sorun 
kavramların evrenselliği değil, normların evrenselliğidir. Temel değerler ve 
inançlara yönelik bir fikir birliğidir, kültürel, ekonomik ve sosyal haklara 
değil yalnızca haklara, toplum haklarına değil bireysel haklara vurgu yap-
maktadır. Dahası, açıkça emperyalizm değerlendirilmediği için batıya özel 
bir eğilimi mevcuttur. Fakat aynı zamanda ekonomik ve sosyal hakları da 

[1] Mohammad Argon, Sorbonne İslami düşünce profesörü, alıntı: Le Monde,1989.
[2] Eleanor Roosevelt, Charles Malek ve Renee Kassan’ın başkanlık ettiği BM İnsan Hakları 

Komitesi, iki yıl içinde İnsan Hakları Beyannamesi’nin taslağının oluşturulmasını 
sağlamıştır. BM Genel Kurulu 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Beyannamesi’ni 
kabul etmiştir.
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kapsamaktadır, örneğin 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında bazı sanayi-
leşmiş ülkelerde tanınan eğitim hakkı gibi.[3]

- İkinci itiraz, bu gruptaki referans belgelerin ABD İnsan Hakları Beyan-
namesi ve Fransız Vatandaşlık Beyannamesi gibi batılı kaynaklardan doğ-
masıdır. Bu nedenle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bu açıdan ABD 
İnsan Hakları Beyannamesi bağlamı doğrultusunda oldukça sınırlıdır. 
Beyanname batı kültüründen doğmuştur ve ana kaynağı Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Bağımsızlık Beyannamesi ve Fransız Vatandaşlarının Hakları 
Beyannamesidir. Aslında, Evrensel Beyanname ile bu ikisi arasında birkaç 
fark bulunmaktadır. (Parvin, 2016:392).

Beyannamenin formülasyonuna tüm ülke ve kültürlerin dahil olmadığı 
ve sadece birkaç güçlü ülkenin yazıp sonra oylanmış olduğu bir durumda 
beyannamenin ve diğer belgelerin evrenselliğinden nasıl söz edilebilir? Diğer 
ülkeler daha sonra beyannameyi kabul ettiyse ve şimdi İnsan Hakları komite-
lerine ve topluluklarına üyelerse, bunun eylem özgürlüklerini kanıtlamadığı 
görülmelidir. Güçlerin baskısı altında olan ve onlara bağımlı olan yoksul ve 
üçüncü dünya ülkeleri, uluslararası arenada istedikleri gibi hareket edemez 
veya görüşlerini ifade edemezler. Sonuç olarak beyannameyi kabul edenlerin 
sayısının çok yüksek olduğu ve bu kapsayıcılığının göstergesi olduğu iddiası 
yanlış bir iddiadır. Nitekim İnsan Hakları beyannamesinin evrenselliğinin 
tekrar sonucu olduğu ve beyannamenin maddelerinin uluslararası sözleşme-
lerden ve belgelerden esinlendiği inancı bu tür nedenlerden ileri gelmektedir.

Şimdi, bu konudaki sorun nedir ve evrensellik meselesi neden önemli-
dir? Jack Donnelly bu soruya şöyle cevap verir: Beyanname, din değiştirme 
özgürlüğünü vurgularken sözleşme din seçme özgürlüğünü vurgular. 18. 
maddedeki evrensel beyanname, dini inanca sahip olma hakkını ele almak-
tadır. Ayrıca, evrensel beyannameye göre İslam’ı uygulamasına ve birlikte 
dini uygulamaları birlikte gerçekleştirmesine izin verilen Müslüman bir 
cemaat olduğunu varsayarak sözlerine devam eder. Bu kişiler aynı zamanda 
dinlerini değiştirme hakkına da sahiptir. Buna göre, dini uygulama toplu 
olarak kişinin dinini değiştirmesini engeller. Dinin yorumlanması, Tanrı ile 
kişisel bir ilişkinin evrensel beyannamesinin derlenmesidir ve bu nedenle, 
bu yorumu dine uyguladıklarında, evrensel beyannameyi yazmaya karar 

[3] Freeman, Michael, Human Rights, Çev. Mohammad Keyvanfar, Birinci Baskı, 
Tahran, 2008, s.47-48.
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verdiler. Bu yoruma göre dinin başka bir yorumu varsa kafa karışıklığına 
neden olacak ve daha sonra evrensel beyanname kendi içinde bölünecektir. 
(Donnelly, 2003). Tüm siyasi argümanları hariç bırakırsak, evrenselliğe 
yönelik bu itiraz, tüm kavramların tek bir tanımı olduğuna dair fikirden 
doğmaktadır. Kavramların tanımı evrensel değildi, bu nedenle kağıt üzerinde 
bir paradoks meydana gelmiştir (Zarif, 2011). Paradoks, bu kavramların 
batı kültürüne veya modernitesine dayanmasıdır; yani, dini Tanrı ile kişisel 
bir bağlantı olarak gören bir kültürdür. Öyleyse evrensellik konusundaki 
tartışma, evrensellik kavramlarının sözleşmeye dayalı kurallarla nasıl yazıl-
dığı konusundaki anlaşmazlık mıdır? Bu çelişkileri eleştirenler, evrensel 
İnsan Hakları iddiasının kabul edilemez olduğuna inanmaktadır (Parvin, 
2016:396).

Evrensel beyanname, Birleşmiş Milletler’in batılıların küreselleşmesi ve 
başka ülkelerde uygulanması gerektiğine inandıkları bir çerçevede yetkisi 
altında olduğu bir dönemin ürünü olmuştur. Müslüman dünyadaki birçok 
ülke, beyanname 1948’de kabul edildiğinde sömürge olarak yönetilmekteydi. 
Dolayısıyla, bu ülkeleri sömürge egemenliğinden kurtarılması ve bağımsızlık 
kazandırılmasıyla, bu kavramların geçerliliğine meydan okunacağı açıktır 
ve bunlar hakkında hiçbir zaman evrensel bir fikir birliği olmadığı iddia 
edilmektedir. Bu nedenle, İnsan Hakları evrensel beyannamesinin 20 nci. 
yıldönümünde Üçüncü Dünya ülkelerinin temsilcileri, beyannamenin 
evrenselliğinin batı emperyalizminin elinde bulunan kültürel farklılıkları ve 
kültürel değerleri ne olursa olsun kendi kültürlerini ve kültürel farklılıklarını 
dünyaya dayatmanın bir başka yöntemi olduğu düşüncesini haklı çıkarmaya 
çalıştılar (Jeans, 1989: 101).

Uluslararası İnsan Hakları sisteminin en önemli zorlukları, birbirlerin-
den kopuk teorik, felsefi, kültürel ve tarihsel köklerinde ve teorik temel-
leri etkisiz bir şekilde oluşturmalarında yatmaktadır. Böyle bir durumun 
varlığı, uluslararası sistemin yapısından kaynaklanmaktadır. Uluslararası 
toplumun parçalanmış sistemi, güç mantığının ve devletlerin bağımsız 
egemenlik yapısının bir sonucu olduğu için, İnsan Hakları sisteminin 
yapısı bu ayrık sistemin darboğazlarından kurtulmayı ve tam ve sistemik 
bir toplum yaratmayı başaramamıştır. Antonio Kasse şöyle söylemiştir: 
Evrensel beyanname, çeşitli ideolojiler ile insan ve toplum algılarının farklı 
kesişimlerinin bir ürünüdür. Bu nedenle, böyle bir sonucun uzlaşma yoluyla 
elde edilmesi beklenemez, bu yüzden alçaktan uçması gerekir. Beyannamede 
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insan ve toplumun kökeninden söz edilmemesi bu düşünceyle açıklanabilir. 
Beyannamenin griliği, bu uzlaşmanın ve kitlelerin çeşitliliğinin mutlak bir 
sonucudur, bu nedenle kurucuları da bu durumda önemli bir rol oynamıştır. 
(Jeans, Ibid: 18).

Fakat gerçeğin bundan farklı olduğu görülüyor, gerçekte olan şey, kav-
ramların ve rakip dünya görüşlerinin beyannamede iç içe geçmesi ve bunun 
ideolojik temellerin hiçbirine uymayan bir ürün olması ve sonuç olarak 
rekabet eden bu ideolojilerin hiçbirinin bu ürünü kendi yaratımları olarak 
kabul etmemesidir. Dolayısıyla, evrensel beyanname gerçekten bu farklı 
dünya görüşlerinin ve rakip ideolojilerin kesişmesinin sonucu olsaydı, 
Antonio Kasse’nin açıklaması kabul edilebilirdi. Evrensel beyanname, bu 
ideolojilerin bazı kısımlarını tarihsel temellerinden, kültürel ve entelektüel 
köklerinden ayırmış ve onları, bu rakip ekollerin tüm sahiplerinin bu 
entelektüel mirası kabul etmeyi reddettiği bir şekilde birbirine bağlamıştır 
(Mozaffari, Ibid: 258).

2.3. İnsan Haklarının Evrenselliği İçin Uygun Bir Çözüm

Bazı akademisyenler, bu sorun için örtüşen fikir birliği çözümünü vur-
gulamıştır. İnsan Hakları uzmanı Jack Donnelly, örtüşen fikir birliğinden 
bahsediyor ve şöyle diyor: “Tüm uluslararası belgeler İnsan Hakları beyan-
namesine atıfta bulunuyor. Yani standartların evrensel olduğunu söylersek, 
bunda bir sorun var. Çünkü bazı kültürler normların geliştirilmesi sürecine 
katılmamıştır. Ancak tüm bu kurallar tekrarlandığı için evrensel olduklarını 
söyleyebiliriz. Örneğin, evrensel beyannamenin herkes tarafından tekrar 
edilmiş olması, kültürlere katılmama sorununu çözüyor mu? Bu örtüşen 
fikir birliğinin bir kısmı, ülkelerin kuralları sorgulamaya cesaret edememe-
leridir. Örtüşen fikir birliği sorunun bir kısmını çözmektedir. Ancak başka 
bir dezavantaj da vardır. Pek çok ülke bu fikir birliğine yasal istek ve iradeleri 
doğrultusunda değil, bunun sınırlarını zorlamak için katılmıştır. Evrensellik 
sorunu artık hükümet sorunudur; aslına bakarsak insan hakları beyanname-
sinin oluşturulmasında rol alanlar hükümetlerdir ve bu örtüşen uzlaşmanın 
parçası olanlar da hükümetlerdir. İnsan Hakları halen uluslararası hukukun 
bir parçasıdır ve İnsan Hakları bir egemenlik meselesidir (Donnelly, Ibid).

Beyanname ile ilgili artık herhangi bir tartışma yapılmadığını belirten 
başka bir argüman daha var. Günümüzde, bu beyanname tabi olsunlar 
veya olmasınlar tüm ülkeler için bağlayıcı statüdedir ve belki de evrensel 
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beyannamenin tek farklı, yasal yükümlülük diliyle yazılmış olmamasıdır. 
Evrensel beyannamede belirtilenler bir dizi genel istek, hedef ve amaçtır, 
ancak konu sözleşmeye gelince bu yasal bir zorunluluktur, fakat aynı zamanda 
evrensel beyanname herkes için de bağlayıcıdır. (Parvin, 2016:399).

Uygun çözüm, beyannamenin ve İnsan Hakları belgelerinin evrenselliği 
ve batı değerleri ve kültürlerine dayalı küresel bir topluluk için mücadele 
yerine, tüm insanlık kültürlerinin haklarına saygı duyma anlamında kültürel 
çeşitliliği ve göreliliği vurgulamaya çalışmaktır. İnsan Haklarının gerçekleş-
tirilmesi ancak bu şekilde daha olası ve ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Bu 
durum, herkesin kültüründe sahip olduğu her şeyin iyi olduğu ve bozulma-
dan kaldığı anlamına gelmese de, kabul edilebilir bir İnsan Hakları sistemi-
nin elde edilmesi yönünde minimum standartlarımızın dikkate alınması ve 
insanlığın ortak özü ve insanların ortak bilincidir.

3. İnsan Haklarının Verimsizlikleri

Tarih boyunca birçok değerli kavram, asil düşünce ve güzel ideallerin farklı 
bir anlamı ve işlevi olmuştur, bu nedenle bazen asıl olarak düşünülenin aksine 
kullanılmış olsalar da bunun aksine asıl amaçları ortak olmuştur. Böyle bir 
kaderi hak eden bu kavramlardan biri de İnsan Haklarıdır.

3.1. Felsefi Nedenler

İnsan Hakları, özünde insanlık tarihi kadar eskidir ve kesinlikle tarihle, 
tek tanrılı fikirlerle ve dinlerle ayrılabilir bir şekilde bağlantılıdır. İlahi dinler, 
İnsan Haklarının belirleyicisi, temsilcisi ve teminatıdır ve bunların amacı 
insanın ebedi kurtuluşudur. İnsan Hakları kelimesinin anlam olarak bile 
batı geleneğinde, düşüncesinde ve haklarında eski bir tarihi yoktur. İnsanlığa 
ve onura diğer filozoflardan daha fazla değer veren ve bu pratik felsefenin 
kaynağı olan insan çağının en büyük filozofu Kant’ın kitabında bu kavrama 
bakarsanız, içinde İnsan Hakları kelimesi hiçbir şekilde bulunmamaktadır 
(Mohaqqeq damad, 2001: 151). İslam ile mevcut İnsan Hakları sistemi 
arasındaki temel fark kavramlar ve sözler değil, felsefi temelleri ve amaçlarıdır. 
Evrensel beyannamenin net bir teorik temeli yoktur ve bu, ekstremizmin 
derinliklerinden ve bunu ele almayı hedefleyen güçlü teşviklerden mahrum-
dur (Al-Ghanoshi, 1996:23). Çağdaş İnsan Hakları hukukçuları ontolo-
jik teorilerini kamuoyuna açıklamadılar, ancak gerçek şu ki “Materyalist 
dünya görüşleri ve antolojiler, uluslararası İnsan Hakları antropolojisinin 
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ve felsefesinin temelidir.” İnsan Hakları hukukçuları, “hümanizmi güçlen-
dirmek ve pekiştirmek için yeni epistemolojik ve felsefi temel olarak yeni 
varoluşçu ateizmi” benimsemişlerdir (Parvin, 2014: 84).

3.2. İnsan Haklarına Saygı Olmaması

İnsan haklarının da tıpkı insan ihtiyaçları gibi bir hiyerarşisi vardır ve 
bunlar aynı anda karşılanamazlarsa, ekonomik olarak seçici insan ihtiyaçla-
rında sıklıkla olduğu gibi hiyerarşiye uyulmalıdır. Bu seçim, başka amaçlar 
için bazı tıbbi hizmetlerin bir şekilde feda edilmesine neden olabilir. Örne-
ğin insani geçim kaynaklarına yatırım yapmak gibi. Tıp bilimi ne kadar 
güçlü olursa olsun, asgari gıdalardan mahrum kalan insanları tekrar hayata 
döndüremez (Maltose, 1979: 116). Çünkü geçim yoksa en önemli İnsan 
Hakkı, yani yaşama hakkı tehlikeye girecek, böylece ortada yaşam olmadığı 
için diğer haklarını elde edebilecek bir insan da olmayacaktı. Bu nedenle 
yaşam hakkı tüm insan haklarının ön saflarında yer alır ve başlangıçta bu 
hakkın ve bu hakkın varlığına bağlı diğer hakların sağlanması gerekecek-
tir. Uygun yiyecek, giyecek, barınma ve hijyen, eğitim ve sürdürülebilir 
güvenlik olmadıkça, bu hakkın devam etmesinin hiçbir yolu olmayacak 
ve yaşam hakkının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, birçoğu yıkıma veya 
düşüşe neden olacaktır.” Vatandaşlık yasaklanırsa ve sosyal hizmetlere erişim 
azaltılırsa, hayatın kendisi bir hayatta kalma mücadelesinden başka bir şey 
olmazsa, tamamen insani bir hayata ulaşılamayacaktır.” (Lovin, 2001:172).

Günümüzde İnsan Hakları İzleme Örgütü ve çeşitli İnsan Hakları kurum-
ları için önemli olan şey, özgürlüğü ile medeni ve siyasi haklarıdır ve bir ülke 
en önemli insan haklarından biri olan yaşam ve temel geçim ihtiyaçlarını 
karşılamadığı veya aleyhlerine bir kararı uygulamadıkları için çok nadiren 
cezalandırılmıştır. Çünkü monarşi ve kapitalizm için önemli olan insan 
ihtiyaçları değil, taleptir ve bunların ikisinin aynı olduğunu yalnızca aptallar 
düşünür. Yoksul insanların talebi bu medeni sistemde bir zorunluluk olarak 
görülmemiştir (Seif, 2002:11).

4. İnsan Haklarını Uygulama Mekanizmasının Yetersizliği

Uluslararası İnsan Hakları Kanunu’nun yetersizliklerinden biri de, etkili 
bir mekanizmasının olmamasıdır. Bu uygunsuz mekanizmalardan biri 
de çekince hakkının değerlendirilmesidir. Çekince hakkı, giderek artan 
sayıda ülkenin anlaşmaların bütünlüğünü bozarak uluslararası anlaşmalara 
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katılmasını sağlayan yasal bir teknik ve yöntemdir. Ülkeleri İnsan Hakları 
anlaşmalarına dahil etmek, mevcut İnsan Hakları sisteminin güçlü olmasının 
bir nedeni değildir. Çünkü birçok baskıcı hükümet birbirlerini anlaşmalara 
katılıp onaylamaya itmektedir. Ancak anlaşmaların onaylanmasına paralel 
olarak, İnsan Hakları belgeleri ülkeye baskı politikası uygulamaktadır. Bu 
tür ülkeler, İnsan Hakları sözleşmelerini onaylayarak ve haklarını uygu-
layarak uluslararası İnsan Hakları sistemini etkin bir şekilde etkisiz hale 
getirmişlerdir. Üyeleri olan devletlerin her zaman isteksiz davrandıkları, bu 
kuralları uygulamayacakları ve çeşitli şartlar ile onu etkisiz hale getireceği 
unutulmamalıdır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, medeni 
ve siyasi haklara en yüksek koşul hakkını uygulamıştır ve Britanya medeni 
ve siyasi haklar sözleşmesini iç hukukuna dahil etmemiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylamayan tek, kadınlarda ayrım-
cılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşmeyi onaylamayan 
az sayıda ülkeden biridir (Senar Klinz, 2003:141).

Dünyanın hegemonik sistemi, çok az sayıda hareketin İnsan Hakları 
ihlalleri kadar ilişkisi olmayan ülkelerle ilgili olduğunu değerlendirmekte 
ve uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarını fanatiklerinin insani muamelesi 
umurunda olmayan ve bariz İnsan Hakları istismarlarına yüz çeviren İnsan 
Hakları ihlalcileri olarak kınamak için göndermektedir. ABD şimdiye kadar 
İsrail aleyhine yaklaşık elli kararı veto etmiştir. Ve sadece işlediği suçları 
önlemekle kalmamış, suçları konusunda onu teşvik edip desteklemiştir 
(Parvin, 2016: 420).

Bu yasalar, İnsan Hakları yasalarının oluşturulmasında her zaman etkili 
olmuştur ve amaçları perde arkasında kalmıştır. Azınlık haklarına ilişkin 
sözleşmelerde bunların araçsal kullanımı için herhangi bir bedel ödenme-
mektedir. Egemen ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma sistemlerini 
baltalamak için, mümkün olan her fırsatta, kendi çıkarları doğrultusunda 
eleştiriler yapmaktadır. İnsan Haklarının geliştirilmesinin temel koşulu, 
sosyal eşitsizliklerin ve otoriter rejimlerin ortadan kaldırılmasıdır ve egemen 
devletler tam da burada dürüst siyaset uygulamamaktadır. Tüm güçlerini ve 
yeteneklerini Üçüncü Dünya ülkelerinde eşitsizliği ve despotizmi kışkırtmak 
için kullanıp tüm güçlü toplumsal dayanışma ve değer birliği bağlarını yok 
etmektedirler. Sonuç olarak, yetkililerin elinden çalkantılı ve asi bir toplum 
çıkmıştır (Rafiepour, 1997:515).
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4.1. İnsan Haklarının Uluslararası İzleme Yapısının Verimsizliği

Uluslararası İnsan Hakları belgelerinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüz 
dünyasında hükümetler, İnsan Haklarını korumakla yükümlüdür ve bu 
amaçla İnsan Haklarının yaygın şekilde korunması ve uluslararası aktörlerin 
izlenmesi için uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeylerde belirli mekanizmalar 
ile İnsan Hakları ihlallerine etkin bir şekilde karşı koyulması öngörülmek-
tedir. Son altmış yılda, uluslararası toplumların İnsan Haklarını geliştirme 
ve koruma çabaları oldukça önemli olmuştur ve bu gelişme, hükümetlerin 
İnsan Hakları koruma sürecine katılma isteğiyle sonuçlanmıştır. Yürürlüğe 
giren çok sayıda uluslararası belge, yani İnsan Haklarının siyasi, adli ve yarı 
yargısal yönlerinin izlenmesini sağlayan İnsan Hakları uluslararası desteğinin 
yaygınlaşması, olası İnsan Hakları ihlallerinin en aza indirilmesini ve İnsan 
Hakları korumalarının güçlü bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir.

İnsan Hakları ihlallerinin olası mağdurlarını korumak için olası İnsan 
Hakları ihlali ile suçlananlar konusunda güçlü bir siyasi ve hukuki yakla-
şım bulunmalıdır. Ancak akademik teorileştirmede ve ihtisas kitaplarında 
gördüğümüz beklentinin aksine, 21. yüzyılın ikinci on yılında yaygın İnsan 
Hakları ihlallerine tanık oluyoruz ve dünyanın dört bir yanından yargısız 
infaz, ayrımcılık ve ifade özgürlüğünün ihlali hakkında pek çok haber 
duyuyoruz ve bu hakları ihlal eden hükümetler, ihlalleri ve İnsan Haklarına 
karşı toplulukları halen ihlallerinde ısrar ediyor ve ayrıca her gün dünyanın 
her yerinde yeni İnsan Hakları ihlalleri yaşandığına tanık oluyoruz. Tüm 
küresel, bölgesel ve ulusal yerleşik kuruluşlara rağmen, İnsan Hakları ve 
vatandaşlığı genel olarak nasıl önleyebilirler?

Genel olarak, düzenleyici mekanizmaların temel zayıflıkları iki genel 
açıdan incelenebilir:

- Hükümetlerin egemenliğinin, düzenleyici mekanizmaların etkin-
liğini engellemesi.

- İnsan haklarının izlenmesi için evrensel bir adli mekanizmanın 
olmaması.

- Hükümetlerin egemenliğinin, düzenleyici mekanizmaların etkin-
liğini engellemesi.

İçişlerine karışmama ilkesi, uluslararası teamül hukukunun ilkelerinden 
biridir; Birleşmiş Milletler Madde 7’de de kabul edilmiştir. Bu ilke, kendi 
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topraklarında bulunan ülkede hükümetler ve vatandaşları tarafından ege-
menliğin kullanılması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu ilkeye 
göre, uluslararası toplum ve diğer hükümetlerin diğer ülkelerin içişlerine 
karışmalarına ve egemenliğe meydan okumalarına izin verilmez. Bu ilke, 
genellikle hükümetlerin uluslararası toplumun birçok eylemine karşı dur-
masının temelini oluşturmuştur ve bu nedenle uluslararası kuruluşların 
kararlarına ve programlarına uymayabilir. İnsan Hakları konularında, İnsan 
Haklarını ihlal eden birçok kişi, insan hakları ihlalleri olarak belgelendiği ve 
gerekçelendirildiği üzere egemenliklerini ve iç hukuklarını ileri sürebilirler.

Unutulmamalıdır ki, hükümetlerin egemenliği sadece uluslararası İnsan 
Hakları hukuku ve yönetmeliğini uygulamakla kalmaz, aynı zamanda mutlak 
iradeleri doğrultusunda konuyla ilgili haklarının icra sürecini de belirlerler. 
Bu açıdan bakıldığında, hükümetlerin egemenliği ve İnsan Haklarının 
uluslararası düzeyde korunması çelişkili görünebilir, ancak buna karşılık 
olarak İnsan Hakları istismarları ve ihlalleri çoğunlukla hükümetlere ve 
uluslararası aktörlere de, İnsan Hakları ihlallerine en çok hükümetlerin 
neden olduğu söylenebilir. Ancak bu hükümetler, İnsan Hakları kurallarına 
saygı göstermekte ve bunları uygulamakta kararlıdır.

Hükümetler, İnsan Hakları kurallarını kendi iç hukuklarına dahil etmek 
ve olası İnsan Hakları ihlallerini önlemek zorundadır. İnsan Haklarını des-
teklemek için izlenmesi gereken uluslararası teamül hukuku ve uluslararası 
belgeler de bu hükümetler tarafından imzalanmış ve bu taahhütle desteklen-
miştir. Uluslararası haklar, ülkelerin uluslararası İnsan Hakları taahhütlerini 
sunmalarını sağlayacak araçlar ve ilhamlar aramaktadır ve hükümetlerin 
egemenliği, İnsan Hakları için bir engel olarak görülmemelidir. Egemenlik, 
İnsan Hakları izleme mekanizmalarıyla tutarsız bir faktör olarak görülme-
melidir. Hükümetler, uluslararası belgeleri imzalayarak bu belgelerle ilgili 
taahhütte bulunmuş ve İnsan Haklarının uygulanmasını izlemek için İnsan 
Hakları izleme mekanizmalarını gözlemlemekten duydukları memnuniyeti 
dile getirmişlerdir. Dolayısıyla, egemenliğin denetime aykırı olduğu söyle-
nemez; egemenliğin kendisi bu mekanizmaların denetimini kabul etmiştir, 
bazen hükümetler uluslararası örgütlere katılarak ve bu örgütler içinde 
faaliyet göstererek, gözetim mekanizmalarının yeterliliğini tanır ve onlarla 
İnsan Haklar sürecinde işbirliğinde bulunurlar.

Egemenlik, izleme mekanizmalarının uygulanmasının önünde mutlak 
bir engel olarak görülmemelidir, bunun yerine birçok devletin uluslararası 
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teamül hakları, izleme mekanizmalarının yeterliliğini kabul etmelerine ve 
insan haklarının izlenmesi konusunda onlarla işbirliği yapmalarına neden 
olmaktadır. Ancak, İnsan Hakları ihlalleri konusunda siyasi olarak ihlalde 
bulunan, uluslararası İnsan Hakları’na bağlı olmayan, İnsan Hakları ve vatan-
daşlık düzenleyicisinin tavsiyelerine uymayan İnsan Hakları istismarcıları, 
bu tür hak ihlalleri için gerekçeler ararlar. Dolayısıyla, genellikle egemenlik 
meselesini gündeme getirerek ve maddeyi yanlış bir şekilde yanlış yorumlaya-
rak İnsan Hakları ihlalini haklı çıkarırlar ve egemenliği, insan hakları sürecini 
etkili bir şekilde denetlememek için yalnızca bir bahane olarak kullanırlar. 
Ayrıca bazı açılardan İnsan Haklarını uygulama ve koruma konusundaki 
uluslararası yükümlülüklerinden kaçınmak isterler. Geleneksel İnsan Hakları 
kurallarına bağlı kalan ve uluslararası bağlayıcı belgelerde belirtilen egemenlik 
mekanizmalarına uyan bir devlet, bu topraklarda İnsan Hakları uygulama 
sürecini izlememek için bahane olarak özerkliği öne süremez.

4.2. İnsan Haklarının İzlenmesi İçin Evrensel Bir Adli Mekanizmanın 
Olmaması

Adil infazı teminat altına almak hakların en önemli teminatlarından 
biridir, ayrıca mahkemelerin kararları da hakların ifadesi olarak görülmeli-
dir. İhtilafın her iki tarafının oylarını uygulayan uygun bir adli mekanizma 
bulunmalı ve kınananlar bunlara uymalıdır. İnsan Haklarının izlemesini 
korumaya ve uygulamaya yönelik evrensel bir adli yargılama yoktur, ancak 
bölgesel düzeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi neredeyse başarılı 
teşebbüsler olduğunu görüyoruz. Ancak bu, İnsan Haklarının korunmasına 
yönelik kapsamlı ve küresel bir adli mekanizma olarak görülmemelidir.

Tipik olarak, günümüzde Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi gibi yargı sistemlerinde, İnsan Hakları için özel bir 
koruma ve izleme programı planlanmamıştır; ancak bunların amaçları, 
uluslararası anlaşmazlıklar veya suçlarla uğraşırken İnsan Hakları ihlallerini 
soruşturmakla sınırlıdır. Bu nedenle, mevcut mahkemeler dünya çapında 
İnsan Haklarının korunması için adli bir makam olarak görülmemelidir. 
Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Protokolü, Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi ve Uluslararası Belgeler gibi belgeler formunda mevcut bulunan 
denetim komiteleri, daha önce de belirtildiği gibi İnsan Hakları gözlemcisi 
olarak hareket etmektedirler ve esasen yarı yargısal bir yapıları vardır. Bu 
komitelerin İnsan Hakları ihlallerine ilişkin kararları yasal olarak bağlayıcı 
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değildir. Bu kararlara uyulmaması, hükümetlerin komitelere, oylara ve 
kararlara uymamasına ve bunları İnsan Haklarını desteklemek için çok 
verimli bir mekanizma olarak görmemesine neden olacaktır.

Uluslararası düzeyde, İnsan Haklarını korumaya ve izlemeye adanmış ve 
İnsan Haklarının korunması konusunda güçlü hukuki güvencelere sahip 
küresel bir örgüt bulunmamaktadır. Uyulması gereken uluslararası belgeler 
arasında yalnızca siyasi çözümler ve yarı yargısal prosedürler sayılabilir. Üye 
devletlerin bir şekilde İnsan Hakları ihlallerinin araştırılması ile kamuoyunu 
seferber ederek ve bu ihlalleri kamuya ilan ederek İnsan Haklarına uymasını 
sağlamak amacıyla siyasi çözümler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
Genel Kurulu ve özel temsilci birimleri gibi Birleşmiş Milletler kurumlarının 
yetkinliği ve kapasitesine uygun olmalıdır. Öte yandan, rapor etme ve dava 
açma uygulamaları yarı yargısal prosedürler olarak kabul edilmektedir. Buna 
göre, düzenli raporlar, etik nitelikleri yüksek, önde gelen ve bilgili tüzel 
kişilerden oluşan komiteler ve İnsan Hakları durumlarına ilişkin raporlar 
tarafından incelenecektir.

Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi, her ülkedeki İnsan Hakları duru-
munu şikayetler ve temyizler temelinde değerlendiren bağımsız bir yargı 
organı olmalıdır. Yürütme yetkisine ve İnsan Haklarını ve bağlayıcı kararları 
izleme yeteneğine sahip bir mahkeme olmalıdır. Bununla birlikte, küresel 
düzeyde bir boşlukla karşı karşıyayız, çünkü uluslararası düzeyde, ulusla-
rarası adalet mahkemesi soruşturma, şikayet alma gibi yargısal gözlemleri 
uygulayarak İnsan Haklarını korumaktan ve izlemekten sorumludur. Aynı 
zamanda, uluslararası toplumun uygulaması ve uyması gereken gerekli oyları 
verme yetkisinden de yoksundur.

Böyle bir mekanizmanın olmaması, İnsan Haklarının küresel olarak 
izlenmesi sürecindeki bir zayıflığı yansıtmaktadır. Öyle ki, bugün bir insan 
olan uluslararası toplum, tüm küresel ilişkilerin merkezinde yer almaktadır 
ve bu insanın korunması, tam insan için verimsiz ve yetersiz destekle birlikte 
çağdaş uluslararası hukukun temel bir gereğidir. Uygun bir küresel yargı 
mekanizmasının olmaması, uluslararası İnsan Hakları koruma sisteminin 
bölgesel sistemlere karşı başarısız olduğu bir noktadır.[4]

[4] Amir Biparva, bkz: http://www.humanrights-iran.ir/news-67772.aspx 
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Sonuç

Uluslararası temel haklar olarak insan hakları, doğaları gereği evrensel 
olmalı ve bu nedenle siyasi, ırksal ve etnik kimliklerdeki farklılıklara engel 
olmamalıdır. Bu gerçek, içeriği söz konusu olduğunda araştırılabilir ve doğ-
rulanabilir niteliktedir. İnsan hakları da dahil olmak üzere dürüst olmak, 
anlaşıldığı üzere insan için insan hakları demektir. Bu, insan haklarının tüm 
kültürler ile veya en azından tüm kültürlerde ortak olduğu şekilde formüle 
edilmesini gerektirir.

İnsanın gerçek kimliği Tanrı’ya bağlıdır ve muhtaçtır. İnsan, Tanrı tara-
fından yaratılmıştır ve insan hakları elbette varoluşsal kimliğini dahil etmek 
zorundadır, aksi takdirde insan hakları olarak adlandırılan haklar acımasız 
bir isim ve bir slogan olarak kalacaktır. Gerçeğin kaynağı İslami Tanrı görü-
şünde yatmaktadır; İslami görüş, Yüce Tanrı’ya olgun bilgeliğine ve insanı 
yaratma amacına dayalı olarak verilen ilahi bir nimettir.

Böylelikle, ortak zemin dikkate alınırsa, anlayışa giden yol açılacak ve 
uluslararası insan hakları sistemi, dünyadaki farklı kültürlerin ortaklıkları 
tarafından şekillendirilecektir. Bu entelektüel kökleri ve ortak tarihi bağlam-
ları tanımlamaya çalışılması ve bunlara geri dönülmesi, özellikle Müslüman 
düşünürler için bir kereye mahsus bir davet değildir, ancak Batılı düşünürler 
ve insan hakları aktivistleri de dahil olmak üzere bu tartışmanın her iki 
tarafının da, mevcut insan hakları sisteminin meşruiyet eksikliğiyle ilgili 
gerçekleri kabul etmesi ve fanatizmden kaçınması faydalı olacaktır. Yeni bir 
insan hakları sisteminin yolunu açma davetine yanıt veren uluslararası insan 
hakları sisteminin parçalanmış olduğu, her ülke grubunun siyasi çıkarlarıyla 
uyumlu bir kısma kendilerini adadığı ve diğer sektörler tarafından reddedil-
meyi kabul etmeyen bir grup olduğu doğrudur. Memnuniyetsizlik, bunların 
ortadan kaldırılmasını başlatabilir. Ama bunları inkar etmek ve görmezden 
gelmek faydalı olmayacaktır.
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(2). Konuşma Metni (İngilizce)

Introduction

The appearance of rules of Human Rights in the modern way is kind 
of state-of-art, which hasn’t been exited in not that much long ago. Of 
course loads of evidence has been found that shows some religions such 
as Islam, some philosophers and anthropologists in aeon and renaissance 
honored human’s positions and values. They considered human based on 
their humanity not their religions, races, skins, cultures, gender or lands. 
Furthermore Human Rights rules before the Second World War have been 
according to inner competency of countries and that was organized according 
to Vestfalli confederation. That alliance was in relation to national govern-
ment and based on governing and the principle of not interrupting (Parvin, 
2016:17). A part from the Human Rights past in religions, civilizations 
and various cultures, they appeared after the Second World War and set 
the new global disciplines. After spending different levels they encountered 
several challenges, combating theory and practice in philosophy, especially 
philosophy of principle, philosophy of religion, sociology and language, 
rights and political theory.

There has been a dominant philosophical difficulty in Human Rights 
that can’t be justified if it hasn’t been contributed of nor laws or supersti-
tions. Due to history, we’re uncertain about the “reference and provement” 
of Human Rights. According to first narration which had been asserted by 
“John Luck” God had been considered as the reference of these rights. He 
thought his books, readers and he had come to an agreement that such a 
reference could be a worthwhile final of such rights. God is the creatures 
and also the provenance of values.

United Nations Organization (UNO) came across a complication when 
they announced the global assertion; “Since these rights are kind of global 
rights, they aren’t allowed to be base on specific religion.” The assertion 
had claimed, well-grounded fundament must be on the abstract of special 
ideological and religious believes however the feature of such an abstract 
wasn’t definite. The assertion hasn’t said much about the reference of human 
rights, just some eminent and unproved claims has been mentioned in 
introduction that say; “Recognition of Human Rights underlies freedom, 
justification and global peace, “moreover not respecting these rights may 
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lead to ruthlessness which is total contempt to human conscience. All 
these claims incorporate significant facts, yet haven’t presented any clear 
interpretation of the reference of Human Rights.

Nevertheless, today Human Rights encounters two main challenges; first 
of all, powerful countries use political conducts, verifications and Human 
Rights organizations to destroy countries which are against them especially 
the third World; Secondly, declaration of Human Rights complied based 
on specific theoretical foundations and principles which are origin of the 
west. Due to not accepting these principles many of those rights and the 
freedom will undergo changes and transformation (Mirmousavi & Haqiqat, 
2014:13).

1. Global Problems and Obstacles of Human Rights

You can consider the Human Rights issue the most important transforma-
tion of international rights in 20th century. With expansion of this traditional 
attitude, sovereignty of governments has undergone a huge transformation 
and this delusion that the government is able to treat its followings whatever 
it wants, has been raised on reliance of national sovereignty. Now the fate 
of humans is intertwined. This fate will be considered as an international 
issue whenever you are, however there are two major practical problems:

- Human Rights are abused extensively during the practical hostilities, 
and the great world powers while don’t feel scared in Human Rights viola-
tions, are applying them for political intentions against others (Movahed, 
2013:405).

- There hasn’t been any reference for the subjugation of governments. 
When state citizenship rights get violated within the territory of that state, 
who will be accountable!

International judicial atmosphere hasn’t yet been able to accept people’s 
complaints against the government, unless mobilize public options and 
also non-governmental organization’s pressures could be a little impressive 
(Movahed, Ibid: 405-406).

Although over half a year after the formation of United Nations, lots of 
efforts have been done to reach the aim that has mentioned , some obstacles 
have prevented it from happening, so there must be fundamental reforms 
for removing those obstacles, which are;
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1.1. Problems and Ambiguities in Human Rights Documents

International Human Rights documents don’t discuss Human Rights grad-
ing however paying attention to their texts reveals such a thing. Phrases like 
“Human Rights and fundamental freedom” at United Nation Organization 
(UNO) and European constitution of Human Rights, or “essential Human 
Rights” at constitution of the United States. These phrases represent that 
the rights just included international support and consideration. Moreover 
support of international Human Rights may have ambiguity and may limit 
to these issue:

- Providing global recommendations that say Human Rights and their 
freedom must be identified for everyone without common discrimination.

- Codification of international agreements, generator of legal require-
ments which government is responsible for investigation and insuring that 
these rights are respected.

- Creating mechanisms for investigating and adjustment of function and 
international requirements of governments on Human Rights.

Another difficulty that can be noticed at these documents is that some 
concepts such as “Exceptional public danger that threatens the existence 
of the nation” have different interpretations at international covenant on 
civil and Political Rights.

1.2. Value Diversity of Different Nations of The World and Incong-
ruity of It With Some Human Rights Documents

Since the Human Rights documents codified without active involvement 
of Islamic countries and developing countries and it had a transformation 
process in west, such heterogeneity arose between some of its articles and 
other value systems and Islamic Rights systems. This is the main obstacle 
for developing and executive guarantee of Human Rights. Islamic countries 
codified declaration of Human Rights reacting to Al-Kahra’s meeting. That 
declaration lacked any executive guarantees. Radica Komarasomi, an intel-
ligent one in developing countries asserted:

The third world, hasn’t presented significantly at Human Rights legisla-
tion nor at applying them. Although Human Rights have demands at all 
cultures, theoretical appeals of the Human Rights movement, without any 
hesitation, is western… Just such historical demands have made loads of 
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cultural nationalists to not accept Human Rights movement as a universal 
standard. Accordingly, Human Rights violations are justified as appealing 
to illegality of some values at the third world and this subject has yet been 
remained as a major crisis at Human Rights movement in the second half 
of the 20th century (Radica Komarasomi, 1987:4).

1.3. Applying Human Rights as a Political Tool

Adopting some kind of instrumentalist policy and “A double standard” by 
great powers such as USA for Human Rights will lead to human and global’s 
foundation in security. Such governments used the right of reservation and 
restraint while international covenant on Human Rights was ratifying. This 
has allowed them the desired interpretation of Human Rights.USA govern-
ment, during ratification of international covenant on civil and political 
Rights, had declared that according to Article 7, they must avoid cruel and 
in human behavior or punishment against human dignity in the sense of 
the US constitutional amendments (Mirmousavi & Haqiqat, Ibid:89-90).

Article 1 of the covenant states that:

Any propaganda for war is prohibited by war.

US government is reserved for this article and doesn’t limit of expression 
and assembles which are supported by constitution and laws of America. 
France government has also declared that the word “war” which is forbid-
den in article 20, means violation of international law and considerations, 
and French legislator is competent to explain this. This country considering 
article 27, “the rights of religious minorities in line with religious traditions 
and freedom to worship” has announced that:

In the light of the second principle of the French constitution this 
article as far as the French republic is concerned, it cannot be implemented 
(Mehrpour, 1994:207-214).

2. Lack of Universal Human Rights

What is going on today is that whether Human Rights are universal or 
not? There are claims about the universality of Human Rights and sometimes 
there are protests against the globalization of Human Rights. Since some 
believe that Human Rights are western thought and the leaders of western 
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civilization want to spread it worldwide with a new colonial approach. The 
term Human Rights is a relatively new one and after Second World War and 
the founding of the United Nations in 1945,it entered the public affection 
(Parvin,2016: 385-386).

Being uncertain about the universal validity of Human Rights rules has 
not been claimed in recent decades, however there has been little doubt about 
its universality since the adoption of the declaration and the ratification of 
the universal declaration of Human Rights, furthermore some countries 
have announced that a declaration is universal when it is comprehensive and 
based on the shared values of all cultures and also based on participation 
of all nations and thoughts of community reformers and benevolent and 
sympathetic scholars. Nevertheless when approving the declaration West-
ern nations which were the majority of the United Nations, were trying to 
pass the Universal Declaration by simple voting. Since they were worried 
that with the arrival of scientists and philosophers and scholars in Human 
Rights discourse, they encounter difficulty in formulating and approving 
it (Mozaffari, 2010:39).

In other words, there are disputes over international Human Rights stan-
dards. It means that when they have transformed the general concept into 
international Human Rights norms and then they have become universal 
declarations, had there ever been universality at the same time? Or is it now? 
To address the issue of universal Human Rights in the sense of international 
acceptance, take a look at the Universal Declaration of Human Rights and 
its international conventions, whether they voted in favor or where they 
com from (Parvin,2016:386).

2.1. Reasons For Opposing The Universality of Human Rights

Opposition of countries, including Islamic countries, to the current 
Human Rights system does not constitute opposition to the common 
aspirations. Islamic countries, along with developing countries, claim that 
they did not participate in the development of the current Human Rights 
system and were formed against their wishes. One of the experts writes about 
it; ((The opposition of Asian and Islamic countries to what they refer to as 
the doctrines of ancient western and European imperialism over the rest of 
the world is a sign that is has once again ignored the system of hegemony 
over non-European culture.)) (Kishore, 1993:73).
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These experts believe that these disagreements are due to cultural differ-
ences created by Human Rights, the international Human Rights system 
is far from the real world. In fact, the international system itself is a kind 
of cultural imperialism that wants to impose values of one culture on other 
cultures (Mozaffari, Ibid: 47).

Another author states that it is a pleasure to have Western, liberal rights 
and freedoms for everyone. But Human Rights activists themselves create 
barriers because they do not want to accept that they support liberal and 
Western Human Rights aspirations. They regard the University of Human 
Rights as a myth (Brown Kris, 1997:42).

What challenges the Universality of Human Rights is the following: 
The implications that exist in Human Rights is based on the concept of 
western thought. It is formed with the majority of western countries. These 
scholars believe that the Universal Declaration is a western document, and 
that other cultures must produce similar documents for themselves so that 
the Universal Declaration of Human Rights can be complied literally. We 
shouldn’t expect all cultures to go to the same way that has been depicted 
by Western countries for two centuries. Following the same path means 
that other cultures must set themselves in a Western model. This situation 
reflects the idea of other colonialism that justified the subjugation of other 
nations and cultures through the export of civilization that had emerged 
in Europe.[5]

2.2. Objections to The Universal Declaration of Human Rights

Third World countries and Islamic countries believe that current Human 
Rights derive from western rights and cultures and other countries have not 
played a role in drafting declarations and other documents, which is a rejec-
tion of the universal claim of Human Rights. The Declaration of Human 
Rights has been unable to adopt different views and has remained secularist 
in this thinking. Some countries like Islamic Republic of Iran, strongly object 
to the universality of Human Rights (Theodore Merone, 1989:8). Due 
to all different worldviews it seems it is difficult to get involved in Human 
Rights in a way that all worldviews are been considered. These countries make 
numerous objections to the Declarations and other documents, including:

[5] Mohammad Argon, professor of Islamic thought at the Sorbonne, quoted by Le 
Monde,1989.
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-Declaration is not complete and exhaustive. The first objection to the 
Universal Declaration is that they say the Universal Declaration was written 
in a collection that was too small, and then got enlarged, but in both smaller 
and larger collection there no body from non-western countries expect for 
Habib Malek, a Lebanese representation who was also a Christian.[6] In 
fact the basis of the group who were present here was a non-universal basis. 
Therefore, it is a problem not of the universality of the concepts but of the 
universality of the norms. It is a consensus of fundamental values and believes, 
it also emphasizes on rights not the cultural, economic and social rights, 
individual rights not collective rights. Furthermore it has special tendency 
to the west because of not having explicit consideration by imperialism. But 
it also includes economic and social rights- such as the right to education 
and training recognized in several industrialized countries in the 19th and 
early 20th centuries.[7]

- The second objection is that the reference documents in this group 
way from western sources, such as the US Declaration of Human Rights 
and the French citizen’s Declaration. That is way the Universal Declaration 
of Human Rights is very limited in this terms with the US Declaration of 
Human Rights. The Declaration derives from western culture and its main 
source is the Declaration of independence of the United States and the 
Declaration of the rights of the French citizen. In fact there are a few differ-
ences between Universal Declaration and those both (Parvin, 2016: 392).

How can one speak of the universality of the declaration and other docu-
ments in a situation where not all countries and cultures have intervened in 
the formulation of the declaration and only a few powerful countries have 
written and then voted on it? If other countries later adopted the declaration 
and are now members of Human Rights committees and communities, it 
showed be noted that this does not indicate their freedom of action. Poor 
and third world countries that are under pressure of the powers and depend 
on them can never act or express their views in many ways as they wish 

[6] The UN Human Rights Committee, led by Eleanor Roosevelt, Charles Malek and 
Renee Kassan, succeeded in drafting the Declaration of Human Rights within two 
years. The UN General Assembly adopted the Declaration of Human Rights on 
December 10, 1948.

[7] Freeman, Michael, Human Rights, Translated by Mohammad Keyvanfar, First 
Edition, Tehran, 2008, pp.47-48.
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to do in the international arena. As a result, the claim that the number of 
adopters of the declaration is too high and is indicative of its inclusiveness 
is a false claim. In fact, the belief that the universality of declaration of 
Human Rights is the result of repetition and the items of declaration have 
been inspired by international conventions and documents comes from 
this kind of reasons.

Now, what is the problem with this issue, and why is the issue of university 
relevant? Jack Donnelly answer to this question: Declaration emphasizes the 
freedom of changing the religion but covenant emphasizes the freedom of 
selecting the religion. The universal declaration in Article 18 discusses the 
right of following the religion. He also continues, suppose there is a Mus-
lim community who, according to the universal declaration, is allowed to 
practice Islam, and together practice religious practices. At the same time, 
they have the right to change their religion. So, religious practice collectively 
prevents one from converting their religion. The interpretation of religion 
was in the compilation of the universal declaration of a personal relationship 
with God, and so when they applied this interpretation to religious, decided 
to write to write universal declaration. According to that interpretation if 
there is another interpretation of religion, it will cause confusion and then 
the universal declaration will be divided within itself (Donnelly, 2003). 
IF we exclude all political arguments, this objection to the universality is 
derived from the nation that all concepts have one definition. The defini-
tion of the concepts weren’t universal therefore when they brought them 
on paper; they came across a paradox (Zarif, 2011). The paradox is because 
these concepts were based on western culture or modernity; that is, a culture 
that views religion as a personal connection to God. So the dispute over 
universality is the dispute over how the concepts of universality are written 
by contractual rules? Critics of these contradictions believe that the claim 
of universal Human Rights is unacceptable (Parvin, 2016:396).

The universal declaration has been a product of a period in which the 
United Nations was under authority of westerners in a framework that they 
believe it should be globalized and applied in other countries. Most coun-
tries in the Muslim world were colonial- dominated when the declaration 
was adopted in 1948. It is therefore clear that by liberating those countries 
from colonial domination and gaining independence, the validity of these 
concepts would be challenged and it is claimed that there has never been a 
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universal consensus about them. For this reason, during the 20th anniversary 
of the universal declaration of Human Rights, representatives of Third World 
countries sought to justify this idea, that the universality of the declaration 
is another tool in the hands of west imperialism to impose on the world, 
regardless of their cultural differences and cultural values, their cultural and 
cultural differences (Jeans, 1989: 101).

The most important challenges of the international Human Rights system 
lie in their disjoined theoretical, philosophical, cultural and historical roots 
and in their ineffectual creation of the theoretical foundations. The existence 
of such a situation stems from structure of the international system. Since 
the disintegrated system of the international community is the result of 
the logic of power and the structure of independent sovereignty of states 
and the structure of the Human Rights system has failed to free it from the 
bottlenecks of this discrete system and to design a complete and systemic 
society. Antonio Kasse has declared: The universal declaration is the product 
of several ideologies and intersections of different perceptions of man and 
society. Therefore, it can’t be expected such a result to be obtained through 
reconciliation, so it must fly low. It can be carried to this thought that there’s 
no mention of the origin of man and society in the declaration. The gray-
ness of the declaration is a definite consequence of this compromise and 
the diversity of its audiences, so that its founders also played an important 
role in this situation (Jeans, Ibid: 18).

But the reality seems to be different, what has actually happened is that 
the conceptions and competing worldviews are intertwined in the declara-
tion and that it is a product that does not conforms to any of the ideological 
foundations, and as a result, none of those competing ideologies consider 
this product as their child. So Antonio Kasse’s statement was acceptable if 
the universal declaration were really the result of the intersection of these 
different worldviews and competing ideologies. Whereas the universal 
declaration has separated parts of these ideologies from their historical 
foundations and cultural and intellectual roots and linked them in a way 
that all the owners of these rival schools refuse to accept this intellectual 
heritage (Mozaffari, Ibid: 258).
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2.3. A Proper Solution to The Universality of Human Rights

Some scholars have emphasized the overlapping consensus solution to 
this issue. Jack Donnelly as a Human Rights expert mentions overlapping 
consensus and says: “All international documents refer to the declaration 
of Human Rights. So if we say that the standards are universal, there is a 
problem. Because some cultures did not participate in the development 
of norms. However since all of those rules have been repeated, we can say 
they are universal. For example, the universal declaration has been repeated 
by everyone does it solve the problem of not participating in cultures? 
Part of this overlap consensus is that countries do not dare to question 
the rules. Overlapping consensus solve some of the problem. But there is 
another drawback. That many countries have not joined this consensus on 
legal wants or will, and they have joined it to push beyond. The issue of 
universality is now the issue of government; in fact those involved in the 
formulation of the human declaration are governments, and those who are 
part of this overlapping consensus are governments. Human Rights are still 
a part of international law, and Human Rights are a matter of sovereignty 
(Donnelly, Ibid).

There is another argument that states, there is no longer any discussion 
of the declaration. Rather the declaration today has a status that is binding 
on all countries, whether or not they are bound by it anyway, and the only 
difference maybe that the universal declaration is not written in the language 
of legal obligation. What is stated in the universal declaration is a set of 
general desires, aspiration and goals but when it comes to the covenant it 
because a legal obligation, but at the same time the universal declaration is 
binding on everyone (Parvin, 2016:399).

The proper solution is to seek to emphasize cultural diversity and relativ-
ity in the sense of respecting the rights of all human culture, rather than 
the universality of the declaration and the documents of Human Rights 
and the struggle for a global community based on western values and cul-
tures, then the realization of Human Rights will be a more possible and 
achievable goal. Although this does not mean that everything that everyone 
has in their culture is good and showed remained intact, it is the shared 
essence of humanity and the shared conscience of human beings and the 
consideration of our minimum standards in the direction of achieving an 
acceptable Human Rights system.
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3. Human Rights Inefficiencies

Throughout history, many valuable concepts, noble thoughts and nice 
ideals have a different meaning and function, so that they are sometimes 
used just as opposed to what they are thought originally and in contrast the 
original purpose of them has been common. One of these concepts that 
deserved such a fate is Human Rights.

3.1. Philosophic Causes

Human Rights, in their true sense are as old as human history, and they 
are certainly in extricable linked to history and monotheistic ideas and 
religions. Divine religions are the determinant, exponent and guarantee-
ing of Human Rights and their aim is the eternal salvation of man. The 
word Human Rights, as its term of meaning, has no ancient history even 
in western tradition, thought and rights. If you look up this concept in the 
greatest philosopher of human age’s book, Kant, who values humanity and 
dignity more than any other philosopher and is the origin of this practical 
philosophy, there’s no trace of the word Human Rights in it (Mohaqqeq 
damad, 2001: 151). The fundamental difference between Islam and the 
current system of Human Rights is not in terms of concepts and word, but 
in its philosophical foundations and goals. The universal declaration has 
no clear theoretical basis and that deprives right of the depths of extrem-
ism and strong incentives to engage with it (Al-Ghanoshi,1996:23).Con-
temporary Human Rights lawgivers have not publicized their ontological 
theory, but the fact is that “Materialist worldviews and anthologies are the 
basis of anthropology and the philosophy of international Human Rights.” 
As Human Rights lawgivers have embraced the new “existentialist atheism 
as the new epistemological and philosophical basis for strengthening and 
consolidating humanism.” (Parvin, 2014: 84).

3.2. Lack of Respect For Human Rights

Human Rights, like human needs, have a hierarchy, and if they cannot 
be met at the same time, the hierarchy must be respected, as is often the 
case in economically selective human needs. This choice may more or less 
sacrifice some medical services for other costs. Such as investing in human 
livelihoods. No matter how strong the science of medicine, it cannot keep 
people who are deprived of minimal food, alive again (Maltose, 1979: 
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116). Since without a livelihood, the most important Human Rights, that 
is, the right to life would be endangered, so that, without life, there would 
be no human to achieve their other rights. Therefore the right to life is at 
the forefront of all human rights, and at the very beginning this right and 
other rights which are depended on the existence of this right must be 
provided. Without proper food, clothing, housing and hygiene, education 
and sustainable security, there will be no way to survive this right and any 
breach of the rights to the right to life, many lead to destruction or down-
grade.” A fully human life cannot be reachable, if citizenship is forbidden 
and if access to social facilities is reduced so that life itself is nothing more 
than a struggle for survival.” (Lovin, 2001:172).

What is important today for Human Rights watch and its various Human 
Rights institutions is its freedom and its civil and political rights, and rarely 
has happened to a country has been sentenced because of not providing 
the basis rights of life and essential needs of living which are the most 
important of Human Rights or a resolution has been issued against them. 
Because what matters for the monarchy and capitalism is not human needs, 
but demand, and it is only the idiots who consider those both, the same. 
The demand of poor people has not been considered as a necessity at this 
civilized system (Seif, 2002:11).

4. Inefficiency of Human Rights Enforcement Mechanism

One of the inefficiencies of international Human Rights law is that it lacks 
effective mechanism. One of these inappropriate mechanisms is considering 
the right of reservation. The right to make a reservation is a legal technique 
and method that allows the accession of an increasing number of countries 
to international agreements by breaking the integrity of the agreements and 
destroying its integrity. Joining countries to Human Rights agreements is 
not a reason for the strength of the existing Human Rights system. Because 
many repressive governments overtake each other to join agreements and 
approve it. However in parallel to approve the agreements, Human Rights 
documents apply repression policy into the country. Such countries have 
effectively rendered the international Human Rights system ineffective by 
ratifying the Human Rights agreements and applying their rights. It should 
be noted that the states which are a members of, have always been unwilling 
and won’t enforce these rules, and with the various right of conditions will 
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make it inefficient. For example the United States and French have imposed 
the highest right of condition on civil and political rights, and Britain has 
not incorporated the covenant on civil and political rights into domestic 
law. The United States is the only country that has not ratified the conven-
tion on the Rights of Child and it is one of the few countries that have not 
ratified the convention on the elimination of discrimination and inequality 
of women (Senar Klinz, 2003:141).

The world’s hegemonic system considers the fewest movement as Human 
Rights violations dealing with countries that it does not any relationship with 
them, and sends international Human Rights bodies to condemn them as 
Human Rights abusers, who do not care about the in humane treatment of 
their devotees and turn a blind eye to their blatant Human Rights abuses. 
AS the United States has so far vetoed nearly fifty resolutions against Israel. 
And it has not only prevented its crimes, but also encouraged and supported 
it in its crimes (Parvin, 2016: 420).

These laws have always been instrumental in the formulation of Human 
Rights laws and their purpose has been behind the scenes. In the agree-
ments on the rights of minorities, the instrumental usage of them is free of 
charge. Dominant countries, in their best interests, whenever possible, make 
criticisms in order to undermine the systems of development in developing 
countries. The main condition for the promotion of Human Rights is the 
elimination of social inequalities and authoritarian regimes, and it is pre-
cisely here that the states of sovereignty do not apply honest politics. They 
use all their powers and capabilities to foment inequality and despotism in 
Third World countries and destroy all the strong bonds of social solidarity 
and value unity. As a result, a turbulent and rebellious society has been left 
out of the hands of authorities (Rafiepour, 1997:515).

4.1. Inefficiency of The Structure of International Monitoring of 
Human Rights

In today’s World, with the rapid growth of international Human Rights 
instruments, governments are obliged to protect Human Rights, to this end, 
specific mechanisms at international, regional and national levels for the 
widespread protection of Human Rights and the monitoring of international 
actors, performance and effective countering of Human Rights violations 
are envisaged. In last sixty years, the international community’s efforts to 
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promote and protect Human Rights have been significant, and this develop-
ment has resulted in government’s willingness to participate in the Human 
Rights protection process. The large numbers of internationally required 
documents entered into force, in other words, the widespread inflation of 
international support of Human Rights which provide for the monitoring 
of political, judicial and quasi-judicial aspects of Human Rights, requires 
that potential Human Rights violations are minimized and that there is 
strong enforcement of Human Rights protections.

There should be strong political and legal, approach for probable accused 
of possible violation of Human Rights in order to protect potential victims 
of Human Rights abuses. But contrary to the expectation we see in academic 
theorizing and specialized books in the second decade of the 21st century, 
we are witnessing widespread Human Rights violations and we hear a lot 
of news from around the world about untried executions, discrimination 
and violation of freedom of expression, and governments violating these 
rights, their abuses and anti-Human Rights characters community, still are 
insisting on their violations, moreover we are witnessing new Human Rights 
violations around the world every day. Despite all of the global, regional 
and national embedded organization, how can they prevent Human Rights 
and citizenship at large?

In general, the major weaknesses of regulatory mechanisms can be ana-
lyzed in two general respects:

- The sovereignty of governments impedes the effectiveness of regula-
tory mechanisms.

- Lack of a universal judicial mechanism for Human Rights monitoring.

- The sovereignty of governments impedes the effectiveness of regula-
tory mechanisms

The principle of non-interference in internal affairs is one of the prin-
ciples of customary international law; also accept in Article 7 of the United 
Nations. This principle is a solid basis for the exercise of sovereignty by 
governments in the country under their territory and their nationals. Under 
this principle, the international community and other governments are not 
allowed to interfere in the internal affairs of other countries and to chal-
lenge sovereignty. This principle has often been the basis for governments 
to stand against many of the actions of the international community, and 
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may therefore not comply with the decisions and programs of international 
organizations. On Human Rights issues, many Human Rights abusers may 
invoke their sovereignty and domestic law as documented and justified as 
Human Rights abuses.

It should be borne in mind that the sovereignty of governments not only 
enforces international Human Rights law and regulation, but also deter-
mines the process of enforcement of the right of the subject in accordance 
with their absolute will. In this respect the sovereignty of governments and 
international protection of Human Rights may seem contradictory but in 
response it must be said that although Human Rights abuses and viola-
tions are mostly directed at governments and among international actors, 
governments are the main contributors to Human Rights violation. But 
these governments are committed to respecting and the implementation 
of Human Rights rules.

Governments are required to incorporate Human Rights rules into their 
domestic law and to prevent possible Human Rights violations. International 
customary law and the international documents that must be followed to 
support Human Rights have been signed by those governments and have 
been endorsed by this commitment. International rights are looking for 
tools and inspirations to make countries submit international Human Rights 
promises and the sovereignty of governments shouldn’t be considered as a 
barrier to Human Rights. Sovereignty should not be considered a factor that 
is inconsistent with Human Rights monitoring mechanisms. Governments 
have committed themselves to these documents by signing international 
ones and have expressed their satisfaction with observing the Human Rights 
monitoring mechanisms to watch the applying of Human Rights. So it can-
not be said that sovereignty is contrary to supervision, and the sovereignty 
itself has accepted the oversight of these mechanisms, sometimes govern-
ments by joining international organizations and operating within those 
organizations, recognize the competence of the oversight mechanisms and 
cooperate with them in the Human Rights process.

Sovereignty should not be regarded an absolute obstacle to the implemen-
tation of monitoring mechanisms, but rather the customary international 
rights of many states makes them accept the competence of monitoring 
mechanisms and to cooperate with them in monitoring Human Rights. But 
Human Rights abusers who are politically abusive about Human Rights 
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violations and are not committed to international Human Rights and do 
not comply with the recommendations of Human Rights and citizenship 
regulatory, look for justification for such rights violations. So they usually 
justify the violation of Human Rights by raising the issue of sovereignty and 
wrong interpreting of not interfering the article in an incorrect way, and they 
have placed the sovereignty merely as an excuse for not effective supervision 
on the process of Human Rights in their land, and in some ways they would 
like to flinch from their international obligations to implement and protect 
Human Rights. A state that adheres to customary Human Rights rules and 
has complied with the sovereignty mechanisms set out in the internationally 
binding documents cannot place sovereignty as a pretext for not monitoring 
the process of Human Rights enforcement in this territory.

4.2. Lack of A Universal Judicial Mechanism For Human Rights 
Monitoring

Guaranteeing judicial enforcement is one of the most important guaran-
tees of rights, in addition the judgments of the courts should be regarded 
as the expression of rights. The existence of a proper judicial mechanism 
that approves votes that both parties to the dispute and condemned must 
obey them. There’s no universal judicial trial for protecting and enforcing 
Human Rights monitoring, however, at the regional level we see almost 
successful experiences such as the European court of Human Rights. But 
this should not be seen as a comprehensive global judicial mechanism for 
the protection of Human Rights.

Typically, nowadays at judicial systems such as international court of 
justice and international criminal court, haven’t scheduled specialized pro-
tection and monitoring of Human Rights; however their purpose is limited 
to investigating Human Rights violations while dealing with international 
disputes or crimes. Therefore, the existing courts should not be regarded as 
a judicial authority for Human Rights protection worldwide. Supervisory 
committees that are found in the form of documents such as the protocol 
to the covenant on civil and Political Rights or the convention on the 
elimination of discrimination and international documents, and they act 
as Human Rights observers, as it mentioned before they basically have a 
quasi-judicial nature. These committees decision on Human Rights viola-
tions are not legally binding. Failure to comply with these decisions will 
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result in governments failing to abide by the committees, votes and decisions 
and cannot consider them as a much efficient mechanism for supporting 
the Human Rights.

At the international level, there is not global organization dedicated to 
protecting and monitoring Human Rights and specializing in the protect-
ing of Human Rights with strong judicial guarantees. Among international 
documents which must be obeyed, there are only political solutions and 
quasi-judicial procedures. Political solutions must be in the competence and 
capacity of the United Nations institutions such as the Security Council, the 
general assembly and main pillars of special representatives of United Nation, 
to ensure that Human Rights are respected by states that are the member 
of and to some extent by mobilizing public opinion through investigations 
of violations of any Human Rights and to disclose those violations to the 
public. On the other hand, reporting and litigation practices are regard as 
quasi-judicial procedures. According to this, regular reports will be reviewed 
by committees composed of prominent and knowledgeable legal persons 
with high ethical attributes and reports on Human Rights situations.

The international court of Human Rights must be an independent 
judicial body that assesses the Human Rights situation in each country on 
the basis of complaints and appeals. A court with executive power and the 
ability to monitor Human Rights and binding decisions. We are faced with 
a vacuum at the global level, however, because at the international level, the 
international court of justice is responsible for protecting and monitoring 
Human Rights and is dedicated to protecting Human Rights and applying 
judicial observation such as investigating, receiving complaints and so on. 
It also lacks the ability to issue the required votes, which the international 
community is required to implement and abide by.

The lack of such a mechanism reflects a weakness in the process of global 
monitoring of Human Rights. So that the international community, which 
today is a human being, is at the core of all global relations and the protection 
of this human person is a central necessity of contemporary international 
law, with inefficiency and inadequate support for the full human person. 
The lack of a proper global judicial mechanism is the point of failure of the 
international Human Rights protection system against regional systems.[8]

[8] Amir Biparva, see: http://www.humanrights-iran.ir/news-67772.aspx 
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Conclusion

Human rights, as international fundamental rights, must be universal in 
their nature, and thus should not be a barrier to differences in political, racial 
and ethnic identities. This fact can be investigated and verified when it comes 
to its contents. To be honest, including human rights, as it is understood, 
means human rights to human beings. This requires that human rights are 
formulated, either in all cultures or at least in common with all cultures.

The true identity of the man is a dependable, dependable, and all in need 
of God. Man is a creature of God and human rights must, of course, have 
his existential identity installed, otherwise the rights referred to as human 
rights are a ruthless name and a slogan. The source of truth is in the Islamic 
view of God; the Islamic view is a divine blessing given to the Supreme God 
on the basis of his mature wisdom and the purposeful purpose of creation 
for man.

Thus, if common ground is taken into account, the path to understanding 
will be paved and the international human rights system will be shaped by 
the commonalities of different cultures around the world. Strive to identify 
these intellectual roots and common historical contexts Returning to them 
is not a one-off invitation specifically for Muslim thinkers, but it is worthy 
of both sides of this debate, including Western thinkers and human rights 
activists, to acknowledge the facts about the lack of legitimacy of the existing 
human rights system and to avoid fanaticism. Respond to this invitation 
to pave the way for a new human rights system It is true that the body of 
the international human rights system is fragmented, with each group of 
countries committing themselves to a part that is compatible with their 
political interests and disavows rejection by other sectors. Unpleasant can 
be the prelude to removing them. But denying them and turning a blind 
eye to them will not help them.
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İnsan Haklarının Evrenselliği Fikrine  
Siyaset ve Kültür Temelli İtirazlar:  

“Singapur Okulu” Özelinde Bir İnceleme
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Öz

İnsan haklarının evrenselliği fikri, bu kapsamda korunan temel değerle-
rin, insanların sırf insan olarak doğmakla sahip oldukları değerler olduğu 
kabulüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım, doğal haklar kuramından insan 
doğasına ilişkin belirlemelere, hukuk dogmatiğinden insan onuru düşün-
cesine kadar uzanan bir varsayımlar ve kabuller dizisinden destek almak 
ve günümüz insan hakları öğretisinin temellerini oluşturmaktadır. Buna 
karşın, dünyanın çeşitli bölgelerinden insan haklarının evrenselliği fikrine 
yönelik kuvvetli itirazların yükseldiği de bilinmektedir. Bu bildiride, insan 
haklarının evrenselliği fikrine yönelen itirazlar arasından, insan haklarını 
üstün bir değer seti olarak reddetmeyen ve fakat insan haklarının yorum 
ve uygulamasında toplumların ekonomik gelişmişlik seviyelerinin ve temel 
kültürel öğelerin dikkate alınması gerektiğini savunan “Singapur Okulu” 
mercek altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Evrensellik, Kültürel Görelilik, Sin-
gapur Okulu.

(1). Bildiri Metni

I. İnsan Hakları Düşüncesinin Evrenselliği İddiası

İnsan haklarının evrenselliği fikri, bu kapsamda korunan temel değerle-
rin, insanların sırf insan olarak doğmakla sahip oldukları değerler olduğu 
kabulüne dayanmaktadır. Bu kabul, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve 
Savaş boyunca şahit olunan ahlâkî yıkım ile korkutucu boyutlardaki insanî 
maliyetlerin etkisiyle şekillenmiştir.

Nitekim İkinci Dünya Savaşı sonrasında kaleme alınan temel insan hak-
ları belgeleri ile bu haklarının korunması hedefiyle oluşturulan uluslararası 



İnsan Haklarının Evrenselliği Fikrine Siyaset ve Kültür Temelli İtirazlar:  
“Singapur Okulu” Özelinde Bir İnceleme

88 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

örgütlere de, bu anlayışın hâkim olduğunu görmek mümkündür. Gerçekten, 
1948 tarihli Birleşmiş Milletler “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” başta 
olmak üzere, bu dönemde kabul edilen başlıca uluslararası insan hakları 
belgelerinin tamamında, anılan hakların tüm insanlığın ortak kazanımları 
olduğu vurgulanmakta ve bunların farklı siyasî öncelik ve tercihlerle gör-
mezden gelinmesinin, kabul edilemez bir “ihlâl ” olacağı belirtilmektedir.

Benzer bir yaklaşımın, Batı’da konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışma-
larda ve insan hakları mücadelesini merkez alan tüm siyasal mücadelelerde 
de benimsendiği görülmektedir. Bu bağlamda anılan fikrin; doğal haklar 
kuramından insan doğasına ilişkin belirlemelere, hukuk dogmatiğinden 
insan onuru düşüncesine kadar uzanan ve çeşitlenen bir varsayımlar ve 
kabuller dizisi üzerinde yükselerek, günümüz insan hakları öğretisinde insan 
haklarının en temel niteliği olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür.

Bu anlayışın hukuk dünyasına yansıması ise, uluslararası insan hakları 
belgelerinin mümkün olduğunca fazla sayıda devlet tarafından imzalanması-
nın sağlanması ve böylelikle anılan uluslararası normların, ilgili sözleşmelere 
taraf devletler açısından hukuken geçerlilik ve bağlayıcılık kazanmasının 
desteklenmesi biçiminde somutlaşmaktadır. Dahası, insan haklarına ilişkin 
temel kavramların tanım ve içerikleri konusunda da bir anlayış ve uygulama 
birliğine ulaşılması, bu alanın en önemli hedefi olarak öne çıkmaktadır.

II. “Batılı” İnsan Hakları Anlayışına Kültürel ve Siyasal İtirazlar

İnsan hakları alanına hâkim olan bu anlayış ve söylem üstünlüğüne rağ-
men, dünyanın çeşitli bölgelerinden insan haklarının evrenselliği fikrine 
yönelik kuvvetli itirazların yükseldiği görülmektedir. Bu itirazlar, insan 
haklarının “Batılı” anlaşılış ve uygulanma biçimine yönelik karşı çıkışlardan, 
insan haklarının “emperyalist bir araç” olduğunu savunan akımlara kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Benzer şekilde, Asya Ülkeleri’nden Orta Doğu’ya ve 
hatta Afrika coğrafyasına kadar uzanan bir eleştirel hattan söz etmek müm-
kün görünmektedir. Konuya daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise, 
bu karşı çıkışların yalnızca insan hakları ile sınırlı olmadığı; aksine, “Batılı” 
siyasal geçmişin ve kültürün ürünleri olduğu kabul edilen “demokrasi” gibi 
fikirlerin de, benzer eleştirilerin konusu olduğu görülebilmektedir.[1]

[1] Söz konusu eleştirilerin “demokrasi” bağlamında ele alındığı ve tartışıldığı bir çalışma 
için bkz. Sartori, Giovanni, How Far can Free Government Travel?, Journal of 
Democracy, Vol. 6, No. 3 (1995), s. 101-111.
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Bu çerçevede, son yıllarda üretilen çeşitli “alternatif insan hakları belgeleri” 
göze çarpmakta ve buralarda, insan haklarına ilişkin farklı yaklaşımların ve 
temel değerler arasında yapılan farklı bazı sıralamaların öne çıktığı görül-
mektedir. Söz konusu belgeler arasında özellikle öne çıkanlarsa;

•	 25 Temmuz 1993 tarihinde Viyana’da gerçekleşen “Dünya İnsan 
Hakları Konferansı” neticesinde kabul edilen Viyana Bildirisi ve 
Eylem Programı[2],

•	 “İslam Konferansı Örgütü” Dışişleri Bakanları toplantısında, 5 Ağus-
tos 1990 tarihinde kabul edilen Kahire İslâm’da İnsan Hakları 
Bildirgesi[3] ve

•	 “Afrika Birliği” tarafından 28 Temmuz 1981 yılında kabul edilen 
İnsan ve Halkların Haklarına Dair Afrika Şartı.[4]

olarak sayılabilir.

III. Singapur Okulu

Bu bildiride, insan haklarının evrenselliği fikrine yönelen itirazlar arasın-
dan, insan haklarını üstün bir değer seti olarak reddetmeyen ve fakat insan 
haklarının yorum ve uygulamasında toplumların ekonomik gelişmişlik 
seviyelerinin ve temel kültürel öğelerin dikkate alınması gerektiğini savunan 
“Singapur Okulu” mercek altına alınacaktır. Ülke’nin eski Başbakanı Lee 
Kuan Yew başta olmak üzere, Tomy Koh, Bilahari Kausikan ve Kishore 
Mahbubani gibi bazı Dışişleri Bakanlığı Yetkililerince kaleme alınan ve son 
derece itibarlı bazı Amerikan Hukuk ve Siyaset Bilim Dergilerinde yayın-
lanan bir dizi makalede dile getirilen bu görüşler, entelektüel derinlikleri 
açısından dikkat çekicidirler. Anılan görüşleri ilgi çekici kılan bir diğer 
husus da, özü itibarıyla dünyanın farklı coğrafyalarında dile getirilen benzer 

[2] Söz konusu bildirgenin tam metni için bkz. Vienna Declaration and Programme 
of Action, Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 
June 1993, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf

[3] Söz konusu bildirgenin tam metni için bkz. Organization of the Islamic Conference 
(OIC), Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990, https://
www.refworld.org/docid/3ae6b3822c.html 

[4] Söz konusu bildirgenin tam metni için bkz. African Charter on Human and Peoples’ 
Rights, 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), 
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/banjul_charter.pdf
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nitelikli itirazların anlaşılmasına yardımcı olacak, temsil gücü yüksek fikrî 
altyapıya sahip olmalarıdır.

Bildiride, çözülmesi güç “evrensellik-kültürel görelilik” ikileminin, konuya 
ilişkin felsefî tutum ve teorik söylemlerden ziyade, insan hakları konusun-
daki tercihlerin pratik ve uzun dönemli etkilerine referansla tartışılmasında 
faydalı olacağı ileri sürülecek ve tartışma, anılan yaklaşımın, incelenen örnek 
üzerinde test edilmesiyle neticelenecektir.
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(2). Konuşma Metni

Benim bugün sizlerle üzerinde konuşmak istediğim konu Singapur Okulu, 
Singapur Ekolü. Çok da hoş bir sürpriz oldu, önce ondan kısaca bahsede-
yim, sonra işin özüne geleyim. Sabah benim bir ziyaretçim oldu diyebilirim. 
Hem bu toplantı, hem de galiba benim bir ziyaretçim oldu. Singapur’un 
Ankara Büyükelçiliği’nden Birinci Müsteşar Sayın Jacop Chew buradaydı ve 
kendisiyle bu oturum öncesinde Singapur, özellikle Asya değerleri üzerine 
konuşma şansım oldu. Maalesef bir toplantıya katılacağı için bu oturuma 
kalamadı. Ama ben kendisine söz verdim. Üzerinde konuştuğumuz şeylerden 
bir kısmı -ki bunlar hâlâ aynı fikirde olamadık galiba ama onu temsilen ilgili 
yerlerde onları sizlere aktarmaya çalışacağım.

İnsan hakları, evrensellik… Galiba bu kavramlar yan yana duymaya çok 
alışık olduğumuz kavramlar; adeta içgüdüsel olarak bunları biz benimsiyor 
ve doğru kabul ediyoruz. İnsan haklarının evrenselliği fikri, insanın sırf 
insan olmaktan kaynaklanan, doğuştan getirdiği ve yasayla düzenlenmiş 
sınırlı koşullar haricinde ihlâl edilmemesi gereken bir değer setinden bize söz 
ediyor. Bu tabii 2. Dünya Savaşı’nda şahit olunan korkunç ahlaki yıkım ve 
büyük insani maliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Nitekim 2. Dünya 
Savaşı sonrasında üretilen temel insan hakları belgelerine baktığımızda, bu 
evrensellik vurgusunun hiç öyle kendini saklama ihtiyacı hissetmeksizin 
ifade edildiğini görüyoruz. Bakın ne diyor Evrensel Bildirge? Bir kere adı 
bile yani “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” diye başlıyor. “Tüm halklar 
ve uluslar için ortak ideal ölçütleri belirleyen bu beyanname” diye başlıyor. 
Sözleşmenin hemen hemen her yerine zaten bu ruh sinmiş durumda. İkiz 
sözleşmeler, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Kültürel ve 
Sosyal Haklar Sözleşmesi. Bütün maddelerine bakmaya gerek yok. Hem 
ruhlarında bu sığınmıştır, hem başlangıç metinlerinden itibaren bu evren-
sellik vurgusu; yani bu insan hakları artık insanlığın ortak malıdır. Yani 
hiçbir mekan, hiçbir siyasal tercih, hiçbir kabul, hiçbir kültür, hiçbir anlayış 
bu hakların; üstelik burada ifade edildiği şekliyle dışında olamaz, bunları 
öteleyemez, bunlara baskın çıkamaz diyor. Gerçekten çok kendine güvenen 
bir iddia. Tabii çoğunlukla oluyor. Bu ötesi, antitezi doğuruyor. Ne zaman 
evrensellikten söz etsek, bir de görelilikten söz etmek lazım. İnsan hakları 
söz konusu olduğunda kavram kültürel görelilik,

Özetle kültürel görelilik der ki, inançlar, değerler ve bunların ürünü olan 
sistemler insanın içinde bulunduğu koşullardan bağımsız değildir. Dolayısıyla 



İnsan Haklarının Evrenselliği Fikrine Siyaset ve Kültür Temelli İtirazlar:  
“Singapur Okulu” Özelinde Bir İnceleme

92 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

kültür, toplumsal gruplar halinde yaşayan insanların, diğer toplumsal grup-
ların üyeleriyle, kendi toplumsal grubunun üyeleriyle, hatta kendi kendiyle 
ilişki içinde oluşturduğu bütün inanış, davranış, eyleyiş kalıplarının tama-
mıdır. Dolayısı kültür, çok boyutlu ve mutlaka ilişkiler ağı içinde ortaya 
çıkan bir üründür ve hiç şüphesiz insan hakları anlayışı da dahil olmak üzere 
bütün anlayışlar içinden çıktıkları kültürün özelliklerini taşırlar.

Tabii kültürel görelilik bizim burada bugün tartışmayacağımız, daha 
sofistler felsefesinden, Alman aydınlanmacı felsefesine Kant’a kadar bir sürü 
destekçi bulmuştur ama ben size bugün başka bir bilim dalından sözcülerini 
getirdim huzurlarınıza, antropologlar. Çok ilginçtir, antropologlar 2. Dünya 
Savaşı’nın bitimine doğru kültürel görelilik temelinde müthiş bir savaş 
başlatmışlardır. Neye karşı? O dönem hâlâ dünyayı inleten sömürgeciliğe 
karşı. Unutmayın, dünyada dekolonizasyon, sömürgecilik 1960’lara kadar 
devam etti. O yıllara kadar uygarlığın tek modeli olduğunu iddia eden bazı 
Batılı gelişmiş ülkeler, alt kültürler oldukları için yönetilmeyi hak ettiğini 
düşündükleri toplumları evet gerçekten sömürüyorlardı ve o dönemlerde 
işte antropologlar buna karşı ciddi bir entelektüel mücadeleye giriştiler. Kül-
türlerin birbiriyle olan ilişkisinde bir hiyerarşi kurulamayacağını söylediler. 
Hatta bu mücadeleyi çok geniş ilginç bir yere taşıdılar. Birleşmiş Milletler 
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi görüşülürken genel kurulda, Amerikan 
Antropologlar Birliği bir deklarasyon yayınladı. Sonra da bunu çok pres-
tijli dergilerinde yayınladılar aynı zamanda. Dediler ki bu deklarasyonda: 
Evrensel insan haklarından söz ediyorsunuz. Bu çok yanlış olabilir. Dikkat 
edin, çünkü bir birey kişiliğini, kültürü aracılığıyla inşa eder. Bu sebepledir 
ki bireysel farklılıklara saygı, kültürel farklılıklara da saygı gerektirir.

İki, kültürleri hiyerarşik olarak sıralamak mümkün değildir. Yani biri 
diğerinden üstün değildir. Dikkat edin ey batılılar, ey Amerika Birleşik 
Devletleri; biz daha üstün falan değiliz. Bu kendimize güven nereden geliyor?

Üç; standartlar ve değerler, içinden çıktıkları kültürle bağlantılıdırlar ve 
bu yüzden bütün insanlık için geçerli olduğu iddia edilen bir İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin, tek bir kültürün ve -itiraf edelim- elbette ki batılı 
kültürün inançları ve ahlaki ölçüleri mutlak doğru olarak kabul edilerek 
ortaya konulması, onun inandırıcılığını peşinen zayıf olacaktır dediler.

Nitekim bu daha sonraki yıllarda farklı reaksiyonlara da yol açtı. İşte 
Kahire İslam’da İnsan Hakları Bildirgesi, İnsan ve Halklar Haklarına Dair 
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Afrika Şartı. Az önce değerli konuşmacıların da belirttiği Viyana Konferansı, 
insan haklarının bu evrenselliği düşüncesine hep ciddi karşı çıkışlar içerirler. 
Derler ki özetle, “efendim bu Batılı bir anlayışın ürünüdür. Bizim toprak-
lar başka topraklardır. Bu topraklar başka tarihselliğin, başka kavgaların, 
başka dertlerin, başka hikayeleri yazıldığı topraklardır ve başka ürünleri 
olması da bunların hakkıdır, hukukudur. Öyleyse uluslararası hukukun 
bütün yaptırım araçlarında siz arkanızda derleyip toplayıp bize nasıl böyle 
bir taarruza seçebiliyorsunuz?” dediler.

Bunlar arasından benim sizle bugün özellikle yakından incelemek iste-
diğim anlayış Singapur Okulu. Birkaç sebebi var bunu seçmemin. Bir kere 
Singapur Okulu kim? Singapur’un kurucu devlet başkanı ve ilk başbakanı; 
31 yıl 8 gün galiba başbakanlık yapıyor ve başbakanlık makamını en uzun 
işgal etmiş kişidir dünyada Lee Kuan Yew. Ama Amerika’da çok prestijli bazı 
hukuk dergilerinde ve günlük gazetelerde yazdıkları yazılarla öne çıkan üç 
önemli isim daha Tommy Kokh, Bilahari Kausikan ve Kishore Mahbubani.

Şimdi bu isimler aşina olmadığımız zaman itiraf etmek gerekirse, geç-
tiğimiz yıla kadar bu konuyu çalışmaya başlayınca kadar bu isimler bana 
da hiç bir ifade etmiyordu. Bize böyle futbolcu isimleri gibi gelebilir. Yani 
ilgileniyorsak, bu isimleri biliyorsak, FIFA oynuyorsak veya bize sempatik 
gelir yoksa hiç bir ifade etmez. Dolayısıyla ben şimdi size görüşlerinden 
bahsedeceğim insanları biraz daha entelektüel kapasiteleri itibarıyla aşina 
kılmak istedim. Bu kişiler böyle “İnsan hakları nedir? Böyle değer mi olur? 
Herkes herkese canı istediği gibi eziyet edebilir” diyen aklını kaybetmiş bir 
takım zır cahiller veya eli sopalı katiller falan değil. Sakın öyle bir yanılgınız 
olmasın. Bunların her biri dünyada çok ciddi yayınları olan, çok büyük 
entelektüel hacmi olan ve ortaya koyduğu fikirleri dikkatle dinlenmesini hak 
eden kişiler. Dünya Ekonomik Forumu’nda ve çok farklı yerlerde sunuşlar 
yapan ve çok ben bunları bazılarının kitaplarını okuma şansı buldum. 
Hakikaten okuduğunuz zaman insanı çok derine çeken kişiler, bu arkadaş 
özellikle ilginçtir.

Öyleyse Singapur Okulu dediğimiz bu okul, yani bu bir başbakan ve 
aslında her birinin akademik geçmişi olan ama bir dönem Singapur adına 
dışişleri görevlerinde bulunan bu üç isim ne anlattılar dünyaya? İnsan hak-
larının evrenselliği düşüncesine nasıl bir karşı çıkış ortaya koydular ki, biz 
onlara bugün burada tartışıyoruz? Sonunda acaba bu karşı çıkış haklı mıydı, 
değil miydi? En önemli şey; sonuçta biz bu tartışmayı yapıp yapıp sonuçta 
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nereye varacağız? Yani evrenselliği düşünenler de haklı; e canım bunlar da 
kendine göre haklı. Tamam, sen de haklısın, sen de haklısın. O zaman bir 
bilimsel çalışmanın sonuç üretmesi gerekir. Acaba böyle bir çıkmaz sokağa 
mı gireceğiz? Benim bir çıkış önerim olacaktır diye düşünüyorum.

Singapur Okulu’nun temel söylemi, Asya değerleri. Değerli birinci müs-
teşarla bunu konuşma şansım oldu ve kendisi de bunları teyit ettim açıkçası. 
Bir kere Asya değerleri deyince, yani yanına yazdım Konfüçyanizm, Budizm, 
Taoizm ama bu konularda bilmiş bilmiş konuşacağımı kesikli düşünmeyin. 
Asla öyle bir haddim yok ama diğer veriler, evet bu konuda açık kaynaklardan 
bizler gibi konuya yabancı insanların da ulaşabileceği veriler. Bir kere bizim 
batılı siyaset biliminde, hukuk teorisinde alışık olduğumuz birey kavramı 
Asya değerleri içinde yok. Belki birey kavramından ziyade bireyleşme, yani 
insanlaşma kavramından söz etmek mümkün. Bireyin, birey haline gelmesi 
öyle hani ekonomistlerin dediği gibi “homo economicus” falan değil. Top-
lumla, aileyle, diğer insanlarla, kendi kendine girdiği sayısız döngüler ve 
ilişkiler sonucunda ortaya çıkıyor. Öyleyse toplumsallaşma o kadar önemli 
ki, kişiler toplumsal rolleri üzerinde tanımlanıyor. Yani “aile bireyi, dost, 
yönetici, uyuk, tebaa kimsin?” sorusundan ziyade, Asya kültürünün gele-
neklerinde “sen kimlerdensin?” sorusu biraz daha galiba tedavi değeri yüksek 
bir soru. Dikkatinizi çekmek isterim: Bunun bize göre doğru veya yanlış 
olması, komik veya hoş olmasının hiçbir önemi yok. Başka bir toplumun, 
başka bin yıllık serüveninde üremiş, başka değerlerinden söz ediyoruz çünkü.

Aile, her durumda çatışmanın temeli. Çatışma yerine -affedersiniz toplu-
mun temeli- uzlaşma ama bunu şu anlamda söylüyorum. Biz batı demok-
rasisini tarif ederken mesela farklı sınıfların, siyasi partilerin oluşmasını ve 
bunların birbiriyle çekişme içinde olmasını, sağlıklı bir demokrasinin işleyişi 
açısından doğal bir unsur olarak kabul ederken; Asya değerleri, cumhuriyetin 
ilk dönemlerine referansla sınıfsız, imtiyaz, tamamen kaynaşmış bir toplum 
hayalini kuruyor ve bu konuda epey inatçı. Etnik, dinsel ve kültürel uyum 
çok kritik bir konu. Özellikle Singapur için teferruatına giremeyeceğim ve 
tabii ki hiyerarşi, otorite ve itaat kültürünün yüceltilmesi ve desteklenmesi. 
İşte Singapur Okulu diyorlar ki: Her tarihsellik kendi içinde bir geçerliliğe 
sahiptir. Beğenelim, beğenmeyelim bunun içine doğarız, farkında bile 
olmadan benimseriz bazı değerleri; işte küçükken dedenizin elini öpmeyi 
falan öğrenirsiniz. Yani biz niye büyüklerimizin elini öpüyoruz da Japonlar 
bebeğinden yere kadar eğiliyor? Yani işte böyle çünkü. Niye? Onun dedesinin 
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dedesinin dedesi de böyle yapıyormuş. Öyleyse, kültürel kodlar farkında 
olmadan öğrenir ve işte bu Asya değerleri üzerine ilginç bir yere gidiyor 
Singapur Okulu.

Diyor ki: “Bir kere bizim için, Güneydoğu Asya için öncelik insan hak-
ları ve demokrasi değildir. Öncelik kalkınmadır, development first. Önce 
kalkınma, önce gelişme... İnsanın bugün batı toplumunun sahip olduğu 
özgürlükler seviyesine ulaştırabilmek için bizim toplumumuzun bireylerini, 
önce biraz dişimizi sokmamız ve bunun ekonomik altyapısını kurmamız 
gerekir. Sonra belki, ondan sonra biz de sizler gibi sosyal haklardan, sınırsız 
ifade özgürlüğünden falan söz edebiliriz. Ama oraya gelmeden önce kalkınma 
birinci hedeftir” diyor. Ve diyor ki ve hatta bunu şöyle ifade ediyorlar: “Tüm 
ülkelerin eşitlik temelinde katkı bulunduğu ve çeşitliliğe saygı gösterilen bir 
uluslararası insan hakları düzeni gerekir” diyorlar. Bugünkü Batılı düzen 
çok tek canlıdır. Hatta şöyle devam ediyorlar: “Her ülkenin kendi tarihi ve 
kültürü ışığında birer değer olan demokrasi ve insan haklarını yorumlama 
ve ekonomik ve siyasi koşullarına göre kendi uygulamalarını geliştirme 
hakkı vardır” diyorlar.

Diyorlar ki, önce gelişme ve etkin bir yönetim, good governance ama 
bizdeki gibi anlaşılmıyor. Good governance, yani yönetişim, iyi yönetişim 
deyince biz nasıl anlıyoruz bunu? Örneği yönetilenlerin de katkı sunduğu, 
paydaşlarla birlikte bir karar verme süreci. Ama iyi yönetimin Güneydoğu 
Asya modeli terminolojisinde karşılığı, hızlı karar alan, etkili uygulayan, 
sonuca giden bir idare anlayışı. Bilmiyorum tanıdık geliyor mu? Bu bizde 
de çok sempatik bulunan bir anlayıştır. Öyleyse etkin bir yönetim, başka? 
Ekonomik refah; bizim için önemli olan ekonomik refaha kavuşmaktır 
öncelikle. Başka? Singapur’un kalkınma ve özgürlükler arasında kendine 
özgü bir denge kurma hakkı, somut sonucu. Ekonomik kalkınmaya engel 
olan özgürlükler... Ne olabilir bunlar? Sendikal özgürlükler; kısıtlanabilir. 
İfade özgürlüğü; kısıtlanabilir, sorun yok. Toplanma ve gösteri yürüyüşü 
özgürlükleri; biraz baskılanabilir. Yeter ki toplum uyum içinde ve ekono-
mik açıdan rantabl, fizibilitesi yüksek bir şekilde işlesin. Toplumun uyum 
içinde işlemesi için bireylerle özdeşleştirilen özgürlüklerin bir kısmının feda 
edilmesi makuldür. Makulün ölçüsü ne biliyor musunuz? “Asya değerlerine 
uygundur bu” diyorlar. Çünkü diyorlar ki, Asya hiçbir zaman bireyi, toplu-
mun önüne koymamıştır ve Asyalılar toplumdan bağımsız varlıklar olarak 
hareket etmezler. Kendi iyilikleriyle, toplumunki arasında denge gözetirler 
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ve topluma karşı görevleri olduğunu kabul ederler. Üstelik bu bağlamda 
insanlar toplumun düzeni ve istikrarı için bazı hak ve özgürlüklerin kısıt-
lanmasını rahatlıkla onayla bilirler.

Şöyle bir soru sorayım o zaman size: “Benim çok gelişmiş zihinlerin 
ortaya koyduğu büyük bir külliyatı kısa bir süre özetlememden kaynaklanan 
anlam kayıplarını bir tarafa bırakırsak, ikna edici buluyor musunuz bu 
argümanları?” diye soracağım. Dikkat edin! “İçinize siniyor mu? Bunun 
için de siz yaşasanız mutlu olur musunuz? Siz hayatı böyle mi yorumluyor 
musunuz?” demiyorum. İkna edici mi? Yani ben cevap vermek zorundayım: 
Evet, ben ikna edici buluyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü;

Bir, bir kere Asya değerlerinin ne olduğunu bu kişilerden daha çok falan 
bilmiyorum. Yani kalkıp şey mi diyeceğim? Hayır efendim, Asya’daki insanlar 
öyle değil, aslında böyle. Diyebilir miyiz bunu? Diyemeyiz muhtemelen, 
bir uzmanlığımız yok.

İki, daha da kötüsünü söyleyeceğim şimdi: Kültürel görelilik argümanı-
nın bizi taşıdığı yer, dünyadaki tüm kültürler ve kültürün bir ürünü ve bir 
uzantısı olarak siyasal görelilik talepleri için de aynı şeyi söylemek müm-
kündür. Yani birileri kalkıp “biz böyleyiz, farklıyız; özümüz, törenimiz, 
kültürümüz, ananemiz, inanışımız budur” dediklerinde, biz ne diyeceğiz 
karşısında? İnsan hakları alanında konuşan hukukçular toplantılara gelmiş, 
zamanını buraya harcayan avukatlar, akademisyenler, diğer aktivistler... 
“Peki o zaman” mı diyeceğiz? “Hayır, insan hakları evrenseldir.” Yani neye 
dayanarak bunu söylüyorsunuz? Yani olmadığını görüyoruz kültürel olarak. 
Dolayısıyla Singapur Okulu’nun bizi bir prototip olarak taşıdığı yer, kültürel 
görelilik ve özerklik söylemleri karşısında, insan haklarının evrenselliğine 
dair inanışın aslında akamete uğramasıdır, felce uğramasıdır. Ben, böyle 
bir kültürel görelilik talebi karşısında insan haklarının evrenselliği fikrini 
kültürel olarak savunacak ve galip gelecek noktada kendimi görmüyorum. 
O zaman ne yapacağız?

Ben şöyle bağlayayım sözlerimi: İnsan hakları meselesini kültürel temelli 
itirazlar söz konusu olduğunda “hayır, insan hakları kültürü evrenseldir, 
yereldir” tartışmasına girerek yürütürsek, böyle çözmeye çalışırsak, evrensellik 
tartışması bence kaybetmeye mahkumdur. Çünkü kültürler arasında evet, 
antropologlar dediği gibi hiyerarşik bir altlık kütük sıralaması yapamayız. 
Evet, gerçekten çok kadim kültürlerdir bunlar; Afrika’nın, Asya’nın, bazen 
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Ortadoğu’nun kültürleri. O zaman tartışmayı kültürel alandan çıkarıp, siyasi 
ve daha önemlisi hukuki alana çekmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 
İnsan hakları, evet söylemek zorundayız; bugünün insan hakları anlayışı 
adına genel olarak “batı” denen belli bir coğrafyada ve belli bir tarihsel, 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin evrimi olarak oluşmuştur, doğru. 
Ama hemen söyleyeyim: Bu düzenin büyük ölçüde dünya çapında geçerli 
hale gelmesini sağlayan şey, bu yöndeki bir siyasi karardır, hukuki niyettir.

Daha somut konuşayım: Birileri kalkıp bir toplum, bir uygarlık, bir ülke-
nin yönetici sınıfı “insan hakları bizim sınırımıza kadardır; bu sınırdan 
içeride biz başkayız, biz bize benzeriz” diyorsa, onlarla “hayır efendim, 
siz kendinize benzemiyorsunuz” diye tartışamayacağımıza göre, işi kültürel 
argümanların haklı olup olmadığı noktasından çıkarmamız ve somut siyasi 
ve hukuki sonuçlarına bakmamız gerekir. Böyle çözebiliriz. Bakalım Singapur 
Okulu’nun bu argümanları ne üretti? Bitiriyorum hocam.

Şöyle geleceğim izninizle: Bir kere Singapur’un ekonomi öncelikli kal-
kınma modelinin işe yaradığı anlaşılıyor. Bakacak olursanız tablonun size 
göre sol tarafında kişisel özgürlükler, yani bizim anladığımız, ilk aklımıza 
gelen ifade, toplanma, her şey; 162 ülke arasında 61 inci sırada. Tablonun 
sağına bakacak olursanız, ekonomik özgürlükler söz konusu olunca girişim, 
mülkiyet; dünyadaki 162 ülke arasında 2 nci sırada bir ülkeden bahsedi-
yorum Singapur. Makas korkunç açılmış durumda. Dünyanın en büyük 
3 üncü ekonomisi, en büyük havaalanlarının 2 ncisi, en büyük limanların 
3 üncüsü, inanılmaz bir ekonomi. Müthiş bir fark açılmasını görüyoruz. 
Fakat genel ortalamasına bakacak olursak, Freedom House itibarıyla ancak 
kısmen özgür bir ülke. “Ekonomi canım iyi gidiyor, ne var yani bu işler” 
falan diyorsanız, bir de şöyle bakmanızı isterim: Basın özgürlüğü sıralama-
sında bakacak olursak eğer, Singapur 180 ülke arasında 151 inci sırada. 
Durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için Türkiye’nin 157 nci 
sırada olduğunu söylesem herhalde yeter. Yani bizimle aynı ligde. Dolayısıyla 
pek içinde yaşanası bir ülke gibi gelmiyor bana bu yönleriyle.

Bir de şunu söylemek lazım: “Biz farklı bir kültürüz” derken -bir ülkeyi 
yöneten sınıf mesela- hangi iktidarla acaba bunu söylüyor? Unutmayın 
evrensel olmak bir iddia olduğu gibi, “biz buyuz” demek de bir iddia. Acaba 
o “biz” kavramının içindeki herkes gerçekten de orada olmak istiyorlar mı? 
Singapur’a baktığımız zaman, Singapur Okulu’nun alternatif bir kimlik 
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önerisi olarak sunduğu “biz” tabirine ve kavramına uymamakta direnen 
pek çok insan olduğunu görüyoruz.

Öyleyse şu cümleyle herhalde bitireyim: Kültürel farklılıklar var mıdır? 
Evet. Bunlar saygı görmeyi hak eder mi? Evet. Tartışmayı salt kültür düze-
yinde sürdürecek olursak, sonuçta geleceğimiz nokta nedir? Bir tür Orta 
Çağ feodalizmidir; her cemaatin, her kasabanın, her mahallenin kendi 
hukukunu ürettiği bir yapıdır. Bunu kültürel olarak çözemeyiz ama somut 
hayata bakarız. Somut sonuçlara bakarız. İnsanlar özgürce istediğini yapa-
biliyor mu, yürüyebiliyor mu, konuşabiliyor mu? Çok ayrıntısına girme 
şansım olmadı. Mesela LGBT bireyler kendini özgürce ifade edebiliyorlar 
mı? Buna ilişkin Singapur’dan gelen değerli dostum bir açıklama yaptı. 
Bunu hocam, kendi sözlerim bitti, sözümü yerine getirmek için söylüyorum: 
Mesela dedi ki: “Açıkça yasaktır ve ceza kanunuyla cezalandırılır bu ama 
biz şöyle bir çare bulduk ona: Kanunda var, eşcinsel ilişkilerin tamamının 
ceza kanununda bir yaptırımı var, cezai yaptırımı var ama uygulamıyoruz” 
dedi. “Dolayısıyla toplumun muhafazakar kesimleriyle, özgürlükçü kesim-
ler arasında böyle bir denge bulmaya çalıştık” dedi. Çok hoş ama mesela 
öyle öyle kanun maddeleri var ki, tek bir kişinin, özel bir amaçla yaptığı 
yürüyüşler yasaklanabiliyor mesela. Singapur’un içindeki büyük bir parkın, 
yaklaşık 200 metrelik bir parkurunda ancak sadece yürüyüş yapılabiliyor. 
O parkın dışındaki herhangi bir yerde, kentin başka bir yerinde veya kırsal 
alanda herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Öyleyse bizim tartışmayı kültür 
alanından biraz daha hukuk ve siyaset alanı çekmemiz gerekiyor. Burada 
insan haklarının evrenselliğini, insanların her yerde insanca yaşamasını 
savunmanın daha kolay olduğunu düşünür.

Çok teşekkür ederim efendim dinlediğiniz için.
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Öz

Evrensel ahlaki kuralların varlığına ilişkin felsefi tartışma, boyutsal olarak, 
üç farklı, düzeyde gösterilebilir. İlk seviyede evrensel ölçüde kurallar koyan 
evrenselcilik, ikinci seviyede toplum seviyesinde kurallar koyan kültürel 
görecilik, üçüncü seviyede ise ölçü seviyesini bireye kadar indiren ahlaki 
sübjektivizm bulunur. İnsan hakları, kendisine özgü ve temel olan “insan 
onuru” kavramıyla, insanı tek mutlak değer ölçütü kabul eder. Böylece, 
geleneksel ve dini değerler göreli hale gelir. Bu yüzden insan hakları ahlaki 
standartların ölçütünü toplumsal seviyeden bireysel seviyeye indirmektedir. 
Bu durum mahkeme kararlarıyla da gösterilebilir. Bu çalışmada Amerikan 
Yüksek Mahkemesinin eşcinsel ilişkiler ve kürtaj konulu kararları örnek 
olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görecilik, Subjektivizm, İnsan Onuru, Eşcinsel 
İlişkiler, Kürtaj

Human Rights In The Context Of Moral And 
Cultural Relativism: An Evaluation In The Light 

Of The Case-Law Of Us Supreme Court

Abstract

The philosophical discussion of the existence of universal moral standards 
can be shown in three dimensions at different levels. At the first level, there 
is universalism, which establishes rules at the universal level, at the second 
level, cultural relativism, which establishes rules at the society level, and at 
the third level, moral subjectivism, which reduces the level of measure to 
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the individual. Human rights, with its unique and fundamental concept 
of human dignity, accept the individual as the only absolute value measu-
rement. Thus, traditional and religious values become relative. Therefore, 
human rights reduce the measure of moral standards from the social level 
to the individual level. This can be demonstrated by court decisions. In 
this study, the US Supreme Court’s case-law on same-sex relationships and 
abortion are examined as examples.

Keywords: Relativism, Subjectivism, Human Dignity, Same-sex relati-
onships, Abortion

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri)

Giriş

Evrensel ahlaki standartların varlığı, eski çağlardan beri süregelen bir ahlak 
felsefesi sorunudur. Bu konuda, çeşitli görüşler ile ahlaki standartlar için 
üç farklı ölçü belirlendiği söylenebilir. Evrenselciler evrensel ölçülere dair 
standartlar belirlerken, ahlaki ve kültürel göreciler ilgili kültürün ait olduğu 
toplum ölçüsünde standartlar belirler. Öte yandan, ahlaki sübjektivistler 
ölçü seviyesini her bir bireyin ahlaki değerlerine indirgemiştir.

Eşcinsel ilişkileri, kürtajı, erkek/kadın sünnetini, vs. ele alalım. Ahlaki 
inançlara dair çalışmalar, çeşitli kültürlerin bu konulara dair çok farklı 
inançlar ve yaklaşımlar geliştirdiğini ortaya koymaktadır.[1] Belirli bir kül-
türün tüm üyeleri aynı görüşleri mi paylaşır? Bireysel göreciler veya ahlaki 
sübjektivistler, bu konulara dair ahlaki inanışların kişiden kişiye değişkenlik 
göstereceğini söylerken, kültürel veya ahlaki göreciler ahlaki standartların 
kültürden kültüre değişkenlik göstereceğini belirtirler. Evrenselciler, tüm 
bu konularda tüm insanlar için geçerli olan standartlar bulunduğunu öne 
sürmektedir.

İnsan hakları perspektifi bu konular hakkında ne diyor? Beyanları, ulus-
lararası anlaşmaları, mahkeme kararları ile birlikte yukarıda bahsi geçen 
üç ahlaki standart seviyesi için insan hakları perspektifi ne gibi sonuçlar 
doğuruyor? Bu çalışmada bu soru yanıtlanmaya çalışmaktadır.

[1] Timmons, Mark: Moral Theory: An Introduction, Rowman & Littlefield Publishers, 
2nd Ed., ABD, 2013, s. 41.



Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL

101Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

İnsan hakları, temeli olan insan onuru kavramı aracılığıyla, ahlaki stan-
dartların ölçüsünün toplum seviyesinden birey seviyesine, yani ahlaki süb-
jektivizme indirgenmesine katkıda bulunur. Çünkü insan hakları açısından 
kendine özgü anlamıyla insan onuru, insanın kendine özgü bir değere sahip 
olduğuna işaret etmekte ve insanlığı geleneksel ve dini kutsal değerlerin üze-
rine çıkarmaktadır. Bu nedenle, belirli ahlaki konularda dinler ve gelenekler 
belirleyici değildir. Karar mercii, saygınlığı ve özerkliği olan bireyler olur. Bu, 
ölçü seviyesinin toplumsal seviyeden birey seviyesine düştüğü anlamına gelir.

Yukarıda iddia edilen hususun içtihat hukukuyla desteklenmesi müm-
kündür. İçtihat hukuku ile insan onuru ve anatomisi kavramları aracılığıyla 
yeni haklar oluşturulmakta ve bireyin özerklik alanı din ve geleneklere karşı 
genişlemektedir. Aşağıdaki üçüncü bölümde vaka çalışması olarak eşcinsel 
ilişkiler ve kürtajla ilgili ABD Yüksek Mahkemesi içtihat hukukundan 
bahsedilmiştir.

I. Ahlaki Ölçünün Üç Farklı Seviyesi

Evrensellik olarak adlandırılabilecek şeyin özü, yalnızca tek bir gerçek 
ahlakın ve herkese uygulanabilecek geçerli ahlaki ilkelerin var olduğu iddi-
asıdır.[2] Bu iddia çeşitli felsefi hareketlerde bulunmaktadır. Bunlardan biri 
mutlakıyet olarak tanımlanabilir: “herhangi bir yerde herkes için geçerli olan 
yalnızca tek bir doğru ahlaki standardın olduğunu öne süren ahlaki teori 
veya toplumlarına, kültürlerine veya dinlerine bakılmaksızın tüm insanlar 
için geçerli olan ahlaki değerler veya ilkeler bulunduğunu iddia eden teori.”[3] 
Bu nedenle mutlakıyet, bazı ahlaki iddia ve ilkelerin belirli kültürlerin ve 
tarihi çağların ötesine geçebileceği anlamına gelen evrenselliği doğurmakta-
dır.[4] Bu yaklaşım, ahlaki objektivizmle çakışmaktadır. Ahlaki objektivizm, 
ahlaki geçerliliğin inşa edilmemiş, fakat rasyonel olarak keşfedilmiş belirli 
bir standarda dayandığını öne sürmektedir. Objektivistler, davranışımızı 
yönlendirmesi gereken objektif ve evrensel olarak geçerli kurallara mantık 

[2] Long, Graham: Relativism and the Foundations of Liberalism. Imprint Academic, 
BK, 2004, s. 51.

[3] Serembus, John H.: “Absolutism”, In: Ethics. ed.: John K. Roth, Salem Press, ABD, 
2005, s. 10.

[4] Baghramian, Maria: Relativism, Routledge, London and New York, 2004, s. 209.
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ile ulaşılabileceğini öne sürmektedir.[5] Benzer şekilde, ahlaki gerçekçilik 
de ahlaki yargıların doğru veya yanlış olmasının bireylerin görüşlerinden 
bağımsız olduğunu ima etmektedir. Buna göre, ahlaki ve bilimsel mantığın 
basit kurallarıyla ahlaki bilgi elde edilebilir. Bu iddia, bilimsel gerçekçiliğin 
iddiasına benzerdir. Bilimsel yöntemler aracılığıyla elde edilen bilgiler ile 
kastedilen bilim insanlarının görüşleri değil, görüşlerden bağımsız olarak 
doğada var olan gerçekliktir.[6]

Bu nedenle, ahlak felsefesindeki bu eğilimlerin evrensel kuralların var 
olduğunu, yani ahlaki standartların ölçüsünün evrensel bir seviyeye geti-
rilebileceğini öne sürdüğünü söylemek mümkündür. Öte yandan, ahlaki 
göreciler bu iddiaya karşıdır. Evrenselliğin aksine, göreci düşüncenin özü, 
yalnızca tek bir gerçek ahlakın var olduğu tezinin reddedilmesidir.[7] Dünya 
genelindeki çeşitli toplumları gözlemlediğimizde, çeşitli kültürlerden insan-
ların çok farklı ve çelişen ahlaki standartlara göre davranışlar geliştirdiğini 
görüyoruz. Göreciliğin başlangıç noktası, ahlaki inançların bu farklılığının 
gözlemlenmesidir.[8] Bu deneysel koşulun belirlenmesine betimleyici görecilik 
denmektedir.[9] Betimleyici görecilik, evrensel olarak geçerli standartların var 
olup olamayacağına dair bir yargıda bulunmaz. Yalnızca deneysel durumu 
tespit eder.[10] Bu deneysel veriler ışığında, meta-ahlaki görecilik evrensel 
olarak geçerli normlar olamayacağını ve ahlaki yargıların değerinin ilgili 
topluma göre değişkenlik göstereceğini öne sürmektedir.[11]

[5] Corradetti, Claudio: Relativism and Human Rights: A Theory of Pluralistic 
Universalism, Springer, Netherlands, 2009, s. 47.

[6] Boyd, Richard N.: “How to be a Moral Realist”, In: Essays on Moral Realism, 
ed.: Geoffrey Sayre-McCord, Cornell University Press, Ithaca and London, 1988, s. 
181-182.

[7] Baghramian: Relativism, s. 207.
[8] Timmons: Moral Theory: An Introduction, s. 41-42.
[9] Gowans, Cristopher W.: “Virtue Ethics and Moral Relativism”, In: A Companion 

to Relativism, ed. Steven D. Hales, Wiley-Blackwell, ABD, 2011, s. 393.
[10] Renteln’ın buna “kültürel göreciliğin gerçeği” diyen Schmidt’ten alıntı yapmasının 

(Schmidt, Paul F.: “Some Criticisms of Cultural Relativism”, Journal of Philosophy, 
70, s. 782) ve “betimsel görecilik” yerine “aşikar görecilik” terimini kullanmasının 
nedeni budur. Bkz.: Renteln, Alion Dundes: International Human Rights: 
Universalism Versus Relativism, Quid Pro Books, Lousiana, 2013 [1990], s. 54.

[11] Gowans, Cristopher W.: “Virtue Ethics and Moral Relativism”, s. 393; Baghramian: 
Relativism, s. 208.
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Öte yandan, normatif görecilik bir kişinin davranışının doğruluğunun veya 
yanlışlığının o kişinin yaşadığı kültürün standartlarına göre belirleneceğini 
öne sürmektedir.[12] Bu nedenle, başka kültürlere ait olan insanlar hakkında 
ahlaki yargılarda bulunmak veya farklı kültürlerin ahlaki standartlarına 
uymalarını beklemek yanlıştır.[13] Ruth Benedict ve Melville Herskovits gibi 
kültürel görecilerin iddiaları, normatif ahlaki görecilik bünyesinde değerlen-
dirilebilir.[14] Benedict’e göre, kişi dünyayı “belirli bir örf ve kurumlar grubu 
ve düşünce yöntemleri ile düzenlenmiş şekilde görür. Felsefi tecrübelerinde 
bile bu stereotiplerin ötesine geçemez; kendine ait doğru ve yanlış kavram-
larında yine belirli geleneksel örflerine atıfta bulunacaktır”.[15] Kültürel 
göreciliğin temelini teşkil eden bu düşünceye “kültürlenme” denmektedir. 
Yani, insanlar bilinçsiz olarak kültürlerinin kategorilerini ve standartlarını 
benimserler.[16] Bu şekilde, her bir davranışın ahlaki değeri, davranışı ger-
çekleştiren kişinin ait olduğu kültür ile belirlenir. Bunun anlamı, bir bakıma 
bir kişinin kendi kültürel değerlerine, yani kültürel ve sosyal seviyede bağıl 
mutlaklara uyması gerektiğini öne sürmektir. Bu nedenle, kültürel göreciliğin 
etnomerkezciliği de kapsadığını söylemek mümkündür.[17] Bu doğrultuda, 
ahlaki ve kültürel görecilerin ahlaki standartların ölçüsünü toplumsal sevi-
yede belirlediğini veya ahlaki standartları toplumsal seviyede varsaydığını 
söylemek mümkündür.

Öte yandan, bazı filozoflar kültürel görecilerin aksine ahlaki standartların 
kültürden kültüre değil, kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini öne sürmek-
tedir. Bir başka deyişle, onlara göre ahlaki yargılar tamamen sübjektiftir ve 
yalnızca bireysel bilince ve zevke dayanmaktadır. Ahlaki yargılarda bulunan 
insanlar yalnızca hislerini veya arzularını öne sürmektedir. Bu yaklaşıma 

[12] Bradt, Richard: “Ethical Relativism”, In: Moral Relativism: A Reader, ed. Paul K. 
Moser and Thomas L. Carson, Oxford University Press, New York and Oxford, s. 
27-28

[13] Wong, David: “Relativism”, In: A Companion to Ethics, ed. Peter Singer, Blackwell, 
ABD, 2000, s. 442

[14] Renteln: International Human Rights: Universalism Versus Relativism, s. 56.
[15] Benedict, Ruth: Patterns of Culture, Mentor Book, ABD, 1960 [1934], s. 18
[16] Renteln: International Human Rights: Universalism Versus Relativism, s. 56.
[17] Özdek, Yasemin: “Recent Debates in Human Rights: Universalism or Cultural 

Relativism”, Turkish Yearbook Of Human Rights, 16, 1994, s. 25. See also: Renteln: 
International Human Rights: Universalism Versus Relativism, s. 60.
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“bireyci görecilik”[18] veya “ahlaki sübjektivizm” denmektedir[19]. Bu nedenle, 
bireyler arası objektif bir pozisyondan ve standarttan bahsetmek mümkün 
değildir. Ahlaki sübjektivizm, ahlaki standartların kriterlerini her bir birey 
seviyesine indirgemiştir. Plato’nun Protagoras’a söylediği iddia edildiği üzere, 
“insan her şeyin ölçüsüdür… herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim 
için öyledir, sana nasıl görünüyorsa senin”.[20]

Yukarıdakiler ışığında, evrensellik-görecilik konulu tartışma, boyutsal 
olarak üç farklı hiyerarşik seviyede gösterilebilir. Birinci seviye evrensel 
ölçüyü, yani mutlaklığı ve evrenselliği belirtir. İkinci seviye toplumsal ölçüyü, 
yani geleneksel değerleri ve örfleri ölçer. Üçüncü seviye ise her bir bireyin 
değerlerini bağımsız ölçekte gösterir. Bu bağlamda, insan hakları ve kültürel 
görecilik kavramları göz önünde bulundurulduğunda, normatif ve kültürel 
göreciliğin toplumsal seviyede (seviye II) belirli değerler olması gerektiği 
fikrini desteklediği görülecektir. Öte yandan, insan hakları her bir bireye 
göre (seviye III) değerler bulunmasını, yani toplamsal seviyenin (seviye II) 
değerlerini kıran ahlaki sübjektivizmi gerektirir. Bu makalenin amacı, insan 
haklarının rolünü aşağıdaki iki bölümde açıklamak olacaktır.

[18] Spinello, Richard A.: “Relativism”, In: Ethics. ed.: John K. Roth, Salem Press, ABD, 
2005, s. 1252.

[19] Rachels, James: “Subjectivism”, In: A Companion to Ethics, ed. Peter Singer, 
Blackwell, ABD, 2000, s. 432.

[20] Plato: Plato’s Theaetetus, çev. & cmt. Francis MacDonald Conford, Bobbs-Merrill, 
New York, 1959, s. 32-33
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II. İnsan Onuru: İnsan Hakları için Rolü ve Özel Anlamı

1993 yılında 171 ülkenin katıldığı Dünya İnsan Hakları Konferansı 
sonucunda oybirliği ile kabul edilen Viyana Antlaşması’nda, insan hakları-
nın evrenselliği yinelenmiş ve insan haklarının “kişinin doğasında bulunan 
onur ve değerden ileri geldiği” beyan edilmiştir.[21] Çeşitli insan hakları 
antlaşmalarının önsözlerine de benzer beyanlar dahil edilmiştir.[22] İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesinde de benzer ifadeler 
bulunmaktadır: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit 
doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar.”

Buna istinaden, yasal metinlere göre, “Neden tüm insanlar başka bir koşul 
aranmaksızın yalnızca insan oldukları gerçeğine dayanarak belirli haklara 
sahiptir?” sorusunu yanıtlamak için bu belirsiz insan onuru kavramı dışında 
herhangi bir dayanağımız yoktur. Bu nedenle, bu kavramı uluslararası insan 
hakları hukukunun temeli olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Ayrıca 
anlamının ve oynadığı rolün ortaya koyulması da önemlidir.

“Onur” kelimesinin anlamı, “şeref” ile karşılaştırıldığında daha net ortaya 
çıkmaktadır. “Şeref ”, toplumun gözünde kazanılan harici değeri ifade 
ederken[23], “onur” ile başkalarının değerlendirilmesine neden olmadan 
halihazırda mevcut olan ve başkalarının saygı duyması gereken içkin değer 
kastedilir.[24] İnsan hakları metinlerinde “içkinlik” ve “onura” yapılan vurgu[25] 

[21] 25 Haziran 1993 tarihinde Viyana’daki Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda 
kabul edilen Viyana Beyannamesi ve Eylem Programı, https://www.ohchr.org/
en/professionalinterest/pages/vienna.aspx (28.11.2019).

[22] Sivil ve Siyasi Haklar Antlaşması, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Antlaşması 
ve BM İşkenceyi Önleme Antlaşması’nın önsözlerinde, insan haklarının insan onuru 
kavramından türediği belirtilmektedir. Bunlar dışında, insan onuru kavramı birçok 
BM antlaşmasının önsözünde de vurgulanmıştır.

[23] Shultziner, Daron: “Human Dignity – Functions and Meanings”, Global Jurist 
Topics, 3(3), 2003, s. 10.

[24] Dillon, Robin S.: “Respect”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.
stanford.edu/entries/respect/ (11.12.2019)

[25] “İnsan hakları belgelerinin temeli” olarak anılan dokuz uluslararası antlaşmanın 
yedisinde “içkin onur” ifadesi kullanılmaktadır. Bkz.: https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CoreIn struments.aspx (02.12.2019).
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ve “onurun” zaman zaman “değer” ile birlikte kullanılması[26] “onurun” içkin 
yöne işaret eden bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.[27]

“Onur” kelimesi, “değer, değerli, uygun, doğru” anlamına gelen Latince 
“dignus” kelimesinden gelmektedir.[28] Bu kelimenin Yunanca karşılığı olan 
“axia” temel değer, “axiom” ise birinci ilke anlamına gelmektedir.[29] Aristo 
tarafından kullanılan “axia” ve “axiom” kavramları Latince’ye “dignitas” 
olarak tercüme edilmiştir ve Aristo’nun orta çağ düşüncesine büyük etkisi 
nedeniyle “dignitas” bu iki anlamı kapsayacak şekilde kullanılmıştır: “axia” 
ve “axiom”.[30]

Bu etimolojik kanıt, Dicke’nin insan onuru anlayışını teyit etmektedir. 
Dicke’ye göre, insan onuru kavramı, insan haklarına meşruiyet ve geçer-
lilik kazandıran aşkın bir normdur.[31] Bu nedenle, axia veya axiom bir 
varsayımdır. Waldron, Dicke’nin insan hakları için insan onuruna biçtiği 
rolün, Kelsen’in yasal düzen açısından “temel norm” kavramına biçtiği role 
benzediğini öne sürmektedir.[32] Bu nedenle, insan onuru yasal düzenin 

[26] “Onur ve değer” ifadesinin kullanımı, BM Sözleşmesi, Evrensel Beyanname, Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Engelli Hakları Sözleşmesi önsözlerinde bulunabilir.

[27] Dicke, Klaus: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal 
Declaration of Human Rights”, In: The Concept of Human Dignity in Human 
Rights Discourse, ed. David Kretzmer and Eckart Klein, Kluwer Law International, 
The Hague-London-New York, 2002, s. 116.

[28] https://www.etymonline.com/search?q=dignity (10.12.2019).
[29] Loughlin, John: “Human Dignity: The Foundation of Human Rights and Religious 

Freedom”, Memoria Y Civilizacıón, 19, 2016, s. 317.
[30] Lebech, Mette: On the Problem of Human Dignity: A Hermeneutical and 

Phenomenological Investigation, Könighausen & Neumann, Würzbug, 2009, s. 
31.

[31] Dicke: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of 
Human Rights”, s. 118.

[32] Waldron, Jeremy: “Is Dignity the Foundation of Human Rights?”, In: Philosophical 
Foundations of Human Rights, ed. Rowan Cruft, S. Matthew Liao and Massimo 
Renzo, Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 127. Waldron, insan haklarının 
temeli olarak insan onurunun dört farklı işlevi olduğunu öne sürmekte ve bu işlevlere 
eleştiri yöneltmektedir. Bkz.: s. 126-132.
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ötesinde bir kavramdır. Hakların indirgeme yoluyla türetilebileceği esas 
bir norm değildir.[33] İnsanların koşulsuz ve a priori değerine işaret eder.[34]

O halde, bu a priori değerin kaynağı nedir? Evrensel Beyanname’nin 1. 
maddesinin ilk cümlesinde, insan onuru insanların “akıl ve vicdana sahip 
oldukları” vurgulanarak akıl ve vicdana dayandırılmıştır. Bu nedenle, insan-
ların onurunun nedeni, akıl ve vicdanları aracılığıyla özgür iradeli bireyler 
olarak seçim yapabilme becerileridir.

Öte yandan, çeşitli dinlerde ve geleneklerde insanların özgür iradeleri nede-
niyle içkin bir değere sahip olduğunu vurgulayan ifadelerle karşılaşabiliriz. 
Aynı şekilde, tarih boyunca birçok filozofun da onur kelimesini bu bağlamda 
kullanmış olduğu görülebilir.[35] Cicero[36] ve Pico Della Mirandola[37] en 
iyi örneklerden ikisidir. Çeşitli dinler ve gelenekler, insanları özgür iradeye 
sahip oldukları için içkin değere sahip olarak değerlendirmektedir, çünkü 
tüm etik sistemlerin ön koşulu budur. Özgür iradesi olmadığı sürece bir 

[33] Dicke, Klaus: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration 
of Human Rights”, s. 118.

[34] Dicke: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of 
Human Rights”, s. 119 (In reference to: Schwartlander, Johannes: “Menschenwürde, 
Personwürde” In: Lexicon der Bioethik, ed. Wilhelm Korff, Ludwin Beck, Paul 
Mikat, Gütersloh, 1998, s. 687).

[35] Bu filozoflarla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Loughlin: “Human Dignity: The 
Foundation of Human Rights and Religious Freedom” s. 315-331; Andorno, Roberto: 
“Human Dignity and Human Rights”, In: Handbook of Global Bioethics, ed. 
H.A.M.J ten Have and B. Gordijn Springer, Dodrecht, 2014, s. 46-49.

[36] “[G]örevle ilgili tüm taleplerde insanın doğası gereği hayvanlardan ne kadar 
üstün olduğuna dikkat etmemiz esastır: hayvanların duyusal zevk dışında herhangi 
bir düşüncesi yoktur ve içgüdüleriyle hareket ederler: fakat insan aklı çalışma ve 
uzlaşmayla beslenir… [Y]alnızca doğamızın üstünlüğünü ve onurunu aklımızda 
bulundurursak, kendimizi aşırılığa vurup lüks ve sefa hayatı yaşamanın ne kadar 
yanlış olduğunu ve verimlilik, özveri, basitlik ve ağırbaşlılık içinde yaşamanın ne kadar 
doğru olduğunu fark edeceğiz (vurgular eklenmiştir)” Bkz.: Cicero: De Officiis, çev. 
Walter Miller, William Heinemann Ltd., London, 1928, s. 107-109, §§ 105-106.

[37] Pico’nun Söylev’de anlattığı hikayeye göre, Tanrı insanı yaratırken ona şöyle demiştir 
“diğer tüm varlıkların doğası kurallarla sınırlıdır. Bunları onlar için belirledik. Fakat 
hiçbir sınırla kısıtlanmayan sen, sana teslim ettiğimiz özgür iradene göre kendin 
için kendi doğanı belirleyebilirsin.” Pico şunu sorar “kim başka varlıkları daha fazla 
takdir edecektir?” Bkz.: Pico Della Mirandola: Oration on the Dignity of Man, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2012, s. 117, 123. 
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kişiyi eylemlerinden sorumlu tutmak mümkün değildir. Durum böyleyse, 
insan onurunun insan haklarına özgü rolü nedir?

Din /gelenekler ve insan hakları arasındaki fark, insanın herhangi bir 
ahlaki sistemdeki yerine dair temel farklılıktır. Dinler ve gelenekler insanlara 
içkin değer biçerken, insanlık en yüksek değere sahip değildir. Bu düşünceye 
göre, en yüksek değer Tanrıya aitken insanların Tanrının emirlerine göre 
yaşaması gerekmektedir. Nihai amaç, Tanrının veya ilgili ahlaki sistemin 
üstün yasalarıdır ve her insan bu amaçların aracı olarak görülür.[38] Kişiler 
Tanrının emirlerine uygun yaşadıkları sürece, özgür iradeden doğan onur-
larını sürdürürler. Böyle yaşamadıklarında, onu kaybederler.

Öte yandan, insan hakları perspektifinden baktığımızda insanlar onurla-
rını hiçbir zaman kaybetmezler. Bu nedenle haklarını da asla kaybetmezler. 
İnsanlık, kutsal varlığın diğer tüm türlerinin üzerinde görülür. Yani, bir 
birey başka kutsal amaçların aracı olarak görülemez. Perry’nin de ifade 
ettiği üzere, tüm insanlar kutsaldır ve onlara karşı asla yapılamayacak belirli 
şeyler vardır.[39] İnsan hakları açısından insan onurunun tek anlamı budur.

Tablo: İnsanın Değerine Dair Üç Farklı Algı

İçkin Dışsal Kaybedilebilirlik

Şeref Hayır Evet Evet

Onur (insan haklarından 
önce) Evet Hayır Evet

Onur (insan hakları) Evet Hayır Hayır

Bu nedenle, Evrensel Beyanname insan onurunun sekülerleştirilmiş 
neo-Kantçı formülü üzerine inşa edilmiştir.[40] Kant’ın Ahlak Metafiziğinin 
Temellendirilmesi’nde de belirttiği üzere, “rasyonel bir varlığın kendi takdiri 
doğrultusunda eylemlerinin etkileri olarak öne sürdüğü amaçlar (somut 

[38] Loughlin (“Human Dignity: The Foundation of Human Rights and Religious 
Freedom” s. 329) Katolik Kilisesi doktrininde insanın bir amaç olamayacağını, insanın 
nihai amacının Tanrı olduğunu belirtir. Bu ifade, tüm dinler için geçerlidir.

[39] Perry, Michael J.: “Are Human Rights Universal? The Relativist Challenge and Related 
Matters”, Human Rights Quarterly. 19(3), 1997, s. 462.

[40] Freeman, Michael: “The Problem of Secularism in Human Rights Theory”, Human 
Rights Quarterly, 26, 2004, s. 391.
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amaçlar) yalnızca görecelidir”.[41] Bu bağıl amaçlar, tüm insanlar için geçerli 
ve mecburi ilkeler sağlayamaz. Fakat, yalnızca varlığının mutlak değere sahip 
olduğu bir varlık, belirli ve geçerli bir amaç olabilir. Bu nedenle, bir insan her 
koşulda amaç olarak görülmelidir, hiçbir koşulda başka tesadüfi amaçların 
aracı olarak görülemez.[42] Bu durum aynı zamanda bireysel özerkliğe de 
işaret etmektedir. İnsanlar, “kural koyucu” varlıklardır ve artık başkasının 
iradesine tabi değildir.[43] Bu nedenle, insan haklarının temelini oluşturan 
insan onuru, özerklik ve öz belirleme kavramlarından doğmaktadır.[44] İnsan 
onuru, insanların özerklik ve öz belirleme yetkinliklerini göstermeye hakları 
olduğu anlamına gelmektedir.[45]

Son olarak, Kant’ın da ifade ettiği gibi tüm insanlar tek mutlak değer ola-
rak değerlendirildiğinden, diğer tüm değerler bağıl hale gelmektedir. “İnsan 
onurunun” özel anlamı doğrultusunda içkin ve temel olan insan hakları, 
tek ölçü değeri olarak bireyi kabul eder. Bu nedenle, insan hakları ölçüyü 
toplumsal seviyeden (seviye II) her bir insana (seviye III) indirgemiştir.[46]

III. ABD Yüksek Mahkemesi İçtihadında Eşcinsel İlişkiler ve Kürtaj: 
Bir Vaka Çalışması

Yüksek mahkemenin rolü, insan haklarının ve onun temeli olan insan 
onuru kavramanın geniş bir yorumunu kapsadığı için yukarıda sunulan 
durumun oluşturulması için esastır. Bu nedenle, yüksek mahkemelerin 
içtihadı göz önünde bulundurularak insan haklarının sübjektivizme neden 
olduğunun tespit edilmesi olasıdır.

Uluslararası belgeler ve ulusal anayasalardaki insan haklarıyla ilgili yasal 
kurallar, soyut normlardır. Bu kurallar yalnızca somut yasal ihtilaflara 
uygulandıklarında anlam kazanırlar. Başka bir deyişler, bu soyut normlar 
uluslararası mahkemelerin (örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) veya 

[41] Kant, Immanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals, ed. & çev. Mary 
Gregor, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, s. 36.

[42] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, s. 36-37.
[43] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, s.41, 42, 45.
[44] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, s. 43.
[45] Brennan, Andrew and Lo, Y. S.: “Two Conceptions of Dignity: Honour and Self 

Determination” In: Perspectives on Human Dignity, ed. J. Malpas and N Lickiss, 
Springer, Netherlands, 2007, s. 53.

[46] See the image above.



Ahlaki ve Kültürel Rölativizm Bağlamında İnsan Hakları:  
Amerikan Yüksek Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme

110 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

yüksek mahkemelerin emsal kararlarında somut anlam kazanırlar. İnsan 
onuru burada üretken bir role sahiptir: Daha önce insan hakları çerçevesinde 
değerlendirilmeyen bazı değerler, insan hakları koruması altına alınır.[47] 
Bunun nedeni, insan onurunun özellikle bireysel özerklikle bağlantılı ola-
rak görülmesidir.[48] Bu nedenle, daha önce geleneksel değerlerle belirlenen 
hususların bazıları artık bireysel özerklik tercihlerine bağlı olmaktadır. 
Yüksek mahkemelerin içtihadı, geleneksel değerlerin bireysel özerkliğe karşı 
aşındırılmasına yardımcı olan faktörlerden biridir.

ABD Yüksek Mahkemesi içtihadı da bu iddiaları teyit etmektedir. Mah-
keme, bazı içtihatlarında bireyin özerkliğinin insan onuru kavramı üzerin-
den genişleten iddiaları temel almıştır. Bu noktada, insan onuru kavramı 
bireylerin kişisel tercihlerinin ve amaçlarının korunmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Bu bağlamda, eşcinsel ilişkiler ve kürtaj gibi bireysel seçimlerle 
ilgili vakalar öne çıkmaktadır.[49] Bu iki örnek aşağıda ele alınmıştır.

Örnek I: Eşcinsel İlişkiler

Mahkemenin eşcinsel ilişkilere yönelik eski yaklaşımı, bu ilişkilerin tanın-
ması dışında, insan haklarının korunması kapsamında özel hayat bağlamında 
aynı cinsiyetteki insanların cinsel yakınlığını bile kapsamamıştır. Bowers v. 
Hardwick davasında, Mahkeme çoğunluğun ahlaki tercihlerinin bireyin 
ahlaki tercihlerine üstün geldiği bir yaklaşım benimsemiştir.[50] Bu bağlamda, 
aynı cinsiyetteki kişilerin cinsel ilişkilerini bir insan hakkı olarak koruyan 

[47] McCrudden, Cristopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 
Rights”, The European Journal of International Law, 19(4), 2008, s. 681.

[48] McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, s. 
685.

[49] Henry, Leslie Meltzer: “The Jurisprudence of Dignity”, Unversity of Pennsylvania 
Law Review, 160, 2011, s. 208-209.

[50] “Burada söz konusu olan davranış temel bir hak olmasa bile, davalı kanunlarda 
rasyonel bir esas olması gerektiğini ve Georgia’daki seçmenlerin çoğunluğunun 
homoseksüelliğin ahlak dışı ve kabul edilemez olduğuna dair varsaydığı inanç dışında 
herhangi bir esas bulunmadığını öne sürmektedir. Bunun, kanunun desteklenmesi 
için yetersiz bir sebep olduğu söylenmektedir. Fakat kanunlar da sürekli olarak 
ahlaki kavramlara dayanmaktadır ve temel olarak ahlaki seçimleri temsil eden tüm 
kanunlar Yargı Süreci Maddesi bünyesinde geçersiz kılınacaksa, mahkemeler oldukça 
meşgul olacaktır. Davalı böyle bir iddiada bulunmasa bile, homoseksüelliğin ahlaka 
uygunluğuyla ilgili çoğunluk fikirlerinin yetersiz ilan edilmesinde ısrar etmektedir. 
Bu doğrultuda 25 kadar Eyaletin homoseksüellik kanunlarının geçersiz kılınması 
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bir yaklaşımın, her ne kadar özel hayat bağlamında da olsa, Anayasanın 
metni ve yapısından türetilemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, Temyiz 
Mahkemesinin aynı cinsiyetten insanların cinsel faaliyetlerini yasaklayan 
ilgili eyalet kanunlarının mahremiyet hakkını ve bu doğrultuda ilave 14. 
Değişikliği ihlal ettiği yönündeki kararını reddetmiştir.[51]

Lawrence v. Texas’ta, Mahkeme bu emsal kararı feshetmiş ve hakim 
çoğunluğun bir davranışı geleneksel olarak ahlak dışı olarak değerlendirmesi 
gerçeğinin bunun yasaklanması için yeterli bir neden olmadığını belirt-
miştir.[52] Fiziksel yakınlıkla ilgili kişisel seçimler (çocuk yapma amacına 
yönelik olmasalar bile) 14. Değişiklikte bahsi geçen “özgürlük” kapsamına 
girmektedir. Devletin bazı cinsel davranışları suç haline getirerek bireyleri 
küçük düşürme veya kaderleriyle oynama hakkı yoktur.[53] Heteroseksüel 
çiftler gibi homoseksüel çiftler de kişisel tercihleriyle ilgili özerkliğe sahip 
olmak isteyebilirler.[54] Öte yandan, bu davadaki yargı bu gibi cinsel ilişki-
leri kriminalize etmekte ve bireylerin kişisel onuruna zarar vermektedir.[55]

2015 yılında, Obergefell v. the Hodges davasında Mahkeme bu bakış 
açısını ilerletmiş ve eşcinsel evliliklerinin tanınmasının 14. Değişiklik ile 
korunan bir hak olduğunu tespit etmiştir. Mahkemeye göre, kişisel tercihler 
onur ve özerklik için esastır. Kişinin kimliğini belirleyen mahrem seçimler 
de bu kapsama dahildir ve 14. Değişiklik ile korunmaktadır.[56] Tarih ve 
gelenekler anayasanın yorumlanmasını ve yeni hakların kazanılmasını bir 
yere kadar yönlendirse de, belirleyici değildir. Bu bağlamda, evlilikle ilgili 
tercihler bireysel özerkliğin ayrılmaz bir parçasıdır ve bir kişinin hayatında 
verdiği en önemli kararlardan biridir. Bu hem heteroseksüel hem de homo-
seksüel ilişkiler için doğrudur.[57]

gerektiğine katılmıyoruz ve ikna olmadık.” Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), 
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/478/186.html (06.12.2019).

[51] Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/478/186.html (06.12.2019).

[52] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), s. 577-78. Burada mahkeme Bowers v. 
Hardwick davasında Yargıç Stevens tarafından yazılan muhalif görüşü yinelemektedir.

[53] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), s. 578.
[54] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), s. 574.
[55] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), s. 575.
[56] Obergefell v. Hodges, 576 U. S. ____ (2015), s. 10.
[57] Obergefell v. Hodges, 576 U. S. ____ (2015), s. 13
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Obergefell v. the Hodges davası, evliliğin temel bir hak olduğunu ve eşcin-
sel çiftlerin bundan faydalanmaması için yeterli bir gerekçe olmadığını tespit 
ederek evlilik hakkını genişletmiştir. Fakat homoseksüel olduğu öğrenilen 
bir kişinin işten atılması veya bir otelin balayı süitine eşcinsel bir çifti kabul 
etmemesi gibi eşcinselliğin kamusal alanda daha geniş bir şekilde ayrımcılığa 
neden olması konusunda herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.[58]

2018 yılında, eşcinsel bir çiftin düğün töreni için düğün pastası hazırla-
mayı dini gerekçelerle reddeden bir pastane işletmecisiyle ilgili davada, Mah-
keme konuyla ilgili görüşünü beyan etmiştir. Mahkemeye göre, örneğin bir 
rahibin eşcinsel bir evlilik törenini gerçekleştirmeyi reddetmesi, Anayasanın 
Birinci Değişikliği ile korunan dinin özgürce yaşanması gerekçesine dayan-
dırılabilir ve eşcinsel bireylerin onurunu ve değerini küçümsemez. Fakat, 
halka açık bir işletmenin sahibinin yalnızca eşcinsel oldukları için hizmet 
vermeyi reddetmesi farklı bir durumdur. Çünkü reddetme özgürlüğünü 
rahiplerin dini gerekçeleriyle sınırlandırmazsak, birçok konuda homoseksüel 
bireylere hizmet vermeyi reddeden insanların listesi uzayıp gidecektir. Bu 
da eşcinsel bireylere karşı toplum genelinde bir damgalama yaratacaktır.[59]

Yukarıdaki davalarda da kanıtlandığı üzere, Mahkeme homoseksüel 
ilişkilere gelenek temelli yaklaşımını zamanla birey temelli bir yaklaşıma 
dönüştürmüştür. Bu dönüşümün gerçekleştirilmesi, Mahkemenin bireysel 
onur ve bireysel özerklik kavramlarına dayanarak eşcinsel çiftler için Ana-
yasadan yeni haklar türetme yetkinliğinden etkilenmiştir.

Örnek II: Kürtaj

Mahkemenin kürtajla ilgili erken dönem kararlarında (Griswold v. Con-
necticut[60] ve Roe v. Wade[61]) insan onuru kavramına değinilmemiştir. Fakat, 

[58] Hermann, Donald H. J.: “Extending the Fundamental Right of Marrıage to Same-
Sex Couples: The United States Supreme Court Decision in Obergefell v. Hodges”, 
Indiana Law Review, 49, 2015, s. 367.

[59] Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Comm’n, 584 U. S. ____ 
(2018), s. 10. Mahkeme, Birinci Değişikliğe dayanan itirazlarının ast makamlarca 
yeterli ve tarafsız olarak incelenmemiş olması nedeniyle pastane sahibi lehine karar 
vermiştir.

[60] 381 U.S. 479 (1965), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/381/479.html 
(09.12.2019).

[61] 410 U.S. 113 (1973), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/410/113.html 
(09.12.2019).
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insan onuru kavramının merkezini oluşturan özerklik ve bireysel seçimler 
yapma özgürlüğü kavramları, Mahkemenin bu kararlara yaklaşımında 
merkezi yere sahiptir.[62]

Öte yandan, bazı davalarda insan onuru kavramı kürtaj açısından kadın-
ların menfaatine yönelik koruyucu bir yaklaşımın merkezi olmuştur.[63] Bu 
bağlamda, bir kürtaj davasında insan onuru kavramının kullanıldığı ilk 
dava, Thornburgh v. American College of Obstetricians and Gynecologists 
davasıdır.[64] Bu davada, kadınların hamileliği sona erdirmekle ilgili özgür 
kararlar vermesinin temel bir hak olduğu belirtilmiştir. Mahkemeye göre, 
kürtaj kararı temel olarak bireyin onuru ve özerkliğiyle ilgilidir. Bundan 
daha mahrem ve kişisel olan çok az karar vardır.[65]

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey davasında, 
insan onuru kavramı hem çoğunluk hem de muhalif görüşlerinde açıkça 
görülmektedir.[66] Mahkemeye göre, kürtaj gibi bir kişinin hayatında yapa-
bileceği en mahrem ve kişisel seçimler, kişisel onur ve özerkliğin merkezin-
dedir. Bu nedenle, bu gibi seçimler 14. Değişikliğin koruduğu “özgürlük” 
kavramının kapsamına girmektedir. Özgürlüğün temelinde, kişinin kendi 
varlık, yani evren ve insan yaşamının gizemi anlayışını tanımlama hakkı 
yatmaktadır. Bu kavramlar devlet baskısı ile oluşturulursa, kişinin kendi 
inançlarını ve kişiliğini oluşturması imkansız hale gelir.[67]

Casey davasındaki bu ifadeler, özgürlük-onur-özerklik-bireysel seçim-
ler arasındaki önemli ilişkileri oluşturmakta ve yukarıda bahsi geçen ve 

[62] Barroso, Luís Roberto: “Here, There, and Everywhere: Human Dignity in 
Contemporary Law and in the Transnational Discourse”, Boston College 
International & Comparative Law Review, 35(2), 2012, s. 347-48.

[63] McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, s. 
688.

[64] Henry: “The Jurisprudence of Dignity”, s. 209.
[65] 476 U.S. 747 (1986), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/476/747.html 

(09.12.2019).
[66] Barroso: “Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and 

in the Transnational Discourse”, s. 348.
[67] Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U. S. 833 (1992), 

s. 851. 
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Mahkemenin homoseksüel ilişkinin suç teşkil etmesini anayasaya aykırı 
olarak değerlendirdiği Lawrence kararında da yinelenmektedir.[68]

Sonuç

Bu çalışmanın amacı, eşcinsel ilişkiler ve kürtaj gibi ahlaki konularda insan 
hakları perspektifinin sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, ahlaki 
ölçülerin seviyesine göre üç farklı görüşten bahsedilmiştir: Evrensel ölçüler 
belirleyen evrenselciler, toplumsal ölçüler belirleyen kültürel göreciler ve 
ölçü seviyesini her bir bireye indirgeyen ahlaki sübjektivistler.

Bu doğrultuda, ABD Yüksek Mahkemesinin eşcinsel ilişkiler ve kürtaj 
konulu içtihadı aracılığıyla insan hakları perspektifinin yukarıdaki üç farklı 
seviyeden hangisini desteklediğini tespit etmeye çalıştım. ABD Yüksek Mah-
kemesi içtihadında görüldüğü üzere, insan onuru kavramı, bireysel özerkliği 
geliştiren yeni iddialara geçerlilik ve meşruiyet kazandırma işlevine sahiptir. 
Bu nedenle, ahlaki inançlar göz önünde bulundurulduğunda, gelenekler ile 
belirlenenlerin sayısı azalırken birey tarafından belirlenenlerin sayısının artığı 
görülmektedir. Bu nedenle, ahlaki ölçülerde toplumsal seviyeden bireysel 
seviyeye bir kayma mevcuttur.

Bu durum insan haklarının genelgeçer evrenselliğiyle çelişiyor mu? Bana 
göre çelişmiyor. İnsan hakları hem evrenselliği hem göreciliği destekleyen 
yönlere sahiptir. İnsan haklarını hangi bakış açısından ele aldığımızla ilgili 
olabilir. Bir bakış açısına göre insan hakları evrenseldir. İnsan onuru, insan 
hakları açısından özel bir anlama sahiptir. Bu anlam, insanın içkin ve mec-
buri değerine işaret eder. İnsanlar hiçbir zaman ve hiçbir yerde onurlarını 
kaybettikleri için haklarını kaybetmezler.

Bir başka bakış açısına göre, göreciliğe yol açar. İnsan hakları açısından, 
insan bir amaçtır, hiçbir zaman başka ahlaki amaçların aracı olarak görüle-
mez. Bu da insanı tek mutlak değer olarak görür. Kant’ın da belirttiği gibi, 
tek mutlak değer ölçüsü birey olduğundan, diğer tüm değerler bağıl hale 
gelir. Bu nedenle, birinci bölümde işaret edilen üç seviye tartışması açısından 
insan hakları ahlaki sübjektivizm için destekleyici role sahiptir.

[68] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), s. 574.
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(2). Konuşma Metni (İngilizce)

Introduction

The existence of universal moral standards is an issue of moral philosophy 
that has been going on since ancient times. In this issue, it can be said that 
various views set three different levels of measure for moral standards. While 
universalists set standards on a universal measure, moral and cultural rela-
tivists set standards at the scale of the society to which the relevant culture 
belongs. Moral subjectivists, on the other hand, have reduced the level of 
measure to each individual’s moral values.

Consider same-sex relationships, abortion, male/female circumcision 
etc. Studies on moral beliefs reveal that various cultures develop very differ-
ent beliefs and attitudes on these issues.[69] Do all members of a particular 
culture share the same views? Individual relativists or moral subjectivists 
say that moral beliefs on such issues will vary from person to person, while 
cultural or moral relativists state that moral standards will vary from cul-
ture to culture. Universalists argue that there are standards that apply to all 
people on these issues.

What does the human rights perspective say about these issues? What 
consequences does the human rights perspective bring, for the three levels 
of moral standards mentioned above, with its declarations, international 
conventions, court judgments? This study aims to try to answer this question.

Human rights, through the concept of human dignity which is the basis 
of it, contribute to the reduction of the measure of moral standards from 
the level of society to the level of the individual, that is, to moral subjectiv-
ism. Because human dignity, with its unique meaning in terms of human 
rights, points that human beings have intrinsic worth and raises humanity 
above traditional and religious sacred values. Thus, religions and traditions 
are not decisive in certain moral issues. Individuals with their dignity and 
autonomy become the decision-maker. This means that the level of measure 
falls from the societal level to the level of the individual.

It is possible to support with case-law what’s claimed above. By case-
law, new rights are generated through the concepts of human dignity and 

[69] Timmons, Mark: Moral Theory: An Introduction, Rowman & Littlefield Publishers, 
2nd Ed., USA, 2013, p. 41.
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autonomy and the individual’s field of autonomy expands against religion 
and traditions. U.S Supreme Court case-law regarding same-sex relation-
ships and abortion is mentioned as a case-study in the third section below.

I. Three Different Levels of Moral Measure

The essence of what can be called universalism is the claim that there is 
only one single true morality and there are valid moral principles that can 
be applied to all.[70] Various philosophical movements contain this claim. 
One of these can be defined as absolutism, “[a]ny ethical theory that claims 
there is only one correct ethical standard applicable to everyone everywhere, 
or any theory that claims there are ethical values or principles that hold for 
all humans regardless of their society, culture, or religion.”[71] Absolutism, 
therefore, brings about universalism, which means that some moral claims 
and principles can go beyond certain cultures and historical ages.[72] This 
attitude coincides with moral objectivism. Moral objectivism argues that 
moral validity is based on a given standard, which is not constructed but 
rationally discovered. Objectivists argue that the reason can reach objective 
and universally valid rules that must guide our behavior.[73] Similarly, moral 
realism implies that the truth or falsity of moral judgments is independent 
of the opinions of individuals. Accordingly, with the simple rules of moral 
and scientific reasoning, moral knowledge can be obtained. This claim is 
similar to the claim of scientific realism. The information obtained through 
scientific methods does not refer to the views of scientists, but to the reality 
that exists in nature independent of the views.[74]

Therefore, it is possible to say that these trends in moral philosophy claim 
that universal rules exist, that is, the measure of moral standards can be put 
on a universal level. On the other hand, moral relativists are against this 

[70] Long, Graham: Relativism and the Foundations of Liberalism. Imprint Academic, 
UK, 2004, p. 51.

[71] Serembus, John H.: “Absolutism”, In: Ethics. ed.: John K. Roth, Salem Press, USA, 
2005, p. 10.

[72] Baghramian, Maria: Relativism, Routledge, London and New York, 2004, p. 209.
[73] Corradetti, Claudio: Relativism and Human Rights: A Theory of Pluralistic 

Universalism, Springer, Netherlands, 2009, p. 47.
[74] Boyd, Richard N.: “How to be a Moral Realist”, In: Essays on Moral Realism, ed.: 

Geoffrey Sayre-McCord, Cornell University Press, Ithaca and London, 1988, pp. 
181-182.
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argument. Contrary to universalism, the essence of relativistic thought is the 
rejection of the thesis that there is only one single true morality.[75] When we 
observe various societies around the world, we see that people from various 
cultures develop their behavior according to very different and conflicting 
moral standards. The starting point of relativism is this observation of the 
diversity of moral beliefs.[76] The determination of this empirical circum-
stance is called descriptive relativism.[77] Descriptive relativism makes no 
judgment whether universally valid standards can exist. It only detects the 
empirical situation.[78] Based on this empirical data, meta-ethical relativism 
argues that there can be no universally valid norms and that the value of 
moral judgments will vary according to the society concerned.[79]

Normative relativism, on the other hand, states that the rightness or 
wrongness of one’s behavior will be determined according to the standards 
of the culture in which that person lives.[80] It is, therefore, wrong to make 
moral judgments about people belonging to other cultures or to expect them 
to comply with the moral standards of different cultures.[81] The claims of 
cultural relativists such as Ruth Benedict and Melville Herskovits can be 
considered under normative moral relativism.[82] According to Benedict, 
one sees the world “edited by a definite set of customs and institutions and 
ways of thinking. Even in his philosophical probings he cannot go behind 
these stereotypes; his very concepts of the true and the false will still have 

[75] Baghramian: Relativism, p. 207.
[76] Timmons: Moral Theory: An Introduction, pp. 41-42.
[77] Gowans, Cristopher W.: “Virtue Ethics and Moral Relativism”, In: A Companion 

to Relativism, ed. Steven D. Hales, Wiley-Blackwell, USA, 2011, p. 393.
[78] This is why Renteln cites Schmidt who calls this “the fact of cultural relativism” 

(Schmidt, Paul F.: “Some Criticisms of Cultural Relativism”, Journal of Philosophy, 
70, p. 782) and uses the term “apparent relativism” instead of “descriptive relativism”. 
See: Renteln, Alion Dundes: International Human Rights: Universalism Versus 
Relativism, Quid Pro Books, Lousiana, 2013 [1990], p. 54.

[79] Gowans, Cristopher W.: “Virtue Ethics and Moral Relativism”, p. 393; Baghramian: 
Relativism, p. 208.

[80] Bradt, Richard: “Ethical Relativism”, In: Moral Relativism: A Reader, ed. Paul K. 
Moser and Thomas L. Carson, Oxford University Press, New York and Oxford, pp. 
27-28

[81] Wong, David: “Relativism”, In: A Companion to Ethics, ed. Peter Singer, Blackwell, 
USA, 2000, p. 442

[82] Renteln: International Human Rights: Universalism Versus Relativism, p. 56.
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reference to his particular traditional customs”.[83] This idea, which forms 
the basis of cultural relativism, is called “enculturation”. That is, people 
unconsciously adopt the categories and standards of their culture.[84] The 
moral value of each behavior is therefore determined by the culture to which 
the person performing the behavior belongs. This means, in a sense, to assert 
that one has to abide by his or her cultural values, that is, relative absolutes 
at the cultural and social level. Therefore, it is possible to say that cultural 
relativism involves ethnocentrism.[85] Accordingly, it is possible to say that 
the moral and cultural relativists set the measure of moral standards at a 
societal level or assume moral standards at a societal level.

On the other hand, unlike cultural relativists, some philosophers argue 
that moral standards vary from person to person, not from culture to 
culture. In other words, for them, moral judgments are purely subjective 
and based solely on individual consciousness and taste. People who make 
moral judgments propose nothing other than their feelings or desires. This 
attitude is called “individualistic relativism”[86] or “moral subjectivism”[87]. 
Therefore, it is not possible to speak of an inter-individual objective position 
and standard. Moral subjectivism reduced the criteria of moral standards 
to the level of each individual. As the saying attributed to Protagoras by 
Plato, “man is the measure of all things… any given thing is to me such as 
it appears to me; and is to you such as it appears to you”.[88]

[83] Benedict, Ruth: Patterns of Culture, Mentor Book, USA, 1960 [1934], p. 18
[84] Renteln: International Human Rights: Universalism Versus Relativism, p. 56.
[85] Özdek, Yasemin: “Recent Debates in Human Rights: Universalism or Cultural 

Relativism”, Turkish Yearbook Of Human Rights, 16, 1994, p. 25. See also: Renteln: 
International Human Rights: Universalism Versus Relativism, p. 60.

[86] Spinello, Richard A.: “Relativism”, In: Ethics. ed.: John K. Roth, Salem Press, USA, 
2005, p. 1252.

[87] Rachels, James: “Subjectivism”, In: A Companion to Ethics, ed. Peter Singer, 
Blackwell, USA, 2000, p. 432.

[88] Plato: Plato’s Theaetetus, tr. & cmt. Francis MacDonald Conford, Bobbs-Merrill, 
New York, 1959, pp. 32-33
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In light of the foregoing, the debate on universalism-relativism can 
dimensionally be illustrated in three different, hierarchical levels. The first 
level indicates the universal measure, namely absoluteness and universal-
ity. The second one indicates societal measure namely traditional values 
and customs. And the third indicates the individual scale, values of each 
individual. When the concepts of human rights and cultural relativism are 
taken into consideration in this context, it will bee seen that normative and 
cultural relativism support the idea that there should be certain values of 
the societal level (level II). On the other hand, human rights entail values 
relative to each individual (level III), namely moral subjectivism as it breaks 
the values of societal level (level II). The task of this paper is going to be to 
explain the role of human rights in the two sections below.

II. Human Dignity: Its Role and the Unique Meaning for Human 
Rights

In 1993, as a result of the World Conference on Human Rights in which 
171 countries participated, the unanimously accepted Vienna Declaration 
reiterated the universality of human rights and proclaimed that human 
rights “derive from the dignity and worth inherent in the human person”.[89] 
Similar statements are included in the preambles of various human rights 

[89] Vienna Declaration and Programme of Action Adopted by the World Conference 
on Human Rights in Vienna on 25 June 1993, https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/vienna.aspx (28.11.2019).
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conventions.[90] The first article of the Universal Declaration of Human 
Rights has similar expressions: “All human beings are born free and equal 
in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Accordingly, based on legal texts, we have nothing but this vague concept 
of human dignity for an answer to the question “Why do all people have 
certain rights based on the mere fact that being human without further 
condition?”. Thus we have to acknowledge this concept as the basis for 
international human rights law. It’s also crucial to reveal its meaning and 
the role it plays.

The meaning of the word “dignity” is revealed more clearly when con-
trasted with “honor”. “Honor” expresses the external value gained in the eyes 
of the society[91], while “dignity” refers to the intrinsic worth that already 
exists and requires respect from others without the need for evaluation of 
others.[92] The emphasis on the “inherence” of “dignity” in human rights 
texts[93] and the use of “dignity” together with “worth” from time to time[94] 
shows that “dignity” is used in a way that points intrinsic aspect.[95]

[90] In the preambles of the Convention on Civil and Political Rights, the Convention 
on Economic, Social and Cultural Rights and the UN Convention Against Torture, 
it’s stated that human rights are derived from the concept of human dignity. Apart 
from these, the concept of human dignity is emphasized in the preambles of many 
UN conventions.

[91] Shultziner, Daron: “Human Dignity – Functions and Meanings”, Global Jurist 
Topics, 3(3), 2003, p. 10.

[92] Dillon, Robin S.: “Respect”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.
stanford.edu/entries/respect/ (11.12.2019)

[93] Seven of nine international conventions which are referred to as “the core international 
human rights instruments” use the phrase “inherent dignity”. See: https://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreIn struments.aspx (02.12.2019).

[94] The use of the phrase “dignity and worth” can be foun in the preambles of UN Charter, 
Universal Declaration, Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination 
Against Women, Convention on th Rights of Child, Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities.

[95] Dicke, Klaus: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal 
Declaration of Human Rights”, In: The Concept of Human Dignity in Human 
Rights Discourse, ed. David Kretzmer and Eckart Klein, Kluwer Law International, 
The Hague-London-New York, 2002, p. 116.
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The word “dignity” comes from the Latin word “dignus” which means 
“worth, worthy, proper, fitting”.[96] The Greek equivalent of this word is 
“axia”, which means basic value, and “axiom”, which means the first princi-
ple.[97] The concepts of “axia” and “axiom” used by Aristotle were translated 
into Latin as “dignitas” and because of the enormous influence Aristotle had 
on medieval thought, “dignitas” was used to include these two meanings: 
“axia” and “axiom”.[98]

This etymological evidence confirms Dicke’s understanding of human 
dignity. According to Dicke, the concept of human dignity is a transcen-
dental norm that gives human rights legitimacy and validity.[99] So, as in 
axia or axiom, it is a presupposition. Waldron argues that the role, which 
Dicke casts on human dignity for human rights, resembles the role cast by 
Kelsen on the concept of “basic norm” in terms of a legal order.[100] Therefore, 
human dignity is a concept beyond legal order. It is not a substantive norm 
that rights can be derived by deduction.[101] It points to the unconditional 
and a priori worth of human beings.[102]

So then, what is the source of this a priori worth? In the first sentence of 
Article 1 of the Universal Declaration, human dignity is based on reason and 
conscience by emphasizing that human beings “are endowed with reason 
and conscience”. Therefore, the reason for the dignity of human beings is 

[96] https://www.etymonline.com/search?q=dignity (10.12.2019).
[97] Loughlin, John: “Human Dignity: The Foundation of Human Rights and Religious 

Freedom”, Memoria Y Civilizacıón, 19, 2016, p. 317.
[98] Lebech, Mette: On the Problem of Human Dignity: A Hermeneutical and 

Phenomenological Investigation, Könighausen & Neumann, Würzbug, 2009, p. 31.
[99] Dicke: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of 

Human Rights”, p. 118.
[100] Waldron, Jeremy: “Is Dignity the Foundation of Human Rights?”, In: Philosophical 

Foundations of Human Rights, ed. Rowan Cruft, S. Matthew Liao and Massimo 
Renzo, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 127. Waldron argues that there 
are four different functions of human dignity as a basis for human rights and offers 
a critique of these functions. See: pp. 126-132.

[101] Dicke, Klaus: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration 
of Human Rights”, p. 118.

[102] Dicke: “The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of 
Human Rights”, p. 119 (In reference to: Schwartlander, Johannes: “Menschenwürde, 
Personwürde” In: Lexicon der Bioethik, ed. Wilhelm Korff, Ludwin Beck, Paul 
Mikat, Gütersloh, 1998, p. 687).
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their ability to make choices as free-willing individuals through their reason 
and conscience.

On the other hand, in various religions and traditions, we can come 
across expressions emphasizing that human beings have intrinsic worth 
due to their free will. Again, it can be seen that many philosophers have 
used the word dignity in this sense throughout history.[103] Cicero[104] and 
Pico Della Mirandola[105] are two of the best examples. Various religions 
and traditions consider human beings as having intrinsic worth for having 
free-will because this is a prerequisite for any moral system. It is not possible 
to hold the person responsible for his/her actions unless s/he has free-will. 
If so, what is the unique role of human dignity for human rights?

The difference between religion/traditions and human rights is based on 
a fundamental difference in the place of the human in any moral system. 
Although religions and traditions regard human beings’ intrinsic worth, 
humanity is not the highest value. In this line of thought, the highest sacred 
is God and human beings have to live according to God’s commandments. 
The ultimate end is the superior values of God or the relevant moral system, 

[103] For further information about these philosophers, see: Loughlin: “Human Dignity: 
The Foundation of Human Rights and Religious Freedom” pp. 315-331; Andorno, 
Roberto: “Human Dignity and Human Rights”, In: Handbook of Global Bioethics, 
ed. H.A.M.J ten Have and B. Gordijn Springer, Dodrecht, 2014, pp. 46-49.

[104] “[I]t is essential to every inquiry about duty that we keep before our eyes how far 
superior man is by nature to cattle and other beasts: they have no thought except 
for sensual pleasure and this they are impelled by every instinct to seek; but man’s 
mind is nurtured by study and meditation … [I]f we will only bear in mind the 
superiority and dignity of our nature, we shall realize how wrong it is to abandon 
ourselves to excess and to live in luxury and voluptuousness, and how right it is to 
live in thrift, selfdenial, simplicity, and sobriety (emphasizes added)” See: Cicero: De 
Officiis, tr. Walter Miller, William Heinemann Ltd., London, 1928, pp. 107-109, 
§§ 105-106.

[105] According to the story told by Pico in the Oration, while creating man, God told 
him that “the nature of all other beings is constrained within the laws We have 
prescribed for them. But you, constrained by no limits, may determine your nature 
for yourself, according to your own free will, in whose hands We have placed you.” 
So Pico asks “who will admire any other being more?” See: Pico Della Mirandola: 
Oration on the Dignity of Man, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 
pp. 117, 123. 
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and each human being is seen as a means of these ends.[106] As long as persons 
live according to the commandments of God, they maintain their dignity 
arising from free-will. When they do not, they lose it.

From a human rights perspective, on the other hand, human beings 
never lose their dignity. This is the reason why they never lose their rights. 
Humanity is seen above all other kinds of sacred existence. That is, an 
individual cannot be regarded as a means of other sacred purposes. As Perry 
puts, all human beings are sacred and there are certain things that can never 
be done against them.[107] This is the unique meaning of human dignity in 
terms of human rights.

Table: Three Different Conceptions on the Worth of Human Being

intrinsic extrinsic loseblaness

honor no yes yes

dignity (pre-human rights) yes no yes

dignity (human rights) yes no no

The Universal Declaration is therefore built on the secularized neo-
Kantian formula of human dignity.[108] As Kant states in the Groundwork 
of the Metaphysics of Morals, “the ends that a rational being proposes at his 
discretion as effects of his actions (material ends) are all only relative”.[109] 
These relative ends cannot furnish valid and imperative principles for all 
human beings. However, an entity whose mere existence has an absolute 
worth might be a determinate valid end. Hence, a human being should be 
seen as an end in all circumstances, under no circumstances can it be seen as a 
means of other contingent ends.[110] This also points to individual autonomy. 
Human beings are “lawgiving” entities and no longer subject to the will of 

[106] Loughlin (“Human Dignity: The Foundation of Human Rights and Religious 
Freedom” p. 329) states that in the doctrine of the Catholic Church, man cannot 
be an end, man’s ultimate end is God. This statement is valid for all religions.

[107] Perry, Michael J.: “Are Human Rights Universal? The Relativist Challenge and Related 
Matters”, Human Rights Quarterly. 19(3), 1997, p. 462.

[108] Freeman, Michael: “The Problem of Secularism in Human Rights Theory”, Human 
Rights Quarterly, 26, 2004, p. 391.

[109] Kant, Immanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals, ed. & tr. Mary 
Gregor, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 36.

[110] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp. 36-37.
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any other.[111] Therefore, human dignity, which forms the basis of human 
rights, stems from the concepts of autonomy and self-determination.[112] 
Human dignity means that human beings should be entitled to demonstrate 
their capacities for autonomy and self-determination.[113]

Finally, as Kant puts it since all human beings are considered as the 
only absolute value, all other values have become relative. Human rights, 
by means of the unique meaning of “human dignity” that is inherent and 
fundamental to it, takes the individual as the only value of measurement. 
Hence, human rights reduced the scale of measurement from the societal 
level (level II) to each human being (level III).[114]

III. Same-Sex Relationships and Abortion in the Jurisprudence of 
US Supreme Court: A Case Study

The role of supreme courts is key in creating the situation presented 
above as they have adopted a broad interpretation of human rights and its 
core, the notion of human dignity. So it is possible to identify that human 
rights entail subjectivism by observing jurisprudence of supreme courts.

The legal rules regarding human rights in international documents and 
national constitutions are abstract norms. These rules gain meaning only 
by being applied to concrete legal disputes. In other words, these abstract 
norms gain concrete meaning in the precedents of international courts 
(such as the European Court of Human Rights) or supreme courts. Human 
dignity plays a generative role in this: Some values which were not previ-
ously considered within the framework of human rights become under 
the protection of human rights.[115] This is because human dignity is seen 
as particularly associated with individual autonomy.[116] Thus, some of 

[111] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp.41, 42, 45.
[112] Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals, p. 43.
[113] Brennan, Andrew and Lo, Y. S.: “Two Conceptions of Dignity: Honour and Self 

Determination” In: Perspectives on Human Dignity, ed. J. Malpas and N Lickiss, 
Springer, Netherlands, 2007, p. 53.

[114] See the image above.
[115] McCrudden, Cristopher: “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human 

Rights”, The European Journal of International Law, 19(4), 2008, p. 681.
[116] McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, p. 

685.



Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL

125Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

the issues previously determined by traditional values are now left to the 
preferences of individual autonomy. The jurisprudence of supreme courts 
is one of the factors that help the traditional values to be eroded against 
individual autonomy.

The jurisprudence of the U.S Supreme Court confirms these allegations. 
In some of its precedents, the Court has based the arguments that extend 
the autonomy of the individual on the concept of human dignity. At this 
point, the concept of human dignity has played an important role in the 
protection of individuals’ personal choices and ends. The cases concerning 
individual choices such as same-sex relationships and abortion come to the 
fore in this respect.[117] These two examples are discussed below.

Example I: Same-Sex Relationships

The Court’s old approach to same-sex relationships, apart from the rec-
ognition of these relationships, did not even include the sexual intimacies 
of same-sex persons in the private sphere under the protection of human 
rights. In the case of Bowers v. Hardwick, the Court adopted an approach 
that overpowered the moral preferences of the majority over the individual’s 
moral preferences.[118] In this context, it stated that an approach that protects 
same-gender sexual relations as a human right, albeit in a private sphere, 
cannot be derived from the text and structure of the Constitution. It, 
therefore, rejected the Court of Appeal’s ruling that the relevant state’s law 

[117] Henry, Leslie Meltzer: “The Jurisprudence of Dignity”, Unversity of Pennsylvania 
Law Review, 160, 2011, pp. 208-209.

[118] “Even if the conduct at issue here is not a fundamental right, respondent asserts that 
there must be a rational basis for the law and that there is none in this case other 
than the presumed belief of a majority of the electorate in Georgia that homosexual 
sodomy is immoral and unacceptable. This is said to be an inadequate rationale to 
support the law. The law, however, is constantly based on notions of morality, and 
if all laws representing essentially moral choices are to be invalidated under the Due 
Process Clause, the courts will be very busy indeed. Even respondent makes no such 
claim, but insists that majority sentiments about the morality of homosexuality should 
be declared inadequate. We do not agree, and are unpersuaded that the sodomy 
laws of some 25 States should be invalidated on this basis.” Bowers v. Hardwick, 
478 U.S. 186 (1986), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/478/186.html 
(06.12.2019).
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prohibiting same-gender sexual activity violated the right to privacy and in 
this respect, additional 14th Amendment.[119]

In Lawrence v. Texas, the Court overruled this precedent and stated that 
the fact that the ruling majority consider traditionally a particular behavior 
as unethical, is not sufficient reason to prohibit it.[120] Personal choices for 
physical intimacy –even they are not directed at the aim of acquiring chil-
dren- fall within the scope of the “liberty” referred to in the 14th Amend-
ment. The state has no right to demean individuals or preserve their fate 
by criminalizing certain sexual behavior.[121] Like heterosexual couples, 
homosexual couples may want to have autonomy about their personal 
preferences.[122] On the other hand, the law subject to this case criminalizes 
such sexual relations and damages the personal dignity of individuals.[123]

In 2015, in the case of Obergefell v. the Hodges, the Court furthered 
this point of view and found that the recognition of same-sex marriages is a 
right protected by the 14th Amendment. According to the court, personal 
preferences are central to dignity and autonomy. The intimate choices that 
determine the identity of the person are also included in this scope and 
under the protection of the 14th Amendment.[124] Although the history 
and tradition to some extent guide the interpretation of and obtaining 
new rights from the constitution, they are not decisive. In this context, the 
preferences regarding marriage are an integral part of individual autonomy 
and one of the most important decisions that a person makes in life. This 
is true both for heterosexual and homosexual relationships.[125]

The case of Obergefell v. Hodges extended the right to marriage by finding 
that marriage was a fundamental right and that there was not sufficient basis 
for gay couples not to benefit from it. But it did not make any statement 
about the wider discrimination in the public sphere of homosexuality, such 

[119] Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/478/186.html (06.12.2019).

[120] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), pp. 577-78. Here the Court repeats the 
dissenting opinion written by Judge Stevens the case of Bowers v. Hardwick.

[121] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), p. 578.
[122] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), p. 574.
[123] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), p. 575.
[124] Obergefell v. Hodges, 576 U. S. ____ (2015), p. 10.
[125] Obergefell v. Hodges, 576 U. S. ____ (2015), p. 13
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as the dismissal of someone from work who was found to be homosexual 
or the refusal of a hotel to accept a gay couple in a honeymoon suite.[126]

In 2018, in a case involving a patisserie operator who refused on reli-
gious grounds to prepare a wedding cake for the same-sex couple’s wedding 
ceremony, the Court declared its opinion on the matter. According to the 
Court, for example, a cleric’s refusal to hold a gay marriage ceremony can 
be grounded in the free exercise of religion protected by the First Amend-
ment of the Constitution and does not undermine the dignity and worth 
of homosexual individuals. However, it is different that the owner of a 
publicly-traded business refuses to serve simply because they are gay. Because 
if we do not confine the freedom of refusal on the grounds of religion to 
clerics, the list of people who refuse to serve homosexual individuals on 
many issues may go on and on. This would create a community-wide stigma 
on gay individuals.[127]

As evidenced in the aforementioned cases, the Court has transformed its 
tradition-based approach to homosexual relations over time to an individual-
based approach. The realization of this transformation has been influenced 
by the Court’s ability to derive new rights from the Constitution for homo-
sexual couples based on the concepts of individual dignity and individual 
autonomy.

Example II: Abortion

The court’s early rulings on abortion (Griswold v. Connecticut[128] and 
Roe v. Wade[129]) did not refer to the concept of human dignity. However, 
the notions of autonomy and freedom to make individual choices, which 

[126] Hermann, Donald H. J.: “Extending the Fundamental Right of Marrıage to Same-
Sex Couples: The United States Supreme Court Decision in Obergefell v. Hodges”, 
Indiana Law Review, 49, 2015, p. 367.

[127] Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Comm’n, 584 U. S. ____ (2018), 
p. 10. Court decided in fovor of the patisserie owner since his objections grounded 
by the First Amendment have not been sufficiently and impartially examined by the 
subordinate authorities.

[128] 381 U.S. 479 (1965), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/381/479.html 
(09.12.2019).

[129] 410 U.S. 113 (1973), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/410/113.html 
(09.12.2019).
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form the core of the concept of human dignity, are central to the Court’s 
approach to these decisions.[130]

In some cases, on the other hand, the concept of human dignity has 
been at the center of a protective approach to women’s interests in terms of 
abortion.[131] In this context, the first case in which the concept of human 
dignity was used in an abortion case is Thornburgh v. American College 
of Obstetricians and Gynecologists.[132] In this case, it was stated that it is 
a fundamental right for women to make free decisions about ending the 
pregnancy. According to the court, the decision on abortion is fundamentally 
related to the individual’s dignity and autonomy. Few decisions are more 
intimate and personal than this one.[133]

In the case of Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 
the concept of human dignity is clearly seen both in the majority and in dis-
senting opinions.[134] According to the court, the most intimate and personal 
choices that a person can make during his life, such as abortion, are at the 
center of personal dignity and autonomy. Therefore, such choices fall within 
the scope of the concept of “liberty” protected by the 14th Amendment. 
At the heart of freedom lies one’s right to define his own understanding of 
existence, meaning, the universe and the mystery of human life. If these 
concepts are formed by the compulsion of the state, it becomes impossible 
for the person to form his / her own beliefs and personality.[135]

These statements in the Casey case establish important relationships 
between freedom-dignity-autonomy-individual choices and are reiterated 

[130] Barroso, Luís Roberto: “Here, There, and Everywhere: Human Dignity in 
Contemporary Law and in the Transnational Discourse”, Boston College 
International & Comparative Law Review, 35(2), 2012, pp. 347-48.

[131] McCrudden, “Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights”, p. 
688.

[132] Henry: “The Jurisprudence of Dignity”, p. 209.
[133] 476 U.S. 747 (1986), https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/476/747.html 

(09.12.2019).
[134] Barroso: “Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and 

in the Transnational Discourse”, p. 348.
[135] Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U. S. 833 (1992), 

p. 851. 



Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL

129Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

in the above-mentioned Lawrence decision, which the Court considers a 
criminal offense of same-sex intercourse to be unconstitutional.[136]

Conclusion

The aim of this study has been to reveal the consequences of the human 
rights perspective on moral issues such as homosexual relationships, abortion. 
In this context, three different views were mentioned according to the level 
of the moral measures: Universalists who set universal measures, cultural 
relativists who set social measures and moral subjectivists who reduce the 
level of measure to each individual.

Therefore, I tried to determine through US Supreme Court case-law on 
same-sex relationships and abortion which of the three different levels above 
the human rights perspective support. As seen in the case-law of the US 
Supreme Court, the concept of human dignity has the function of giving 
validity and legitimacy to new claims that improve individual autonomy. 
Thus, when the moral beliefs are considered, it is seen that the number of 
those decided by tradition decreases while the number of those decided by 
the individual increases. Therefore, there is a shift in moral measures from 
society level to the individual level.

Does it contradict with widely accepted universality of human rights? I 
think it does not. Human rights have aspects, which support both univer-
salism and relativism. It might be about the point of view from which we 
consider human rights. From one point of view, human rights are universal. 
Human dignity has a unique meaning in terms of human rights. This mean-
ing points to the internal and indispensable value of man. Human beings 
never and nowhere lose their rights because they never lose their dignity.

From the other point of view, it leads to relativism. In terms of human 
rights, a human being is an end, never seen as means of other moral ends. 
This means to consider man as the only absolute value. Because the only 
absolute value measure is individual, all other values become relative, as 
Kant states. Therefore, in terms of the three-level debate shown in chapter 
one, human rights have a supporting role for moral subjectivism.

[136] Lawrence v. Texas, 539 U. S. 558 (2003), p. 574.
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 “İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİNİN 
ELEŞTİRİSİ” OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Selin ESEN

Konuşmacılar: Ali Ersoy KONTACI, Abdulkadir PEKEL

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Ben her iki konuşmacıya da çok teşek-
kür ediyorum. Şimdi artık sözü sizlere verelim. Bütün soruları toplayalım 
ve konuşmacılardan bu soruların toplamına toplu olarak yanıt vermelerini 
rica edelim. Evet buyurun.

Aydın AYDIN – Saygılar sunarım. Böyle kutsal bir kubbenin altında 
konuşuyor olmayı da gerçekten bir mutluluk sayıyorum. Ben de Ali Ersoy 
Beye konuşmanızın sonunda soru yönelttiniz. O nedenle de bir söz alma 
gereğini duydum çok.

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Eğer yorum yapacaksanız çok kısa 
olsun lütfen.

Aydın AYDIN – Bir dakika. Şimdi dünya küçük bir küre. Hepimiz canlı 
olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Olaya bir makro olarak böyle bakalım. Bir de 
ben Ali Hoca’ya BERGER’in “İnsan ve Dünyasını İnşası” diye bir kitapçığı 
vardır, onu lütfen birlikte değerlendirelim. Her birey yurttaş doğuyor; bir 
toplum içinde dil, öncelikle dil olmak üzere bir kültür üretimine katkısı 
vardır bireyin. Şimdi yaşadığı alanda birey yurttaşın elbette bir insan hakları 
bazında önemli değerler var. Ama demin söyledim, dünya küçük bir küre. 
Amerikan başkanı demeyeyim de artık daha önceki bir adam, “Dünya 
küçük bir küre, Orta Asya’da veya Arabistan’daki petrol global goods, 
yani ortak mal. Bizim de pay hakkımız var” diyor. Bu savaşlar onun için 
çıkıyor. Dolayısıyla dünyaya böyle mercekten bakarsak, büyük mercekten 
ortak değerlere ulaşmamız gerekir. Fatih’in kutsal fermanını da okuyalım.
Teşekkür ediyorum.

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Teşekkür ediyoruz. Evet sorusu olan var 
mı? Soru alabilir miyiz? Evet, buyurun şuradan bir el gördüm, Münci Bey.

Av. Münci ÖZMEN (Ankara Barosu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Avukat Münci ÖZMEN Ankara Barosu Çok değerli konuşmalar dinledik, 
notlar aldık. Doktor KONTACI’ya sorum olacak.
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Şimdi bu kültürel görecelilik bir gerçek. Fakat bu kültürel görecelilik bizi 
nereye götürür? Örneğin Türkiye’de çok kültürlü bir ülke sayılabilir. Burada 
da bir takım gelenekler vardır, vesaire. Görenekler vardır, töreler vardır. 
Şimdi töre hukukunu mu uygulayacağız? Günümüzde tartışılmaya başlanan 
bir konu var: İkili hukuk ya da çoklu hukuk. İşte herkes kendi inancına 
göre, kendi örfüne göre bir hukuka tabi olsun. Şimdi kültürel görecelilik 
eğer toplum hayatına hakim olacaksa, nasıl bir kamu düzeni oluşturacağız; 
ikili ya da çoklu hukuk nereye götürebilir; nasıl bir ortak hukuk ve hukuk 
birliği sağlanabilir? Hukuk birliğinden vaz mı geçilecek? Şimdi bizim gibi 
toplumlar için çok hayati sorunlar bunlar. Bu soruları yöneltmek istedim. 
Teşekkür ederim.

Av. Cemil TOKUL (Ankara Barosu) – Sizin öncelikle ifade ettiğiniz şey, 
aslında geçmişten bugüne devam eden bir problem. Tarihçi hukuk doktrini 
ile doğal doktrininin çatışmasının yansıması. Elbette anlattıklarınız daha 
çok hukuk doktrini açısından bir anlam ifade ediyor. Fakat ben olayın biraz 
daha farklı bir yöne evirildiğini düşünüyorum. Şu şekilde: Bu toplum içeri-
sindeki bireyler, toplumdan farklı düşünebilirler. Bu da sizin ifade ettiğimiz 
egemenlik faktörü ve iktidar faktörü ile bağlantılı. “Diğer toplumlar, bir 
başka toplumdaki çatışan bireyin hakkını uluslararası değerler kapsamında 
savunmalı mı? Yoksa bu kişiler toplumun egemen olmayan yapısı içerisinde, 
azınlık kısmı içerisinde çürümeye terk edilmeli mi?” sorusunu sormak 
istiyorum. Teşekkür ederim.

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Teşekkür ederim. Başka soru var mıdır?

Artuk ARDIÇOĞLU – Teşekkürler Sayın Başkan. Hem Ersoy Hocaya, 
hem Abdülkadir Hocaya olacak sorum. Aslında bütün dünyada ciddi 
bir dönüşüm var. Yani sosyal düzenler, toplumsal ilişkiler değişiyor ve 
bu bakımdan da bu kültürel görelilik, kültürel farklılıklar gitgide önem 
kazanacak galiba. Burada acaba şeyin izini izlememiz gerekiyor mu? Yani 
bunun da bir ahlaki testten geçmek durumunda mı bu kültürel görelilik 
kavramları? Bundan çıkarı olan gruplar kim? Özellikle mesela kadın-erkek 
ilişkilerinde, yani erkeklerin bu işten çıkarı olmasa kadın-erkek ilişkileri böyle 
kurulmazdı ve böyle sürdüremezdi. Şimdi bunu bir kültürel görelilik, değer 
olarak yaparsanız devamını sağlarsanız, bundan bir çıkarı olan grup olduğu 
için bu böyle.Yani soruyu tersten sorarsak, hani aksini açıklaması mümkün 
olmayan durumlar bunlar. Neden? İşte onur kavramından. İnsanlar neden 
onursuzluğun bir ikna edici cevabı olmadığı için ya da insanların eşitsiz 
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olmasını gerektirecek ikna edici bir siz bana bir sav sunmadığınız sürece 
ben diğerini kabul ederim ve onun tartışmam da. Çünkü bunun aksi geçerli 
olabileceğine ilişkin en ufak ikna edici bir argüman sunulmamıştır bana. 
Kültürel görelilikte de öyle. Yani şimdi mesela Hindistan için kast sistemini 
siz ne kadar sürdürebilirsiniz ki? Yani bunu bir kültürel değer olarak, kül-
türel görelilik olarak yaparsanız o eşitsizliği ve bundan sınıfsal, ekonomik, 
sosyal çıkarı olan Brahman sınıfının devamını sağlamış olursunuz. Bunlar 
o zaman hani evrensel değer, bir şey olacaksa bizim için, mihenk olacaksa, 
kültürel görelilik ile bundan ayrılmayı haklı kılacak ve savunulabilir kılacak 
bir argüman ya da ne bileyim bir gereklilik, gerçeklik bana sorulmadığı 
sürece, ben bunu değerli görmem.Teşekkür ediyorum.

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun.

Seyit … – Öncelikle merhabalar, ismim Seyit, Ankara Barosuna kayıtlı 
stajyerim. Konuşmalarınız gerçekten çok etkileyiciydi. Olabildiğince din-
ledim ve anladığım kadarıyla bir soru sormak istiyorum. Mutlaka eksik 
noktalar olabilir; Ersoy Beye sorum:

Singapur Ekolü yereli evrensellik karşısında öne çıkarıyor, Asya değerlerini 
öne çıkarıyor. Ancak görülen sonuçlarda ekonomik gelişimler dışında bireysel 
gelişimlerinin geride kaldığı, yetersiz kaldığı görüldü. Sizin de konuşmanızda 
söylediğiniz gibi Singapur’un LGBT bireyler hakkında toplumlar arasındaki 
dengeyi sağlamak için bir görünüm oluşturuyor esasında, bu görünümle 
birlikte değerlendirildiğinde Singapur Ekolü aslında güvenirliliğini yitir-
mekte midir? Yani Singapur Ekolü aslında bir görünüşte insan hakları mı 
sağlamaktadır? Çünkü sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik 
anlamda evet insanların insan onuruna yakışacak şekilde özgürlükleri var 
ama bireysel anlamda insan onuruna ve insan haklarına yakışacak şekilde 
bir özgürlükleri yok. Bu anlamda Singapur Ekolü acaba LGBT bireyler 
hakkında sağlamış olduğu bu görünümdeki hakkı diğer alanlarda da mı 
uygulamaktadır? Yani diğer alanlarda da görünüşte insan haklarını mı sağ-
lamaktadır? Teşekkürler.

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Teşekkürler. Başka soru var mıdır?

Stj. Av. Ayşe SEVGİ – Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Konuş-
malarınız için çok keyifli ve öğretici idi. Kültürün, kadın bedeninin ya 
da insan bedeninden ve insan onurunu üzerinde bir hüküm kurmasının 
doğru olmadığı konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Fakat kadın bedeni 
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üzerinden konuştuğumuzda, kürtaj hakkının bir diğer en önemli hak olan 
yaşam hakkını ihlal etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Sorunuz kimi, bana mı?

Staj. Av. Ayşe SEVGİ – Yani şöyle: Abdülkadir Bey’in konuşması içeri-
sinde geçmişti bu ama siz de cevap vermek isterseniz...

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Latife yaptım size.Tamam, başka 
sorumuz var mı?

Av. Nezihe ... (Ankara Barosu) – Kültürel değerleri insan hakkı olarak 
kabul ettiğimiz takdirde, bazı geri kalmış ülkelerdeki kültürel ve kabulü 
mümkün olmayan -örneğin töre cinayeti, örneğin kadının daha aşağı da 
değerlendirilmesi gibi- konuları doğru mu kabul edeceğiz? Kaldı ki Singa-
pur değerleri bütün toplumlara nasıl mal edilebilir? Orası çok küçük bir 
ülke ve hatta bildiğim kadarıyla 7,5 milyon nüfuslu bir yer. Bir tek şehir 
devleti ve ekonomik olarak çok gelişmiş, elektronik konuda da bir ülke. 
Diğer geri kalmış ülkelerin kültürleriyle, onun kültürünü aynı konuda nasıl 
değerlendirebiliriz?

Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Teşekkür ediyoruz.Son olarak ben o 
zaman soru sorayım, büyük bir soru olsun bu da. Bu kültürel görelilik ile 
insan haklarının evrenselliğini bağdaştırmak çabalarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Yani bu aslında olabilir, gerçekleşebilir bir şey mi? Yoksa aslında 
bu kültürel görelilik taraftarlarına yöneltilen en büyük eleştiri olan, yani 
“bu demokratik olmayan, otoriter rejimlerin bunu meşrulaştırma aracıdır” 
biçimindeki eleştirinin aslında doğruluk ve gerçeklik yönü olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? Aslında bu sorum her iki konuşmacıya da. Teşekkür 
ederim. Kimden başlayalım? Buyurun Abdülkadir Bey.

Abdülkadir PEKEL – Kültürel görelilik ahlaki testten geçmeli mi? Burada 
kültürel açıdan bazı mesela toplumdaki bazı grupların birey aleyhine bazı 
şeylerden yararlanabileceğini sanırım söylediniz değil mi hocam. Yani mesela 
kadınların aleyhine ya da azınlıkta kalan LGBT bireylerin gibi bunların aley-
hine bazı şeyler, kültür temelinde aleyhine şeyler olabilir şeklinde anladım 
sorunuzu. Aslında ben bir fotoğraf çekmeye çalıştım bu açılardan; kültürel 
görelilik ile evrensellik arasından bir seçim yapmak istemedim. Yani yap-
madım. Zaten söylemeye çalıştığım şey de insan haklarının aslında evrensel 
olarak kabul edilmesine rağmen, giderek bölünmeye yol açtığı; yani birey 
temelinde bir göreliliğe yol açıyor insan hakları. Ama bu konudaki fikrim, 
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haklı olduğumuzu düşünüyorum. Yani tabii ki her şeyin bütün kararları da 
topluma, kültür düzeyine bırakamayız. Bu durumda bireylerin birçok şeyden 
feragat etmesi gerekecek. Haklarını kaybedecekler ve cevaplayamayacağımız 
sorular var. İşte töre ile ilgili şeyler geldi ve toplum düzeyinde oluşan aslında 
onaylayamayacağımız, gerçekten de adaletsiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama 
şu da var: Yani insan hakları bir yandan da bazı kültürlerin belki de kabul 
etmediği şeyleri de onlara dayatıyor. Yani bu uluslararası mekanizmalar, işte 
anayasalar vasıtasıyla söylediğim gibi yüksek mahkemelerin kararlarıyla. Yani 
şöyle bir şey var: Şimdi hiçbir kültür, kültürel çekinceyi göz önünde bulun-
durmadan, kültür olarak her şeyi bir köşeye bıraksak ve Evrensel Bildirgeyi 
kabul ettik diyelim. Evrensel Bildirge durduğu yerde durmuyor ki; gittikçe 
mahkeme kararlarıyla, uluslararası mekanizmalarla gelişiyor. İnsan onuru 
kavramı etrafında bir sürü farklı haklar ortaya çıkıyor ve bunlar giderek 
geleneğin oynadığı rolü, geleneğin ve toplumların oynadığı rolü azaltıyor 
ve bu sadece insan hakları temelinde değil. İçine başka kültürlerin girmiş 
olduğu, diğer kültürlerinde kabul edilemeyeceği şeyler. O kültürlere insan 
hakları olarak belki dayatılabiliyor. Bu da bir bence adaletsiz bir durum, 
bu da bir haksız bir durum bence. Ama hani nasıl çözüme varabilecek bir 
sorun gibi gelmiyor bana açıkçası. Sağ olun hocam.

Bir tane de kürtajla ilgili bir soru var sanırım. Yine ben bir fotoğraf çek-
tiğim vurgusuna dönmek istiyorum. Yani ben orada “kürtaj savunulabilir 
bir şeydir” ya da “kadınların seçme hakkı olmamalıdır” falan gibi bir şey 
söylemedim. İnsan haklarının giderek gelenek ve toplum tarafından karar 
verilen şeylerin giderek birey tarafından karar verilen şeylere yol açtığını, 
bunları arttırdığını söyledim. Bunu değerlendirmene bence gerek yok şu 
anda. Teşekkür ederim.

Ali Ersoy KONTACI – Bir dizi soru var ve katkı var çok değerli tabii. 
Onları ben birbirlerine biraz yaklaştırarak cevaplamaya çalışayım.

Önce hanımefendi en son sözü alan hanımefendi vardı ama isminizi 
bahşetmediğiniz için size hitap edemeyeceğim. Kültürel değerler, insan hakkı 
olarak kabul edilirse ne olacak? İşte özellikle Singapur Şehir Devleti, vesaire.

Popüler kültürden de etkilendiğim belli oldu ama dizi hiç izlemiyorum. 
Neyse... Popüler kültür böyle bir şeydir. Tercih etmediğiniz yöntemlerle 
üzerinize etki doğurur zaten popülerlik o demektir, çok bulunulurluk 
demek değildir.
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Sizin katkınıza bir cevap vererek başlamaya çalışayım. Hatta çok iyi oldu. 
Derdimi çok yanlış anlattığımı hissettirdi bana. Ben zaten şunu söylemeye 
çalışmadım: Her kültürün alt kültür, üst kültür, geri kalmış toplum belirle-
mesi yapmaksızın, her bir kültürel özerklik talebinin en nihayetinde insanlara 
tanınan hakları keyfi olarak ihlal edebileceği bir ortama düşmemek lazım. 
Ama “buna nasıl karşı koyabiliriz?” sorusunun cevabını bulmaya çalıştım. 
Tartışmayı kültürel olarak yürütür isek kaybedebiliriz ama siyasi, hukuka 
yani gerçek hayata çekersek kazanırız derken kastım oydu. Dolayısıyla 
yani benim düşüncelerimi bir kez daha açma şansı verdiğiniz için size çok 
teşekkür ediyorum.

Artuk Hocamın ve Münci Beyin sorusu ve katkıları birbirini çağrıştırı-
yordu. Çok hukukluluk bir kabustur bence. Çünkü bu tamamen yani post-
modernizmin yarattığı bir illüzyon. Bunun nasıl çalıştığını görmek için İsrail’e 
falan bakabilirsiniz. İsrail’de mesela boşanma davalarında dini mahkemeler 
bakabiliyor ve taraflar tercih ederlerse dini mahkemelerde boşanabiliyorlar. 
Orada da bir Yahudi şeriat hukuku da uygulanıyor. Tam da dediğiniz soru, 
Artuk hocamın dediği yere bağlanıyor burada iş. Çoğunlukla burada kadın 
zaten mağdur oluyor ve rıza; temel hak ve özgürlükler bakımında Anaya-
sa’mızda ne diyor? Temel hak ve özgürlükler, vazgeçilmez değerlerdir. Ne 
demek temel hak ve özgürlüklerin vazgeçilememesi? Vazgeçme iradesi çoğu 
zaman gerçek bir irade değildir zaten, toplumsal olarak koşullanmışlıktır. 
Ben çok iyi hatırlıyorum, yıllar önce Adalet ve İçişleri Bakanlığı bir yönet-
melik çıkarmıştı: “Önleme ve Arama Yönetmeliği.” İdari zabıta görevi yapan 
kolluğa, kişinin üstünü araması için sayıyordu yönetmelik:

Bir, arama izni varsa.

İki, suç şüphesi varsa.

Üç, rıza varsa.

Gecenin bir yarısı sizi polis veya jandarma çevirmiş. Rıza gösterir misin, 
göstermez misin? Böyle bir varsayımsal rıza olmaz. Nitekim yasa koyucu 
bu rızanın, rıza olmayacağını bildiği için de “vazgeçilemez” demiştir. Yoksa 
teknik olarak tabii vazgeçebilir. Benim yaşam hakkım var, intihar ederim, 
al size vazgeçtim. Yani teknik olarak herkes her şeyden vazgeçebilir ama 
vazgeçmeyi hukuka uygun kılmaktır mesele. Bu bağlamda ahlaki testten 
geçirilmeli midir kültürel görelilik argümanları? Evet. Bunu tabii ahlaki 
test dersek hangi ahlak kavramı çıkar ama beki buna şöyle demek lazım:
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Somut sonuçlara bakmak lazım. Eğer bir kültürel özerklik talebi sistematik 
olarak belli bir insan grubunu, belli bir yönelimi, belli bir anlayışı, belli bir 
cinsiyeti, sistematik olarak mağdur ediyorsa, orada aslında kültürel göreli-
lik kılıfına sokulmuş bir mutlak iktidar kültü vardır, iktidar ilişkisi vardır. 
Dünyanın diğer bütün iktidarlar gibi sınırlanabilir. Anayasa hukukunun 
kurduğu veya sınırlamaya çalıştığı siyasi iktidarı biz nasıl yapıyoruz? Hukuka 
uydurmaya çalışıyoruz.

Aslında mesele şudur: Mesele, iktidar ve insan arasındaki ilişkidir. Bu 
da bin yıllık bir ilişkidir. Sabah değerli dostum Ayça’yla konuşuyorduk. 
İktidar o kadar ilginç bir şeydir ki, sadece insanlarda görülmez. İşte bazı 
karıncalarda var, arılarda var, kurtlarda var, memeli canlılarda olan bir ilişki 
türüdür ve insanlıkla yaşıt bir şeydir. Mesele bu iktidarın herhangi bir görü-
nümünün mutlak, ezici, yok edici ve sistematik olarak ayrımcılık yaratıcı 
bir şey dönüştüğünde sınırlanmasıdır. İktidar, sandıktan çıkınca da sınırsız 
olmaz. Kültürel olarak desteklendiği zaman da sınırsız olmaz. Sadece fiziksel 
güçle desteklendiği zaman da sınırsız olmaz. Dolayısıyla hocamın dediği şeyi 
ben ahlaki bir testi biraz daha anladığım gibi somutlaştırmaya çalışayım. 
Orada yıkım, ayrımcılık testi uygulamalıyız. Belki bir kültürel tercih; kadını 
farklı cinsel yönelimi olanı, o toplumdaki etnik azınlığı, gençleri, yaşlıları, 
hayvanları sürekli ve sistematik ayrımcılığa uğratıyorsa, orada kültür kodu 
altında başka bir şey vardır demek ki.

Çok hukukluluk meselesi, Münci Beyin dediğine döneyim, İsrail örne-
ğinden sonra aklım dağıldı. Bu kültürel görelilik, insan hakları tartışma-
sından ... Biliyorsunuz bu 1990’larda çok moda oldu. Ben hatırlıyorum 
bizim fakültenin ilk yıllarında iki şey düşünüyorduk: Bir, ulus devlet yıkı-
lıyor, küreselleşme geliyor. Onun tam öyle olmadığını gördük, biraz biçim 
değiştirdi sadece. İki, artık her şey eşit. Örneğin modernizm, ulus devlet 
kurma, dil politikaları, mimari estetik, trafik düzeni adeta birilerinin kural 
diye inşa ettiği ve topluma önerdiği her şey, sırf adı kural olduğu için yan-
lış ve alt-üst, doğru-yanlış fark olmaksızın bütün söylemler, bütün fikirler 
aynı anda ve eşit geçerlilik düzeyine sahip. Böyle bir şey olabilir mi? Bu 
postmodernizmin 1990’lara ilişkin çok büyük bir entelektüel tahribatıdır. 
Düşünün, bir sınav yapıyorsunuz. Ne yazarsanız yazın, hepsi doğru. Şimdi 
burada stajyer avukatlarımız var. Ne yazarsanız yazın, hepsi yanlış da ola-
bilir o zaman. Öyleyse doğruyu, yanlışı iyi ahlaklıyı, daha olgunu daha az 
gelişmişi birbirinden ayırt etmek için evet bazı şeylere ihtiyacımız var. Bu 
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bağlamda hukuk sisteminin, modern devletin ulus ekseninde kurduğu, 
kişileri vatandaş olarak eşitlediği ve bazı özgün yönlerini görmezden geldiği 
hukuk düzeni, bir güvencedir, bir dayatma falan değildir. Bu düzenin bir 
dayatma olduğunu, her kabilenin, her klanın, her aşiretin, her boyun kendi 
hukukunu uygulamasını düşündüğünüz zaman, o zaman Orta Çağlara hoş 
geldiniz. Zaten 500 sene önce aşağı yukarı buradan çıktık. Buraya geldik. 
Şimdi gene oraya mı döneceğiz? Bence o yüzden anlamı yok.

“Bu konuda bir ölçüt” dedi Hocam. Ben burada bizim doktora ve yüksek 
lisanstan bazı dostlarımı görüyorum. Onlara belki tekrar olacak, Türkçe’ye 
çevirmek istediğim bir makale var. Şu an sadece İngilizce ama tavsiye ederim. 
Giovanni SARTORİ’nin kaleme aldığı “How Far Can Free Government 
Travel?” makalesi. Bunu Türkçeleştirmek zor ama “özgür hukuk devleti, 
demokratik düzen acaba nerelere uzanabilir?” diyor. İlginçtir, Güney Kore’de, 
Seul’de yapılan bir konferansta sunduğu bir bildiri bu ve tam da bu soruyu 
soruyor kendine SARTORİ: “Evet, demokrasi Batı’da üretilmiş bir ürün-
dür ve acaba bu Asya topraklarında, Afrika’da falan ne işi var?” Ve sonra 
işi ikiye ayırıyor. Diyor ki: Demokrasiyi ikiye ayırmak lazım: Dimos, yani 
halk. Dimo power, dimo protection. Yani demokrasi iki şey yapar: Bir, halkı 
korur; anayasacılık boyutu. Yani anayasacılıkla desteklenmiş demokrasi, 
insanları güvenceye alır. Bir de insanları yetkilendirir. Kendince bir ayrım 
yapıyor ve demokrasinin diğer topraklara ithal edilebilir, göç edebilir bir 
özünü çıkarmaya çalışıyor. “En azından bu bir gider” diyor. Her bir insan 
hakkı için benzerini yapmak; belki bu denenebilir. İnsan haklarının farklı 
toplumlara transfer edilebilen, göç eden bir fikir olarak hangi boyutu bir 
asgari öz olarak dolaştırılabilir? Bu konu çalışılmaya değer ama mutlaka 
böyle bir öz olduğuna inanıyorum.

Cem Bey dedi ki doğru anlayabildiysem: Toplumu oluşturan bireyler 
toplumda farklı olabilirler. Bunlar aslında insani müdahale gibi algıladım ben 
bunu. Yani uluslararası toplumun buna bir müdahalesi olmalı mıdır? Yoksa 
bu kişiler kendi cemaatleri, kendi toplulukları içinde azınlıkta kalmaya ve 
çürümeye mi mahkum edilmelidirler? Benim cevabımı sanırım tahmin ede-
bilirsiniz, aslında bir önceki cevabın bir uzantısıdır bu. Tabii ki bir müdahale 
ama müdahale deyince illa askeri, siyasi bir müdahaleden bahsetmiyorum. 
Hukuk araçları olur, kamuoyu olur, Uluslararası Af Örgütü’nün yaptığı gibi 
şeyler olur. Tabii ki öyle. Neden? Çünkü zaten bu kültürel kimlik argümanın 
ileriye götürülmesi, çok abartılması, en nihayetinde kişileri kendi kültürel 
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gettolarına hapsetme sonucunu doğurur. Çünkü kültürel kimlikler, etnik, 
dinsel kimlikler çok yukarı çıkıldığı, çok abartıldığı zaman siz doğduğunuz 
kimliğin içine hapsolursunuz. Derinizin rengi, cinsiyetiniz, haliniz tavrını-
zın önüne geçer. Siz klasik müzik dinleyen, futbol seven bir akademisyen 
Türk erkeği olmazsınız, Müslüman Türk olursunuz. Bu yanlış olduğu için 
söylemiyorum ama bundan ibaret olmak zorunda değiliz. Dolayısı elbette 
ki bu gettolara müdahale etmek gerekir.

Eyüp Beş, Singapur Okulu güvenini yitirmekte midir? Sizinle isterseniz 
süre dolduğu için şimdi çıkışta konuşalım. Sadece bazı ilginç yasaklardan 
söz edeyim: Kuş beslemek yasaktır, sakız çiğnemek yasaktır. Ülkeye sakız 
sokamazsınız, yasaktır ve 150 dolar para cezası vardır. Dolaysıyla böyle 
karikatürize örneklerle işi çığırından çıkarmak istemem ama düşünmeye 
değer bu konu.

Ve Selim Hocamın sorusu: Şimdi kültürelliğe yönelik insan hakları 
bağdaştırma çabalarına ne diyorum? Hocam, şimdi ben kısaca iki cümle 
söyleyeceğim. Aslında baktım ama bulamadım bu süre içinde; aslında ben bu 
tartışmayı yürütürken ideal tipler kullandım. Yani İnsan Hakları Beyanna-
melerinin evrenselliğin özü olduğunu yansıttım ister istemez konuşmamda; 
insan zihni böyle düşünür. Biz nesneleri, kavramları ayrıştırabilmek için 
aralarına mutlak sınırla koyarız. Aynı şekilde kültürel görecelik argümanını 
temsilden Singapur Okulunu da mutlak kültürel görecelik argümanı diye 
lanse ettim. Burada bir küçük hata var, bu analitik bir ayrım ayrıdır. Şunu 
demeye çalışıyorum: Aslında temel insan hakları belgelerine baktığımızda 
bence farklı toplumların, farklı ülkelerin, işte kamu düzeni, vesaire gibi 
kavramlarla, kendi özgün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeterli alan var 
gibi geliyor bana hukuken bakıldığında. Dolayısıyla eğer kaygımız belli bir 
ülkenin ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri yürüyüşü, mülkiyet hakkı, 
kıyıların mülkiyeti gibi konularda kendi kamusal düzeni, ulusal menfaati 
ile diğer ülkelerden kısmen farklı ayarlamalar yapabilmesi ise eğer, zaten 
günümüzün anayasal teorisi ve insan hakları öğretisi buna el veriyor. Bunun 
ötesine geçiliyorsa eğer, o çoğunlukla “bağdaştırmak çabası” bile olsa adı, 
aslında alternatif bir tahakkümün süsü, vitrini olmaya başlıyor. Dolayısıyla 
o konularda bence bunlara karşı utanmadan, sıkılmadan bir direniş göste-
rebilmeliyiz diye düşünüyorum.
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Selin ESEN (Oturum Başkanı) – Çok teşekkür ediyorum hem sorularıyla 
katkıda bulunan sizlere, hem değerli konuşmacılarımıza. Oturumu burada 
kapatıyoruz, geçmiş olsun.
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OTURUM SUNUM KONUŞMASI

Sunucu – Sayın Baro Başkanım, değerli konuklar; Ankara Barosunca 
düzenlenen 11. Hukuk Kurultayının “Olağanüstü Halde Yargıç-Savcı 
Yargılamaları” temalı oturumuna hoş geldiniz. Oturuma katkı sunacak 
değerli konuşmacıları öncelikle takdim etmek istiyorum. “Türkiye’de Yargıç 
ve Savcı Örgütlenme Özgürlükleri: YARSAV-Yargıçlar Sendikası-Yargıda 
Birlik Süreçleriyle Dönemin İddianame ve Yargılamalarında Yargıç ve Sav-
cıların Mesleki Örgütlenmesinin Kriminalize Edilmesi” başlıklı konuşmasını 
yapacak katılımcımız Sayın Ömer Faruk Eminağaoğlu, avukat, YARSAV ve 
Yargıçlar Sendikası kurucusu, Ankara ve Çankırı eski savcısıdır.

“Norveçli Bir Yargıç Gözünden Türkiye’de Yargıç ve Savcı Yargılamaları: 
Bir Dava Gözlemcisinin Notları” başlıklı konuşmasını yapacak bir diğer 
katılımcı Sayın Heidi Heggdal, yargıç, Norveç Yargıçlar Birliği üyesi, Oslo 
yargıcı, International Commission of Jurists üyesidir.

“Avrupa’nın Dava İzlemesi ve Dayanışması, Sanıklar ve Müdafiler Açı-
sından Bir Sorun mu? Uluslararası ve Avrupa Yargıç ve Savcı Birliklerine 
Kabul Krizi Olarak YARSAV Başkanı Murat Arslan Davası Gözlem Not-
ları” başlıklı konuşmasını yapacak bir diğer katılımcı Sayın Ingrid Heinlein 
yargıç, Uluslararası Yargıçlar Birliği veya Demokrasi ve Özgürlükler için 
Avrupalı Yargıçlar Birliğini temsil etmektedir. Federal Alman Neun Richter 
Vernungun kurucu üyesidir.

“Dönemimizin Siyasi Ceza Hukukunda Anayasal Güvencesizleşme: 
Örnek Ceza Yargılamalarında Kanun, Kolluk, Savcı ve Yargıç Kıskacındaki 
Avukatın Pratik İmkân ve İmkânsızlığı” başlığıyla konuşmasını yapacak 
olan değerli katılımcı ve Oturum Başkanı Sayın Öykü Didem Aydın avukat, 
doçent doktor, Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Venedik 
Komisyonu eski üyesi, Hacettepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, Ankara 
Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurucu başkanı, Sınır Tanımayan Avu-
katlar Platform başkanı, romancı, çevirmen, yazar, Ankara Hukuk Fakültesi 
mezunudur. Ankara ve İtalya Milano Üniversitelerinde, yüksek lisansını 
Federal Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde “nefret suçlarıyla cezai 
mücadele, her iki sistemde yabancı düşmanlığıyla mücadelenin krimino-
lojik ceza hukuku ve anayasal boyutları” başlıklı Almanya’da yayınlanmış 
teziyle Albert Ludwigs Freiburg Üniversitesinde doktorasını, Max Planck 
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Yabancı Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsünde doktora ve post doktora 
çalışmalarını tamamlamıştır. Dünyanın çok farklı üniversitelerinde başta 
Trier ve Leiden olmak üzere misafir profesör olarak dersler ve konferanslar 
vermiştir. 2016 ve sonrasında yürüttüğü savunmalar arasında YARSAV ve 
2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü sahibi YARSAV Başkanı Murat 
Arslan’ın savunması bulunmaktadır.
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Dönemimizin Siyasi Ceza Hukukunda Anayasal 
Güvencesizleşme: Örnek Ceza Yargılamalarında 

Kanun, Kolluk, Savcı ve Yargıç Kıskacındaki 
Avukatın Pratik İmkân ve İmkânsızlığı

Av. Doç. Dr. Öykü Didem AYDIN
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Konuşma Metni

Ben bildirimde yöneteceğim bir oturum bu aslında, ama bir ölçüde ken-
dim de mümkün mertebe hızlı şekilde bir bildiri sunacağım.

2016-2019 Türkiye ceza yargılamalarının en başta seçme Murat Arslan 
Davası özelinde yasalarla yargılama ve savunma pratiğinin makro sunumunu 
yapacağım. Sorun neydi özellikle yargıç ve savcı yargılamaları açısından, onu 
ortaya koyacağım. Genel teoriyi bir sistem hukuksuzluğu içinde nereye yer-
leştireceğiz, onu soracağım. Bu çok kolay değil, kamu hukuku teorisyenleri 
tahminim hâlâ üzerinde çalışıyorlardır. Biz ne tür bir sistem hukuksuzluğu 
yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaktayız? Bunu teorileştirmek hiç kolay bir iş değil, 
ama tanıdığımız otoriter ve hatta totaliter bir dizi tarihsel örnekten yola 
çıkarak da en azından bazı paradigmanın burada da söz konusu olduğunu 
görerek acaba sorularını soruyoruz. Tabii 15 Temmuz 2016 tarihini izleyen 
süreçte 667 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesinden başladı 
süreç ve bir dizi kararnameyle 30’a yakın devam etti. 16 Nisan 2017’de 
devletin rejimi hükümet sistemi değişti, amorf bir yapı geldi. Biz bunu hâlâ 
tanımlamakta güçlük çekiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deni-
liyor adına, hukuk devletini tam olarak hangi teorik ve pratik parametreler 
dahilinde ne tür bir aparatın aldığı bir tartışma konusu. Aynı süreç içinde 
anayasal bir demokratik hukuk devletinde geçerli olması beklenen pek az 
ceza muhakemesi prensibi de kaldı. Bunlar eğer OHAL Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin kanunlaştığı kısımlarında artık yasalar haline gelmemişse 
bile fiili muhakeme uygulamaları bir nevi teamüller biçiminde, yani çok 
kısa sürede yaratılan yargısal pratikler şeklinde de uygulanıyor. Bir örnek: 
Yakın tarih, bir sene olmadı. Basında bir haber: “Terör yargılamalarında ne 
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yapacaksınız” diye Hâkimler ve Savcılar Kurulu bir kitapçık yayınlıyor. Bunu 
ben Rice İçişleri Bakanı döneminde hâkim ve savcılara yazılı mektuplarla 
talimat sistemine benzettim. Belki tamamen öyle değil, neticede söz konusu 
kurul bir Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, ama kurulun atama şemasını 
kimin nerede atandığını gözettiğimizde bunu idareye bağlamak da çok zor 
olmasa gerek. Atama strüktürü yapısı itibarıyla yürütmeye rahatlıkla bağlana-
bilen bir kurulun hâkim ve savcılara terör yargılamalarında ne yapacaklarını 
yazılı olarak bildirmesi herhalde en az ağır bir eleştiriyle karşılanmalı, ama 
sadece yazılı olarak bildirmeyle kalınmadı. Denildi ki: “Yaptığınız yargı-
lamalarda tahliyelere karar vermeden önce bizimle istişare ediniz” İstişare 
kavramı ilginç bir kavram, şunu demedi: “Bize müzekkere yazınız, bizim 
elimizde de deliller var, müzekkere yazarsanız belki onları göndeririz” 
Daha sonra başkan yardımcısının açıkladığı gibi bizim elimizde de özellikle 
ihraca göre, ihraca nazaran, ihraçlara nazaran önemli deliller var, bizimle 
istişare edilmesi gayet normal. Tamam, ama biz bir ceza muhakemesindeyiz 
ve duruşmanın vicahiliği ve delillerin duruşmada hâkimce toplanması ve 
hâkimin hiç kimseyle istişare etmek zorunda olmaması gibi prensiplere de 
meyyaldik. Bu bakımdan aslında burada tam olarak ne kaldığı son derece 
önemli, biraz burada ne kaldığını anlamamıza teorik olarak hizmet edecek 
bazı parametrelere ben sunumumda işaret etmek isteyeceğim.

Yetkin bir ceza avukatı olduğunuzu iddia edebilirsiniz veya akademisyen 
olabilirsiniz. Akademi ayrı bir bağlamda, herkes ayrı ayrı bağlamlarda bir 
dizi yargılama tehdidiyle karşılaştı. Neredeyse ceza tehdidi oturma odamıza 
siyasi ceza hukuku anlamında yerleşti, bu dönemde bacak bacak üzerine attı. 
Peki, ama bütün bu insanlar, her biri meslek insanı yargıç, savcı, avukat, 
aktivist, hukuk öğrencisi, yani hukuk camiası burada ne yaptılar, hangi yollar 
küçük de olsa başarılı oldu veya olabilir, hangi yolların mümkün olmadığı 
görüldü? Biraz buna da belki, en azından bu konuda kafa yormaya hizmet 
edecek bazı şeyler söyleyeceğim.

Biz argümantasyon rasyonalizminin bu dönemde çöktüğünü, yani muha-
kemenin siyasi ceza yargılamalar söz konusu olduğunda makul, rasyonel, 
insan aklının kabul edebileceği şu şudur, bu budur, bunu buna şöyle bağlarız, 
eğer A, B’yse, C’ye de belki B olabilir gibi çıkarsamalarla işlemediğini de 
gördük. Peki, ama işlemediği yerde onun işlemediğini daha somut olarak 
görebileceğimiz hangi alt kavramlar var, buraya da girmek isteyeceğim.
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1946 yılında “kanuni haksızlık ve kanun üstü hukuk” adlı makalesinde 
Radbruch pozitivizmin kanun kanundur anlayışının keyfi ve cürümkâr 
kanunlara karşı bir şey yapabilme konusunda hukuk düşüncesini savunmasız 
kıldığını yazmıştı. Pozitivizmin sorunu Radbruch’a göre geçerli hukuk norm-
larına dayanması ve özellikle fiili geçerlilikle normatif, yani ahlâki geçerliliği 
birbirinden ayırmamasıydı. Hukuki pozitivizmi zayıf görüyordu. “Hukukla 
ahlâkın birbirinden ayrılması aslında Nazilere de yer açan entelektüel bir 
hizmettir pozitivistlerce sunulan” diyordu. Fakat çok ilginçtir, nasyonal 
sosyalizmin hukuk anlayışı da eğer orijinal metinlerinde incelenirse bir 
devlet kamu ahlâkıyla hukuki normu hukuku birleştirme üzerinde yükse-
lir. Pozitivizmi ahlâka yabancı olarak suçlayan Naziler pozitivistleri halka 
yakın olandan kopuk olmakla suçladılar. “Maddi bir hukuk anlayışına 
yaslanalım, biçimcilikten uzaklaşalım, kanunun ne dediği önemli değil, 
meğerki o kanun halk birliğinin ruhunu yansıtmasın” demişler. Bilindiği 
gibi Kelsen pozitivizmin bir nevi atası, onu ortaya koyduğu zamanlardan 
bu yana özellikle Kıta Avrupa’sında geçerli olduğu haliyle pozitivizm inşacı 
bir mantıkla genel ve soyut normların içini hâkimin yorum etkinliğiyle 
doldurulmasına engel de değil aslında, hele anglo Amerikan sistemindeki 
olay örgüsü bireysel mücadeleyi çok daha değerli kılıyor. Tekil olay örgüt-
lerine sahip çıkan davacı ve davalılar hâkimin hukuk yaratıcı etkinliğinde 
buluşurken birçok argümanı ahlâki veya hukuki mahkeme sahnesi önüne 
getirebiliyorlar.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini düşünelim, yapıldığı tarihteki gibi kal-
madı. Norm aynı kalsa da içi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yeni hak 
yaratıcı, inşai hak yaratıcı pratikleriyle gelişti. Fakat bugün bizim en azından 
başlangıç noktası olarak hiç de fena bir nirengi noktası olarak görmediğimiz 
pozitivizm otoriter ve özellikle totaliter rejimlerce çoğunlukla tu kaka edil-
miştir. Pozitivizmin tanıdığımız en sağlam kalesi Hans Kelsen’e saldırılmış, 
Nazi hukuk ideologu Karl Larenz’ce pozitivizmin ruhani bir yabancılaşma 
olduğu iddia edilmiştir. Hukuk ve ahlâkı ayıran pozitivizm eleştirilmiştir. 
Hukuki pozitivizm hukuku doğal bağlamından ayırır, teknokratik bir iş 
yapar, politikadan, demokrasiden koparır. Dikkat edin argümanlara, Naziler 
hukuk ve ahlâksallığı bir araya getirmeyi hedeflediler ve özellikle hukuku 
devletten, hukuku politik olandan, halk anlayışından, ahlâktan ayırmaya 
meyyal pozitivizmi eleştirdiler. Ancak yeni hukuk hayatının yenilenmesini 
bu iki kavramı birbiri içinde eritmekte buldular ve özellikle ahlâka ait bazı 
yüksek kavramlar şeref, sadakat, milli ve manevi değerler, toprak gibi bir dizi 
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yüksek ahlâki değerler aslında bir nevi kahramanlık değerleri hukuk normu-
nun içine enjekte edildi. Aslında ahlâktan devşirebildiğimiz bu soyutlamalar 
aynı zamanda hukuki değerlerdir de denildi. Bireyci pozitivizmden ayrılındı 
ve pozitivist bakışla çok kolay anlaşılamayacak olan bir dizi soyut kavram 
normların içine sokuldu. Sokulmamışsa da arka planda halk birliği ruhunun 
mutlaka bu normun içinde korunan ahlâki değeri bilebileceği savunuldu.

Reinhard Horn bir Nazi kuramcısı olarak çok açık bir dille şunu söy-
lüyordu: “Hukuk ne bir normlar sistemidir, ne de bir değerler sisteminin 
toplamıdır. Hukuk halk birliğinin kamu düzeninin ifadesidir” Bu çok 
önemli cümle içinde bulunduğumuz son 3 yıldır veya daha uzun tarihi bir 
probleme bunu yaslayabilirsiniz, durumun bir yerlere benzetebilir miyiz 
teorileştirirken çabası içinde hiçbir iddia da taşımadan, yani mutlaka benze-
mektedir de demeden bir soru ortaya atıyor. Bireyselci bir hukuk sisteminde 
kendilerine asla yer verilmeyecek kavramlar hukukun içine bu şekilde halk 
birliği ve onun kamu düzeni ideolojisi içinde ele alınmıştır.

Biraz hukuk felsefesine aşina olanlar filozof Immanuel KANT’ın en 
önemli çabasının hukuk ve ahlâkı birbirinden ayırmak olduğunu hatırlar. 
Neden? Çünkü KANT der ki: “Dışsal olarak hukuk bir emirdir, zorlar 
sizi normuna uymaya, ama içsel olarak ona neden uyup uymadığınız 
çok önemli değil. O norma uymayı kuvvetle istemiyor olabilirsiniz, buna 
direnmek isteyebilirsiniz, onu değiştirmek isteyebilirsiniz. O nedenle ahlâkı 
norm alanından çıkarıyorum ki siz dışarıdan normu değiştirebilmek için 
bir mücadele verebilin, ama ben eğer hukukla ahlâkı iç içe getirir birbiri 
içinde eritirsem dikkat ederseniz bir norm, bir uygulama zaten mutlak 
olarak doğrudur. Ahlâk budur. Bir konuda norm ahlâk budur diyorsa, 
bizim onu dışarıdan değiştirmeye çalışmamız haliyle ahlâksızlık veya bu 
kamusal bir hayat memat meselesiyse hainlik olacaktır” Dinamik aslında 
bu iki alanı bir şekilde bilinçli veya bilinçsiz birbiriyle özdeşleştirmekten 
de kaynaklanıyor olabilir. Burada da dikkatle takip edelim, bir iddiam yok, 
böyledir demiyorum. Şöyle soruyorum: Eğer kanun otomatikman ahlâkiyse 
ve o kanunun kapsamı içinde oldukça geniş ve hatta muğlak uygulanma-
masında da bir sakınca görmemek gerekir. Çünkü eğer bu kanun örneğin, 
vatanı korumak için çıkarılmış ve ahlâk zemininde, etik zeminde mutlak bir 
doğruysa, bunu eleştirenin vatan haininden asla farkı kalmayacaktır. Dünya 
görüşü ve ideolojik açıdan doğru sebeplere dayalı olarak kanunlara içsel 
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bir sadakat duygusuyla uyulacaktır. Aslında ahlâk ve hukukun birleşmesi 
dinamiğini dönemimizde daha çok incelemeliyiz.

Pozitivizm görecelidir. Kanun egemence çıkarılmış, belki de bazen tabii 
ki çağcıl sosyal gerçeklik teorilerini de buna katarsak pozitivizme, bazı 
hak mücadelesi gruplarınca tabandan sesini hukuka yükseltecek biçimde 
normlaşmış, hâkimce de yorum etkinliğiyle dayatılan bir hukuk, ama aynı 
zamanda ahlâka, doğrunun ne olduğuna ilişkin dikkat ederseniz liberal 
pozitivist devlet, liberal demokrat devlet bir şey söylemez. Düşünce hürriyet-
lerini nefret suçlarında bile yer yer savunmasının nedeni de odur. Değerlere 
ve ahlâklara nötral, tarafsız bakmanın aslında bir gün bunların da egemen 
olabileceğine yönelik inancın veya biraz da naiflikle hani tırnak içinde 
liboşlar hep eleştiriliyor ya, naiflik olarak görülmesinin nedeni de odur. 
Libertarian demokratik düzen aslında bu ahlâklara göreceli bakar, ama bu 
bir vurdumduymazlık değil. Örneğin din özgürlüğünü tanıyan Batı Avrupa, 
Anglo Amerikan, Avustralya modernite içinde biraz da tabii kolonyalizmi eski 
hocam buraya sokmak lazım, ama her durumda ileri demokrat libertaryan 
sistemlerde özgürlükler tanınır, ama burada bir denge ve merhaleler sistemi 
ve özgürlüklerin kötüye kullanılması da bir taraftan engellenmeye çalışılır.

Aslında Naziler tam da liberal demokrasinin bu görececiliğini, bu taraf-
sızlığını, bu dünya görüşüne ve ahlâklara karşı tırnak içinde bir Nazi ideo-
logunun sözüyle söylüyorum, vurdumduymazlığını eleştirerek yola çıktılar. 
Onlara göre birey daha sonra gelecekti, ama kamunun bir düzeni, birlikte 
yaşamanın dayandığı ortak bir ahlâk, özellikle vatan, millet ve Sakarya’nın 
-diyeceğim- korunması için yekvücut olabilmemizi gerektiren soyut bazı 
kavramlar vardı. Bunları norm korumalıydı.

Myanmar Cumhuriyetinin çökmesinin nedeni ve ne oldu diye Almanya’da 
çok tartışılmıştır örneğin, sorun asla demokratik bir Anayasanın içsel pasifliği 
ve hareket kabiliyetsizliği değildi kanımca, bu benim kanım veya değerlere 
yönelik liboş bir vurdumduymazlık da değildi. Çünkü aslında libertaryan 
demokrasi değerlere dayanmıyor değildir. Sadece değerlere ilişkin bir tartışma 
öngörür. Yollar, prosedürler öngörür. Örneğin, şeffaflık, öngörülebilirlik, 
kamusal alan, birbirimizle diyalog kurabilme, kulak verme gibi aslında ahlâki 
değerleri biz tartışırken bizi bazı araç gereçle donatır. Şimdi bu donatı eksik 
miydi Myanmar Cumhuriyetinde? Kanımca hayır, ne eksikti? Demokratik bir 
devletin gücünden, yaşatılabilirliğinden ve temelde değerli olduğundan emin 
olmayan yurttaşlardı, bireylerdi. Aslında o Anayasanın, o liberal demokratik 
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Anayasanın içeriği içselleştirilmemiş, hiç ciddiye alınmamış, politik olarak 
da bu nedenle yaşatılamamıştır. Biz temel haklar ve hürriyetler düzenini 
bugün o düzenden feragat etmemize şaşacak derecede sahiplenmiş miydik 
acaba? Arifesinde bu değerler bizim günlük hayatımıza, ailemizin içine, 
apartmanımıza, sokaklara, bahçelere gerçek hakiki anlamda nüfuz etmiş ve 
hayat prensibimiz mi olmuştu? Tabii hukukla ahlâk birleşmesi bir çizgi, bir 
başka çizgi de ulusun hayatının tehdit altında olması ki bu bizi birbirimiz-
den çok ayıran bir şey temel hak ve hürriyetlerin korunması konusunda, 
Nazilerce sıklıkla kullanılan bir argüman, neticede Reich’ın olağanüstü 
halinin giderilmesine yönelik bir yetki kanunuyla her şey başladı, rejim 
değişti. Ulusun mukadderatını sarsan gelişmeler mutlak surette otoriter bir 
merkeze bağlanan aidiyet ve birlik ruhuyla karşılanmalıydı. Özellikle cephe 
şehre döndürülerek cephenin demokratik politika içinde çok önemli temel 
bir argüman çizgisi olmasına o dönemde özen gösterilmiştir. Yani asker 
artık demokratik siyasetin şehitleriyle, mücadelesiyle bizim mukadderatı-
mızı cephe ötesinde veya ulus içinde tehdit eden her türlü unsurla, dışsal 
emperyalistlerce veya içsel teröristlerce bizim şehir hayatımıza girmeliydi. 
Bugün eğer söylem analizini yıllardır kamuoyu tartışmalarında biraz daha 
dikkatlice yapacak olursanız medeni, yani Medine’yle ilgili olan, kendimizle 
ilgili olan buyurun efendim, hayır siz buyurun efendim anlayışının çekil be 
hain, ben mukadderatımı koruyorum, çünkü cepheyi kente taşıdım, kent 
hayatının içine taşıdım anlayışının egemen olduğunu da görebiliyorsunuz.

Salt 15 Temmuz değerlendirildiğinde bazı paralellikleri ben açıkçası 
gördüm. Burada özellikle tek millet, tek devlet, tek vatan ahlâki, şerefimiz, 
işgalden kurtuluşumuz, milli manevi değerlerimiz, ailevi yapımız, kamu 
düzenimiz, milli birlik ve bütünlüğümüz neredeyse en ufak normun içine 
fiilen sızmış, sızdırılmış durumdadır. Tabii ironik olarak da Türkiye’nin 
herhalde modern hukuk hocalarından en pozitivist sayılabilecek ironik bir 
şekilde Kemal Gözler Hocayı bile çıldırtanın ne olduğu konusunda aslında 
düşündüğümüzde bunu görüyoruz. Pozitivizm kalmadı ki kanun devleti de 
yok. Bu çok önemli, birazdan kanun devletinin olmamasını bir örf devletini, 
asıl siyasi bir örf veya teamül hukukunun özellikle siyasi yargılamalarında 
ve yargıç ve savcı yargılamalarında -özellikle bahsetmek istiyorum- kaldığını 
düşünebiliriz.

Şimdi dürüstlük, ödev duygusu, sadakat, birlik beraberlik gibi bazı kıy-
met verilen değerler aslında bazı dillere pelesenk edildiğinde ve o değerlerin 
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sahiplerinin bazı diller olduğunu düşünüldüğünde hep soyut kaldı. Aslında 
bunlar herkesin de kıymet biçtiği değerler, yani milli manevi değer varsa, 
vatan varsa, ulusal bütünlük, toprak varsa söz konusu olan aslında bun-
ların yıpratılması da olmak zorunda değil de, ama tabii önemli olan bu 
organizasyonun kanunların arkasında yatan bir ruh olarak o kanunların 
yorumlarına sızdırılmasında baskı aygıtlarının tek söz sahibi olmasıydı. O 
nedenle Hâkimler Savcılar Kurulu tahliyeye karar verirken bizimle istişare 
ediniz. Çünkü biz ahlâkın ne olduğunu bileniz. Siz hukuku bilebilirsiniz 
yargıçlar olarak, ama biz teamülleri, yani eğer biz Ceza Kanununda kıyas 
uygulayacaksak ki dönemimizde kıyas paşa paşa Ceza Kanununun içine 
sokulmuştur fiilen, eğer suç ve cezaları geriye yürüteceksek işlendiği zaman 
da suç olmayan, ancak bugün suç kabul edeceğimiz bir fiil keşfedeceksek, 
onu biz biliriz. Çünkü bu aslında kanun değil, pozitif bir metin değil, bu 
olması gereken, doğru olan mukadderatımız, korunmamız, kurtuluşumuz 
için gerekli olan denilmektedir. Tabii bu biraz teoriye yaklaşmaya çalışan 
kısmı çok uzatmak istiyorum. Bunu aslında iki paradigmada, hukuk, ahlâk 
ve özellikle cephenin şehre inmesi kategorisinde anlatmaya çalıştım. Ek 
ilave eksenler de düşünülebilir ve burada bir model de oluşturulabilir. Ben 
konuşmamın ikinci bölümünde aslında bunları bize tartıştıran neler var 
diye birden ben de eksenimi kaydırayım, somuta geçeyim.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurul-
madan önce Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı demiş ki: “Kimse totalitarizm 
tehdidi altında olmayan güvenli bir geleceğimiz olduğunu iddia edemez” 
Çok doğru, bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini kuralım. Bu acıyı 
yaşadık, ortak bir Avrupa bilinci oluşturalım. Bu bilinç tek başına İnsan Hak-
ları Avrupa Mahkemesiyle mi oluşturulacaktı, yoksa tarihin tekrar etmemesi 
için başka neler yapılabilirdi? Üçüncü eksenimiz olabilir, hani hukuk-ahlâk 
birleşiyor mu, cephe içeri mi girdi, ne oldu diye tartışırken birtakım eksenler 
de yaratmaya çalışıyoruz. Şu bilinç de vardı tabii: İnsanlık tarihi boyunca 
demokrasi ve temel hak ve hürriyetlerin korunması, demokrasiyle birleşik 
olarak anayasal devlet çok gençtir. Hatta bugün bizim ne kadar da dar bir 
temsil öngörülüyor. Realitede ideal demokrasi koşulları aslında yok diye 
eleştirdiğimiz o biçimci seçim, biçimci temel hak ve hürriyetler ve biçimci 
anayasal demokrasi dahi çok çok genç. Sezar’ın Brutus’çe katledilmesinden 
Amerika Birleşik Devletlerini kuran Bağımsızlık Bildirgesine kadar dünyada 
yüzyıllar boyunca bir demokrasi deneyimi yönetimsel olarak bugün bizim 
eleştirdiğimiz dar tanımı içinde dahi yok. O bakımdan hani demokrasiyi 
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böyle içtiğimiz, yediğimiz, hava gibi, su gibi kokladığımız doğal görmemize 
de biraz şaşmak lazım ve demokratik düzenlerin kesintilerini şaşkınlıkla kar-
şılamamıza da bazen şaşmak lazım gelebilir. Yine de bir ara parantez açmak 
istiyorum ve bu sözü biraz Allah Allah diye de cevap vermek istiyorum. Ben 
bir davadan bahsedeceğim. Aslında bu dava özelinde özellikle yargıç ve sav-
cıların yaşadıklarına da değinmeye ve neden yapılması gereken yapılmadı ve 
bundan sonra ne yapılabilir yargı bağımsızlığı adına konuşacağım. Aslında 
değerli yabancı gözlemcilerimizin gözlemlerine de imkân sağlamak gerekir.

Murat Arslan, Türkiye’de bağımsız demokratik cumhuriyetçi değerlere 
yaslanarak 2006 yılında Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kurulmuş 
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneğinin son başkanıydı. 23 Temmuz 2016’da 
bu dernek kapatıldı. Bir dönem on binlerce yargıcı üyesi olarak bünyesinde 
barındırmış, herkes YARSAV üyesi olmak için de çırpınmıştı bir nevi, ama o 
da içine cin sızdı ya da FETÖ sızdığı iddiasıyla kapatıldı. Tabii bu hepimizin 
yaşadığını tekrar etmek, bu argümanları tekrar tekrar, çünkü bunlar rasyonel 
argümanlar, bunlar işlemiyor, istemem. Bir OHAL Kanun Hükmünde Karar-
namesiyle birel işlem yapılabilir miydi? Gerekçesiz bir dernek kapatılabilir 
miydi veya bir kimse ihraç edilebilir miydi veya o ihraca dayalı gözaltına 
alınıp, tutuklanıp yargıç ve savcı güvencesinden yoksun bırakılabilir miydi? 
Bunları şu aşamada tartışmayacağım, ama onun son başkanı olarak gördüğü 
yargılama aslında biraz önce teorik kısımda söylediklerimi biraz dallandırıp 
budaklandırıyor. Avrupa Konseyi 2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü 
sahibi, bu ödül aynı zamanda Türkiye’de büyük bir rahatsızlık Türkiye’yi 
yürütmesinde, hatta bir dizi parlamenterde de büyük bir rahatsızlık yarattı. 
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından Avrupa’nın en önemli 
insan hakları ödüllerinden biri, kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinde 
verilirken sadece Ak Parti milletvekilleri değil, Cumhuriyet Halk Partisi-
nin parlamenter asamblede görevli temsilcileri de salonu terk etti. Çünkü 
mukadderatımız ve bir hain söz konusuydu. Çünkü onun adil yargılanıp 
yargılanmadığı, YARSAV’la kurulmuş değerlerin YARSAV üyelerince veya 
bunların kaçta kaçınca hâlâ onurla temsil edilip edilmediği değil, işte bu şehre 
inmiş cephe ve başka türlü bir ahlâk, haine karşı vaziyet almış bir birlik ruhu 
gündeme gelmişti. Murat Arslan’ı okumanızı ayrıntılarıyla tavsiye ediyorum.

Biz orada Sayın Heyete dedik ki: “Adaleti gerçekleştirmediğiniz kadar 
gerçekleştirmediğinizi de gösterdiniz” Hani tersi söylenir hep muhakemede, 
adalet yalnızca yerine getirilmekle kalmamalı, getirildiği de gösterilmeli. 
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Burada tam madalyon tersine dönmüştü. Çünkü en başta başından beri bu 
pek çok yargıç, savcı ve diğer kimselerin gözaltına alınmaları, tutuklanma-
ları ve tutukluluk devamı kararlarında devam eden bir formül, sadece bu. 
Kuvvetli suç şüphesi, kaçma, delilleri kararta tutuklama nedeni ve varsayılan 
suçlardan olması dosya kapsamı itibarıyla bu aşamada şüpheli hakkında 
adli kontrol tedbiri uygulanmasında tutuklamadan elde edilen faydanın 
sağlanamayacağının anlaşılması nedeniyle. Şimdi burada bir birey, burada 
bir pozitivizm, burada bir şey yok. Çünkü henüz HSK’yla istişare etmedim. 
Bu aşamayı ben herhalde öyle anlamak durumundayım. Bana henüz bir 
bilgi gelmedi. Bu aşamada sadece bunları söyleyebilirim. Bunu tek tek oku-
mayacağım, ama bir sosyoloji tezini andıran anketlerle olay başladı. Hâkim 
ve savcılara ve başka kimselere de master tezimi yazıyorum, bana hayatını 
nasıl sürdürdüğüne ilişkin -buradan bir Nazi kavramına geleceğim- hayat 
sürüşü hatası, sürüş hatası, hayat yolu hatası, ahlâk, bizim ahlâkımıza uygun-
suz kimselerle oturdun kalktın, bizim hayatımıza uygunsuz aboneliklerin 
oldu, bizim ahlâkımıza uygunsuz yaşadın perspektifine geçmek istiyorum. 
Okuduysanız ki kısa aslında, dikkat ederseniz kolektif sorumluluğu hemen 
hatırlayalım mı burada? Eşiniz, çocuklarınız, siz ailecek bizim ahlâkımızın 
ailesine uygunsuz şekilde, bizim yeni gelişen teamülümüze uygunsuz şekilde 
birtakım abonelikleri gerçekleştirdiniz. Bunlar on binlerce insana polis 
merkezinde değilse cumhuriyet savcılıkları makamlarında sorulmuş sorular.

Şimdi teorik çatıda, yanaşmaya çalıştığım teorik bir çatıda bir çatı oluş-
turduğumu iddia etmiyorum. Ne ne oldu, modellemek için bize ne yardımcı 
olabilir bakalım. Biz Murat Arslan yargılamasında hukuk devletinin panik 
devleti, Anayasanın ve anayasal temel hak ve özgürlüklerin anayasasızlaş-
tırma, kanunların kararname, kanuniliğin düşman ceza hukuku veya fail 
ceza hukuku, devlete karşı suçların partiye karşı suçlar aslında diğerlerine, 
parti zararına suçlara nazaran farklı değerlendirilmiştir. Bunu 50 dosyada ben 
istatistiki ve en azından o 50 dosyayla sınırlı olarak saptadım. Söz konusu 
partinin yararıysa tahliye ve beraat daha çabuk gelebiliyordu. Muhakeme 
teamüle, yargısal yorum bürokratik yoruma HSK örneğini düşünün, bizimle 
istişare etmediniz. Gerekçelendirme biraz önce örneğini verdiğim şablonlan-
dırma, hukuk ortak hukuksuzluk adını verdiğim işte o saat 03.00’te adliyenin 
en üst katında toplanıyoruz, bundan kelli 17-25’i mi milat alacağız, yoksa 
milat daha geriye götürülebilir mi tartışıyoruz biçiminde bir yaklaşımın 
egemen olduğunu gözlemledik. Hakikat parodi oldu. Bu parodiyi ben 
en çok Selçuk Kozağaçlı’nın yargılanmasında yaşadım. Gözlemlediğim, 
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notlarını aldığım Selçuk, Çağdaş Hukukçular Derneğinin başkanı, kapatı-
lan Çağdaş Hukukçular Derneği, devrik Çağdaş Hukukçular Derneğinin 
başkanı avukat, o da uzun yıllardan beri Silivri’de bu kere mahkûm. Onun 
da dosyası Murat Arslan gibi aslında boş, ama Selçuk’ta ilginç olan şey 
gerçekten bir Woodville veya Burlesk, aslında biraz böyle sistemle alay da 
edecek şekilde sistemin unsurlarının mışcasına çok ilginç karakterlerce temsil 
edilmesi ve burada bir şaşkınlık ve komedi etkisi yaratılmasıdır. Örneğin, 
külotlu çorap, külot giymiş kadınlar asker miğferleriyle Burlesklerde dans 
edebilirler. Aslında Burlesk’in veya tersi olabilir, Burlesk’in biraz şey yönü 
de vardır, iki yüzü ortaya çıkaran yönü de vardır. Hani halk toplanmıştır 
seyretmeye, ama sanki halk seyredenler eğer yeterince derin bakıyorlarsa, 
birazcık burada parodi olduğunu, böyle bir şeyin olmayacağını görebilirler. 
Selçuk Kozağaçlı’nın bir döneme yakın, 1000 m2’ye yakın bir mahkeme 
salonu hayal edin, yüzlerce avukat sıralara vuran sanki Meclis’teyiz hayal 
edin, savunmasını yapamadan sözü kesilerek mahkûm olduğu gün son söz 
verilmeden dışarı atılan bir sanık hayal edin ve herkes dışarı atıldıktan sonra 
da mahkemenin kapısının kilitlendiğini, ara verildikten sonra avukatların 
salona giremediğini ve kapalı kapılar arkasında birden bire mahkumiyet 
kararı verildiğini hayal edin. Aslında Murat’ta bir eksikle aynı şeyler oldu. 
Çünkü biz de son duruşmada bir dizi hak ihlalleri nedeniyle mahkemenin 
tarafsızlığını yitirdiğini ve reddetmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Reddet-
tikten sonra istifa da etmiştik. Aynısı Selçuk’ta da oldu, avukatlar istifa ettiler 
ve fakat sanık avukatsız kalındı denmedi. Ne oldu? Çünkü onun normatif 
zemini daha önce kurulmuştu. Avukatsız kalabilir, son söz verilir biter, geçer 
gider diye ceza verilmişti.

Burada tek tek döndürmemek için bu ikinci tabloyu hep beraber sundum. 
AİHM kararları onlara uymama, ahlâk-hukuk aykırı ortadan kalkması, 
Bakanlar Kurulu, TBMM, Cumhurbaşkanı, dosya inceleme kısıtlılık, ale-
nilik gizlilik, bireysel sorumluluk kolektif sorumluluk, bir üst mahkemece 
değerlendirme itirazlarının hayır, sonraki numara. Sonraki numara çok 
ilginçtir, çünkü kararı verenle eş düzeydedir. Kararı verenle eş düzeyde 
bir mahkemenin bir itiraz merci olarak esamisinin okunamaması gerekir. 
Nitekim okunamadı da, genellikle emme basma tulumla biçiminde oldu. 
İddianame tahminname, ihbarname, erbabı kalem sehv bir kalem, erbabı 
kalem konusunda söylemi analiz etmek çok önemli. Çünkü bir dizi dos-
yaya baktığınızda, incelediğinizde ben aşağı yukarı 50-100 arası, hepsini 
tamamen bitiremedim, ama dosyayı akademik olarak inceledim. Eskisine 
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nazaran çok iddia içinde de değilim, ama çok fazla yazım hatası, çok fazla 
kes-yapıştırdan kaynaklanan dikkatsizlik, çok fazla problem gördüm imla, 
ifade açısından, bu acele ne, niçin bu yanlışlar, neden bu Türkçe problemi, 
kes-yapıştırılırken neden bu unutulmuş? Örneğin, vefat etmiş, intihar etmiş 
yargıç cezaevinde hakkında neden tutuklamanın devamı, tutukluluğun 
devamı burada onun ölümünden sonra bir grup insanla birlikte çıkarılmış 
sorularını sormak durumunda kalmıştım. Heyet SEGBİS, yani heyet önüne 
getirilme SEGBİS ve teknoloji, yüz yüzelik kuvvetli şüphe emare, yüz yüzelik 
SEGBİS özür dilerim, heyet naip üye, örneğin Murat’ın davasında bir dizi 
tanık X kentinde, Y kentinde, Konya’da, Van’da orada burada ısrarlarımıza 
rağmen, mahkemeye getirelim ısrarlarına rağmen dinleniverdi, ama birkaç 
duruşma böylece kaybedildikten sonra tamam dendi, tekrar getirelim. Başka 
kentte dinlendiği zaman tanıklar, özellikle itirafçı tanıklar avukatların oraya 
gitme şansı da çok kolay olmadı. Bazıları tanık peşinde koştu, birbirleriyle 
whatsapp’laştı, şu dinleniyormuş, yerime gider misin, bu tanık naip üyeyce 
dinlenecekmiş. Şimdi naip üyeyce dinlenme biliyorsunuz talimat mahkemesi 
tavşanının suyunun da suyu, yani mahkeme bir mahkemeye Konya’daki 
diyor ki: Benim tanığım var, Konya’da sen dinleyeceksin. O da diyor ki: 
Peki ağam, benim de bir üyem var, tanığı odasına çağıracak, o dinleyecek. 
Bir mahkeme salonun ortadan kaldırılması profili. Burada naip üyenin 
tırnak içinde yıldızlaştığı bir dönem, odasında tutuk devam incelemeleri 
yapan, tanık dinleyen, vicahilik prensibinin söz konusu olmadığı bir yal-
nız, ıssız naip üye diyeyim. Kısa süreler uzun süreler, tanık, itirafçı tanık 
özellikle pişmanlık, açık tanık gizli tanık dönüşümü, müzakereye çekilme, 
aslında fısıldaşma yazacaktım oraya, çoğu zaman siyasi ceza yargılamalarında 
çok heyeti müzakereye çekilmeyecek misiniz diye uyarmak durumunda 
kaldığımız da bir dönemdi. Yani aramızda fısıldaşırken müdafi burada 
tamam fısıldaşıyorsunuz, ama kalkıp gitseniz bir 5 dakika, bir otururmuş 
gibi yapsanız, adaletin sadece yerine gelmediği değil, hani geliyormuş gibi 
gösterilse fena olmaz mı dediğimiz de bir süreçti. Mahkeme süreçlerine 
tabii istihbarat notlarımız, emniyet hâkimiyeti, Ceza Kanununu bilmemek 
-buraya geleceğim- akıl okuma, yani ahlâkımızı, teamülümüzü bilmemeyi, 
biz o dönemde neydik, sen bizden miydin, değil miydin iyice kafana bunu 
sokmamış olmayı bilmemek mazeret sayılmaz. Masumiyet karinesi ters 
çevrildi çoğu zaman, suçsuzluğumuzu ispatlamaya çalıştık. Örneğin, Murat 
Arslan’a şu konselasyonun hepsinde bütün bir yargılama boyunca adil yargı-
lamayı da etkileyecek şekilde sıkıntı yaşatıldı diyebilirim. Yöneticilikten de 
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dava açılıyor özellikle Murat Arslan, Selçuk Kozağaçlı gibi karakterlere ve 
kâh mahkûm da edilebiliyorlar, kâh edilmiyorlar. Murat’ın durumunda biz 
suçsuzluğumuzu ispatlayarak yöneticilikten beraatı almıştık. Hakeza cezae-
vinden eşine yazdığı mektuplar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten de 
ayrıca yargılandığı zaman yine suçsuzluğumuzu ispatlamaya yönelik bir ruh 
anlayışı içinde mücadele vermiş, yine beraat. Devam ediyor konstelasyon, 
izge, suç ve cezalarda kanunilik ve kıyas yasağının fiilen ortadan kalkması, 
17-25’in milat sayılmaması nedeniyle özellikle emarelerin, hayat sürüşü 
kusurlarının, hangi düğüne gittiğinin, nerede oturup kalktığının, hangi 
derneklere, gazetelere abone olduğunun, neredeyse hangi okula gittiğiniz, 
çocuklarının hangi okula gittiğinin neredeyse çok eskiden 2000’li yıllardan 
beri değerlendirilmesiyle pratikte suç ve cezaların geriye yürümezliğinin de 
aşıldığına biz tanık olduk. Bu özellikle 17-25’i milat alacağız-almayacağız, 
şuydu buydu anlayışını geçersiz kıldı.

Bir de şunu söyleyeyim: Bir örgüt terör örgütüyse, bir suç organize 
suçsa şüphesiz asla bu ne zaman suç örgütü oldu diye sorulmaz. Hepimizi 
hakikaten kandırmış olabilir. O yüzden ben şu argümana rasyonel olarak 
katılmıyorum: Suç örgütü ne zamandan beri suç örgütü oldu? Zaten gizli 
bir örgüt bu, yani ihtimal 80’li yılların başından beri suç örgütüydü, ama 
mesele onun ne zamandan beri suç örgütü olduğu değil, o örgüte bağ-
ladığınız bireylerin o örgütle bağlarının özellikle geçmişe yönelik olarak 
geçmişte meşru sayılmış eylemlerine yönelik olarak geriye yürütülür şekilde 
kurulması. Bu bireyselci pozitivizmi aşan bir ahlâkla biz kabul edelim 
etmeyelim, bir örfle ancak mümkün oldu. Aslında taksirli bir terör suçu 
kategorisi fiilen yaratıldı. Yani terör örgütü olduğunu bilmen gerekiyordu. 
Yeterince araştırma yapmış olsaydın çocuğunu o okula göndermezdin. Yete-
rince bizi dinlemiş olsaydın dikkat ederseniz bunlar taksir, kusurla ilgilidir 
ve nasyonel sosyalistlerin önemli bir özelliği daha var. Kast anlayışını failin 
kusuruna taşımayı ve kast aslında ahlâkla hukuku birleştirirken kasıtla 
taksiri de birleştirmeyi başarmışlardır. Teorileştirmeye çalışırken bunu da 
göz önünde bulundurmamız gerekir. Netice ceza hukuku bu biraz önce 
söylediğim konuya bağlıyorum, yani hangi zararı verdin, ne oldu, senin bir 
eylemin var mıydı, o eylem neye yol açtıdan biz hazırlık hareketine yönelik 
bir irade, yani Willens Strafrecht hazırlık hareketinin failin beyninde az 
çok tahayyül edilebilir bir aşamasının cezalandırma için yeterli sayılmasını 
gördük. Yargıç güvencesinin fiilen geçersiz kılınması şüphesiz bunu, bütün 
bu enstrümanları kolaylaştırdı. Gençlerimize umudumuz olarak, sebebimiz 
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olarak saygımız sonsuz, sevgimiz de öyle, ama dönüşümde burada yaşlı ve 
tecrübeliden genç ve ikbal arayan bir profile dönüş olduğunu da görüyoruz 
atamalarda, kazandırmalarda veya mesleğin kabullerinde, burada şüphesiz 
yaşlının her durumda gence nazaran tercih edilmesini bahsetmiyorum. Tam 
tersini bahsediyorum belki, bunun zıt anlamlısını, gencin ve ikbal duygusu 
içinde politik olarak etkilenebilirliğe daha açık olan arkadaşımızın otoma-
tikman daha doğru, daha evla sayıldığı bir dönüşüm burada var. Kavram 
bulutu yaratıyorum. Hukukun halk ruhu, halk değerleri olarak hep siyasi 
ceza hukuku bağlamından bahsediyorum. Tabii ki adi ceza hukukunda 
yine de buna benzer dönüşümler yaşadık, ama bu kadar dramatik olmamak 
gerekir. Siyasi ceza yargılamalarında dönemimizin bahsediyorum. Şehrin, 
kentin cephe olarak ifade edildiği, uzmanlaşmanın avama yayma olarak 
ifade edildiği, düalist, yani partinin belirli bir idari mercideki komiserinin 
kanunca o idari mercii idare etmeye çalışan kimselerce denetlendiği bir 
sistem. Hayat-hürriyet-mülkiyet, şeref-toprak-devlet, birisi liberal değerler, 
diğeri daha aslında komünüteryan, ama dönüşen yeni değerler. Ortak hayat 
için ceza hukuku, savaş aracı olarak ceza hukuku özel önleme, genel önleme, 
eylem hayat sürme kusuru ve bir örnek Murat’ın davasından: Biz anladık 
da siz niye anlamadınız diye bir tanığa veyahut sanığa soru soran bir heyet. 
Oyunu görmediniz mi, YARSAV’a niye üye oldunuz? Açıktı, üye oldum 
diye cevap vermek çok yeterli değildi. Futbol maçına niye gittiniz ya? Maç 
oynanıyordu, ben de bilet aldım gittim demek yeterli değil.

Şöyle bir Ceza Kanunu düşünün, bu gerçeklikti tarihte: Her kim ki 
kanunun suç saydığı veya makul halk anlayışına göre cezayı hak eden bir 
davranışta bulunur, cezalandırılır. Kanunca uygulanabilecek bir şey bula-
mıyorsak temel fikri kendisine en iyi şekilde uygulanabilecek kanuna göre 
cezalandırır. Kıyasın normlaştırıldığı bir sistem, bu tabii Türk ceza siyasi 
yargılamalarında böyle olmadı, ama nasıl oldu? Fiilen bunu çıkardığımız 
bir sistem oldu. Kanun sadece rehberdir özellikle terör suçlarında, bu reh-
beri eline alan yargıç aslında belirli bir teamüle göre niye o futbol maçına 
bilet aldığını, bunun bizim ahlâkımıza çok da uymadığını sanığa soran bir 
uygulayıcıdır.

Biraz istatistik vereceğim. Hâkim, savcı yargılamaları rakamları İngilizce 
istatistik, çünkü resmi istatistikler yayılmıyor çok düzenli olarak, 15.000 
gözaltı 4.500 tutuklu, burada beraatlar da var. 2 344’e 534 az bir rakam 
değil, ama beraatların çoğunluğunda en az bir yıl tutukluluk sürelerinin 
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olduğunu da hâkim ve savcılar açısından özellikle gözetmemiz gerekir. Burada 
aslında fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu döküm teorik biraz önce ortaya 
koyduğum paradigmaların bir şeyi, bitirirken ne yapılabilir konusuna daha 
sonra döneceğimi söyleyeyim. Sadece bunu size göstermek istedim. Yani bir 
şeyler yapabiliriz belki, belki de hiçbir şey yapamayız. O da var, çünkü bizler 
aslında şu bu 10 tane, 15 tane, 20-25 tane sosyal psikologun da gösterdiği 
gibi yargılarımızda çok kolay ilkesizleşebilen, otorite figürlerine boyun 
eğebilen, yazı tura atarak gardiyan olmuşsak gardiyanın söylediğine kapılan, 
mahkûm olmuşsak mahkûm gibi davranan, ama sadece yazı ve turayla bu 
ruhu edinen bir türüz de, öldürünceye kadar birisine elektrik vermemiz 
gerektiği bir kere otorite olduğunu, doğru şeyler söylediğini kabul ettiğimiz 
bir figür bize söylemişse, bizler içinde belki şu salonda ben de dahil bulunan 
kimselerin yüzde 95’i o elektriği öldürünceye kadar verecektir. Kriminolojik 
ve sosyal, psikolojik deneyler öyledir ki o elektriği vermeyi reddeden ancak 
yüzde 5’tir veya en fazla yüzde 10, çok eğitilmiş, Nazilikten arındırılmış, 
zorla anaokulundan beri dayanışma, insani değerler, haysiyet, onur zorla 
belletilmiş ve uygulaması yapılmış toplumlarda yüzde 15-20’ye çıkabilir. 
Biraz insanın trajik konumu ve sosyal psikolojiyle ilgili durumdadır.

Belki iki cümle, burada hâkim ve savcılar özelinde bu teorik çatı aslında 
ciddi bir tanıklamasını da buldu. Bunların tamamı itirafçı tanıklarla veya 
yüklendikleri dönemlerde suç sayılmayan ve zaten yargısal olarak da delil 
kabul edilebilmeleri rasyonel olarak sıkıntılı olan bir uygulama indirmeleri 
veya indirdiklerinin bireysel olarak ispatlanamaması, ama en azından değil-
lenememesi de nedeniyle mahkûm da oldular. Bazı rakamlar da vereceğim. 
Tabii cezaevi bağlamından pek bahsetmedim, ama süreç içinde intiharlar 
var, vefat edenler var cezaevinde, 6 rakamı veya 10’a yakın olduğu da bazı 
çevrelerce ifade ediliyor. Bu kısmen cezaevi koşullarından, kısmen dayana-
mamaktan, cezaevinde ailesi bulunanlar için cezaevine gidip dönerken trafik 
kazası geçirenlerin oranlarının yükseldiği iddiası içindeyim. Bir araştırmacı 
olsam bunu da incelerdim. Çünkü özellikle OHAL döneminde cezaevi 
ziyareti özellikle stresli, olağanüstü stresli bir durumdu. Buna belki tartış-
malar sırasında değinebiliriz ve özellikle Av. Hüseyin Aygün meslektaşım 
tarafından bazı rakamlar da sunuldu. Bunları somut olarak tartışmalar 
sırasında sunabilirim. Tecrit uygulamasına, hücre uygulamasına kaç kişi tabi 
oldu, hâkim ve savcılarda 680 rakamını vermiş kendileri, işte şu anda 100 
civarında hâlâ hücrede yüksek hâkim, eski yüksek hâkim olduğu söyleniyor. 
Anayasal güvencelerin etkisiz bırakılması Alparslan Altan kararı örneğinde 
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AİHM kararının uygulanmamasının nokta-i nazarını gösterdim. Bu da 
önemliydi. Ben sizlerden geriye dönerek Anayasa Mahkemesi Genel Kurul 
kararını Altan’a ilişkin okumanızı rica ediyorum. Burada da aslında dedi-
ğim bir ahlâk vardı: Sen yanlış davrandın, o ahlâka riayet etmedin. Şimdi 
norm o bizim ahlâkımız oldu, bunu bilmen gerekiyordu. Senin hakkında 
dedikodular var ve bunlar ciddi dedikodular biçiminde özetlenebilecek bir 
genel kurul kararı vardı.

Son cümleyi bütün bakın, çok fazla şey söyledim. Bunları artık kapatıyo-
rum. Son cümlemi şöyle söylüyorum: Bu hiçbir zaman ulusun mukadderatını 
ilgilendiren bir tehlikenin var olmamış olduğunu bu sunumum veyahut 
aslında bu çetenin organize suç örgütünün odağında bulunanlar açısından 
bunun bir proje olmamış olduğunu, 80’li yıllardan beri, özellikle 12 Eylül 
1980 darbesini takip eden 82 Anayasasının politik, kültürel, sosyoekonomik 
iklimince özendirilmemiş olduğunu iddia etmiyor. Bir tarihsel gerçekliktir 
bahsettiğimiz suç örgütü diyelim, terör konusunu şüphesiz ayrıca tartışmaya 
belki açmak gerekir, ama bu tarihsel gerçekliğin liberal bireyci pozitivist 
mantıktan buna gösterilen reaksiyonun hangi dönüşümleri yarattığını ben 
göstermeye çalıştım. Murat Arslan için tahliye istiyoruz kamu vicdanında…

Tabii en başta misafirlerimiz Yargıç Heinlein ve Yargıç Heggdal’i saygıyla 
selamlıyorum. Oslo ve Duesseldorf ’tan aramıza katıldılar. Bu son 3 yıldır 
herhalde Türkiye’ye 10-15. gelişleri, her seferinde MEDEL Avrupa Demok-
rasi ve Özgürlükler İçin Yargıç ve Savcılar Birliği, Uluslararası Yargıçlar Bir-
liği, Yeni Yargıçlar Derneği ve bir dizi Fransa’dan Norveç’e, Finlandiya’dan 
Avustralya’ya kadar on binlerce yargıcı temsil eden örgütler adına MEDEL 
18.000 yargıcı temsil ediyor. Çeşitli davaları Türkiye’de izlediler. En başta 
adil yargılanma haklarıyla ilgili gözlem, değerlendirme ve rapor sunumu 
etkinliklerinde bulundular. Aslında her ikisinin de son derece kapsamlı 
Türkiye’de izledikleri yargılamalara, en başta Murat Arslan’a olmak üzere 
değerlendirmeleri yayınlanmış durumdadır.

Şimdi saygıdeğer Ingrid Heinlein’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet ediyorum.

Ingrid Heinlein “Avrupa’nın Dava İzlemesi ve Dayanışması Sanıklar ve 
Müdaafiler Açısından Bir Sorun mu?: Uluslararası ve Avrupa Yargıç ve Savcı 
Birliklerine Kabul Krizi Olarak YARSAV Başkanı Murat Arslan Davası 
Gözlem Notları” başlıklı bildirisini İngilizce olarak sunmuştur.
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Öykü Didem AYDIN – Yargıç Heinlein’e çok teşekkür ediyoruz gözlem 
ve izleme etkinlikleri ve bunları sorgulayan yaklaşımı, değerlendiren yakla-
şımı için, Yargıç Heidi Heggdal Oslo hâkimi, ceza mahkemesi hâkimi, o da 
dava izleme ve gözleme etkinliklerinden bahsedecek Türkiye’de, buyurunuz.

Heidi Heggdal “Norveçli Bir Yargıç Gözünden Türkiye’de Yargıç ve Savcı 
Yargılamaları: Bir Dava Gözlemcisinin Notları” başlıklı bildirisini İngilizce 
olarak sunmuştur.

Öykü Didem AYDIN – Her iki konuşmacıya da çok teşekkür ediyo-
ruz. Topluluk içinden acaba Sayın Ayşe Sarısu Pehlivan’la Leyla Köksal’a 
konuşmak isterler mi, bir şeyler söylemek isterler mi diye sormak isterim. 
Sorularınızı almak isteriz.
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Türkiye’de Yargıç ve Savcı Örgütlenme Özgürlükleri:  
YARSAV-Yargıçlar Sendikası-Yargıda 

Birlik Süreçleri ile Dönemin İddianame ve 
Yargılamalarında “Yargıç ve Savcıların Mesleki 

Örgütlenmesinin Kriminalize Edilmesi”

Av. Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

(1). Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun Ankara Barosu Başkanlığı’na 
Kutlama Mesajı:

Öykü Didem Aydın (Oturum Başkanı) – Saygıdeğer Ömer Faruk 
Eminağaoğlu İzmir’de son derece acil bir nedenden ötürü katılamadılar. 
Bir mesajları var. Ömer Faruk Eminoğlu’nun şahsına, mesleğine, bizlere 
rehberlik ettiği yargı, yargıç, savcı onur ve haysiyetine herhalde en yakışacak 
kimse onun mesajını sizlere sunmak için saygıdeğer yargıç Yargıçlar Sendi-
kası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan Sayın Başkandır, kendisini Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’nun mesajını sizlere sunmak üzere kürsüye davet ediyorum.

Ayşe Sarısu Pehlivan – Merhabalar, ben de Ankara Barosuna ve sevgili 
yönetimine bu güzel bir etkinlik yaşayacağız, yaşamaya başladık. Her salonda 
dolu dolu geçen çalışmalar var, çok keyifli bir şekilde izleniyor. Öncelikle 
tebrik ve teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi Avrupa’daki yargıç meslektaşlarımızla 
da burada bir araya getirmelerinden ötürü ayriyeten teşekkür ediyorum. 
Çünkü onların bize söyleyecekleri şeyler çok önemli, her ülkede yargı farklı 
boyutta krizler yaşıyor. Onların söyleyeceklerini can kulağıyla dinleyeceğiz 
ve belki bizim sorunlarımızı aşmakta da bir ışık olacaktır. Ben önce Başka-
nımın, Kurucu Başkanımın mesajını okumak istiyorum.

“Ankara Barosu Başkanlığına,

Uluslararası Hukuk Kurultayı 1. gün saat 16.00 oturumu

Sayın Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Sayın Kurultay Oturum 
Başkanı Öykü Didem Aydın, tutuklu müvekkilimle ilgili olarak İzmir Bölge 
Adliye Mahkemesinde Gezi davasındaki Ocak 2020 tarihinde başlayan 
duruşma aralıksız biçimde hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle konuşmacı 
olduğum oturumda bizzat hazır bulunamayacağım. Konuşma metnimi 
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yazılı olarak sunmak durumunda kalmış bulunmaktayım. Çok önemli bir 
hukuk etkinliği olan Kurultaya katılmayı istememe rağmen ortaya çıkan bu 
mesleki mazeretimin anlayışla karşılanmasını beklerim. Sizlere, katılımcı 
ve izleyicilere en içten dileklerimi iletirim. Saygılarımla” şeklinde bir mesajı 
var. O burada olsaydı eğer YARSAV’la birlikte, Yargıçlar Sendikasının ve 
bir önceki YARGI-SEN sürecini size dolu dolu anlatacaktı. Oturum Baş-
kanımız eğer uygun görürse ben de bu konuda hazırlıksız olmama rağmen 
anlatabileceğim şeyler var, anlatmak isterim.

Öykü Didem Aydın – Sayın Başkan, aslında tartışmalar sırasında uygun 
görürseniz söz alıp değerlendirmelerinizi sunmanız bizleri çok memnun eder. 
Size uzunca söz vereceğimize söz verebilirim. Burada çok değerli yoldaşlarım 
da var diyeyim ben artık, bizler Murat Arslan hukuk mücadelesinde birer 
yoldaş olduk. Kapatılan YARSAV veya devrik YARSAV genel sekreteri Leyla 
Köksal yargıç burada, yorumlarıyla sunumlarımızı zenginleştirirse çok çok 
memnun oluruz.

(2). Konuşmacıya ilişkin bildiri metni Bilim Kurulu’na ulaşmadı-
ğından yayımlanmamıştır.
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Norveçli Bir Yargıç Gözünden  
Türkiye’de Yargıç ve Savcı Yargılamaları:  

Bir Dava Gözlemcisinin Notları

Oslo Yargıcı Heidi HEGGDAL
Norveç Yargıçlar Birliği Üyesi  

International Commission of Jurist Üyesi

Konuşmacıya ilişkin bildiri metni Bilim Kurulu’na ulaşmadığından 
yayımlanmamıştır.
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Avrupa’nın Dava İzlemesi ve Dayanışması 
Sanıklar ve Müdafiler Açısından Bir Sorun 
mu?: Uluslararası ve Avrupa Yargıç ve Savcı 

Birliklerine Kabul Krizi Olarak YARSAV Başkanı 
Murat ARSLAN Davası Gözlem Notları

Yargıç Ingrid HEINLEIN
Uluslararası Yargıçlar Birliği, Demokrasi ve  

Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği Temsilcisi

Konuşmacıya ilişkin bildiri metni Bilim Kurulu’na ulaşmadığından 
yayımlanmamıştır.
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“OLAĞANÜSTÜ HALDE YARGIÇ 
SAVCI YARGILAMALARI” OTURUMU 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Öykü Didem AYDIN

Konuşmacılar: Heidi HEGGDAL, Ingrid HEINLEIN

Öykü Didem AYDIN (Oturum Başkanı) – Her iki konuşmacıya da 
çok teşekkür ediyoruz. Topluluk içinden Acaba Sayın Ayşe Sarısu Pehlivan 
ile Leyla Köksal’a “konuşmak isterler mi, bir şeyler söylemek isterler mi?” 
diye sormak isterim. Sorularınızı almak isteriz.

Ayşe SARISU PEHLİVAN (Yargıçlar Sendikası Başkanı) – Merhabalar. 
Ben Yargıçlar Sendikası Başkanıyım. İzmir Karşıyaka yargıcıyım. Bugün 
buraya öyle çok keyifle geldim. Hasta olarak geldim aslında biraz ama hem 
Heidi’yi, hem Ingrid’i görmekten gerçekten keyif aldım. Çünkü onları 
burada görmek, bizim Türk yargısının yalnız olmadığını, kaderiyle baş 
başa bırakılmayacağını hissettiriyor bana. O yüzden bu duygu için tekrar 
teşekkür ediyorum.

Evet, gerçekten ülkemizde çok ciddi yargımızın çok çok büyük sorunları 
var. Ama bu sorunlar çok çok yeni sorunlar da değil. Çok uzun yıllardan beri 
devam eden sorunlarımız var ve her yıl katmerlenerek devam ediyor. Buna 
son zamanlarda, 2016’dan sonra da darbeyle birlikte ihraçlar ve tutuklamalar; 
arkasından çok yeni genç meslektaşların mesleğe kazandırılmaları, mesleğe 
başlatılmaları; siyasetten konumlandırılmaları... Bunu herkes basında da 
sıkça herhalde yazılarla takip ediyor. Yani siyasetin dizayn ettiği bir yargıyla 
baş başayız. Ben de bu yargının uygulayıcısıyım. Açılış konuşmasında Öykü 
Hocamın söylediği gibi, evet maalesef tacizci yargının bir mensubuyum 
şu an. Ama ben bu yargının tacizci yargıdan kurtulması için mücadele 
eden bir sendikanın başkanıyım. 2006’yla başlayan yargıdaki örgütlenmeyi 
başlatan grup içerisindeyim. Örgütlenmeyle ancak yargıdaki sorunların 
aşılabileceğine inananlardanım. Ama çok maalesef tabii ki bu 2006 ile 
beraber, “siyasetin önünde gerçek anlamda hukukun nasıl işler kılabileceği 
anlatılmaya başlanıp, gerçekten bir bağımsız ve tarafsız yargı nasıl olur, 
nasıl inşa edilir?” denmeye başladığı anda siyaset tam da karşısına bu yargı 
örgütlerini almaya başlayıp, yargıyı kriminalize etmeye başladı. İşte açılışla 
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beraber hakkında açılan kapatma davaları, sonrasında yargının içerisinde 
aslında tabii ki çok çok eskiden beri de var olan ama toplu belki Avrupa’da 
bu tabii bilmiyorum belki de böyle bir cemaat yapılanması bilinmediği için, 
böyle bir cemaatin varlığı da kabul edilemez. Ama böyle bir Fethullahçı bir 
grubun yargıya girmesiyle beraber tamamen şekil değiştiren ve 2006’dan 
sonraki bu herkesin yeni yakından bildiği Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KCK 
davaları, Devrimci Karargah davaları, onlarla birlikte yargıda “ne oluyor?” 
dedirten süreç başlamıştı ve sonrasında da işte malum darbe ve arkasından 
şu an pek çok genç meslektaşın yargı içerisinde görevlerini -yani yeni yeni 
öğrenerek diyeceğim- yapmaya çalıştıkları bir durumdayız.

Sorun hepimizin sorunu, sorunu birlikte çözmek zorundayız. YARSAV’ın 
kazanımlarına sahip çıkmak zorundayız. Örgütlerimize sahip çıkmak zorun-
dayız. Çünkü siyaset dediğim gibi tamamen kendisine karşı, kendisini 
şekillendirmek istediği bir yargı içerisinde muhalif ses olarak gördüğü için 
YARSAV ve arkasından Yargı-Sen’in kapatılması, sonrasında da Yargıçlar 
Sendikası üyelerine karşı yapmış olduğu disiplin soruşturmalarıyla, hiç 
olmayacak liyakatsiz atamalarla Yargıçlar Sendikası’nda tüketme tercihinde 
bulundu. Ama buna rağmen yine sendika faaliyetlerine devam ediyor. Ben 
tabii ki sizi anlıyorum; bu MEDEL’in bize... Ingrid gerçi epey bir açıklama 
yaptı bu konuda, MEDEL bizi yalnız bırakmayacakmış. Teşekkür ediyoruz 
öncelikle ama keşke MEDEL kendi üyelik talebimizi de kabul etseydi, Yargıda 
Birlik ile bizi eşdeğer tutmasıydı. Yargının en azından buradaki sorunlarına 
bir çözüm getirme anlamında bir istişaremiz olabilirdi. Zaman zaman bir 
araya gelip onların da şimdi pek ülkedeki yargı örgütleri MEDEL’e üye tabii 
ki; pek çok ülkede, pek çok sorunlar var. Oradaki sorunların çözümündeki 
hani o deneyimlerden belki bizler faydalanarak bu yollardan, olumsuz 
şeylerden çıkış yolları üretebilirdik. Umarım bir kez daha gözden geçirir 
MEDEL bu konudaki kararını. Tekrar bir başvuru yapmayı düşünüyorum 
ben en azından başkanlığım süreci içerisinde.

Hakikaten dünyada her şey çok farklı bir faşizan yönetime doğru giderken, 
yargının orada kendisini koruyabilmesi ve hukuk devletinin tüm kurallarıyla 
işleyebileceği bir düzenin kurulması için hep birlikte bir çalışma yapmamız 
gerekiyor. Dünyadaki sorunlar, bizdeki de sorunlar. Bizde birazcık daha, 
tabi daha birazcık daha yoğun yaşanıyor. O yüzden ben umut ediyorum, 
umudumu tüketmek istemiyorum. Devam edeceğiz çalışmaya ve birlikte 
işbirliği yapmaya da her zaman hazırız.
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Buraya kadar geldiğiniz için gerçekten yine bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Sizleri burada görmek güzel. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.

Öykü Didem AYDIN (Oturum Başkanı) – Çevirmen arkadaşlarımıza 
saygı, selam, muhabbet göndererek iş hukuklarını ihmal etmiyoruz. Sayın 
Başkan’ın birçok oturum ,Sayın Yönetim Kurulu üyesinin gezdiğini de 
biliyoruz. Aslında oturum sonrası da bir araya gelebiliriz diye koridorda 
birebir sohbetlerle. Bu çok daha iyi olacak.

Eğer yorum yapmak isteyen son olarak kimse yoksa belki Murat ARS-
LAN tabii yargıç, bir devlet memuru aynı zamanda, kamu görevlisi. Bir 
avukat kadar, 150-200 sıralara pat pat pat pat vuran Silivri’deki o hayal, 
yargıçlar için söz konusu olmadı. Tarihe iz bırakma anlamında da salonları 
dolduran bir yargıç kalabalığı olmadı. Sizler oradaydınız, sendika, YARSAV 
eski yönetimi ve topluluk bilinci burada tabii avukatlardan farklı gelişti. 
Aslında bir şey demeye çalışıyorum. Dayanışma kanallarının dediğiniz gibi 
örgütlü artırılması gerekiyor, Murat ARSLAN ve benzerlerin...Buyurunuz. 
Son olarak alalım.

Av. Ahmet SAYGILI (Ankara Barosu) – Ahmet SAYGILI, Şu an Ankara 
Barosu’na kayıtlı avukat olarak görev yapıyorum. 2016 yılında Danıştay Tet-
kik Hakimiydim. Ben de ihraç oldum. 17 Temmuz 2016’da önce gözaltına 
alındım; 4 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandım ve 7,5 ay tutuklu 
kaldım. Daha sonra hakkımda -2 yıl sonra- iddianame düzenlendi ve içi 
boş bir iddianame ile yargılama yapıldı. Geçen sene 2019 Ocak’ında birinci 
duruşma ve Mayıs’ta ikinci duruşmada beraat ettim. Sonrasında da karar 
İstinafa gidilmeden kesinleşti.

Bu süreçte, yani bu yaklaşık 3,5 yıllık süreçte şunu gördüm: Yani gaze-
tecilerin yargılamasında bir yargıç, gazetecilerin bir dayanışması; Barış 
Akademisyenleri yönünde yine ulusal ve uluslararası bir dayanışma; daha 
sonrasında çeşitli meslek gruplarıyla, özellikle avukatlar yönünden yine bir 
müthiş bir dayanışma -ki olması gerektiği gibi bütün bu saydıklarım meslek 
gruplarında- bizim handikabımız şöyle oldu: Biz, meslektaşlarımız eliyle 
bu süreci yaşamış olduk maalesef ve bu süreçte meslektaşlarımız bırakınız 
destek olmayı, yani gölgelerinden korkar hale geldiler. Yani bir şekilde yok 
saydılar bu süreci, yani bizleri yok saydılar. Şu an şunu gördüm ki, en azından 
uluslararası düzeyde yalnız olmadığımızı bu süreçte gördük. Ulusal düzeyde 
yalnız bırakılmış olsak da...
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Öykü Didem AYDIN (Oturum Başkanı) – Teşekkür ederiz. Buyurunuz.

Leyla KÖKSAL (YARSAV Önceki Genel Sekreteri) – Leyla KÖKSAL. 
Kapatılan YARSAV’ın, kapatıldığı varsayılan YARSAV’ın son genel sek-
reteriydim. “Yalnız bırakıldık” dedi, “uluslararası destek var yanımızda” 
dedi. Evet, sesinizi uluslararası platforma biraz da biz taşıdık. Yani bizim 
kuruluştaki amacımız neydi? Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, hukukun 
üstünlüğü, insan hakları bu çerçevede ve derneğin amaçlarından biri de 
aslında haklarından en çok mahrum olanların yargıç ve savcılar olduğu. İnsan 
hakları savunucularının güvencesi, yargıç ve savcılar; insan hakları ihlallerinde 
bu iddiaları tespit edecek ve karar verecek olan karar verecek olanlar, yargıç 
ve savcı ama yargıç ve savcıların güvencesi yok. Güvencenin olmadığını da 
zaten darbeden sonra gördük. Evet, burada çıkıp bağıramıyoruz ama emin 
olun sesiniz Avrupa’dan duyulduysa bu YARSAV’ın uluslararası örgütlere 
üye olması ve orada yürüttüğü mücadeleler sayesindedir. Biz raporlarımızı 
hazırladık, sunduk. Birçok davayı takip ettik. Ben bizzat sırf YARSAV üyesi 
olduğu için hakkında hem tutuklama, hem hakkında dava açılan insanların 
duruşmalara gidip tanıklık yaptım. Beraat kararları aldık. Çünkü onların 
yargılanması, tutuklanması, ihraç edilmesinin arkasındaki nedenlerden biri 
de YARSAV üyeliğiydi; bugün bu konuda çok tartışıldı. Yani bir derneğe 
üye olmak da tek başına bir suçlanmak ya da ihraç edebilmek için gerekçe 
olarak kabul ediliyordu. O kadar da yalnız değilsiniz ve evet, o kadar güçlü 
ses çıkartamadık. Çünkü zaten karar verecek olanlar da, yargıç ve savcılardı 
ve biz onlarla aynı zeminde çalışıyorduk. Sesimizi yasal platformlarda, üyesi 
olduğumuz uluslararası örgütlerde duyurmaya çalıştık. YARSAV her zaman 
“ne hükümet, ne cemaat?” dedi. Halen de aynı şeyi söylüyoruz ve mücadeleye 
devam edeceğiz.Hepinize teşekkür ediyorum.

Öykü Didem AYDIN (Oturum Başkanı) – Çok teşekkür ederiz. Tabii 
burada gayri resmi süreçleri hiç unutmamak lazım. Tarih bunları da ileride 
memurların hatıralarından yazacak herhalde. Bir takım yargıç ve savcıların 
meslektaşlarının dosyalarını inceleyip, HSK nezdinde kurdukları; onları 
kurtarmak için diyeyim, yani adil yargılanma yaşasınlar diye temasları 
burada haddimi aşacak mıyım “SCHINDLER’ler” diyerek bilmiyorum. 
Çünkü gerçekten çok boş dosyalar da vardı ve bazı insanlar açısından medeni 
cesaretle, HSK’yla, başka çevrelerle temas kurmak, gayri resmi ikna etmeye 
çalışmak dahi bir mücadele. Leyla KÖKSAL bunun eski YARSAV üyeleri 
bakımından çok örneğini verdi.
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Devam etmek üzere gerekirse oturumumuzu kapatıyoruz.

Sayın Başkanımıza, Baromuza, Bilim Kuruluna, değerli katılımcılara; 
en başta bizleri burada yalnız bırakmayıp Avrupa’dan kalkıp o Oslo’dan, 
Duesseldorf ’tan böyle tebliğleri uzun zamanda hazırlanarak, iletişimde 
hep kalarak, yargılamaları yıllarca izleyerek, destek vererek, yanımızda olan 
Avrupa hukuk ailesinin parçası olduğumuzu, Avrupa Konseyi’nin kurucu 
ülkesi olarak bu değerlere bağlılığımızı, hem bizlere hatırlatan, hem de bir 
ortak bilinci bizlerle paylaşan arkadaşlarımıza, sayın yargıçlara teşekkür 
ediyorum. Sağ olun, var olun.
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KHK Rejimi ve Medeni Ölüm

Dr. Dinçer DEMİRKENT

Giriş

Türkiye’de resmi olarak ilan edilen olağanüstü halin öncesinden başlamış 
bir “fevkalede hal ”[1] yönetimi, yani bir istisna dönemi hüküm sürüyor. Bu 
tebliğde yapmaya çalışacağım şey, anayasal bir statü olarak olağanüstü hal 
rejimi ile söz ettiğim fevkalede hal arasındaki ayrımı göstermek. Medeni 
ölüm kavramının Türkiye’ye nasıl uyarlandığını ve bir ceza olarak nasıl 
uygulandığını anlamak için böyle bir ayrımı yapmanın, bu ayrımın farkında 
olarak kavramı kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün içinden 
geçtiğimiz anayasal-siyasal düzeni kavramak için de bu ayrıma ihtiyacımız 
var. Dolayısıyla siyaset bilimi ve hukukun kesiştiği, birbirine geçtiği bir 
anayasal momentte; egemenlik kavramının, klasik haliyle devreye girmesi 
gerektiğini baştan söylemem gerekecek. En klasik haliyle: Yaşama ve ölüme 
karar verme yetkisi olarak egemenlik.

Olağanüstü halin mantığı klasik cumhuriyet düzeninin diktatörlük man-
tığından türetilmiştir. Kökeni Roma Cumhuriyeti’ne kadar gider. Cumhu-
riyet, kendini ortadan kaldırabilecek, düzeni tehdit edecek bir tehlike ile 
karşılaştığında ve bunu olağan kurumları ile çözemiyorsa tüm yetkilerin 
olağanüstü bir yönetime diktatöre devredilmesiyle tehlikeyi yaratan olayın 
ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu amaç için belli bir süreyle yetkili kurul-
lar, yetkilerini devreder. Diktatörlük kurumu nasıl cumhuriyeti korumak 
içinse süre de onu korumak içindir. Yani cumhuriyet geçici süre ve meşru 
amaç sınırlamalarını getirerek kendini yetkileri devralan diktatöre karşı da 
korur. İşin paradoksal yanı da buradadır, cumhuriyet kendini korumak için 
diktatörlük kurumuna yer vermiş, aynı zamanda kendini kendi yaratığı olan 
diktatörden de korumak gereğini öngörmüştür.

[1] Burada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Burak Öztürk’ün 
Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen OHAL ve Sonrası Seminerlerinde yaptığı ayrımdan 
ilham aldığımı söylemem gerekir. Öztürk, OHAL’den bağımsız bir olağanüstülük 
durumunun varlığına ilişkin bir uyarıda bulunmuştu. 
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Bu paradoks[2], fevkalade hallerin modern anayasalarda normlaştırılmasıyla 
çözülmeye çalışılmıştır. Birçok modern anayasa siyasal birliğin tehlikeye 
düştüğü anlara ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler de yürütme 
gücüne olağan düzende kullanamayacakları bir yetki ve gücü olağanüstülüğü 
yaratan durumun gereği, konusu, süresi ve bölgesi ile sınırlı olarak yapma 
imkanı tanır. Modern devlet-temsili devlet kurgusunun temeli olan yaşam 
hakkının, insan onurunun insan hakları içindeki göstereni olan işkence 
yasağının fevkalede hallerde dahi sınırlanamayacağına ilişkin hükümler de 
modern anayasalarda yerini almıştır. Dolayısıyla anayasal bir statü olarak 
olağanüstü hal ile bunun sınırlarını aşan olağanüstülük ayrımından önce 
ona temel olacak bir ayrıma daha başvurmamız gerekecektir: Olağan hal 
ve olağanüstü hal.

Bu basit ve kurgusal ayrımın ilan edilmemiş bir fevkaladelik ve anayasal 
statü olarak olağanüstü hal ayrımı bakımından büyük bir önemi var. Yalın 
biçimde söylemek gerekirse olağan hali tam bir yasallık alanı, kurulu düzenin 
tüm unsurlarıyla sürdüğü bir an olarak düşünürüz. Her şey kurulu iktidarın 
kavramlarıyla tanımlanır. Örnek vermek gerekirse, bu düzen içinde seçim-
lerde halktan değil, halkın düzen içindeki kurulu hali olan seçmen kavramını 
daha çok duyarız. Demokratik meşruluğa ilişkin sorunlar tartışmaların parçası 
olmaz. Çünkü yasallık, kurulu anayasal düzen içinde seyreder.[3] Anayasal 
düzen değil, bu düzene göre kurulmuş iktidarlar sorgulanır ve test edilir. 
Olağanüstü hal de bir anayasal kurumdur. Yani kurulu düzen içinde değer-
lendirmek gerekir. Fakat olağanüstü hal, onu yaratan yani anayasal düzeni 
tehlikeye atan durumla birlikte değerlendirildiğinde meşruluk sınırlarına 
daha yakındır. Aynı örnekten yola çıkarsak, birden seçmen yerine halk/millet 
gibi kurucu kavramlara daha çok ihtiyaç duyulur. Yasallık alanının sınırları 

[2] Ece Göztepe, The permanency of the state of emergency in Turkey The rise of a 
constituent power or only a new quality of the state? Z Politikwiss, 2018. Göztepe 
makalesinde bu çelişki bağlamında Türkiye’de olağanüstü hal rejimini incelemektedir. 
Göztepe siyaset felsefesinin içinde çok kısa bir yolculukla bu paradoksun düşünsel 
kavranışını özlü biçimde göstermiştir. 

[3] Schmitt Yasallık ve Meşruluk’ta, yasamacı devlet ile demokratik meşruiyeti karşı 
karşıya getirir. Yasallık, yasamacı devlet içinde olağan olanın, normun temel olduğu 
kurulu bir düzeni anlatır. Meşruluk düzlemi ise hep olağanüstü bir alanı, egemenlik 
alanını tarif eder. Weimar döneminde Cumhurbaşkanı’nın egemenlik yetkisinin 
kaynaklandığı demokratik meşruiyet bakımından 48. maddedeki olağanüstü yetkileri 
egemenlik bağlamında anlaşılmalıdır. Legality and Legitimacy, çev. Jeffrey Seitzer, 
Duke University Press, Durham ve Londra, 2004.
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zorlanır, meşruluk alanına doğru akan bir süreç vardır. Fakat kurumlar işler, 
olağanüstü halin anayasada yani kurulu düzende çizilen sınırlarının aşılma-
ması için gerekli kurumlar işlevlerini yerine getirir. Türkiye’de olağanüstü 
halin anayasal rejiminden örnek verirsek, idarenin yapabileceklerinin sınırını 
Anayasa’nın 15. ve 119. maddeleri çizmiştir.

Gerçek anlamda egemenlik ve meşruluk sorusu ise bu sınır aşıldığında 
başlar. Yani olağanüstü halde anayasal sınırlar aşılır, hatta siyasal birliğe, 
somut anayasal düzene ilişkin temel kararlar sorgulanmaya başlarsa, ana-
yasal düzeni ve onun sağladığı güvenceleri anayasal normları herhangi bir 
yasaya indirgeyecek bir anayasasızlaştırma süreci varsa? Bu durumda artık 
anayasal sınırlardan tamamen arındırılmış bir egemenlik durumundan söz 
ederiz, egemenin anayasal sınırlarından kurtulması çıplaklaşması yurttaşı 
da haklarından arındırır, yurttaşın siyasal toplum içindeki hayatını Gior-
gio Agamen’in kullandığı kavramı ödünç alarak söylersem çıplak hayata[4] 
dönüştürür. Çıplak hayat, Türkiye’deki medeni ölüm kavramının kazandığı 
anlamla egemenlik bağlamında kesişir, hayata ilişkin kararı verme yetkisi 
bağlamında.

Bu nedenle KHK rejiminin hayatımıza soktuğu “medeni ölüm” uygula-
masına geçmeden önce Türkiye’de olağanüstü hal ve fevkaledelik ayrımını 
anayasal meşruluk ve egemenlik bağlamında ele alarak 20 Temmuz rejiminin 
temel niteliği üzerinde durmak gerekir.

1. Türkiye’de 20 Temmuz Rejiminin Niteliği

20 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal ile başlayan sürecin anayasal 
bir statü olarak olağanüstü hal olmadığına ilişkin basit bir tez ileri sürece-
ğim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in tarihiyle 
andığım 20 Temmuz Rejimi[5], sürmekte olan bir fevkalede halin kurumsal 

[4] Agamben, egemen karşısına insanı koyduğu, egemenliği yurttaşlığın sınırlarının 
ortadan kalktığı bir belirsizlik mıntıkasına yerleştirdiği eseri “Kutsal İnsan” adlı 
eserinde Yunancadaki hayata ilişkin kavramlara dikkat çeker. Bios ve Zoe; yaşamın 
belirli bir formu ve çıplak yaşam arasındaki farkta egemenliğe ilişkin güçlü bir kavrayış 
vardır. Bios, bios politikos yani, politik yaşam gibi formlar için kullanılırken, zoe 
çıplak yaşamdır, sadece yaşamak için gerekli ihtiyaçların karaşılandığı bir hayattır, 
çıplak hayattır. Agamben modern egemenliğin çıplak hayat üzerinde işlediğini güçlü 
biçimde iddia eder. Kutsal İnsan, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, 2017.

[5] Bu kavramı Kerem ALTIPARMAK ve Murat SEVİNÇ ile birlikte kaleme aldığımız 
“Atipik KHK’ler ve Daimi Hukuksuzluk”, İHOP Bilgi Notu, 2018, metninde 
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zeminini oluşturmuştur. Bunun ilk eldeki kanıtı, 20 Temmuz Rejimi içinde 
gerçekleştirilen 16 Nisan 2017 Anayasa Plebisitidir. Cumhuriyetin anayasal 
düzenini korumak için ilan edilebilecek bir anayasal kurum olan olağanüstü 
hal düzeni içinde siyasal birliğin somut formu, yani anayasaya ilişkin temel 
karar değiştirilmiştir. Basit bir hükümet sistemi değişikliği olarak görüle-
meyecek olan bu değişikliğin demokratik katılım imkanlarının son derece 
kısıtlı olduğu bir düzende gerçekleştiğini söylemekle sınırlandırmıyorum 
söylediğimi. Venedik Komisyonu’nun 16 Nisan öncesi yayımlanan görü-
şünde[6] dile getirdiği koşulların uygunsuzluğu ve değişikliğin sonuçlarına 
ilişkin açık kaygılardan öte bir meseleden bahsediyorum. “Bir olağanüstü 
hal yönetiminin, anayasayı korumakla görevli iken anayasaya ilişkin temel 
kararı değiştirme yetkisi var mıdır? ” sorusunu soruyorum. Bu sorunun bu 
biçimde sorulmamış olmasında anayasayı değiştirenin olağanüstü hal yöne-
timi değil, türev kurucu iktidar yetkisini bölüşen cumhurbaşkanı, parlamento 
ve seçmenler olduğuna dair naif fikrin etkisi olduğunu düşünmüyorum. 
Bu sorunun bu biçimde ve güçlü bir siyasal soru olarak sorulmamasının 
20 Temmuz öncesinde oluşan fevkaledelik olgusu olduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla sorunsalı kurarken 20 Temmuz Rejimi içinde anayasal statü 
olarak olağanüstü halin sınırlarının aşılıp çıplak bir egemenlik olgusuyla 
karşı karşıya kalmamızın ötesine geçip, 20 Temmuz’un öncesinde anayasal 
sınırların ötesine geçen bir rejimin inşa edilme sürecine dönmek gerekir.

Türkiye’de siyasal iktidarın anayasal sınırlarından kurtulma sürecinin 
kritik tarihi olarak 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa Referandumunu 
alacağım. 12 Eylül 2010’da sembolik bir tarihte gerçekleştirilen Anayasa 
Değişikliği Referandumu 12 Eylül darbesiyle hesaplaşma temasında bir 
kampanyaya dönüştürülmüştü. Aynı dönemde darbeci faşist cunta üyeleri 
hakkında bir iddianame yazılmış, bu da Türkiye’nin demokratikleşme 
sürecinde bir köşe taşı olarak görülmüştü.[7] Fakat dikkatli anayasa hukuk-
çularının gözleri anayasa değişikliğinin içeriğine odaklanmıştı. Bu anayasa 
değişikliğinin yargıyı Fethullah Gülen çetesinin eline teslim edeceğine ilişkin 

kullanmıştık. 
[6] CDL-AD (2017)005-e https://www.venice.coe.int/webforms/

documents/?pdf=CDL-AD(2017)005-e
[7] İddianamenin bizzat kendisi, davanın göstermelik olacağını ortaya çıkarmıştı. Marksist 

kavramlar için kaynak olarak internetteki bilgilere başvuran, Yunanca sözcüklerin 
Latince kökenli olduğuna ilişkin ilk sayfalarda hatalarla başlayan bir ciddiyetsizlikten 
bile kavranabilecek bir ciddiyetsizlikten söz ediyorum. 



Dr. Dinçer DEMİRKENT

183Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

uyarılar dile getirilmişti. Fethullah Gülen mezardaki ölüleri referandumda 
evet oyu kullanmaları için çağırmış, Erdoğan da referandumun ardından 
ona teşekkürlerini sunmuştu.[8] Aynı yıl kamu personeli giriş sınavında 
şaibenin zirveye çıktığı yıldı; sonradan ortaya çıkan soru çalma hadisesinde 
dönemin başbakanı olan Erdoğan iddiaları sınavı terörize etmek olarak 
yorumlamıştı.[9] 20 Temmuz 2016’da iki yıl sürecek olan resmi olağanüstü 
halin ilanının sebebi olan 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin 2010 
yılındaki durumları böyleydi.

2010 Anayasa değişikliklerinin ardından Türkiye hızlıca yeni anayasa 
çalışmalarına başladı. 2007 yılında Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığın-
daki bir kurula hazırlatılan yeni anayasa taslağı, çöpe atılmıştı. 2011 yılında 
bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Kurulan mekanizma, demokratik 
anayasaya yapım yöntemlerini barındırıyordu, bir uzlaşma komisyonu kurul-
muş, demokratik bir biçimde toplanan yüzlerce öneri tasnif edilmişti. Peki 
gerçekten öyle miydi? Dikkatli anayasa hukukçuları komisyonun kuruluş 
biçimini ve olağan TBMM’nin kurucu iktidar vasfı taşıyıp taşımadığını 
tartışma konusu yaptılar.[10] Uzatmadan söyleyeyim, mesele başkanlık gibi 
kritik bir meseleye geldiğinde masa devrildi. Fakat masa devrilmeden önce 
komisyon 1982 Anayasası’nın artık geçerli olmadığını deklare etmişti. Bu 
açıklama uzlaşma komisyonu ile sınırlı kalmadı. 2010’daki kampanyadan 
başlayarak itibarsızlaştırılan anayasa İçişleri Bakanı tarafından uygulanma-
yacak bir darbe anayasası, Başbakan tarafından uyulmak zorunda olmayan 
bir anayasa olarak tanımlanmıştı. Artık iktidar yetkilerini anayasadan alan 
kurulu bir güç olarak yasal sınırlarda değil, meşruluk düzlemine taşımıştı. 
Demokratik meşruluğu olduğu sürece her şeyi yapabilirdi. Bugünlerde unut-
turulan ama dönemin en çok öne çıkan kavramının milli irade olduğunu 
hatırlayınız. İktidar plebisiter bir diktatörlüğün yollarını döşemişti. Bunun 
için sürekli olarak aşılması gereken bir kriz ve o krizi çözebilecek bir liderin 
halka onaylatılmasına dayanan plebisiter bir rejimin zemini hazırdı artık.

Türkiye’nin anayasal düzeni bakımından bir diğer kritik tarih 2013 
Gezi Direnişidir. Türkiye bu süreçte demokratik meşruiyetin güçlü bir 

[8] https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39462061
[9] https://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/2010daki-kpssnin-ibretlik-

hikayesi-1017081/
[10] SEVİNÇ, Murat, “Anayasaların doğumu: TBMM yeni bir anayasa yapabilir mi?”, 

Toplum ve Bilim, sayı.123, 2012.
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biçimde sorgulandığı tarihsel olaylara sahne olmuş, kurucu iktidarın başka 
bir zeminde oluştuğu yeni bir fevkaledeliğin sınırları zorlanmıştır. Ardından 
gelen ve her biri Erdoğan’ın onaylanması için gerçekleşen üç seçimin sonun-
cusunda, 7 Haziran 2015’te AKP’nin tek başına iktidarını kaybetmesiyle 
plebister diktatörlüğün koşullarının da sınırlarına girilmiş ve fevkaledelik 
durumu bir zor çemberine bürünmüştür. Türkiye’nin içinden geçtiği kanlı 
bir sürecin ardından 1 Kasım’da AKP tek başına iktidar olmuş, Anayasa 
delinerek milletvekilleri tutuklanmış, terör ve beka söylemi çerçevesinde 
demokratik kanallar tıkanmaya başlamış, olağanüstü halden önce Türkiye 
askeri güvenlik bölgeleri ilanı ile sokağa çıkma yasakları ve benzeri tedbir-
lerle insan haklarına ilişkin ciddi kısıtlamalara gitmiş ve Birleşmiş Milletler 
raporlarıyla tespit edilen ağır insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. Bu süreçte, 
barış için akademisyenler bildirisi ortaya çıkmış ve ileride bahsedeceğim 
“medeni ölü” kavramı, 20 Temmuz’un öncesinde gündemimize girmiştir.

15 Temmuz’da devletin içine sızdırılmış siyasi-dini-ticari bir cemaatin faili 
olduğu darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal bu koşullarda 
ortaya çıkmış, anayasasızlaştırılmış bir ülkede, fiili rejimin kurumsallaşma 
adımları da güçlü bir biçimde bu dönemde başlatılmıştır. Dolayısıyla 20 
Temmuz Rejiminin olağanüstü halin anayasada yer alan konu ve sebep ve 
süre gibi sınırlandırmalarla kendini bağlı görmemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 
bu konuda karar verme yetkisini kendinde görmemesi sadece 20 Temmuz 
sonrasında ortaya çıkan durum bağlamında değerlendirilemez. Türkiye 
bundan öncesine bağlanan bir fevkalede hal rejimi içerisindedir ve resmi 
olarak olağanüstü halin kalkmasının ardından da bu fevkaledelik ortadan 
kalkmamıştır. Türkiye anayasal kuralların idari tedbirlerce ortadan kaldı-
rılabileceğini birçok örnek ile yaşayan anayasasız bir rejim halindedir. İşte 
sınırlandırılmamış bir egemenliğin, anayasallık vasfını yitirmiş bir devletin 
karşısında yurttaşlık vasfı elinden alınmış, haklarından arındırılmış çıplak 
bir hayat kalır. Medeni ölüm cezasının Türkiye’deki KHK rejimi içindeki 
anlamı budur.

2. KHK’ler ve Medeni Ölüm

20 Temmuz’da ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte Türkiye açıkça anaya-
sal sınırlarından arındırılmış bir KHK rejimine geçti. Anayasa Mahkemesi’nin 
de Olağanüstü Hal KHK’lerini hiçbir koşulda denetleyemeyeceğini karara 
bağlayınca rejim artık sirenlerin seslerini duyduğu anda kendinden geçen 
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Ulysses kadar sınırlarından kurtulmuştu. Çok meşhur olan kış lastiği düzen-
lemesi de dahil olmak üzere önemli miktarda mevzuat değişikliği KHK’ler 
aracılığıyla yapıldı. Tabii olağanüstü niteliği gereği geçici olması gereken, 
tedbir niteliğinde olan ve tehlike yani olağanüstü hali yaratan durum ortadan 
kalktığında kendiliğinden ortadan kalkması gereken KHK’ler aracılığıyla 
kalıcı düzenlemeler yapılması da olağanüstü hal değil, yukarıda açıklamaya 
çalıştığım fevkaledelik ile ilgiliydi, bu fevkaladeliği yaratanın ise somut 
anayasal düzenin değiştirilmesi düzleminde, yasallık sınırlarını aşan bir 
egemenlik momentinde gerçekleştiğini biliyoruz.

İki yıl süren resmi olağanüstü hal boyunca çıkarılan KHK’ler ile 135.147 
kamu görevlisinin adı KHK ekli listelerine adları yazılarak görevlerine son 
verildi, pasaportlarına el kondu, bir daha kamu görevinde çalışamayacakları 
hükme bağlandı. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’nda fişlendi ve özel 
şirketlerde çalışmalarının da önüne geçilmeye çalışıldı.[11] İşte Cem Küçük’ün 
barış için akademisyenler bildirisi açıklandıktan hemen sonra kullandığı 
medeni ölüm kavramının 20 Temmuz Rejimi içinde kullanılmasını bu 
uygulamada, tedbir niteliğindeki önlemlerin kalıcı bir cezalandırma işle-
vine dönüşmesinde buluyoruz. Elbette bu uygulama iktidar kanadından 
gelen “ağaç kabuğu yesinler” benzeri ifadelerle sembolik anlamını, fişleme, 
damgalama, seçilme hakkı dahil olmak üzere yurttaşlık giysisinden soyulma 
ile besleniyor. Medeni ölü kavramı fiziki yaşama sahip olan fakat hukuki 
olarak yaşamayan bir bedene işaret ediyor. Kavramın tarihine gittiğimizde 
Eski Yunan ve Roma’dan beri kötü şöhret ya da murdar-kutsal kavramıyla 
ilişkisini görüyoruz. Roma’da sacer kavramı mahkemeye çıkma, oy kullanma, 
askere alınma, kamusal alanda konuşma yapma gibi hakları olmayan, kendisi 
ile temas etmenin yasak olduğu ama öldürmenin cezalandırılamayacağı bir 
hayatı,bedeni karşılar. Avrupa’daki Cermenik kavimlere kavramın uyarla-
ması yasadışı sürgün hayat olarak geçmiştir. İngiliz teamül hukukunda da 
vatandaşlık hakkını kaybetmeye, mülkiyet, evlilik vs. gibi hakları kapsaya-
cak biçimde dönüşmüştür.”[12] Medeni ölüm, bir cezalandırma tekniğidir 
ve doğrudan doğruya egemenliğin karşısında haklarından arındırılmış bir 

[11] Ayrıntılı bilgi için bkz. 21 Temmuz 2016-20 Mart 2018 Olağanüstü Hal 
Uygulamaları, Güncellenmiş Durum Raporu, İnsan Hakları Ortak Platforumu, 
17 Nisan 2018. https://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2018/04/
Ola%C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC-Hal_17042018.pdf 

[12] SMILEY, CalvinJohn Nagel, Existing but not Living: Neo Civil Death and the 
Carceral State, Dissertation, City University of New York Graduate Center, 2014.
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çıplak hayat yaratır; Türkiye’de son üç yıldır on binlerce kişinin ağaç kabuğu 
yemekle cezalandırılması, çalışmalarının, seyahat haklarının, sosyal güven-
lik haklarının, mahkemeye erişim haklarının, evlat edinmelerinin, seçilme 
haklarının engellenmesi medeni ölüm cezasının yıkıcı bir örneğidir. OHAL 
sürecinde yayımlanan raporlardan yurttaşlık haklarından arındırılarak, her 
şeyin yapılabilir olduğu bedenler haline getirilmenin örnekleriyle doludur. 
Anayasasızlaştırılma süreci ile birlikte anayasa statüsünü yitiren Anayasa-
mızın 13. maddesinde yer alan hakların özüne dokunulmaması ilkesine 
de uluslararası insan hakları hukukuna da açıkça aykırı olan medeni ölüm 
cezasını nasıl anlamlandırmak gerekir?

Elbette ki yine doğrudan rejim meselesiyle bağlantılı olarak Olağanüstü 
Hal boyunca Anayasa Mahkemesi’nin de içtihadını değiştirerek OHAL 
KHK’lerinin maddi anlamda OHAL KHK’si olup olmadığını da denetle-
meyeceğini ilan ederek hükümete güvence vermesiyle 13. madde tamamen 
devreden çıkmış oldu. Yani hükümet hiçbir denetime tabi olmadan hakları 
sınırlandırma ya da kaldırma kudretine sahip oldu. Hatta 15. maddede ola-
ğanüstü haller için sayılan sınırlar da denetlenebilir olmaktan çıktı. OHAL, 
egemenlik ve karşısındaki çıplak insan hayatı arasındaki ilişkinin zemini 
olarak anayasal statünün ötesinde bir –Agamben’in kavramı ile söylersek- 
“belirsizlik mıntıkası” olarak inşa edildi.

Türkiye’de on binlerce insanı medeni ölü haline getiren uygulamalar 
OHAL’in resmi olarak sonlanmasının ardından çıkarılan kanunlar aracı-
lığıyla sürdürülüyor. Başta yaptığımız ayrıma geri dönersek anayasal statü 
olarak olağanüstü hal ve olağan hal arasındaki ayrım, anayasasızlaştırma 
sürecinde oluşan bir fevkaladelik içinde ortadan kaldırılmış durumda. Bu 
fevkaladeliğin yarattığı belirsizlik alanı içinde yaşamaya terkedilen, “beden 
olarak yaşayan ama hukuki varlığı hükümsüz kılınmış” on binlerce insan 
ise dahil olduğumuz bölgesel hukuk sisteminde açıkça yasaklanmış medeni 
ölüm cezasına çarptırılmış durumda.
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OHAL’den İtibaren Hak İhlalleri,  
Ulusal ve Uluslararası Koruma 

Mekanizmalarının ve Avukatların Rolü

Av. Saniye KARAKAŞ
Diyarbakır Barosu

Konuşmacıya ilişkin bildiri metni Bilim Kurulu’na ulaşmadığından 
yayımlanmamıştır.
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“Rejimin” Devamında Güvenlik Soruşturmasının 
İşlevi ve Elverişlilik Durumu

Av. Ziynet ÖZÇELİK
Ankara Barosu

Konuşmacıya ilişkin bildiri metni Bilim Kurulu’na ulaşmadığından 
yayımlanmamıştır.
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“OHAL’DE SİVİL ÖLÜM VE KORUMA 
MEKANİZMALARI” OTURUMU 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Kerem ALTIPARMAK

Konuşmacılar: Dinçer DEMİRKENT, Saniye KARAKAŞ, Ziynet 
ÖZÇELİK

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Sadece bir 15 dakikamız 
var soru-cevap için, toplu alacağım üç soru varsa, yemeğe gidiyorlar ya o 
yüzden, çok soru soracaksanız bilmiyorum tabii, üç soruyu alalım, ondan 
sonra bakalım. Lütfen soruyu soracak arkadaşlar isimlerini, bağlı oldukları 
kurumları bildirirlerse kayıt alınıyor daha sonraki yayın için, şimdi sorusu 
olan varsa hemen hızlıca alalım.

Ömer AKÇELİK – Benim sorum çok kısa Saniye Hanıma olacak. Bah-
settiğiniz OHAL raporuna nereden ulaşabiliriz? Az önce internetten araş-
tırma yaptım, sadece İngilizcesini bulabildim. Türkçeye çevrildi demiştiniz, 
yayınlandı mı, yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak, nasıl ulaşabiliriz 
bu rapora?

Saniye KARAKAŞ – Evet, üç gün önce yayınlandı Türkçesi, web sitemiz-
den ulaşabilirsiniz. Türkiye insan hakları daha gerçi İngilizce olarak girmeniz 
gerekiyor. “Turkish litigation supports project” diye girerseniz oradan web 
sitemize ulaşabilirsiniz.

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Başka soru?

Veysel DİNLER – Hitit Üniversitesi. Pasaport yasakları tabii ki bu medeni 
ölümün önemli parçalarından biri, bir de İçişleri Bakanlığının lütfu getirildi. 
Bu konuda da birkaç Anayasa ve hukuki değerlendirme isteyeceğim.

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Son bir soru daha varsa 
alalım, yoksa buyurun.

Salondan – Sayın Hanımefendi başvuruların İngilizce olacağını belirtti. 
Bu da hak arama özgürlüğüne bir kısıtlama değil mi diye sormak isterim.
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Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Bir soru daha varmış. O 
tabii sadece Birleşmiş Milletlerdeki başvurular için, orada bir çeviri imkanı 
yok. Mali şeyde haklısınız tabii de, hak arama özgürlüğü.

Salondan – İki soru soracağım. Sizler hukukçular olarak, akademisyenler 
olarak Türkiye’nin genel durumu itibarıyla umutlu musunuz, umut var mı? 
Genel bir soru, ikinci olarak da acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
komisyonlar, Birleşmiş Milletler, bu kuruluşlar acaba gerçekten tarafsız mı, 
acaba onlar da birtakım siyasi dengeler ve güç dengelerine göre mi hareket 
ediyor? Bu konudaki düşünceniz nasıldır?

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Konuşma sırasıyla 3’er 
dakika içerisinde, Dinçer, senden başlayalım.

Dinçer DEMİRKENT – Pasaport şeyi vardı, umut ve acı diyebiliriz. 
Yani düzenleme şöyle, İçişleri Bakanlığı başvuruları hakkında inceleme 
yapıyor. Eğer ona verirse de pasaport üzerindeki tahdit kaldırılacak denili-
yor. Anayasaya uygun değil tabii ki Anayasada bir hak olarak tanımlanmış, 
kanunla sınırlandırılacak. Sınırlama hakkın özüne dokunmayacak, vesaire 
gibi ilkelerimiz var. Demokratik toplumun gereklerine uygun olacak, değil 
mi? 13. maddedeki temel hak ve özgürlüklere sınırlama rejimine uygun bir 
sınırlama değil, fakat aslında benim bütün sunum boyunca anlatmaya çalış-
tığım şey buydu. Bir tür egemenlik düzlemindeyiz. Bu egemenlik düzlemi 
bir tür, egemenlik dediğimiz şey yaşama ve ölüme karar vermektir. Şimdi 
yaşama ve ölüme karar vermek dediğin en basit anlamıyla yaşam ve ölüme 
karar vermektir. Dolayısıyla o yaşamın da nasıl bir yaşam olacağına karar 
vermektir. Şimdi bizim hakkımızda nasıl bir hayat yaşayacağımıza ilişkin 
bir karar verilir. Üniversitelerde çalışamazsın, yurtdışına çıkamazsın, çalı-
şacağın yerlerde eğer özel bir şirkette çalışıyorsan ben buna da bir bakarım. 
SGK’daki fişlerden bunu bilirim, o yüzden gider şeyini ararım, işverenini 
ararım, seni de orada çalıştırtmam. Pasaportunu da vermem, istersen ver-
mem. Yani İçişleri Bakanlığına verilen yetkinin de şeyi bu, henüz benim 
bildiğim bir Hocamız barış için akademisyenler imzacılarından bir Hocamız 
pasaportunun üzerindeki tahdidi kaldırttı ve iki mi oldu ve hakkını kullandı. 
Fakat bu Kerem Hoca da bahsetti, bir tür belirsizlik mıntıkasındayız, bir tür 
öngörülemezlik içindeyiz. Dolayısıyla bu medeni ölüm dediğimiz şeyin böyle 
çok somut bir tarifi fiziki hayatını sürdürmesine rağmen hukuki bir hayatı 
sürdürememesi, hukuki hayatının, hukuki varlığının ortadan kaldırılması, 
yani fizik olarak varsın, bir beden olarak varsın, bir hayatın var, fakat hukuki 
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olarak yaşamıyorsun. Dolayısıyla bu tür bir belirsizlik mıntıkasında evet, 
İçişleri Bakanlığı inceler, benim pasaport tahdidimi kaldırabilir başvurum 
sonucunda, fakat kaldırmayabilir de, elbette ki bu bir anayasal devlette 
olabilecek bir şey değil. Çünkü öngörülebilir değil çünkü, hukuk devleti 
ilkelerine aykırı, vesaire. Umut var mı sorusuna tabii ki umut varım. Niye 
buralardayız, ne yapıyoruz? Umut var olmalıyız ve bu umut varlığımın 
gerekçeleri de var. Çünkü bu moment egemenlik momenti dediğimiz şey bir 
tür meşruiyet düzleminde işleyen bir şey, bu meşruiyet düzlemi dediğimiz 
şey de bakın, mesela yıllardır seçimler oluyor, değil mi? Son 5-6 yılda 10’a 
yakın seçim tuhaf bir seçim düzeni, o yüzden mesela bu bir tür plebisiter 
diktatörlük işledi. Fakat artık seçimlerden bahsedilmiyor. Seçimlerde mesela, 
seçmen lafını duymaz olmuştuk. Eskiden değil mi, seçmen karar verdi diye 
bir şey olurdu. Şimdi millet, halk, millet iradesi o dönemde çok ön plana 
çıkan şeyler, bunlar kurucu kavramlar, bunlar meşruiyet düzleminde işleyen 
kavramlar, yasallık düzleminde, kurulu iktidar düzleminde değil. Şimdi 
bakın, milli irade sözünü çok uzun bir zamandır duymuyoruz, değil mi? En 
son 15 Temmuz’dan sonra yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Fakat 
artık bunlar duyulmuyor. Çünkü belli ki demokratik meşruiyetini kaybet-
miş bir siyasal egemenlik döneminde yaşıyoruz ve meşruiyetini kaybedince, 
demokratik meşruiyet kaybolunca da aslında 7 Haziran’da tek başına ikti-
darın kaybedilmesinin ardından bir tür zor sürecine girilmesinden itibaren 
başlayan bir süreç bu, geriye iki şey kalıyor. Umut var olanın olacağını 
düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Evet, devamlı gözler benim 
üzerimde olduğu için daha kısa olabilirse, Ziynet, senden sonra da Saniye’yle 
tamamlayalım.

Ziynet ÖZÇELİK – Aslında pasaporta ilişkin özel söyleyeceğim bir 
şey yok. Anayasa hükmüyle açıkça çelişiyor seyahat hakkıyla zaten, hani 
katılıyorum. Umutla ilgili söyleyeceğim yalnızca, bir Alman felsefecinin 
konuşmasını hani aktarmak isterim. Toplama kamplarından, İkinci Dünya 
Savaşı’ndaki toplama kamplarından kıl payı kurtarılıyor, hayatta kalıyor. 
Diyorlar ki: “O koşullarda o kadar süre orada kaldınız. Hani hiç umu-
dunuzu yitirdiğiniz oldu mu” “Hayır, yitirmedim” “Nasıl” Şöyle diyor: 
“Ben belli bir insandan değil, insanlıktan hep umutlu oldum”. Sanıyorum 
umutlu olabileceğimiz şey de insanlık, insan olma hali, hani bunun içine 
ne koyabildiğimizle ilgili bir şey.
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Saniye KARAKAŞ – Başvuruların İngilizce olarak götürülmesi evet, bir 
dezavantaj, ama Kerem Hocanın dediği gibi bu sadece BM mekanizmaları 
açısından geçerli. Bunu aşmak için belki özellikle insan hakları hukuku 
alanında çalışan STK’lardan destek alınabilir diye düşünüyorum ya da 
barolardan destek alınabilir, ama mutlaka kullanılması gereken mekanizma-
lar. Türkiye’de çok eksik, kullanılmıyor BM mekanizmaları, ama dediğim 
gibi dil konusu bir dezavantaj. Umut konusunda da katılıyorum, umudu 
hiçbir zaman kaybetmedik. Her ne kadar çok karamsar bir tablo içerisinde 
olsak da umudumuz devam ediyor, ama mücadele etmek gerekiyor, devam 
etmek gerekiyor.

Kerem ALTIPARMAK (Oturum Başkanı) – Teşekkür ediyoruz. Bir 
sorunuz cevapsız kaldı, onu sonrasına bırakalım. Bu ne kadar politize 
olduğu uluslararası örgütlerin, o apayrı bir konferans konusu çünkü bir 
soruda cevaplanamayacak kadar. Salonun önemli bir kısmı ayrıldı, ama 
burada kalanlara özellikle teşekkür ediyoruz. Şimdi sanıyorum bir teşekkür 
belgesi takdim şeyi var, Kemal Bey sanıyorum verecek. Tüm konuşmacılara 
ve katıldığınız için size teşekkür ediyoruz, sağ olun.
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İnsan Haklarına Saygı Duymaya Yönelik 
Kurumsal Sorumluluk Bağlamında İnsan Hakları 

Durum Değerlendirmesi ve Yapay Zeka

Arş. Gör. Çiğdem ÇIMRIN
Bilgi Üniversitesi Kamu Hukuku

Öz

Teknoloji şirketlerinin etkisi ve kapsamı, önemli ölçüde geniştir. Şir-
ketlerin yapay zeka tartışmasını domine edip yön verdiği, giderek daha 
teknolojik hale gelen günümüz dünyasına baktığımızda, Yapay Zeka (‘YZ’) 
şirketlerinin tedarik zincirleri için İş ve İnsan Hakları Konulu Yol Gösterici 
İlkelerin (‘BMYGİ’) ikinci ayağında (insan haklarına saygı duymaya yönelik 
kurumsal sorumluluk) takdim edilen İnsan Hakları Durum Değerlendir-
mesinin (‘İHDD’) kapsamlı bir şekilde uygulanması, hem yapay zekayla 
ilgili tartışmalı konuların ele alınması, hem de dünya çapında insan hakları 
ihlallerinin önlenmesi için yönetişim boşluklarının genişletilmesinin engel-
lenmesi için mutlak önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan haklarıyla ilgili kurumsal sorumluluk, İnsan 
Hakları Durum Değerlendirmesi; BM Yol Gösterici İlkeler, Yapay Zeka, 
hak temelli yaklaşım.

Human Rights Due Diligence In The Context 
Of Corporate Responsibility To Respect 

Human Rights And Artificial Intelligence

Abstract

The influence and reach of technology companies are remarkably wide. 
As things stand in this increasingly technologized world, where companies 
dominate and steer the artificial intelligence debate today, a thorough imple-
mentation of human rights due diligence (‘HRDD’), which was introduced 
in the second pillar (corporate responsibility to respect human rights) of the 
Guiding Principles on Business and Human Rights (‘UNGPs’) by artificial 
intelligence (‘AI’) companies for their supply chains carries an absolute 
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importance for both addressing burning issues around AI and preventing 
widening of governance gaps to avoid human rights abuses worldwide.

Keywords: Corporate responsibility to respect human rights, Human 
Rights Due Diligence; UN Guiding Principles, Artificial Intelligence, 
rights-based approach.

(1). Konuşma Metni ( Türkçe Çeviri)

1. GİRİŞ

Yönetişim boşlukları ‘devletlerin iş hayatı aktörlerini kontrol etmeye 
yönelik genel isteksizlik ve/veya yetersizlik’ olarak tanımlanmaktadır ve 
uluslararası düzende meydana gelen geri alınamaz dönüşümler nedeniyle 
doğmakta, sürdürülmekte ve sürekli olarak çoğalmaktadır[1].

Küreselleşme ve neoliberalizmin tetiklediği ve kolaylaştırdığı uluslararası 
düzen dönüşümlerine ‘(1) kalkınma için bir tarif olarak serbest ticareti ve 
yatırımı teşvik eden (ve zaman zaman uygulayan) bir hareketin parçası 
olarak ekonomik özelleştirme, liberalleşme ve serbestleştirme; (2) kalkınmakta 
olan devletlerin doğrudan yabancı yatırımları çekmek için birbirleriyle 
rekabet ettikleri ve bu amaçla (a) daha düşük insan hakları standartları 
sunmak veya (b) hatta uluslararası işleri desteklemek için insan hakları 
ihlallerinde bulunmak için olumsuz teşviklerle karşı karşıya kaldıkları 
sonuç niteliğindeki bir ‘dibe doğru yarış’; (3) söz konusu yatırımlardaki 
önemli artışlar; ve (4) kalkınmakta olan ülkelerde kurumsal yetersizlik ve 
yaygın yolsuzluk’ dahildir[2].

Yönetişim boşlukları, kurumsal insan hakları ihlallerinin tamamen önünün 
açılması ve hatta bazen hiç fark edilmemesi için geniş alan bırakmaktadır[3].

BMYGİ’nin amacı, yönetişim boşluklarının neden olduğu insan hakları 
ihlallerini önlemek ve/veya azaltmak ve nihayetinde bu boşlukları orta-
dan kaldırmaktır. BMYGİ’ler, iş hayatı için ana referans noktaları olarak 

[1] Popova, A. (2016). Business and Human Rights after Ruggie’s Mandate: Feasible Next 
Steps. In J. Martin, & K. Bravo (Eds.), The Business and Human Rights Landscape: 
Moving Forward, Looking Back (s. 106-141). New York: Cambridge University 
Press.

[2] Ibid.
[3] Wettstein, F. (2015). Normativity, Ethics, and the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights: A Critical Assessment. Journal of Human Rights(14), 162-182. 



Arş. Gör. Çiğdem ÇIMRIN

199Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Uluslararası İnsan Hakları Bildirisi kapsamında uluslararası olarak tanınan 
insan haklarına işaret etmektedir. Bu hak temelli yaklaşım, insan hakları 
metinleri ve iş hayatı arasında bir bağlantı kurulmasını sağladığı için son 
derece önemlidir. Bu nedenle, hak temelli yaklaşım, işletmelerin insan hak-
larına saygı duymalarına yönelik yasal hesap verebilirliğin uygulanmasını 
kolaylaştıracaktır.

Hak temelli yaklaşım, ‘işletmenin insan hakları risklerine dahil olup 
olmayabileceğini ve nasıl dahil olabileceğini (ileriye dönük) veya halihazırda 
olumsuz bir etkiye dahil olup olmadığını (mevcut) keşfetmesini’ sağlayan 
İHDD ile güçlendirilip teşvik edilmektedir[4].

İHDD aynı zamanda şirketlerin neden oldukları veya katkıda bulunduk-
ları olumsuz insan hakları etkilerini iyileştirmesini sağlamak için de tasarlan-
mıştır. Çözümün, İHDD’yi şirketlerin uyguladığı diğer risk yönetim meka-
nizmalarından ayıran en temel özelliklerinden biri olduğu unutulmamalıdır.

Fakat, dünya BMYGİ’lerin 2011’den beri hedeflerini gerçekleştirip gerçek-
leştirmemesinden bağımsız olarak son derece büyük teknolojik gelişmelere 
şahit olmaktadır. Bu sürekli teknolojik ilerleme, yönetişim boşluklarını 
daha önce hiç olmadığı kadar genişletme potansiyelini taşımaktadır. Bun-
lara ilaveten, YZ teknolojileri şüphesiz ki dünyanın mevcut dinamiklerini 
bozma yetisine de sahiptir (veya halihazırda bozmaya başlamıştır). Küre-
selleşme ve neoliberalizm nedeniyle halihazırda zorluklarla karşı karşıya 
olan gelişmekte olan ülkelerin bu devasa değişikliğe karşı tepkisi ise henüz 
algılanabilir değildir. Bu nedenle, YZ yetkinliklerinin teşkil edebileceği olası 
riskler, bilhassa devletlerin zayıf insan hakları performansını göz önünde 
bulundurduğumuzda ciddi endişelere yol açmaktadır.

Bu makalede, şirketlerin YZ tartışmasını domine edip yön verdiği, gide-
rek daha teknolojik hale gelen günümüz dünyasına baktığımızda, teknoloji 
şirketlerinin tedarik zincirleri için İHDD’nin kapsamlı bir şekilde uygulan-
masının hem YZ ile ilgili tartışmalı konuların ele alınması, hem de dünya 
çapında insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yönetişim boşluklarının 
genişletilmesinin engellenmesi için mutlak önem arz etmesi ele alınacaktır.

[4] Ruggie, J., & Sherman, III, J. (2017). The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha 
and Robert McCorquodale. The European Journal of International Law, 28(3), 
921-928. 
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2. İŞ VE İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİ

Yönetişim boşlukları hem ‘iş ve insan hakları ikileminin temel nedeni’ 
hem de iş ve insan hakları (‘İİH’) alanının öncelikli odak noktalarıdır[5].

İİH’den önce, iş hayatı ve toplumun kesişim noktasında doğan sorunlar 
genellikle iş etiği, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma 
başlıkları altına girmiştir[6]. Bu, bir bakıma bireylerin insan haklarının korun-
ması sorumluluğunu Devlete veren uluslararası insan hakları hukukundaki 
daha geleneksel bir yaklaşıma paraleldir (dikey etki). Bir başka deyişle, bu 
yaklaşım uluslararası hukukun birincil özneleri olarak yalnızca Devletlerin 
hakları ihlal etme potansiyeline sahip olduğunu ve yalnızca Devletlerin insan 
hakları antlaşmalarına taraf olabileceğini ve bu doğrultuda bunların şartlarına 
yasal olarak tabi olabileceğini varsaymaktadır. İşletmelerin geçmişteki insan 
hakları anlayışı da bu tek boyutlu devlete özel modelin bir yansımasıydı. Bu 
yaklaşım, işletmelerin insan haklarını daha çok gönüllü ve hayırsever çabaları 
için ahlaki bir çerçeve olarak takdir etmesine neden olmuştur.

Neoliberal politikalar ve küreselleşme, bir araya gelerek kurumsal aktör-
lerin (bilhassa çok uluslu şirketlerin) küresel yönetişime ve devlet ilişkilerine 
giderek daha fazla dahil olmasının ve büyük ölçüde etki etmesinin yolunu 
açmıştır. Gerçekten de, çok uluslu şirketlerin küresel ekonomik ve siyasi gücü, 
‘değer zincirlerindeki faaliyetleri ve operasyonları dar çerçevede kullanarak 
bunları yurtiçinde ve küresel olarak en uygun maliyetli konumlara yerleş-
tirme[7]’ becerilerinden ve bağlayıcı uluslararası yatırım tahkimi aracılığıyla iki 
taraflı yatırım antlaşmaları bünyesinde verilen ve korunan haklardan doğan 
bağıl bağışıklıklarından türemiştir. Buna göre, hareketlilikleri, çeviklikleri 
ve özerklikleri dünyanın herhangi bir yerinde var olmalarını, toplulukların 
geniş bir kısmını etkilemelerini ve -genellikle- yukarıda bahsedilen yönetişim 
boşlukları nedeniyle yasal yükümlülüklerden muaf olmalarını sağlamaktadır. 

[5] Ruggie, J. (2008). Report of the Special Representative of the Secretary-General on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. 
United Nations, Human Rights Council. 

[6] AI Now Institute. (Aralık 2018). AI Now Report 2018. 9 Nisan 2019 tarihinde AI Now 
Institute adresinden alınmıştır: http s://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.
pdf 

[7] UNCTAD. (2013). World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment 
and Trade for Development. 9 Nisan 2019 tarihinde UNCTAD adresinden alınmıştır: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf 
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Buna rağmen, çok uluslu şirketlerin toplumla etkileşimi her zaman olumlu 
bir yöne gitmemiştir. Aslına bakarsak, dünya genellikle kurbanların etkili 
çözümlere erişimini engelleyen çeşitli bariyerlerle desteklenen muazzam 
insan hakları ihlalleri nedeniyle özel aktörler ve toplum arasında bir gerilimin 
doğduğuna şahit olmuştur.

İş hayatının insan haklarına olumsuz etkisine karşı dünya çapındaki 
kamusal tepkiler, şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi için ulusal, bölgesel 
ve ulusal alanda çeşitli teşebbüsleri (örn. Uluslararası Şirketler için Davranış 
Kuralları (1990), İnsan Haklarıyla ilgili olarak Çok Uluslu Şirketlerin ve 
Diğer Ticari İşletmelerin Sorumluluklarıyla ilgili Normlar (2003)) tetikle-
miştir. Bunların birçoğu, büyük ölçüde devletlerin siyasi isteğinin olmaması 
nedeniyle ve/veya şirketlerin güçlü direnci nedeniyle başarısız olmuştur[8]. 
BMYGİ’lerin küresel olarak daha önce yürütülen çok sayıda müzakere 
nedeniyle çok sayıda devletin, iş aktörünün ve sivil toplumun onayını alan 
BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oy birliğiyle yürürlüğe alınması 2011 
yılında olmuştur[9]. BMYGİ’ler, İİH alanında ilk kez küresel olarak tanınan 
ve yetkili bir çerçeve temin etmiştir.

BMYGİ’ler, üç ayaklı bir yapıya dayanmaktadır ve her bir ayak, önle-
yici ve çözümleyici önlemlerden oluşan birbiriyle ilişkili ve dinamik bir 
sistemin ayrılmaz bir bileşenidir: (i) devletin kurumsal insan hakları ihlal-
lerinden koruma görevini belirleyen koruma ayağı, (ii) insan haklarına 
saygı duyulmasına yönelik kurumsal sorumluluğu öngören saygı ayağı, ve 
(iii) kurbanların hem adli hem de adli olmayan etkili çözümlere erişiminin 
artırılmasının sağlanmasına yönelik ihtiyacı şart koşan çözüm ayağı[10]. İnsan 
haklarına saygı duyulmasına yönelik kurumsal sorumluluğa bariz bir referans 
veren BMYGİ’ler, devletin dominant rolüne meydan okumuştur. Çünkü, 
küreselleşme sürecinde devletin münhasır olduğu yaklaşım, insan hakları 
alanında daha fazla yönetişim boşluğunun oluşmasına ve çoğalmasına neden 
olmakta ve/veya bunu kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, BMYGİ’ler insan 

[8] McCorquodale, R. (2009). Corporate Social Responsibility and International Human 
Rights Law. Journal of Business Ethics (87), 385-400. 

[9] United Nations Human Rights–Office of the High Commissioner. (2011). Guiding 
Principles on Business and Human Rights. New York and Geneva, USA and 
Switzerland. 

[10] Ibid.
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hakları diskurunda devletin münhasırlığından devlet merkezciliğe kaymaya 
önayak olmuştur.

Yanlış anlamalara mahal vermemek adına, BMYGİ’lerin insan hakları 
antlaşmalarının birincil imzacıları olan devletleri halen insan hakları husus-
larının merkezine koymaya devam ettiği vurgulanmalıdır. Fakat, devletin 
görevini kurumsal sorumluluk ile tamamlayan şirketler, taraf olmayı isteyip 
istememelerine bakılmaksızın artık BMYGİ’lere ‘tabidir’[11]. Buna ilaveten, 
BMYGİ’lerin bağlayıcı olmayan hukuki belgeler oldukları ve hesap vere-
bilirlikle ilgili hususların düzenlenmesinin devletlerin takdirine bırakıldığı 
da unutulmamalıdır. Devletlerin en önemli insan haklarını korumayı veya 
insan haklarıyla bağlantılı çeşitli fikirleri veya amaçları yerine getirmeyi aktif 
olarak hedeflemek istememesi veya işletmelerin devletlere etkisi arttığı için 
işletmelerin operasyonlarına ve etkilerine kontrol edemedikleri bir pozis-
yonda olabilmeleri nedeniyle bu durum bazı engeller teşkil etmektedir[12].

Buna rağmen, BMYGİ’nin yorumları ‘insan haklarına saygı duyma 
sorumluluğu, nerede olursa olsun tüm işletmelerin gerçekleştirmesi beklenen 
global bir standarttır. Devletlerin kendi insan hakları yükümlülüklerini 
yerine getirme yetkinliklerinden ve/veya isteklerinden bağımsız olarak var-
lığını sürdürmektedir ve bu yükümlülüklerin önemini azaltmamaktadır. 
Ve insan haklarını koruyan ulusal yasa ve yükümlülüklere uyulmasının 
ötesinde ve üzerinde varlığını sürdürmektedir’ şeklinde ifadede bulunarak 
bir gecikmeye neden olmaktadır[13]. Gerçekten de, BMYGİ’ler bünyesinde 
saygıya yönelik kurumsal sorumluluk, toplumsal beklentilerin yerine geti-
rilmesi ve iş hayatı ve toplum arasındaki mevcut gerilimin önlenmesi (veya 
en azından düşürülmesi) amacıyla tasarlanmıştır.

3. GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN GÜCÜ

YZ, en geniş anlamıyla insanların karar verme sürecini artırabilen veya 
hatta bazı şeyleri kendi kendine bulabilen her türlü hesaplama sistemidir. 
Dünyada devrim niteliğinde değişiklikler yapma potansiyeline sahiptir[14]. 

[11] Bkz. yukarıdaki not 4.
[12] Brenkert, G. (7 Nisan 2016). Business Ethics and Human Rights: An Overview. 

Business and Human Rights Journal (1), 277-306. 
[13] Bkz. yukarıdaki not 10.
[14] Access Now. (2018). Human Rights in the Age of Artificial Intelligence. (L. Andersen, 

Ed.) 9 Nisan 2019 tarihinde Access Now adresinden alınmıştır: https://www.
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Verilebilecek birçok olumlu örnek içinde, YZ’nin güncel olarak hastalıkların 
tanısını ve tedavisini kolaylaştırdığını, ulaşım, eğitim ve kent yaşamında dev-
rim niteliğinde değişim yarattığını, iklim değişikliğinin etkilerini azalttığını, 
işyerlerindeki işleri kolaylaştırdığını ve çeşitli konularda devletlere yardımcı 
olduğunu listeleyebiliriz. Gerçekten de, karar verme sisteminin tamamının 
özel teknoloji şirketleri tarafından kodlanan algoritmalara devredilmesine 
veya tavsiye alınmasına yönelik eğilim artmaktadır. Devletler de karar verme 
süreçlerini seçilmiş görevliler olmayan bu şirketlere ve mühendislerine dev-
retmektedir. Bu mühendisler, genellikle ne devlet teşkilatları ne de kamu 
tarafından öngörülmeyen politika seçimlerini kodlamak için veri analizlerini 
ve tasarım seçimlerini kullanmaktadır[15].

Devletlerin başlıca kamusal sorunlarla ilgili karar verme yetkilerini devret-
melerine bir örnek, ABD’nin kefalet ve hüküm kararları için bir algoritma 
(COMPAS) kullanmasıdır[16]. Buna göre, ABD’deki mahkemeler verimlilik 
amacıyla kanıt olarak otomatikleştirilmiş karar verme teknolojilerini temel 
almaktadır. Fakat masumiyet karinesini içeren geleneksel yasal yaklaşıma göre, 
temel hedefin verimlilik yerine adaletin sağlanması olması gerekmekteydi.

Ayrıca, dünya çapında teknoloji şirketlerine çeşitli kapsamlarda giderek 
artan sayıda devlet sözleşmesi verilmektedir. Örneğin, Türkiye özellikle Gezi 
parkı protestolarıyla başlayıp 2016’daki darbe teşebbüsüyle hız kazanan 
2013 sonrası dönemde gözetim teknolojilerini genişletmektedir[17]. ABD’li 
önemli bir ağ istihbarat şirketi olan Procera Networks (bugünkü adıyla 
Sandvine), 2014 yılında Türkiye’ye altı milyon dolar karşılığında bir tek-
noloji satmıştır[18]. Citizen Lab’in raporuna göre, alınan bu teknoloji casus 
yazılım indirmelerinin hedeflerini yönlendirebilmekte ve Türkiye’de devletin 

accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and- Human-Rights.pdf 
[15] Ibid.
[16] Corbett-Davies, S., Pierson, E., Feller, A., & Goel, S. (2016, October 17). A 

computer program used for bail and sentencing decisions was labeled biased against 
blacks. It’s actually not that clear. 5 Nisan 2019 tarihinde The Washington Post 
adresinden alınmıştır: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
wp/2016/10/17/can-an-algorithm-be-racist-our-analysis-is-more-cautious-than-
propublicas/?noredirect=on&utm_term=.ac70893c036a 

[17] Yesil, B., & Sozeri, E. (2017). Online Surveillance in Turkey: Legislation, Technology 
and Citizen Involvement. Surveillance & Society, 15, 1-7. 

[18] Sputnik News. (26 Ekim 2016). ABD’li Teknoloji Şirketi, Vatandaşları 
Gözetlemesi için Türkiye’ye Yardım Ediyor. 5 Nisan 2019 tarihinde 
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kontrol ettiği telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom aracılığıyla 
Türkiye ve Suriye’de gözetime yardımcı olabilmektedir[19]. Elbette, herhangi 
bir devlete ağ seviyesinde şifre çözme gücünün verilmesi, dünya çapında 
büyük endişeye yol açmaktadır.

Fakat, gözetim amacıyla teknoloji şirketleriyle işbirliği yapan tek örnek 
Türkiye değildir. Küresel Kuzey’de kayıtlı birtakım teknoloji şirketleri, Bah-
reyn, Endonezya, Güney Sudan, Nijerya, Mısır, Suudi Arabistan ve daha 
birçok gelişmekte olan ülkeye invaziv teknolojiler ihraç etmiştir (bunlara 
telefon görüşmelerini, mesajları, çevrimiçi faaliyetleri, e-postaları ve sesleri 
izinsiz incelemek için kullanılan süper güçlü casusluk araçları dahildir)[20]. 
Raporlara göre, bu teknolojiler insan hakları aktivistlerinin gözetlenmesi, 
karşıt görüşlerin bastırılması ve LGBTQ bireylerin takip edilmesi amacıyla 
herhangi bir denetim olmadan kullanılmaktadır[21].

Buna göre, baskıcı hükümetlerin özel şirketlerden belirli teknolojileri (yani 
YZ ile geliştirilmiş denetim sistemleri) alması ciddi tehdit teşkil etmektedir. 
Öncelikle, bu teknolojilerin son derece baskıcı bir şekilde kullanılması (yani 
nüfusun büyük kısmının izlenmesi) beklendiği için polis devletlerinin yük-
selmesi beklenmektedir. Devletin bu geniş etki alanlı sosyal kontrolü, temel 
hakları ve özgürlükleri riske atmaktadır. Buna ilaveten, bu despot rejimler 
bünyesinde yaşayan insanlar, bu sistemlerin yaratıcıları tarafından nasıl 
oluşturulduğu ve eğitildiği ve/veya makamlar tarafından nasıl uygulandığı 

Sputnik News adresinden alınmıştır: https://tr.sputniknews.com/
analiz/201610261025478554-abd- teknoloji-sirket-gozetleme-turkiye-/ 

[19] Marczak, B., Dalek, J., McKune, S., Senft, A., Scott-Railton, J., &Deibert, R. 
(9 Mart 2018). Bad Traffic: Sandvine’s Packet Logic Devices Used to Deploy 
Government Spyware in Turkey and Redirect Egyptian Users to Affiliate 
Ads? CitizenLab adresinden alınmıştır: https://citizenlab.ca/2018/03/
bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/ 

[20] Murdock, J. (19 Ekim 2018). ISRAELI COMPANIES SOLD 
SURVEILLANCE TECH AND KNOWLEDGE USED FOR PERSECUTING 
DISSIDENTS, JOURNALISTS, LGBT PEOPLE: REPORT. 5 Nisan 2019 
tarihinde Newsweek adresinden alınmıştır: https://www.newsweek.com/
israeli-companies-sell-surveillance- tech-and-knowledge-used-persecuting-1178084 

[21] Chapman, B. (15 Temmuz 2017). BAE sold mass surveillance equipment to Saudi 
Arabia, Qatar and Algerian regimes that could be used against UK. 5 Nisan 2019 
tarihinde Independent adresinden alınmıştır: https://www.independent.co.uk/news/
business/news/bae-mass-surveillance-equipment-saudi-arabia-qatar-algeria-uk-arms-
giant- arab-middle-east-yemen-a7791291.html 
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konusunda bilgilendirilmeyecektir. Bu, devletlerin ve teknoloji şirketlerinin 
hesap verebilirliğinin olmamasına, adaletsizliğe ve daha fazla zulme neden 
olacaktır.

Ayrıca, YZ tüm dünyayı (hem Küresel Güney hem de Küresel Kuzey) 
dönüştürmeye halihazırda başlamıştır. YZ, toplumlar ve bireyler üzerinde 
çok çeşitli etkilere sahiptir.

Facebook’un Cambridge-Analytica skandalı, bu etkileri ortaya çıkaran en 
somut ve önemli örneklerden biridir. Bir teknoloji şirketi olan Cambridge-
Analytica, sosyal medya verilerini ve algoritmik hedeflemeyi kullanarak 
ABD ve BK’deki ulusal seçimleri manipüle etmeye çalışmıştır. Bu skandal, 
teknolojinin insanların oy tercihlerini etkileyebileceğini ortaya çıkardığı 
için bunun doğurduğu zarar yalnızca mahremiyet hakkıyla ilgili değil, 
aynı zamanda demokrasinin nasıl işlediğiyle de ilgilidir. Bir başka deyişle, 
mahremiyetin ihlal edilmesi düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra sosyal 
medya aracılığıyla yayılan dezenformasyonlarla manipüle ederek toplanma 
ve örgütlenme özgürlüğünü de ciddi anlamda etkilemektedir. Bu haklar ve 
özgürlükler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere çeşitli 
insan hakları antlaşmaları bünyesinde korunmaktadır. Bu skandal aynı 
zamanda insanların YZ ile ilgili davalarında iddialarda bulunurken karşı 
karşıya kaldıkları önemli bir engeli de ortaya çıkarmıştır.

YZ aynı zamanda dünya çapında otomasyonun işçiliğe daha geniş kapsamlı 
etkisi konusunda da önemli belirsizliğe neden olmaktadır[22]. McKinsey Glo-
bal Institute, mevcut otomasyon teknolojilerinin dünya ekonomisinin yüzde 
49’unu veya 1.1 milyar çalışanı ve 12.7 trilyon dolar maaşı etkileyebileceğini 
tahmin etmiştir[23]. Teknolojinin iş dünyasını altüst etme ölçütü emsalsizdir. 
Halihazırda birçok (özellikle vasıfsız) işçinin gelir kazanma fırsatını sınır-
landırmaya başlamıştır. Bu gerçeğe ilaveten, dünya nüfusunun yarısından 

[22] McKinsey & Company–MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. (Şubat 2016). 
TECHNOLOGY, JOBS, AND THE FUTURE OF WORK BRIEFING NOTE 
PREPARED FOR THE FORTUNE VATICAN FORUM, DECEMBER 2016 
UPDATED FEBRUARY 2017. 9 Nisan 2019 tarihinde McKinsey adresinden 
alınmıştır: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/
Employment%20and%20Growth/Technology%20jobs%20and%20the%20
future%20of%20work/MGI-Future-of-Work-Briefing- note-May-2017.ashx 

[23] Ibid.
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çoğu çevrimdışı kalmakta[24] ve bu çevrimdışı nüfusun yüzde 75’i son derece 
kırsal, düşük gelirli, okuryazar olmayan ve kadın bireylerden oluşmaktadır[25]. 
İnternet kullanımı çok büyük ölçüde gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşmıştır 
ve internet kullanımı minimal olan ülkelerin Dördüncü Endüstri devrimini 
kaçırması olasıdır[26].Bu durum, mevcut eşitsizlik, adaletsizlik ve sömürü fay 
hatlarını muhakkak yoğunlaştıracaktır.

Şirketler bu tartışmada kritik rol oynamaktadır. Yukarıdaki örneklerde de 
görüldüğü üzere, şirketler YZ temelli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda 
devlet aktörlerinin önüne geçmiştir. Buna rağmen, devletler nasıl geliştiril-
miş olurlarsa olsun teknolojik gelişmelere ve işlevlere ayak uydurmak için 
teknoloji şirketlerinin astları haline gelmiştir. Devletler ve teknoloji şirketleri 
arasındaki bu yeni korelasyon veya dünyadaki bu yeni güç dağılımı, yukarıda 
bahsedilen yönetişim boşlukları göz önünde bulundurularak analiz edilmeli 
ve bu şekilde YZ ile ilgili hususlar daha iyi tanımlanmalı, değerlendirilmeli 
ve ele alınmalıdır.

4. İNSAN HAKLARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ

BMYGİ’lerin en yeni yönlerinden biri de, insan haklarına yönelik saygı 
konulu kurumsal sorumluluk bünyesinde insan hakları durum değerlen-
dirmesini (‘İHDD’) ortaya koymasıdır. İHDD, ticari işletmelerin insan 
haklarına saygı sorumluluklarını bilmeleri ve yerine getirdiklerini göstermeleri 
için temel bir araçtır ve ‘aynı zamanda başta yasal sorumluluğun yetersiz 
olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda yönetişim boşluklarını doldurmak 
için yasal sorumluluktan bağımsız olarak işlemesi amaçlanmaktadır’[27].

Kurumsal sorumluluk, İHDD ve çözüm arasında yakın bir ilişki bulun-
maktadır. ‘BMYGİ’ler bünyesinde, bir şirketin sorumluluğu, olumsuz bir 

[24] Armbrecht, A. (23 Şubat 2016). 4 reasons 4 billion people are still offline. 7 Nisan 
2019 tarihinde World Economic Forum adresinden alınmıştır: https://www.weforum.
org/agenda/2016/02/4-reasons-4-billion-people-are-still-offline/ 

[25] Bkz. yukarıdaki not 23.
[26] White, E., & Pinsky, O. (30 Mayıs 2018). Half the world’s population is still offline. 

Here’s why that matters. 30 Nisan 2019 tarihinde ITU adresinden alınmıştır: https://
news.itu.int/half-the-worlds-population-is-still-offline-heres-why-that-matters/ 

[27] Fasterling, B., & Demuijnck, G. (2013). Human Rights in the Void? Due Diligence 
in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Journal of Business 
Ethics, 116, 799-814. 
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insan hakları etkisine dahil olmasından kaynaklanmaktadır. Sorumluluğun 
niteliği şirketin nasıl dahil olduğuna (…) ve işletmelerin çözümle ilgili 
sorumluluğunun dahil olmalarına uygun ve orantılı olmasına bağlıdır’[28].

4.1. YZ Çağında İHDD Neden Esastır?

‘[Şirketler] YZ tartışmasının dominant aktörleridir ve YZ’nin geleceği 
için kendi vizyonlarını ve stratejilerini belirlemeyi görev edinmişlerdir’[29]. 
Fakat aynı zamanda insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu taşı-
maktadırlar, yani başkalarının insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaları ve 
dahil oldukları olumsuz insan hakları etkilerini ele almaları gerekmektedir. 
Aslında, YZ temelli teknolojilerin ilerlemesi aracılığıyla halihazırda oluş-
turulmaya başlayan yeni güç ortamını göz önünde bulundurduğumuzda, 
şirketler toplumun temel haklar ve özgürlüklerle ilgili daha fazla sorumluluk 
üstlenmelerine yönelik ihtiyaçlarının ve beklentilerinin arttığı gerçeğinin daha 
fazla farkında olması gerekmektedir. Bu öngörülebilir toplumsal beklenti, 
BMYGİ’nin işletmelerin sorumluluğunun Devletlerin kendi insan hakları 
yükümlülüklerini yerine getirme yetkinliklerinden ve/veya isteklerinden 
bağımsız olarak var olduğunu belirttiği yorumlarına paraleldir ve bununla 
desteklenmektedir.

Şirketler, BMYGİ’ler doğrultusunda insan haklarına saygı duyma sorumlu-
luklarını yerine getirmek amacıyla mahremiyet hakkına ve diğer uluslararası 
insan haklarına saygının otomatikleştirilmiş karar verme ve makine öğrenme 
teknolojilerinin tasarımına, işleyişine, değerlendirilmesine ve düzenlenmesine 
dahil edilmesini ve neden oldukları veya katkıda bulundukları insan hakları 
ihlallerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir[30].

Buna rağmen, teknoloji şirketleri kurumsal olarak yalnızca ulusal kanun-
lara uyum sağlamalarının değil, insan haklarına zarar verme riskinden kaçı-
narak bunu yönetmelerini de sağlayan bir süreç olan İHDD’yi uygulayarak 

[28] Ruggie, J., & Sherman, III, J. (2017). The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha 
and Robert McCorquodale. The European Journal of International Law, 28(3), 
921-928. 

[29] Bkz. yukarıdaki not 38.
[30] UN General Assembly. (17 Aralık 2018). GA Resolution on the Right to Privacy 

in the Digital Age. 9 Nisan 2019 tarihinde United Nations adresinden alınmıştır: 
https://undocs.org/en/A/RES/73/179 
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insan haklarına saygı gösterdiklerini bilecektir[31]. Bunun anlamı, denetim 
ve uyumun ötesine geçerek zararın önlenmesi ve ihlal durumunda çözüm 
sağlanmasıdır.

İHDD’nin kapsamı, bir şirketin işleyiş koşullarına veya bağlamına, faa-
liyetlerine ve bu faaliyetlerle bağlantılı ilişkilere bağlı olacaktır[32]. Ayrıca, 
denetimlerin aksine İHDD’nin yürütülmesi sürekli bir süreçtir ve aşağıdaki 
adımlardan oluşmaktadır:

1) İnsan Hakları Politikası Taahhüdü: İnsan hakları politikasının 
tek bir tanımı yoktur. ‘Asgari olarak, şirketin uluslararası insan hakları 
standartlarına saygı göstermesini açıkça taahhüt eden en yüksek yönetim 
makamı tarafından kabul edilen ve bunu yaparken insan hakları risklerini 
tanımlamak, önlemek veya azaltmak amacıyla politikalar ve süreçler uygu-
layıp neden olduğu veya katkıda bulunduğu olumsuz etkileri düzeltmeyi 
amaçlayan kamusal bir beyandır’[33]. Buna ayrıca mevcut taahhüt ve 
politikaların değerlendirilmesi ve insan hakları kapsamının ve boşluklarının 
tanımlanması dahildir.

Bu politika, tüm işletme işlevleri aracılığıyla insan haklarına saygı gös-
terme sorumluluğunun entegre edilmesi için bir temel teşkil edecektir. İnsan 
haklarına saygının dahil edilmesi, şirketin taahhütlerini yerine getirirken 
ne kadar iyi gittiği konusunda aşırı ‘olumlu konuşmalardan’ kaçınmak 
ve zorluklar ve nasıl iyileştirilebilecekleri konusunda dürüstçe konuşmak 
anlamına gelmektedir[34].

Bu doğrultuda, toplumsal beklentilere yanıt verilecek ve güven oluştu-
rulmasına yardımcı olunacaktır.

[31] Bkz. yukarıdaki not 6.
[32] Ibid.
[33] United Nations Global Compact Office and Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights. (2011). A Guide for Business: How to Develop 
a Human Rights Policy. 1 Nisan 2019 tarihinde OHCHR adresinden alınmıştır: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DevelopHumanRightsPolicy_en.pdf 

[34] Shift, Global Compact Network Netherlands, Oxfam. (2016).
Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies. 
1 Nisan 2019 tarihinde Business Respect Human Rights adresinden alınmıştır: 
https://www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_
respect_human_rights_full.pdf 
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2) Fiili ve Potansiyel Olumsuz İnsan Hakları Etkilerinin Tanımlan-
ması ve Değerlendirilmesi: Bu adım, iş aktörlerini operasyonlarının ve 
ilişkilerinin insan haklarına etkisi konusundaki yaklaşımlarını reaktif yerine 
proaktif olarak değiştirmeye teşvik etmektedir.

Bu adımda, mevcut ve planlı faaliyetlerinin ve iş ilişkilerinin bireyler ve 
toplumlar üzerindeki olası olumsuz etkilerini tanımlamaları ve bu gibi riskleri 
azaltmak için eylem önceliklerini belirlemeleri gerekmektedir.

YZ şirketleri için bu adıma algoritma denetimleri de dahildir. Fakat, 
algoritmaları ve sonuç niteliğindeki teknolojileri aynı zamanda hak temelli 
bir yaklaşımla da incelenmelidir. Bunun yapılabilmesi için, denetçiler insan 
hakları konusunda eğitilmeli, bu şekilde YZ ve insan hakları kesişiminde 
doğan konular konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır. Bu aynı zamanda 
ciddi insan hakları etkilerinin öncelik haline getirilmesini de sağlayacaktır.

3) Dahil Etme ve Bulgulara Göre Hareket Etme: Etkiler tanımlandıktan 
sonra, şirketlerin bulgularına göre harekete geçmesi gerekmektedir.

Önleme ve azaltma çabaları ileriye dönüktür potansiyel etkilerin fiili etkiler 
haline getirilmesini durdurmaya teşebbüs etmeye odaklanırlar. Fakat bir şirket 
bir insan hakları ihlaline dahil olduğunu (doğrudan neden olduğunu veya 
katkıda bulunduğunu) tespit ettiğinde, yukarıda açıklandığı şekilde dahil 
olma kapsamına bağlı olarak olumsuz insan hakları etkilerini ele almalıdır.

İHDD’nin bu adımı, bilhassa YZ’nin yenilik hızının doğurduğu zorluk-
larla karşı karşıya kalındığında faydalıdır. Gerçekten de YZ ‘göz kamaştırıcı 
bir hızla hareket etmektedir[35]’ ve ‘onu yönetmek için kullanılabilecek düzen-
leyici araçların yenilik hızını açık ara açmıştır[36]’. Buna göre, düzenleyici 
kuruluşların teknolojinin ve spesifik kullanımlarının (yani sağlık hizmetleri, 
ulaşım, güvenlik, adalet, eğitim, sosyal medya, vs.) yanı sıra sınır ötesi men-
zillerinin sürekli değişen doğasına ve etkilerine karşı bir yanıt oluşturmasını 
beklemektense, teknoloji şirketleri operasyonlarının sonucunda meydana 

[35] Jenkin, E., & Osborne, H. (2018, October). Submission to the Australian Human 
Rights Commission’s Human Rights and Technology Project. 7 Nisan 2019 tarihinde 
Monash University adresinden alınmıştır: https://www.monash.edu/__data/assets/
pdf_file/0007/1496176/Human-rights-and-tech-submission-Castan-Centre.pdf 

[36] Guihot, M., Matthew, A., & Suzor, N. (28 Temmuz 2017). Nudging Robots: 
Innovative Solutions to Regulate Artificial Intelligence. Vanderbilt Journal of 
Entertainment & Technology Law, 20(2), 385-456. 
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gelen spesifik dinamiklere ve ihtiyaçlara göre kendileri soruşturma yapmaya 
ve eyleme geçmeye başlamalıdır. Çünkü, yukarıda da bahsedildiği üzere, 
YZ’nin küresel olarak düzenlenmesi mevcut aşamada neredeyse imkansız 
ve karmaşıktır.

4) Şirketin Olumsuz İnsan Hakları Etkilerini Önleme ve Azaltma 
Performansının İzlenmesi ve İletişim Kurulması: (Bilme ve gösterme) 
Bu son adım, iki farklı bölümden oluşmaktadır:

İHDD’nin dördüncü adımının ilk bölümü, şirketin performansının izlen-
mesini ve işletme için bu uygulamadan dersler çıkarılmasını gerektirmektedir. 
‘İzleme, bir şirketin İHDD’sinin işe yarayıp yaramadığını bilmesini sağlar 
ve her türlü sürekli gelişim ve değişim süreci için esastır’[37].

İkinci bölümde, şirketlerin operasyonlarının insan haklarına etkilerini 
ele almaya yönelik çabalarının etkinliğini ve faydasını paylaşması beklen-
mektedir. Şirketler bunu yaparak temel olarak BMGYİ’lerin ‘gösterme’ 
gereksinimini karşılayacaktır.

Bu makalenin de öne sürdüğü üzere, teknoloji şirketleri tarafından yürü-
tülecek İHDD’nin en kritik bölümü bu bölümdür. Çünkü, YZ’nin ilerle-
mesiyle ilgili tehlike teşkil eden hususların çoğunluğu, teknoloji şirketlerinin 
şeffaflık ve katılımının olmamasıyla ilgilidir.

Bu doğrultuda, bu makale çeşitli yöntemler ve kanallar aracılığıyla tüm 
paydaşlarla (potansiyel veya fiili olarak etkilenen paydaşlar, insan hakları 
uzmanları, sivil toplum kuruluşları, vs. dahil olmak üzere) iletişim kurulması-
nın teknoloji şirketlerinin ürünlerinin, uygulamalarının veya algoritmalarının 
genel olarak insanların yaşamlarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini anlamasına 
yardımcı olacağını iddia etmektedir. Teknoloji şirketlerinin paydaşlarla bu 
şekilde temasta bulunması, insanlara daha fazla katılım fırsatı verecek ve 
haklarını etkileyebilecek kararların değerlendirilmesinde seslerinin duyul-
masını sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bilim insanları ve toplum arasındaki 
mesafenin kapatılmasını ve toplumların YZ ve ilerlemesi konusunda daha 
fazla bilgi sahibi olmasını da kolaylaştıracaktır.

Ayrıca, teknoloji şirketleri tarafından operasyon hatlarında İHDD’nin 
entegrasyonu ve etkili bir şekilde uygulanması, diğer geleneksel üre-
tim endüstrilerine göre daha kolaydır. Çünkü, İİH alanının çoğunlukla 

[37] Bkz. yukarıdaki not 45.
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yoğunlaştığı üretim endüstrilerinin (örneğin giysi ve ayakkabı, yiyecek ve 
içecek, inşaat) aksine, YZ şirketlerinin tedarik zincirleri vasıfsız ve/veya ucuz 
işgücüne dayanmamaktadır. Bir başka deyişle, YZ daha fazla şeffaflık ve 
hesap verebilirlik sağlayacaktır. Çünkü YZ konusunda ilgili tüm aktörlerin 
itilafı nedeniyle sürekli olarak benzer olumsuz paternleri üreten ve böylece 
gerçekte ne olduğunun paylaşılmasını veya çıkarım yapılmasını kesinlikle 
imkansız hale getiren bir sistemden bahsetmiyoruz.

5. SONUÇ

Teknoloji şirketlerinin sayısı görece daha az olsa da, güçleri ve kapsamları 
küreseldir[38]. Buna göre, BMYGİ’ler teknoloji şirketlerinin değişime öncülük 
ettiği, giderek daha teknolojik hale gelen dünyada meydana gelen insan 
hakları sorunlarının çözülmesinde çok daha önemli hale gelmiştir ve bu 
nedenle YZ şirketlerinin İHDD’yi uygulaması hayati önem arz etmektedir[39].

(2). Konuşma Metni (İngilizce)

1. INTRODUCTION

‘The general unwillingness and/or inability of states to control business 
actors’ is defined as governance gaps and they are emerged, maintained and 
constantly reproduced due to the irrevocable transformations that have 
taken place in international order[40].

Transformations in international order which are triggered and facilitated 
by the globalization and neoliberalism include ‘(1) economic privatization, 
liberalization, and deregulation, as part of a movement promoting (and 
at times imposing) free trade and investment as a recipe for development; 
(2) a consequent ‘race to the bottom’ whereby developing states compete 
with each other to attract foreign direct investment and, to that end, face 
adverse incentives to (a) offer lowered human rights standards or (b) even 
commit human rights violations in support of international business; (3) 

[38] Bkz. yukarıdaki not 7.
[39] Bkz. yukarıdaki not 38.
[40] Popova, A. (2016). Business and Human Rights after Ruggie’s Mandate: Feasible Next 

Steps. In J. Martin, & K. Bravo (Eds.), The Business and Human Rights Landscape: 
Moving Forward, Looking Back (pp. 106-141). New York: Cambridge University 
Press.
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the dramatic increase in such investment; and (4) institutional incapacity 
and rampant corruption in developing states’[41].

Governance gaps left ample room for corporate human rights violations 
to go entirely unchallenged and often even unnoticed[42].

The goal of the UNGPs is to prevent and/or mitigate human rights abuses 
caused by governance gaps and ultimately bridge such gaps. The UNGPs 
pointed out internationally recognized human rights, which are covered 
under the International Bill of Human Rights as the main reference points 
for business. This rights-based approach is enormously important as it 
enabled to establish a link between human rights texts and business. Hence, 
rights-based approach would facilitate enforcing of the legal accountability 
of business to respect human rights.

Rights-based approach is strengthened by and promoted in HRDD, 
which enables ‘the enterprise to discover whether and how it may become 
involved in human rights risks (forward looking) or is already involved in 
an adverse impact (present)’[43].

HRDD is also designed to enable companies to remediate any adverse 
human rights impacts that they cause or contribute. It should be noted 
that remedy is one of the most fundamental attributes of HRDD, which 
distinguishes HRDD from any other risk management mechanisms ran 
by companies.

However, the world has been witnessing enormous technological advance-
ment, independent of whether UNGPs have fulfilled its goals since 2011. 
This ongoing technological progress carries the potential to widen gover-
nance gaps as never before. Further to that, AI technologies are inarguably 
capable of (or have already started) deforming current dynamics of the 
world. The reaction of developing countries, which are already challenged 
due to globalization and neoliberalism, towards this massive change is yet 

[41] Ibid.
[42] Wettstein, F. (2015). Normativity, Ethics, and the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights: A Critical Assessment. Journal of Human Rights(14), 162-182. 
[43] Ruggie, J., & Sherman, III, J. (2017). The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha 
and Robert McCorquodale. The European Journal of International Law, 28(3), 
921-928. 
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unperceivable. Therefore, possible risks that AI capabilities might pose, 
creates serious concerns particularly when we consider poor human rights 
performances of states.

This paper will argue that, as things stand in this increasingly technolo-
gized world where companies dominate the AI debate today, a thorough 
implementation of HRDD by technology companies for their supply chains 
carries an absolute importance for both addressing burning issues around 
AI and preventing widening of governance gaps to avoid human rights 
abuses around the world.

2. BUSINESS AND HUMAN RIGHTS FRAMEWORK

Governance gaps are both ‘the root cause of the business and human 
rights predicament’ and the primary focus of the business and human rights 
(‘BHR’) field[44].

Prior to the BHR, issues emerged at the intersection of business and society 
have usually been covered under business ethics, corporate social responsibil-
ity and sustainable development headings[45]. This, in a certain way, is parallel 
to a more traditional approach in international human rights law, which 
puts the responsibility of protecting individuals’ human rights on the State 
(vertical effect). In other words, this approach assumes that only States, as 
the primary subjects of international law, have the potential to abuse rights 
and only States can become party to human rights treaties and therefore, 
be legally bound by their requirements. Business’ prior understanding of 
human rights was also a reflection of this one-dimensional state-exclusive 
model. This understanding had led business to appreciate human rights 
more like a moral framework for their voluntary and philanthropic efforts.

Neoliberal policies and globalization, together, paved the way for cor-
porate actors (particularly, multinational companies (‘MNCs’) to become 
increasingly involved in and to greatly influence global governance as well 
as state affairs. Indeed, the economic and political power of MNCs globally 
are derived from their ability ‘to fine-slice activities and operations in their 

[44] Ruggie, J. (2008). Report of the Special Representative of the Secretary-General on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. 
United Nations, Human Rights Council. 

[45] AI Now Institute. (2018, December). AI Now Report 2018. Retrieved April 9, 2019, 
from AI Now Institute: http s://ai nowinstitute.org/ AI_Now_2018_Report.pdf 



İnsan Haklarına Saygı Duymaya Yönelik Kurumsal Sorumluluk Bağlamında  
İnsan Hakları Durum Değerlendirmesi ve Yapay Zeka

214 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

value chains and place them in the most cost-effective location, domesti-
cally and globally[46]’ as well as their relative immunity resulting from rights 
granted and protected under bilateral investment treaties through binding 
international investment arbitration. Accordingly, their mobility, agility 
and autonomy enable them to exist anywhere over the world, to impact an 
extended spectrum of communities and – often – to remain exempted from 
legal obligations due to aforementioned governance gaps. And yet, MNCs’ 
interaction with society has not always yielded to a positive direction. In fact, 
the world has witnessed a rising tension between private actors and society 
due to egregious human rights abuses, which has been usually topped with 
various barriers hindering victims from accessing to an effective remedy.

Worldwide public reactions against negative impact of business on human 
rights triggered a number of attempts at the national, regional and interna-
tional (i.e. Code of Conduct for Transnational Corporations (1990), the 
Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other 
Business Enterprises with Regard to Human Rights (2003)) for regulating 
the activities of corporations. Most have not succeeded, largely through 
lack of political will by states and/or through strong resistance by corpora-
tions[47]. It was not until 2011 that the UNGPs was unanimously adopted 
by the UN Human Rights Council, which met with approval of a wide 
range of states, business actors and civil society due to the large number of 
prior consultations conducted globally[48]. UNGPs provided, for the first 
time, a globally recognized and authoritative framework of the BHR field.

The UNGPs are based on a three-pillared structure and each pillar is an 
essential component of an inter-related and dynamic system of preventative 
and remedial measures: (i) Protect pillar stipulating the state duty to protect 
from corporate human rights abuses, (ii) Respect pillar envisaging the cor-
porate responsibility to respect human rights, and (iii) Remedy pillar laying 

[46] UNCTAD. (2013). World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment 
and Trade for Development. Retrieved April 9, 2019, from UNCTAD: https://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/wir2013_e n.pdf 

[47] McCorquodale, R. (2009). Corporate Social Responsibility and International Human 
Rights Law. Journal of Business Ethics (87), 385-400. 

[48] United Nations Human Rights–Office of the High Commissioner. (2011). Guiding 
Principles on Business and Human Rights. New York and Geneva, USA and 
Switzerland. 
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down the need for ensuring more access to effective remedy by victims, both 
judicial and non-judicial[49]. Through an explicit reference to the corporate 
responsibility to respect human rights, the UNGPs challenged the dominant 
role of the state. Because, in the process of globalization, state- exclusive 
approach causes and/or facilitates the formation and reproduction of more 
governance gaps in the field of human rights. Thus, the UNGPs led the 
shift from state-exclusivity to state-centrism in the human rights discourse.

To avoid any misunderstanding, it should be emphasized that the UNGPs 
still put governments at the core on human rights matters as they are the 
primary signatories of human rights treaties. However, by complementing 
the state duty with the corporate responsibility, companies are now ‘bound’ 
by the UNGPs irrespective of whether or not they wish to partake[50]. Having 
said that, it should also be noted that the UNGPs is a soft law instrument 
and regulating matters regarding accountability was left to the discretion 
of states. This causes some obstacles as states may not seek actively to pro-
tect the most important human rights or to fulfil the various ideas or aims 
linked with human rights or they may be in a position to lack control of 
business operations and their impacts due to businesses having increased 
influence on states[51].

Yet, the commentaries of the UNGPs provide a leeway by stating that 
‘[t]he responsibility to respect human rights is a global standard of expected 
conduct for all business enterprises wherever they operate. It exists inde-
pendently of States’ abilities and/or willingness to fulfil their own human 
rights obligations, and does not diminish those obligations. And it exists 
over and above compliance with national laws and regulations protecting 
human rights’[52]. Indeed, the corporate responsibility to respect under the 
UNGPs is framed to meet societal expectations and to prevent (or at least 
to mitigate) existing tension between business and society.

[49] Ibid.
[50] See supra note 4.
[51] Brenkert, G. (2016, April 7). Business Ethics and Human Rights: An Overview. 

Business and Human Rights Journal (1), 277-306. 
[52] See supra note 10.
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3. THE POWER OF TECHNOLOGY COMPANIES OF TODAY

In the broadest sense, AI is any kind of computing system that can 
augment human beings’ decision- making, or can even figure some things 
out on its own. It has the potential to affect revolutionary changes in the 
world[53]. Among many positive examples that can be stated, we can simply 
list that AI is currently advancing the diagnosis and treatment of diseases, 
revolutionizing transportation, education and urban living, mitigating the 
effects of climate change, facilitating business conduct in workplaces and 
assisting governments on numerous matters. Indeed, there is a rising trend 
to turn for advice or delegate the whole system of the decision-making to 
algorithms, which are coded and owned by privately-owned technology 
companies. Governments also hand over decision making to these compa-
nies and to their engineers, who are not elected officials. These engineers 
use data analytics and design choices to code policy choices often unseen 
by both the government agency and the public[54].

An example of governments’ delegation of their decision-making authori-
ties on major public issues is the US’ utilization of an algorithm (COMPAS) 
for bail and sentencing decisions[55]. Accordingly, courts in US rely upon 
automated decision-making technologies as evidences for the purpose of 
efficiency. However, in accordance with conventional legal approach, which 
includes the presumption of innocence, achieving fairness should have been 
the main goal instead of efficiency.

Moreover, technology companies are being awarded a growing number 
of government contracts with various scopes in the world. For example, 
Turkey has been expanding its surveillance technologies specifically after the 
post-2013 period that begins with the Gezi park protests and gears up with 

[53] Access Now. (2018). Human Rights in the Age of Artificial Intelligence. (L. Andersen, 
Ed.) Retrieved April 9, 2019, from Access Now: https://www.accessnow.org/cms/
assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf 

[54] Ibid.
[55] Corbett-Davies, S., Pierson, E., Feller, A., & Goel, S. (2016, October 17). A computer 

program used for bail and sentencing decisions was labeled biased against blacks. It’s 
actually not that clear. Retrieved April 5, 2019, from The Washington Post: https://
www.washingtonpost.com/news/monkey- cage/wp/2016/10/17/can-an-algorithm-be-
racist-our-analysis-is- more-cautious-than- propublicas/?noredirect=on&utm_term=.
ac70893c036a 
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the coup attempt in 2016[56]. A major US network intelligence company 
Procera Networks (today called Sandvine) sold a technology to Turkey for 
six million USD in 2014[57]. According to the Citizen Lab’s report, acquired 
technology is capable of directing targets to spyware downloads and assist-
ing surveillance in Turkey and Syria via Turk Telekom, which is the state-
controlled telecommunications operator in Turkey[58]. Of course, granting 
the power for password extraction at the network level to any government 
causes too much concern worldwide.

But, Turkish government isn’t the only example cooperating with technol-
ogy companies for surveillance purposes. A number of technology companies 
registered in the Global North have exported invasive technology (including 
super powered spying tools used to snoop on phone calls, texts, online activ-
ity, e-mails and audio) to developing countries such as Bahrain, Indonesia, 
South Sudan, Nigeria, Egypt, Saudi Arabia and many more[59]. According 
to reports, these technologies have been used without oversight to monitor 
human rights activists, suppress dissidents and track LGBTQ people[60].

[56] Yesil, B., & Sozeri, E. (2017). Online Surveillance in Turkey: Legislation, Technology 
and Citizen Involvement. Surveillance & Society, 15, 1-7. 

[57] Sputnik News. (2016, October 26). ABD’li Teknoloji Şirketi, 
Vatandaşları Gözetlemesi için Türkiye’ye Yardım Ediyor. Retrieved 
April 5, 2019, from Sputniknews: https://tr.sputniknews.com/
analiz/201610261025478554-abd- teknoloji-sirket-gozetleme-turkiye-/ 

[58] Marczak, B., Dalek, J., McKune, S., Senft, A., Scott-Railton, J., &Deibert, 
R. (2018, March 9). Bad Traffic: Sandvine’s Packet Logic Devices Used 
to Deploy Government Spyware in Turkey and Redirect Egyptian Users to 
Affiliate Ads? Retrieved fro mCitizenLab: https://citizenlab.ca/2018/03/bad 
-traffic-sandvines- packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/ 

[59] Murdock, J. (2018, October 19). ISRAELI COMPANIES SOLD 
SURVEILLANCE TECH AND KNOWLEDGE USED FOR PERSECUTING 
DISSIDENTS, JOURNALISTS, LGBT PEOPLE: REPORT . 
Retrieved April 5, 2019, from Newsweek: https://www.newsweek.com/
israeli-companies-sell-surveillance- tech-and-knowledge-used-persecuting-1178084 

[60] Chapman, B. (2017, June 15). BAE sold mass surveillance equipment to Saudi 
Arabia, Qatar and Algerian regimes that could be used against UK. Retrieved April 
5, 2019, from Independent: https://www.independent.co.uk/news/business/news/
bae-mass- surveillance-equipment-saudi-arabia-qatar-algeria-uk-arms-giant- arab-
middle-east-yemen-a7791291.html 
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Accordingly, the procurement of particular technologies (i.e. AI-enhanced 
surveillance systems) by repressive governments from privately-owned com-
panies poses serious threats. First, the rise of police states is unavoidable 
as these technologies are expected to be used in a highly oppressive way 
(i.e. monitoring large portions of the population). This far-reaching social 
control by the state puts basic rights and liberties in jeopardy. In addition 
to this, people living under the authority of these despotic regimes will 
not be informed about how such systems are constructed and trained by 
their creators and/or implemented by authorities. This would cause lack of 
accountability for states as well as technology companies, unfairness and 
more persecution.

Moreover, AI has already started transforming the whole world (both the 
Global South and the Global North). AI has wide-ranging implications on 
societies and individuals.

Facebook’s Cambridge-Analytica scandal is one of the most concrete 
and dramatic examples exposing such implications. Cambridge-Analytica, 
a technology company, had sought to manipulate national elections in 
the US and UK by using social media data and algorithmic targeting. The 
harm caused is not only about the right for privacy but also about how the 
democracy functions as this scandal made clear that technology can influence 
people’s voting choices. In other words, the breach of privacy has serious 
implications on freedom of thought and expression as well as freedom of 
assembly and association via manipulating by disinformation spread by 
social media. These rights and freedoms are protected under various human 
rights treaties including the European Convention on Human Rights. This 
scandal also revealed the significant obstacle people face in claiming their 
rights in cases which involves AI.

AI also creates substantial uncertainty about the broader impact of 
automation on labour worldwide[61]. McKinsey Global Institute estimated 

[61] McKinsey & Company–MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. (2016, February). 
TECHNOLOGY, JOBS, AND THE FUTURE OF WORK BRIEFING NOTE 
PREPARED FOR THE FORTUNE VATICAN FORUM, DECEMBER 2016 
UPDATED FEBRUARY 2017. Retrieved April 9, 2019, from McKinsey: https://
www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insig hts/Employment%20
and%20Growth/Technology%20jobs%20and%20the%20future%20of%20work/
MGI-Future-of-Work-Briefing- note-May-2017.ashx 
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that current automation technologies could affect 49 percent of the world 
economy or 1.1 billion employees and 12.7 trillion USD in wages[62]. The 
scale at which technology could disrupt the world of work is unprecedented. 
It has already started to limiting income-earning opportunities for many 
– particularly, low-skilled workers. On top of this fact, over half of the 
world’s population remains to be offline[63] and 75 percent of this offline 
population is extremely rural, low income, illiterate and female[64]. Internet 
use is overwhelmingly concentrated in advanced economies and countries 
with minimal Internet penetration are likely to miss the Fourth Industrial 
revolution[65].This will certainly intensify the current fault lines of inequality, 
injustices and exploitation.

Companies play critical role in this discussion. As it is seen in the examples 
above, companies out-manoeuvred state actors in developing AI-based tech-
nologies. Yet, states have become subordinated to technology companies in 
keeping up with technological advancements and functioning regardless of 
how developed they are. This new correlation between states and technology 
companies or this new distribution of power in the world should be anal-
ysed by taking into consideration of abovementioned governance gaps and 
thereby issues relating to AI can be better identified, assessed and addressed.

4. HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

One of the most novel aspects of the UNGPs is its introduction of the 
human rights due diligence (‘HRDD’) under corporate responsibility to 
respect human rights. HRDD is a key tool for business enterprises to know 
and show that they discharge the responsibility to respect human rights and 
‘it is meant to function also independently of legal liability, more particu-
larly to fill governance gaps, where legal liability is insufficient or absent’[66].

[62] Ibid.
[63] Armbrecht, A. (2016, February 23). 4 reasons 4 billion people are still offline. 

Retrieved April 7, 2019, from World Economic Forum: https://www.weforum.org/
agenda/2016/02/4-reasons-4-billion- people-are-still-offline/ 

[64] See supra note 23.
[65] White, E., & Pinsky, O. (2018, May 30). Half the world’s population is still offline. 

Here’s why that matters. Retrieved April 30, 2019, from ITU: https://news.itu.int/
half-the-worlds- population-is-still-offline-heres-why-that-matters/ 

[66] Fasterling, B., & Demuijnck, G. (2013). Human Rights in the Void? Due Diligence 
in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Journal of Business 
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There is a close connection between corporate responsibility, HRDD 
and remedy. ‘Under the UNGPs, a company’s responsibility results from 
its being involved with an adverse human rights impacts. The nature of 
the responsibility depends on how the company is involved (...) and the 
enterprises’ responsibility in relation to remedy is commensurate with, and 
proportional to, its involvement’[67].

4.1. Why HRDD is The Key in The AI Era?

‘[Companies] are dominant players in the AI debate and they have taken 
upon themselves to set out their visions and strategies for the future of AI’[68]. 
However, they also bear the responsibility to respect human rights, which 
means that they should avoid infringing human rights of others and should 
address adverse human rights impacts with which they are involved. In 
fact, when we consider the new power setting which has already started 
forming through the advancement of AI-based technologies, companies 
should be more aware of the fact that there is a rising need and expectation 
of the society from them to undertake more responsibility regarding basic 
rights and freedoms. This unsurprising societal expectation is in parallel to 
and reinforced with the UNGPs’ commentary, which states that business’ 
responsibility exists independently of States’ abilities and/or willingness to 
fulfil their own human rights obligations.

To meet their responsibility to respect human rights in accordance with 
the UNGPs, companies must ensure that respect for the right of privacy and 
other international human rights is incorporated into the design, operation, 
evaluation and regulation of automated decision-making and machine-
learning technologies and to provide for remediation of the human rights 
abuses that they have caused or to which they have contributed[69].

Ethics, 116, 799-814. 
[67] Ruggie, J., & Sherman, III, J. (2017). The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha 
and Robert McCorquodale. The European Journal of International Law, 28(3), 
921-928. 

[68] See supra note 38.
[69] UN General Assembly. (2018, December 17). GA Resolution on the Right to Privacy 

in the Digital Age. Retrieved April 9, 2019, from United Nations: https://undocs.
org/en/A/RES/73/179 
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Yet, technology companies will know that they respect human rights by 
implementing HRDD, which is a process whereby companies not only 
ensure compliance with national law but also manage the risk of human 
rights harm with a view to avoiding it[70].This means going beyond auditing 
and compliance and preventing harm and remedying in case of an abuse.

The scope of HRDD will depend on circumstances or the context in 
which a company is operating, its activities, and the relationships associ-
ated with those activities[71]. Also, unlike audits, conducting HRDD is an 
ongoing process and consists of the following steps:

1) Human Rights Policy Commitment: There is no uniform definition 
of a human rights policy. ‘At a minimum, it is a public statement adopted 
by the company’s highest governing authority explicitly committing the 
company to respect international human rights standards and to do so by 
having policies and processes in place to identify, prevent or mitigate human 
rights risks, and remediate any adverse impact it has caused or contributed 
to’[72]. This also includes evaluating existing commitments and policies and 
identifying their human rights coverage and gaps.

This policy will provide a basis for embedding the responsibility to respect 
human rights through all business functions. Embedding respect for human 
rights means avoiding excessive ‘happy talk’ about how well the company 
is doing in meeting its commitments, and speaking honestly about the 
challenges and how it can improve[73].

Accordingly, this will respond to societal expectations and help building 
trust.

[70] See supra note 6.
[71] Ibid.
[72] United Nations Global Compact Office and Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights. (2011). A Guide for Business: How to Develop a 
Human Rights Policy. Retrieved April 1, 2019, from OHCHR: https://www.ohchr.
org/Documents/Publications/DevelopHumanRi ghtsPolicy_en.pdf 

[73] Shift, Global Compact Network Netherlands, Oxfam. (2016).
Doing Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies. 
Retrieved April 1, 2019, from Business Respect Human Rights: https://www.
businessrespecthumanrights.org/ima ge/2016/10/24/business_respect_human_
rights_full.pdf 
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2) Identifying and Assessing Actual and Potential Adverse Human 
Rights Impacts: This step encourages business actors to change their atti-
tudes from being reactive to being proactive when it comes to human rights 
impacts of their operations and relationships.

In this step, they must identify possible negative impacts of current and 
planned activities and business relationships on individuals and communi-
ties, and set priorities for action to mitigate any such risks.

For AI companies, this step includes algorithm audits. However, their 
algorithm and resulting technology should be reviewed with a rights-based 
approach as well. In order to that, auditors must be well-trained on human 
rights so that they gain a thorough understanding on issues emerging at the 
intersection of AI and human rights. This would also enable prioritising 
severe human rights impacts.

3) Integrating and Acting Upon the Findings: After identifying impacts, 
companies need to act upon their findings.

Prevention and mitigation efforts are forward looking – they are focused 
on attempting to stop potential impacts from becoming actual impacts. How-
ever, where a company identifies that it is involved in (either directly caused 
or contributed to) a human rights abuse, it should address adverse human 
rights impacts depending on the extent of its involvement as explained above.

This step of the HRDD is particularly useful in meeting the challenges 
brought by the fast pace of innovation in AI. Indeed, AI ‘is moving at blis-
tering speed[74]’ and ‘has far outstripped the pace of innovation in regulatory 
tools that might be used to govern it[75]’. Accordingly, instead of waiting for 
or expecting regulatory bodies to tailor a response to the everchanging nature 
and impacts of technology and its specific uses (i.e. healthcare, transportation, 
security, justice, education, social media etc.) as well as its extraterritorial 
reach, technology companies should themselves start integrating and taking 

[74] Jenkin, E., & Osborne, H. (2018, October). Submission to the Australian Human 
Rights Commission’s Human Rights and Technology Project. Retrieved April 9, 
2019, from Monash University: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_
file/0007/1496176/Human-rights-and-tech-submission-Castan-Centre.pdf 

[75] Guihot, M., Matthew, A., & Suzor, N. (2017, July 28). Nudging Robots: Innovative 
Solutions to Regulate Artificial Intelligence. Vanderbilt Journal of Entertainment & 
Technology Law, 20(2), 385-456. 
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actions depending on specific dynamics and needs caused as a result of their 
operations. Because, as mentioned above, a global regulation of AI seems 
somewhat impossible and complicated at this current stage.

4) Monitoring and Communicating the Company’s Performance on 
Preventing and Mitigating Negative Human Rights Impacts: (Knowing 
and showing) This final step includes two different parts:

The first part of the fourth step of the HRDD requires tracking the com-
pany’s performance and learning lessons from this exercise for the business. 
‘Tracking enables a company to know whether its HRDD has worked and 
is central to any continuous improvement and change process’[76].

In the second part, companies are expected to communicate the effec-
tiveness and usefulness of their efforts to address human rights impacts of 
their operations. By doing so, companies will essentially meet the ‘showing’ 
requirement of the UNGPs.

This part, as this paper asserts, is the most crucial part of the HRDD to 
be conducted by technology companies. Because, majority of red-flagged 
issues on the advancement of AI are related to lack of transparency and 
inclusion by technology companies.

Accordingly, this paper argues that communication with all stakeholders 
(including potentially or actually affected stakeholders, human rights experts, 
civil society organizations etc.) through a variety of means and channels 
will help technology companies understand how and to what degree their 
products, applications or algorithms in general affect people’s lives. Such 
engagement with stakeholders by technology companies would provide 
people greater opportunities to participate and make themselves heard in 
shaping decisions that may cause impacts on their rights. This would also 
facilitate bridging the gaps between scientists and society and making com-
munities more familiar with AI and its development.

Additionally, integration and effective implementation of the HRDD by 
technology companies to their line of operations is more achievable than any 
other conventional manufacturing industry. Because, unlike manufacturing 
industries (i.e. garment and footwear, food and beverages, construction), 
which BHR field has been mostly focusing on, supply chains of AI companies 

[76] See supra note 45.
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do not rely on low-skilled and/or cheap labour. In other words, AI would 
provide more transparency and accountability. Because, in AI, we are not 
talking about a system which constantly reproduces similar negative patterns 
due to collusion of all relevant actors, which makes it absolutely impossible 
to disclose or extract what’s going on in reality.

5. CONCLUSION

Even though the number of technology companies is relatively very small, 
their power and reach are global[77]. Accordingly, the UNGPs become even 
more significant in tackling human rights issues caused by increasingly 
technologized world, where technology companies lead the change and thus, 
the implementation of HRDD by AI companies is of vital importance[78].

[77] See supra note 7.
[78] See supra note 38.
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İnsan Haklarını Özelleştirmek:  
İnsan Hakları Özel Hukuka Ne Kadar Dahil Olabilir?

Arş. Gör. Mina KOOHI
Kerman, İran Shahid Bahonar Üniversitesi

Öz

İnsan hakları hareketleri, geleneksel olarak bireyleri devletlerin istisma-
rından korumakla karakterize edilmiştir. Yaygın inanç, görevin yalnızca 
devletlere ait olduğu ve bireylerin haklara sahip olduğu yönündeydi. Bu 
nedenle, insan hakları hareketlerinin ideali bireyleri korumak için devlet 
istismarlarını mümkün oldukça kısıtlamak yönündeydi. İnsan hakları hare-
ketleri gelişip olgunluk seviyesine eriştiğinde, yukarıda bahsedilen görüş de 
önyargılı olarak görülmeye başladı.

Devlet dışı aktörlerin davranışlarının sosyal adaletsizlik ve istismarla 
sonuçlanabileceği inkar edilemez, bu nedenle insan hakları antlaşmaları son 
yıllarda giderek daha fazla devlet dışı aktörlere odaklanmaktadır.

Soru şu: insan haklarının bireylere ne derece görev yüklemesine izin 
vermeliyiz? Aslına bakarsak, asıl karmaşık konu insan haklarının sözleşme, 
haksız muamele, aile ve mülkiyet gibi özel hukuklara nasıl uygulanacağıdır.

Bir işveren, işte taşıdığı dini sembolleri ve giysileri nedeniyle çalışanını 
işten çıkarabilir mi? Dini inançlarına bağlı bir hizmet sağlayıcı, LGBTQ 
topluluğuna mensup birine hizmet vermeyi reddedebilir mi?

Bu soruların temelinde, özel ilişkilerin temel insan hakları ile kontrol 
edilip edilmemesi sorunu yatmaktadır (yasal terminolojide yasal etki ola-
rak bilinmektedir). Yasal sistemler farklı şekillerde ve farklı kapsamlarda 
bu etkiyi tanımıştır. Özel hukuk artık dış gerçekliklerden yalıtılmış, özerk 
bir alan değildir, diğer yasal alanlar gibi “uygulamalı insan hakları” alanı 
haline gelmiştir.

Kanun koyucular, resmi görevlilerin yargılarının çoğunda geniş bir tak-
dir marjı vererek çok az şey mi yapıyor? Veya özel özerkliği sınırlayarak 
çok mu ileri gittiler? İnsan haklarının özel hukuka dahil olması, özellikle 
hakların sınırlanabilirliğiyle ilgili olarak nakil ve tercüme sorunlarına neden 
olmaktadır.
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Bazı özel avukatların insan haklarının yatay etkisiyle ilgili olarak kar-
şılaştığı sorunlar, insan haklarının yasal düzendeki yerinin tanımlanması 
denenerek ele alınabilir.

İnsan hakları kamu hukukunun, özel hukukun veya başka bir yerin nere-
sindedir? İnsan haklarının özel hukuka dahil olması, özel aktörlere bağnaz 
bir sınır mı uygulayacaktır?

Sonuç olarak, bu makalede sunulacak temel iddia, insan haklarının özel 
hukuka dahil edilmesinin insan haklarının felsefi temelleri ışığında değiş-
mesi gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Özel Hukuk, Yatay Etki, Hakların 
Uyumluluğu, İnsan Hakları Hareketleri

“Privatization” of Human Rights:  
How Much is Too Much When Human 

Rights Infiltrate Into Private Law?

Abstract

Traditionally human rights movements are characterized by protecting 
individuals from states abuses. The prevalent belief was that duties are solely 
on states and individuals hold the rights.

So human rights movements ideal was then to restrict states abuses as 
much as possible to protect individuals. As the human rights movements 
developed and reached a level of maturity, the above-mentioned view 
appeared to be too opinionated.

It is undeniable that non-state actors behaviors can result in social injustice 
and abuse as well, that is why human rights treaties are increasingly focusing 
on non-state actors relations in recent years.

The question is to what extent should we let human rights impose duties 
on private individuals? In fact, the puzzle is how human rights should be 
applied to private law, such as contract, tort, family, and property?

Can an employer make an employee redundant due to his/her religious 
symbols and clothing at work? Can a devout believer service-provider refuse 
to serve a member of the LGBTQ community?
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At the core of these questions lies the issue of whether private relation-
ships should be controlled by fundamental human rights (known as the 
horizontal effect in legal terminology).

Legal systems have, in different ways and to different extents, recognized 
such an effect. Private law is no longer an autonomous domain, insulated 
from outside realities, but like other legal fields, has become an area of 
“applied human rights”.

Do legislators do too little by giving officials a wide margin of appreci-
ation in most of their judgments? Or have they gone too far, by limiting 
private autonomy?

Infiltration of human rights into private law gives rise to problems of 
transplantation and translation, especially concerning the derogability of 
rights. Inconveniences of some private lawyers about the horizontal effect 
of human rights can be addressed by trying to define the place of human 
rights in the legal order.

Where are human rights located in public law, private law or elsewhere 
perhaps? Will the infiltration of human rights into private law impose 
illiberal edge on private actors?

In conclusion, the central claim that will be presented in this paper is 
that the infiltration of human rights into private law needs a change in the 
understanding of the philosophical foundations of human rights.

Keywords: Human Rights, Private Law, Horizontal Effect, Rights Com-
patibility, Human Rights Movements

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri)

Giriş

İnsan hakları hareketlerinin başlangıcından beri, tüm aktivistlerin tek bir 
temel konuda hemfikir olduğu görülmüştür: bireyler temel haklara sahipken 
bu haklara saygı duyulması ve korunmasından devletler sorumludur. Yani, 
insan hakları hareketlerinin ideali, devlete sınırlar koyup bireyleri devletlerin 
ihlallerinden korumaktı.

İnsan hakları hareketleri zamanla geliştiğinde, insan hakları normları-
nın kutsal kasesi aynı kaldı (hak ihlal edenlerin kısıtlanması) fakat insan 
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haklarının devletlerin yanı sıra devlet dışı aktörler tarafından da ihlal edi-
lebileceği aşikar hale geldi. Bu nedenle, devletler insan hakları ihlallerinin 
temel endişe kaynağı olurken, kamusal ve özel yasal çevrelerde temel insan 
haklarının yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu mantıkla, hukukun 
bir zamanlar tamamen iki farklı adası olan kamusal ve özel alanları, artık 
tek bir adanın iki kıyısı olarak görülmektedir.

Bu yeni konsept, insan hakları hareketlerini ve daha sonraki sözleşmeleri 
ve evrensel antlaşmaları büyük ölçüde etkilemiştir. Kamusal-özel etkileşimine 
bu yeni yaklaşımla ilgili olarak, Sözleşmeler insan haklarını artık “büyük 
resim” olarak görme eğilimindedir.

Farklı yargı, düşünce ve doktrin ekollerine rağmen, hukuki çalışmalar ve 
gerçek dünyadaki davalar sosyal eşitsizliğin ve insan hakları istismarlarının 
devletin yanı sıra devlet dışı oluşumlardan da kaynaklanabileceğini göster-
miştir. Günümüz dünyasında, özel sektör güç ve etki açısından bir devlet 
kuruluşuna denk olabilir, hatta devletler sözleşmeleri ihlal ettikleri için 
cezalandırılmayıp insan hakları ihlallerinin şiddetli sonuçlarından sorumlu 
tutulmamak için amaçlarını dolaylı yoldan izleyen aracı özel kuruluşları 
vekil olarak kullanabilmektedir.

Bu nedenle, uluslararası insan hakları sözleşmeleri artık devlet dışı aktör-
lerden kaynaklanan tartışmalı insan hakları davalarına da dahil olmaktadır. 
Bu kararlara ırk, din veya cinsiyet ayrımcılığı (özel bir firma, restoran, kulüp, 
vs. tarafından) veya adli bir makamın dahil olması istenen diğer ayrımcılık 
durumları dahildir.

Devletlerin Temsilcisi Olarak Devlet Dışı Aktörler

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi kapsamında (ICCPR), 
üye ülkeler beyan edilen haklara “tüm bireylerin olmasını sağlamalı” ve ihlal 
eden hakları telafi etmelidir. Bu hak ihlalleri yalnızca doğrudan devletlerin 
neden olduğu ihlallerle sınırlı değildir. ICCPR gibi sözleşmeler veya evrensel 
antlaşmalar ile beyan edilen hakların çoğu devlet dışı aktörler tarafından 
ihlal edilebilmektedir. Yaşam hakkının ihlal edilmesi veya konuşmacıya 
müdahale edilerek konuşma özgürlüğü hakkının ihlal edilmesi, devlet dışı 
ihlalleri sürdüren durumların yaygın örnekleridir. Sözleşmelerde beyan edilen 
hakların temin edilmesi, devletleri başkalarının haklarını tehdit eden özel 
tarafların davranışlarını kontrol etmekten de sorumlu tutmaktadır. Sözün 
özü, devletlerin herkesin temel haklarını sağlamaktan sorumlu olduğudur.
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Hak ihlalleri devletin gayri resmi bir teşkilatından veya devlet makamı 
olarak hareket eden vekillerinden kaynaklanıyorsa, bunlar doğrudan devlete 
atfedilebilir olacaktır. Devletin beyan edilen hakları korumak için eyleme 
geçmeyerek sorumlu olduğu öne sürülebilir. Bu özel kuruluşların görevle-
rini kötüye kullanmasının devletle ilgili olduğu kanıtlanamasa bile, devlet 
kanun ve düzeni sağlayamadığı ve bu nedenle mağdurun haklarının ihlalini 
önleyemediği için halen sorumlu olacaktır. Bu analize göre devlet her zaman 
insan hakları ihlallerinin sorumluluğunu taşımaktadır.

Devletlerin Kanunu “Özelleştirmek” İçin Kullandığı Yöntemler

Devletler, masumiyet karinesi, hukuk kuralları gereğince yargılanma 
hakkı, mahremiyet hakkı ve iletişim özgürlüğü gibi çok temel insan hakla-
rını çiğneyen yasadışı amaçlarını gerçekleştirmek üzere giderek daha fazla 
aracı kuruluş kullanarak insan hakları antlaşmaları ve sözleşmeleriyle çelişen 
hedeflerine ulaşmak için daha karmaşık yollara başvurmaktadır. Bunun 
sonucunda, kanuni kurallar hakları güvenceye almak yerine çiğnemeye 
yönelik bir silah görevi görebilmektedir.

Kargaşa dönemlerinde internetin kesilmesi, vatandaşların güvenliğini 
sağlamak veya yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek kisvesi altında devletler 
tarafından yaygın olarak (kötüye) kullanılan bir tekniktir. Fakat bu önlemle-
rin devletin koruduğunu iddia ettiği insanlara iyilikten çok kötülük yaptığı 
kanıtlanmıştır; devletin uyguladığı internet kesintileri esnasında insanların 
kendilerini ifade etme yetkinliği engellenmekte, ekonomi zarar görmekte, 
basın hak ihlallerini rapor etmekte zorlanmakta, öğrenciler eğitimlerinden 
uzak kalmakta ve hatta sağlık hizmetleri kesintiye uğramaktadır.

Bir Gerekçe Olarak “Güvenlik” ve “Emniyet”

Devletler açısından ahlaki veya politik bir bakış açısıyla son etkinin ne 
olduğu o kadar önemli değildir, müdahaleleri için “gerekçe” olarak “koru-
mayı” kullanırlar. Temel hakların ihlal edilmesi, suçun mağdurlara atılması 
ve daha sonra faillerin görünüşte “güvenlik ve emniyet” amaçları için muaf 
tutulması sonrasında, hak ihlallerinin acımasız bir döngü içinde ilerlemesi 
için yol açılmış olmaktadır.[1]

[1] Yakın zamanda devletin yakıt fiyatlarını artırma planları sonrasında İran’da 
gerçekleştirilen protestolar açıklayıcı bir örnek olabilir. İranlılar önce yalnızca doğudaki 
Masshad şehrinde internet kesintileri olduğunu raporlamış, bu durum genel ağ 
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Araştırma Temelli Verileri Kullanmak Yerine Popülizm

Ülke genelindeki kritik kargaşa anlarında, görevliler müdahalelerini ve 
hak ihlallerini haklı çıkarmak için popülizme başvurabilirler. Amaçlar siyasi 
olup etkiler öncelik olmadığında, bilim temelli politikaların yerini siyasi 
fayda sağlamak için propaganda alacaktır. Örneğin, hükümetler şiddeti 
önlemeye yönelik bir önlem olarak internet erişiminin engellenmesini des-
tekleyen argümanlar öne sürerken, çalışmalar internet kesintilerinin aslında 
şiddet olaylarını engelleme konusunda faydalı olmadığını göstermiştir. 
Hatta, Stanford Küresel Dijital Politika İnkübatörü’nde gerçekleştirilen bir 
çalışma, internetin çalışmaya devam ettiği durumlarla karşılaştırıldığında ağ 
kesintileri esnasında şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını göstermiştir.

Bu gibi eylemler, gelecekte kanun koyucular konusunda endişelenme-
den veya halkın bunun ne anlama gelebileceğini bilmesine izin vermeden 
uygulamalarda bulunma olasılığını doğurarak tehlikeli bir tahakküme neden 
olabilmektedir.

Toplumun İyiliği mi Şirketin İyiliği mi

Engelleri (daha geniş bakarsak hak ihlallerini) hükümetler emretse de, 
bunları internet hizmeti sağlayıcıları (genel olarak özel taraflar) uygula-
maktadır. Şirketler, genellikle bunu yapmazlarsa ruhsatlarını ve sonrasında 
tüm işlerini kaybedebileceklerini öne sürerek bu taleplere uymalarını yerel 
kanunlara uymakla eşdeğer tutarak gerekçelendirmektedir. Fakat sağlayıcılar, 
işletmeler için en geniş kapsamda kabul edilen hak standartları olan BM 
İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri’ne uymalı ve hükümetin yasadışı 
taleplerine körü körüne uyulmasını kınamalıdır. BM İnsan Hakları Konseyi, 
bilgiye erişimin engellenmesine yönelik önlemleri uluslararası insan hakları 
kanununun ihlali olarak açıkça kınamaktadır.

Büyük işletmeler, genellikle görünürde “toplumun iyiliği” için olan 
önlemleri cömertçe uygulayarak imtiyazlardan faydalanırken aynı zamanda 
rekabet avantajı kazanma fırsatı da görmektedir. Bu durumda, daha küçük 
şirketler lider şirketlerin uyguladığı benzer önlemleri uygulayamadıkları için 

erişimindeki düşüşü takip etmiş, daha sonra kesintiler tüm ülkedeki genel ağ erişiminin 
düşmesiyle sonuçlanacak ölçü ve şiddette artmıştır. Ulusal bağlantı seviyesi normal 
seviyenin sadece %5’inde kalarak İranlıların dünyayla bağlantısını koparmıştır. 
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imajlarının bozulmasıyla önlemlerin uygulanmasının orantısız maliyetini 
üstlenme arasında bir seçim yapmak durumunda kalacaktır.

Sorun, tüm bunların aslında şiddeti durdurmaması, yalnızca serbest 
bilgi akışını durdurmasıdır. Bu şekilde kimse gerçekten neler olduğunu 
bilememektedir. Ve insanların dünyayla bağlantısının kesilmesiyle durum 
daha da kötüleşmektedir.

Olayın Benzer Durumlara Göre Genelleştirilmesiyle Devletin Görev-
lerinin Genişletilmesi

“Devlet her zaman insan hakları ihlallerinin sorumluluğunu taşımaktadır” 
mantığını kullanarak, hak ihlallerini (doğrudan devletin değil) bireylerin 
gerçekleştirdiği birçok durumda bile devletlerin sorumlu olduğu yönünde 
bir analizde bulunabiliriz; devletten ciddi müdahale (soruşturma, tutuklama, 
kovuşturma) riski olmadan eşlerini döven erkekler buna önemli bir örnektir.[2] 
Pasif, ihmalkar devlet, ilgili hassas gruplara[3] yeterli koruma sağlayamadığı 
için (belki de ayrımcılık yaptığı için) uluslararası insan haklarını ihlal etmiştir.

Aşağıdaki karar, uluslararası insan hakları normları ve kurumlarının, 
mağdurların haklarının devletlerden ziyade bireyler ihlal ettiğinde nasıl 
işlediğini açıklayabilir. Mahkeme kararları[4] ve birçok sözleşme, başkalarının 

[2] Bir başka örnekte, asitli saldırganlar için kovuşturma başlatılmaması akla “İran hukuku 
asitli saldırıları teşvik mi ediyor?” sorusunu akla getirmektedir. 

[3] Aynı mantık dini ve etnik azınlıklar, çalışma ve insana yakışır bir ücret kazanma 
hakkının reddedilmesiyle ilgili olarak alınan ayrımcılık politikası ve uygulamaları 
iddiaları, yükseköğretim erişiminin kısıtlanması, dükkanların kapatılması ve Bahailerin 
(dini ve etnik azınlıklara örnek olarak) ülkede anayasal olarak tanınan üç dini azınlıktan 
biri olmaması nedeniyle politikada ayrımcılık yapılması konusunda da kullanılabilir. 
Hükümet bu iddiaları reddetmiş, İran’daki insan hakları durumuyla ilgili olarak 
Özel Sözcü Raporunda “Anayasanın 23. Maddesi, dini inançları sorgulamanın yasak 
olduğunu ve kimsenin yalnızca inancı yüzünden kovuşturmaya tabi olmayacağını” 
belirtmiştir.

[4] Hondura Hükümeti muhalifinin “kaybolduğu” Veldsquez-Rodriguez davasına 
ilişkin Amerika İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Mahkeme alternatif hipotezleri 
değerlendirmiştir. Kaybolma devletin gayri resmi bir teşkilatı veya devlet yetkisi 
kisvesiyle hareket eden vekillerden (mahkeme de bu yönde “ikna edilmiştir”) 
kaynaklanıyorsa, doğrudan Honduras’a atfedilebilir olacaktır. Bu durumda, 
devlet mağdurun yaşam ve özgürlük hakkına saygı duymadığı için bu durumda 
sorumlu olacaktır. Fakat kaybolma devletle bağlantısı olmayan özel infazcılardan 
kaynaklandıysa, davranışları Honduras’a atfedilemez. Buna rağmen, bu davaya göre 
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neden olduğu zararlara karşı bireylerin korunması ve bu kötüye kullanım-
ların tekrarlanmasının önlenmesi için devletlerin makul önlemler almakla 
yükümlü olduğunu açıkça göstermektedir. Devletlerin ayrıca halka temel 
insan haklarıyla ilgili eğitim vererek beyan edilen hakları taahhüt etmesi 
de gerekmektedir.

Sözleşmelerde İnsan Haklarının Evrimi

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW), 
bu eğilime yönelik çarpıcı bir örnek ortaya koymaktadır. Devletlerin “her-
hangi bir kişi, kuruluş veya işletme tarafından kadınlara karşı yapılan ayrım-
cılıkları ortadan kaldırmak” (Madde 2(e)), “aynı istihdam fırsatlarına sahip 
olma hakkını sağlamak” (Madde 11(1) (b)), “banka kredileri, ipotekler ve 
diğer mali kredi formlarında” erkeklerle eşitlik sağlamak (Madde 13(b)) 
amacıyla “uygun tüm önlemleri almasını” gerektirmektedir. Buna rağmen, 
ayrımcılık yapan firma CEDAW’ı resmi olarak ihlal etmiş olmamakta ve 
sürece tabi hale gelmemektedir. CEDAW bünyesindeki görevler devlete aittir, 
suçlu aktörlere karşı sivil veya cezai yaptırımların uygulanmasına yönelik 
CEDAW gereksinimlerine devlet kanunları karşılık gelmelidir.

Güvenilir Bir Yaptırım Mekanizması İhtiyacı

Hukukun, evrensel insan haklarını ifade etmesi gerekmektedir, bu nedenle 
özel hukukta ve kamusal hukukta ayrı özel insan hakları sistemleri olmasına 
gerek yoktur, tek bir insan hakları sistemi vardır. Bir zamanlar insan hakları 
“yazılı olmayan” örf hukuku kurallarıyla temin edilirken, günümüzde “üstün 
yasama” normları ile sağlanmaktadır.

İnsan hakları, bireyleri ekstremist güçlerden korumak için vardır. Bu güç 
bir zamanlar yalnızca devlete aitken, artık insan haklarını tek ihlal eden dev-
let değildir. Hak ihlalleri devlet dışı aktörlerden doğabilir, bireyler bunlara 
karşı da korunmalıdır. Bu nedenle bunlar yalnızca hükümete değil, diğer 
özel taraflara karşı da geçerlidir. Özel taraflar arasındaki ilişkilerde, çeşitli 
insan hakları çelişebilir. Bu nedenle, örneğin bir kişinin sözleşme yapma 
özgürlüğü başka bir kişinin ifade özgürlüğüyle çelişebilir. Bu çelişki, çelişen 
değerlerin dengelenmesiyle çözülebilir. Evrensel insan haklarının tanınma-
sıyla bu denge sağlanabilir.

Honduras Hükümeti cezai kanunlarını uygulamak için gereken özeni göstererek 
soruşturma yürütemeyip cezalandırma yapamadığı için sorumlu hale gelecektir. 
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1948’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, fikrin başlangıç noktasıydı. 1966 yılında Evrensel Beyanname 
sırasıyla Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Sivil ve Siyasi Hakları ele 
alan iki Sözleşme halinde yasal olarak bağlayıcı bir forma dönüştürülmüştür.

İnsan hakları ihlalleri için hesap verilebilirlik fikri ele alınmadığı sürece 
insan hakları sorunları için çözüm bulunamayacaktır. Önemli insan hakları 
standartları geliştirilmiş olsa da, güvenilir bir yaptırım mekanizmasının 
olmadığı açıktır. Sonuç olarak, insan hakları ihlalleri cezasız kalmaktadır. 
İnsan haklarının değerleri genel olarak kabul görmüş olsa da, nadiren uygu-
lanmaktadır. Mekanizma, ait oldukları devletin gücü ne olursa olsun tüm 
suçlulara karşı eşit ölçüde etkili olmalıdır.

(2). Konuşma Metni (İngilizce)

Introduction

Since the advent of human rights movements, all activists seemded to 
share one pivotal core issue: individuals hold fundamental rights while states 
are responsible to respect and protect these rights. So the human rights 
movements ideal was to set limits on state and thereby keep individuals 
safe from states violations.

As the human rights movements developed throughout course of time, 
the holy grail of the human rights norms remained to be the same (restrict 
rights violators) but it became clear that human rights violations are possi-
ble from nonstate actors as well as from states. So while the states are still 
the main source of concern in human rights violations, there needs to be a 
redefinition of fundamental human rights within public and private legal 
spheres. With this logic the public and private realms of law that were once 
supposed to be two separate totally distinct islands are now seems to be just 
two shorelines of a one single island.

This new concept has greatly impacted human right movements and the 
subsequent conventions and universal treatise. Regarding this new approach 
to public-private interaction, now Conventions tend to see human rights 
as a “bigger picture”.

Despite different schools of jurisprudence, thoughts and doctrines, legal 
studies and real-world cases have made it clear that social injustice and abuse 



İnsan Haklarını Özelleştirmek:  
İnsan Hakları Özel Hukuka Ne Kadar Dahil Olabilir?

238 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

of human rights can originate from a nonstate body as well as from a state. 
In today’s world private sector can equate a governmental organization in 
power and influence, to the degree that even states can use intermediary 
private bodies as their proxies to indirectly follow their intentions without 
being punished for breaching the treaties and getting away from dire con-
sequences of human rights violations.

That is why international human rights treaties are now entering contro-
versial human rights cases originating from nonstate actors. These decisions 
include such cases as racial, religious or gender discrimination (by a private 
firm, restaurant, club,…) or other discriminatory situations that a judicial 
body is asked to enter.

Nonestate Actors As Agents Of States

Under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 
member states must “ensure to all individuals” the declared rights and to 
compensate for violated rights and these violations of rights are not limited 
only to those caused directly by the states. Many of the rights declared by 
Conventions or by universal treaties like the ICCPR can be violated by 
nonestate actors, violation of the right to life, or of the right to free speech 
by interference with the speaker are common examples of such situations 
perpetuated by nonestate abusers.

Ensuring rights as declared in the treaties holds states responsible for 
controlling the conduct of private parties threatening others rights. The 
bottom line is that the states are responsible to guarantee the fundamental 
rights to everyone.

If the rights violations are caused by an informal or unofficial agency of 
the state, or by agents acting under cover of state authority, it would be 
directly attributable to state. It can be argued that the state is liable by fai-
ling to take actions to protect the declared rights. Even If the misconducts 
of those private bodies cannot be proved to have been related to the state, 
government would still be responsible due to its failure to enforce law and 
order and thereby prevent abuse of victim’s rights. By this analysis, the state 
always bears the responsibility for the violated human rights.
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Methods Used By States To “Privatize” Law

States are increasingly resorting to sophisticated ways to pursue their 
intentions which are conflicting with human rights treaties and conventions; 
using intermediaries to perform states illicit intentions undermines the very 
fundamental human rights such as presumption of innocence, the right to 
due process of law and, the right to privacy and freedom of communication. 
As a result, the rule of law can act as a weapon to undermine rights rather 
than a means to secure them.

Internet shutdowns in times of unrest, is a technique that is widely (mis)
used by states under the pretext of ensuring citizens safety or limiting the 
spread of misinformation. But such measures are proved to do more harm 
than good to the very people the states are claiming to protect; during 
state-imposed internet shutdowns People’s ability to express themselves is 
blocked, the economy suffers, media struggle to report rights abuses, students 
are cut off from their education, and even health care system is disrupted.

“Security” and “Safety” As a Justification

It is not really important from the states view what the ultimate impact 
is, whether from a moral or policy perspective; they use “protection” as the 
“justification” for their interventions.

Once it has become normal to abuse fundamental rights and put the 
blame on victims and subsequently excuse the perpetrators for ostensibly 
“safety and security” purposes, the way is paved for advancing right viola-
tions through a vicious cycle[5]

Populism Rather Than Using Research-Based Data

During critical moments of nationwide turmoil the officials my resort to 
populism to justify their overreach and abuse of rights. When the objectives 

[5] Recent protest in Iran following the states plans to increase the price of fuel can 
be seen as a clarifying example: Iranians first reported internet outages in just one 
eastern city of Mashhad, which had also seen a drop in connectivity earlier, then 
disruptions increased in extent and severity until the overall network access dropped 
in the whole country. National connectivity remained at just 5% of normal levels, 
leaving Iranians cut off from the world. 
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are political and the impacts are not a priority, science-based policies will 
be replaced by propaganda for gaining political benefit.

For example while governments make arguments in support of blocking 
access to world wide web as a violence prevention measure, studies have 
shown these internet shutdowns are actually counterproductive to deterring 
violent incidents; Even one research conducted at the

Stanford Global Digital Policy Incubator, showed a staggering increase 
of violence during network outage in comparison with situations where 
the internet kept on.

Such actions can set a dangerous precedence, creating the possibility to 
implement measures in the future without needing to worry about either 
lawmakers or the public knowing what this is likely to mean in the future.

Good Of The Society Or Good Of The Company

Although governments dictate blackouts (right abuses, in a broader 
sense), internet service providers (private parties, in general) implement 
them. Companies frequently justify compliance with these requests as a 
matter of following local law, arguing that they might lose their licenses 
and subsequently their whole business if they don’t. But providers should 
respect the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the 
most widely accepted set of rights standards for businesses, and reprove 
blind adherence to government unlawful demands. The UN Human Rights 
Council has clearly condemned measures to block access to information as 
a violation of international human rights law.

Often, large businesses will see an opportunity to gain a competitive 
advantage by generously implementing measures ostensibly “for the good 
of society”, while benefiting from privileges.

Smaller companies will then have the choice between bad publicity for 
failing to implement similar measures that the leading companies have 
implemented, or bearing the disproportionate cost of implementing the 
measures.[6]

[6] This is exactly what happened in Iran during November 2019 protests following 
fuel price increase: at first stage the major telecom company MCI cut internet access 
and then the smaller companies followed it, in fact the government did not face any 



Arş. Gör. Mina KOOHI

241Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

The problem is there is no evidence at all that it actually stops the vio-
lence, it just stops the free flow of information. So nobody knows what is 
really happening. And the situation is just worsened by cutting the people 
off the world.

Expansion Of State Duties by Generalization Of The Case To Similar 
Situations

Using the logic that “the state always bears the responsibility for the 
violated human rights” we can analyze that in many situations the states 
are hold responsible even though individuals (and not the state directly) 
perpetuate the abuse of rights; husbands who batter their wives without 
serious risk of interference (investigation, arrest, prosecution) by the state, 
is a prime example.[7]

The passive, absent state has committed a violation of international 
human rights because of its failure (perhaps discriminatory failure) to give 
reasonable protection to the vulnerable groups[8] involved.

The following verdict may clarify how the international human rights 
norms and institutions function when it is individuals rather than states 
violate victims rights. Court orders[9] and many treaties have made it clear 

resistance when it asked “private companies” to turn off internet access for their 
customers. 

[7] Here is another example; failing to prosecute acid attackers raise questions; Does the 
Iranian law encourage “acid attacks”? 

[8] Same logic can be used in case of religious and ethnic minorities; allegations of 
discriminatory policies and practices have been received with respect to the denial of 
the right to work and to earn a decent living; restriction of access to higher education; 
the closure of shops; and discrimination in policy owing to the fact that Baha’is (as 
an example of religious and ethnic minorities) do not constitute one of the three 
constitutionally recognized religious minorities in the country. the Government 
denied such allegations, stating that “principle 23 of the Constitution stipulates that 
it is forbidden to enquire about beliefs and no one can be prosecuted merely because 
of holding a certain belief ”, Report of the Special Rapporteur on the situation of 
human rights in Iran 

[9] Decision of the Inter-American Court of Human Rights in the Veldsquez-Rodriguez 
case, where an opponent of the Honduran Government was “disappeared.” The Court 
entertained alternative hypotheses. If the disappearance was caused by an informal or 
unofficial agency of the state, or by agents acting under cover of state authority (as 
the Court was indeed “convinced”), it would be directly attributable to Honduras. 
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that states are bound to take reasonable measures to protect private indi-
viduals against damages caused by others and to prevent recurrence of 
such misconducts. States are also required to guarantee declared rights by 
providing education to the population about fundamental human rights.

Evolution Of The Human Rights in Conventions

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) provides a striking illustration of this trend. It 
requires states to “take all appropriate measures” to “eliminate discrimination 
against women by any person, organization or enterprise” (Article 2(e)), 
to “ensure the right to the same employment opportunities” (Article 11(1) 
(b)), to ensure on a basis of equality with men the right “to bank loans, 
mortgages and other forms of financial credit” (Article 13(b)), and so on. 
Nonetheless, the firm that discriminates has not formally violated CEDAW 
and is not subject to its processes. The duties under CEDAW are the state’s, 
and it is state law responsive to CEDAW’s requirements that creates duties 
and imposes civil or criminal sanctions against offending actors.

Need For a Credible Enforcement Mechanism

Law is supposed to give expression to universal human rights, so there 
is no need for a special system of human rights in private law and another 
one in public law; there is only one human rights system. Once, human 
rights were secured by common law rules “which were not inscribed in a 
book”; today they are secured by “super-legislative” norms.

Human rights came to protect individuals from extremist powers. Once 
this power was only the State’s, but now it is not the only abuser of human 
rights. The rights violations can derive from nonstate actors, and individuals 
must also be protected against them. These apply, therefore, not only against 
the government, but also against other private parties. In relations between 
private parties, various human rights may conflict. Thus, for example, the 

The state would then be responsible for failure to respect the victim’s right to life 
and liberty. If, however, private vigilantes unconnected to the state executed the 
disappearance, their conduct would not be attributable to Honduras. Nonetheless, in 
the circumstances of this case, the Honduran Government would become responsible 
because of its failure to investigate to use due diligence to enforce its criminal laws 
and thereby both punish and deter. 
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freedom of contract of one person is likely to conflict with the freedom 
of expression of another. This conflict must be resolved by balancing the 
conflicting values. This balancing can be reached by recognizing universal 
human rights.

The Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN General 
Assembly in 1948, was a landmark starting point on the idea. In 1966 the 
Universal Declaration was codified into legally binding form in the two 
Covenants dealing, respectively, with Economic, Social, and Cultural Rights 
and with Civil and Political Rights.

There will be no solution for human rights issues unless the idea of 
accountability for human rights violations is addressed. Though important 
human rights standards have evolved, the lack of a reliable enforcement 
mechanism is obvious. As a result, human rights abusers have gone unpu-
nished. Though human rights values gained wide acceptance, it was seldom 
enforced. The mechanism has to be equally effective against all offenders, 
without consideration of the power of the State to which they belong.
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I. Başlarken

2012 yılında Microsoft ile bir işbirliği projesi geliştiren New York Polis 
Teşkilatı, “Saha Farkındalık Sistemi (Domain Awareness System)” adı verilen 
bir proje geliştirmiş ve şehrin suç işlenme oranlarına göre kritik bölgelerine 
yerleştirilmiş 3.000 kamera görüntüsü, polis kayıtları, parmak izleri, suç 
verileri kıyaslaması ile otomatik takip sistemi geliştirmiştir.[1] Bu proje, 2002 

[1] Sistem ile ilgili bilgi için bkz. New York City Police Department and Microsoft Partner 
to Bring Real-Time Crime Prevention and Counterterrorism Technology Solution 
to Global Law Enforcement Agencies, August 8, 2012, https://news.microsoft.
com/2012/08/08/new-york-city-police-department-and-microsoft-partner-to-bring-
real-time-crime-prevention-and-counterterrorism-technology-solution-to-global-
law-enforcement-agencies/
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yılında Steven Spielberg tarafından beyaz perdeye aktarılan Azınlık Raporu 
(Minority Report) isimli filmde 2054 yılında Washington’da Dedektif John 
Anderton’un başında olduğu polis teşkilatının suçlularla suç işlenmeden 
mücadele etmesini hatırlatmaktadır. Filmde, “Suç Öncesi (Precrime)” birimi, 
olayları önceden bilebilme gibi mistik güçlere sahip kişilerden oluşmakta 
ve toplanan veriler karşılaştırılmak suretiyle suça meyilli kişiler belirlenebil-
mektedir.[2] Günümüzde, Azınlık Raporu’ndaki bu senaryo, artık hiç kimse 
için sıra dışı gelmemektedir. Çünkü günümüzde nöroteknolojiler, robotik 
ve yapay zeka gibi alanlarda gerçekleşen gelişmeler bundan çok daha ötesine 
dair senaryoları akla getirmektedir.

Tesla Motors’un kurucularından Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon 
Musk, 2016 yılında San Francisco’da Neurolink adıyla bir nöro-teknoloji 
şirketi kurmuştur.[3] Şirket, bilgisayar ve elektronik aletlerin beyin yoluyla 
kontrolü, beyin okuma, beyin kontrolü ve yapay zekanın insana uyarlanması 
gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. İnsanlarda kulağın arkasına yerleş-
tirilen dört adet elektrot iplik ve çipler kullanılarak hem zihin aracılığıyla 
bilgisayarların kontrolü mümkün hale gelebilecek, hem de insan zihni 
üzerinde kontrol imkanı elde edilecektir. Musk, yapay zekanın gelişmesiyle 
birlikte insanın mevcut zihin yapısının geride kalacağını ve mutlaka beyin-
makine arayüzünün oluşturulması gerektiğine olan inancını belirtmekte-
dir.[4] Buna karşılık pek çok insan ve psikolog bu tür bir denemenin insan 
aklının intiharı anlamına gelebileceğini belirtmektedir.[5] Gerçekten de çipler 
aracılığıyla yahut kimyasal maddeler ya da sinirlere yerleştirilen elektrotlar 
aracılığıyla insan zihnini okuma, kontrol gibi durumların ortaya çıkması 
halinde insanın kendini, kişiliğini, zihnini ve bütün beden bütünlüğünü 
koruması için günümüz insan hakları yeterli enstrüman olmaya devam ede-
cek midir? Üstelik, 1970’li yıllardan itibaren askeri amaçlarla zihin kontrolü 
yöntemleri de araştırılmaya devam etmektedir. Amerikan Merkezi Haber 
Alma Teşkilatı (CIA) tarafından soğuk savaş yıllarında 10 yıl süren zihin 

[2] Film için bkz. Minority Report, https://www.imdb.com/title/tt0181689/
[3] Şirket için bkz. Neuralink, https://www.neuralink.com/
[4] Elizabeth Lopatto, Elon Musk unveils Neuralink’s plans for brain-reading ‘threads’ and a 

robot to insert them, July 16, 2019, https://www.theverge.com/2019/7/16/20697123/
elon-musk-neuralink-brain-reading-thread-robot

[5] Elon Musk “Brain Chip” Could Be Suicide of the Mind, Says 
Scientist, August 14, 2019, https://observer.com/2019/08/
elon-musk-neuralink-ai-brain-chip-danger-psychologist/
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kontrolü çalışmaları yürüttüğü açıklanmıştır.[6] ABD’de internetin oluştu-
rulmasında da öncü rol oynayan “Savunma Konulu İleri Araştırma Projeleri 
Dairesi (Defence Advanced Research Projects Agency-DARPA)” tarafından 
2018 yılında beyinden makineye (nöral kayıt) ve makineden beyne (nöral 
stimulasyon) cerrahi olmayan beyin-makine arayüzlerinin araştırılması pro-
jesi yürütülmüştür.[7] Bu teknolojilerin, askeri alanda ve kontrolsüz şekilde 
kullanımı da ileri dönemler için önemli bir risk olarak belirmektedir. Bu 
tür teknolojilerin belki de oluşturacağı en önemli etkilerden birisi de; özel 
sektörün de insan hak ihlallerinde önemli bir aktör olarak sistem içine dahil 
edilmesi olacaktır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 
2011 yılında kabul edilen İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri[8] ile 
mevcut insan hakları ilkelerinin özel sektör için de uygulanabilir olduğu ve 
temel olarak koruma, saygı gösterme ve çözüm bulma ilkeleri çerçevesinde 
yapılanabilir olduğu vurgulanmıştır. Ancak gelinen aşamada sadece mevcut 
ilkelerin değil, yeni insan hak yorumlarının da özel sektör dikkate alınarak 
oluşturulması gereği öne çıkmaktadır.

Günümüzde nöro-teknoloji, yapay zeka gibi alanlarda yaşanan hızlı 
değişimler suçluya önceden ulaşma yanında suçla robotlar eliyle mücadele 
edilmesine kadar pek çok yeni seçeneğin ciddi olarak tartışılmasını da 
beraberinde getirmektedir. Belki de en acı olan, değişimlerin orta yerinde 
bulunduğumuz ve tıpkı 1400’lü yılların sonunda Mainz’de matbaanın icat 
edilmesiyle tetiklenecek ve yaşanacak önemli değişimlerin o zamanki Mainz 
halkı tarafından bilinmemesi gibi bu değişimlerin nasıl evrileceğini hiçbirimiz 
göremeyeceğiz. 200-300 yıllık büyük değişim dönemlerinden bahsediyoruz. 
Bu tür önemli değişim süreçleri, uzun vadeli sağlama yapmayı mümkün 
kılmıyor maalesef. Herşey olup bittikten sonra geriye dönüp baktığımızda, 
hepimiz ölmüş olacağız. Ünlü Amerikalı gelecek bilimci Profesör Shoshana 

[6] Yıllar Sonra Açıkladı, CIA Zihin Kontrolü Programı Üzerinde 
Ça l ı ş t ı ,  11 .09 .2019 ,  h t tp s : / /www.cnnturk . com/dunya /
yillar-sonra-acikladi-cia-zihin-kontrolu-programi-uzerinde-calisti

[7] Yasmin Afina, Human Control is Essential to the Responsible Use of Military 
Neurotechnology, 8 August 2019, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/
human-control-essential-responsible-use-military-neurotechnology

[8] Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United 
Nations Protect, Respect and Remedy Framework, United Nations Human Rights 
Office of the High Commissioner, Geneva 2011, https://www.ohchr.org/documents/
publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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Zuboff bu yeni dönemi 2019 yılı başında çıkardığı kitabında[9] Gözetim 
Kapitalizmi olarak isimlendirmiş ve insan deneyiminin davranışsal veriye 
tercüme edilecek bedava bir hammadde olduğunu belirtmiştir. Bu alanda 
bir başka bakış, gözetimin internetin yeni iş modeli olduğu düşüncesidir. 
Gerçekten de bu yeni ortamda insan çaresiz konumdadır çünkü hangi 
haklarının ne ölçüde ihlal edildiğini bilmekten yoksun durumdadır. Tek-
nolojinin ve yeni gelişmelerin önüne kimse çıkamayacak, bunu engellemek 
mümkün değil. Ancak bu süreçte en temel değer olan insana ait değerleri 
ne ölçüde koruyabileceğiz, bunun için hangi argümanları geliştirmeliyiz 
ve hangi yasal araçlardan faydalanacağız. Bu konu üzerinde kafa yormak 
önem arzetmektedir.

II. İnsan Hakları Kavramı ve Tarihine Kısa Bir Bakış

İnsan haklarına tarihsel perspektiften bakıldığında, Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) Hicretten sonra yaptığı ilk ve tek haccı olarak 632 yılında ifa ettiği 
hac görevi sırasında müslümanlara yaptığı hitaplardan oluşan “Veda Hutbesi” 
içeriğinde temel insan hakları kategorileri olan “yaşama hakkı,[10] mülkiyet 
hakkı,[11] kişilik hakkı,[12] eşitlik hakkından”[13] açık bir şekilde bahsedildiği 
görülmektedir.

4 Temmuz 1776 tarihinde Britanya İmparatorloğu’na karşı bir bağım-
sızlık devrimi olarak ortaya çıkan ABD Hak ve Özgürlükler Bildirgesi’nde 
açık bir ifade olarak “Tüm insanların eşit yaratıldığı, Yaradanları tarafından 
kendilerine devredilemez hakların verildiğini ve bu hakların Yaşam, özgürlük 

[9] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future 
at the New Frontier of Power, Public Affairs, January 2019.

[10] “Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes 
bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namus ve 
şerefiniz de öylece mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.”

[11] “...mallarınız...(Ö)ylece mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.”
[12] “...namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.”
[13] “Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise 

topraktandır. Allah katında en değerli olanınız, O’na en çok saygı gösterip, emirlerine 
uyanınızdır. Bir Arab’ın, aceme, acemin Arab’a, kırmızının siyaha, siyahın kırmızıya 
takvâ dışında bir üstünlüğü yoktur.”. İfadenin sahihliği ile ilgili bir tartışma için 
bkz. Muammer Bayraktutar, “Arabın Arap Olmayana Takvâ Dışında Bir Üstünlüğü 
Yoktur” Hadîsinin Hz. Peygamber’e İsnâdına Yönelik Fazlur Rahman’ın Eleştirileri 
ve Değerlendirilmesi, Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 
C. 9, S. 1, Nisan 2012 (s. 31-80).
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ve Mutluluğa erişme haklarının olduğu” belirtilmiştir.[14] Bu bildirgeden 
üç yıl sonra krallık rejiminin baskı ve zulmüne karşı bir özgürlük bildirgesi 
olan Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi’nde eşitlik, özgürlük 
hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkından 
bahsedilmiştir.[15]

Bununla birlikte tarihin önemli dönüm noktaları olan bu bildirgeler, 
büyük sömürge imparatorlukları ve güçlü ulus devletlerinin yirminci yüzyıla 
girerken bir dünya savaşı çıkarmalarını engelleyememiştir. Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında, yeni bir dünya savaşının önüne geçebilmek için Milletler 
Cemiyeti oluşturulmuştur. Ancak bütün çabalara rağmen ikinci dünya savaşı 
da önlenememiş ve çok sayıda insan ölmüş, türlü acı ve felaketler yaşanmıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha güçlü bir yapılanma ile savaşların tekra-
rını önlemek için 1945 yılında Birleşmiş Milletler oluşturulmuştur. Böylece 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün dünya ülkelerinde insan 
hakları Birleşmiş Milletler güvencesine girmiştir. 10 Aralık 1948 tarihinde 
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile insan hak ve özgürlükleri 
kategorik ve açık bir şekilde güvence altına alınmıştır.

Hükümetlerarası bir bölgesel organizasyon olarak 1949 yılında kurulan 
Avrupa Konseyi, Avrupa’da hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları 
değerlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Üyesi olan 47 ülke, yaklaşık 
820 milyon nüfusu ve ortalama 500 milyon Euro’luk bir bütçeyi barındı-
rır. Avrupa Konseyi’ni (AK, Konsey) kuran Statü’nün birinci maddesine 
göre Konsey’in amacı ortak geçmişe dayanan ilke ve idealleri gerçekleştirip 
korumak ve ekonomik ve sosyal gelişimi kolaylaştırmaktır. 4 Kasım 1950 
tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 1948 tarihli İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi başlangıç noktası olarak alınmış, insan hakla-
rını ve temel özgürlükleri korumak ve daha ileriye götürmek amaç olarak 
benimsenmiştir. 1954 yılında İnsan Hakları Avrupa Komisyonu kurulmuş, 
1959 yılında ise İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. 11. Protokol’ün 1 

[14] “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” The Declaration of Independence, 
In Congress, July 4, 1776, https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/
declaration-of-independence/

[15] Declaration of Human and Civil Rights of 26 August 1789, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/cst2.pdf
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Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe girmesiyle yarı zamanlı çalışan Mahkeme 
ve Komisyon yerine tam zamanlı çalışan yargısal açıdan kurumsallaşmış 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca bu Protokol 
ile ihtiyari olan bireysel başvuru Sözleşme’ye taraf devletler için zorunlu hale 
dönüştürülmüştür. Ülkemiz 28 Ocak 1987 tarihinde Komisyon’un bireysel 
başvuruları inceleme yetkisini tanımıştır. Türkiye, Mahkeme’nin zorunlu 
yargı yetkisini ise 27 Eylül 1989 tarihinde tanımıştır.[16]

İlk ortaya çıkan insan hakları metinleri genel olarak birinci kuşak insan 
hak kategorileri olarak isimlendirilen medeni ve siyasi haklara yoğunlaşmıştır. 
Temel olarak kişisel özgürlüklerin ve bireyin devlete karşı korunması esas 
alınmıştır. Günümüzde medeni ve siyasi haklar, Birleşmiş Milletler Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR)[17] ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS)[18] ile teminat altına alınmıştır. Klasik haklar olarak da adlandırılan 
birinci kuşak hakları ile insana insan olmaktan dolayı sahip olduğu ifade 
edilen temel hakların korunması amaçlanmıştır.

İkinci kuşak insan hak kategorisini sosyal, ekonomik ve kültürel haklar 
oluşturmaktadır. İkinci kuşak hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
yer almıştır. Bu haklar güvenlik hakkı, işini özgürce seçme hakkı ve işsizlikten 
korunma hakkı, eşit ücret hakkı, sendika kurma hakkı, dinlenme, eğlenme ve 
ücretli tatil hakkı, sağlık hakkı, yeterli yaşam standardı hakkı, eğitim görme 
hakkı, kültürel yaşam ve etkinliğe katılma hakkı gibi haklardan oluşur. Bu 
hakların öneminin artmasında, insan onurunun medeni ve siyasal hakların 
devlet tarafından korunmasından daha fazlası olduğunun anlaşılması etkili 
rol oynamıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar BM Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi (ICESCR)[19] ve Avrupa Konseyi Sosyal Şartı[20] 
ile açık olarak düzenlenmiş ve teminat altına alınmıştır.

[16] Ayrıntılı bilgi için bkz. Şeref Gözübüyük; Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Uygulaması, 11 Baskı, Turhan, Ankara 2016.

[17] International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, https://
www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

[18] European Convention on Human Rights, https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ENG.pdf

[19] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 
1966, International Covenant on Civil and Political Rights

[20] European Social Charter, Turin, October 18, 1961, https://rm.coe.int/168006b642
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Uluslararası kabul edilen insan hakları kategorileri hiçbir zaman statik 
kalmamış daima dinamik bir vaziyette gelişimini sürdürmüştür. İlk iki 
kategoride yer alan temel hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi için bazı 
engellerin ortadan kaldırılması gereğinin anlaşılması sonucu dayanışma 
hakları olarak da ifade edilen üçüncü nesil insan hakları oluşmuştur. Bu 
haklar sürdürülebilir gelişme, barış ve sağlıklı çevre hakkı gibi haklardan 
oluşmaktadır. Günümüzde su hakkı, biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş 
organizmalardan bağımsız tarım hakkı gibi haklar da zaman zaman bu kuşak 
haklar grubu ile irtibatlandırılmaktadır. Bazı uzmanlar, bu hakların bireysel 
değil, kollektif haklar verdiğini belirterek bu hak kategorisine karşı çıkmış-
tır. Bununla birlikte amaç ilk iki seviyedeki temel hakların garanti altına 
alınması ve daha yüksek düzeyde yerine getirilmesidir. Ekonomik kalkınma 
veya bazı çevresel nedenlerle ilk iki kategorideki hakların askıya alınmasının 
önüne geçebilmektir. Gelişme hakkı münferit bir kategori olarak BM Genel 
Kurulu’nun 4 Aralık 1986 tarih ve 41/128 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.[21] 
Buna göre gelişme hakkı (right to development), her insanın ve bütün 
halkların ve temel özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeye katılma, katkıda bulunam ve bundan 
yararlanma hakkına sahip olması nedeniyle vazgeçilmez bir insan hakkıdır.

Günümüzde teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği ve endüstriyel tarım 
gibi sebeplerle artan çevre sorunları nedeniyle dördüncü ve beşinci kuşak 
insan haklarından bahsedildiği görülmektedir. Kimileri dördüncü kuşak 
hakları insanın dolaylı olarak hak sahibi olduğu “sürdürülebilir yaşamı” esas 
alan ekosistem hakkı, gelecek nesillerin hakkı, kent hakkı gibi haklardan 
ibaret görmektedir.[22] Uluslararası literatürde ise dördüncü kuşak hakları 
olarak insana değil, insanlığa ait olan biyoteknoloji ve genetik teknolojinin 
sorunlarla bağlantılı hakları da buraya dahil edilmektedir. Avrupa Konseyi’nin 
üye devletlere genetik mühendisliği ve insan hakları arasındaki ilişkiyi 
yönetecek ilkelerin benimsenmesi ve böylece yaşam ve onur haklarının, bir 
kişinin genetik hakkı olarak anlaşılması gerektiğine ilişkin 1982 tarihli tavsiye 

[21] Declaration on the Right to Development, Adopted by General Assembly resolution 
41/128 of 4 December 1986, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
RightToDevelopment.aspx

[22] Ömer Aykul, Hukuk Sisteminde Temel İnsan Hakları ve Gelinen Son Aşama: 
Dördüncü Kuşak Haklar ve Bunları Talep Hakkı, 2015, http://www.aykultopcu.
com/habervemakele-184-hukuk-sisteminde-temel-insan-haklari-ve-gelinen-son-
asama-dorduncu-kusak-haklar-ve-bunlari-talep-hakki 
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kararı bulunmaktadır.[23] Bu kapsamda her insanın genetik değişikliklere tabi 
olmadan, soyundan kalıtımsal olarak gelen, kendine özgü, genetik tip ile 
yakından bağlantılı olan yaşam hakkı, onur ve kişisel kimlikleri bulunduğu 
vurgulanmaktadır. Bu nedenle ırksal ayrımcılık içeren ojenik uygulamalar 
reddedilir. 1997 tarihli UNESCO İnsan Genomu Deklarasyon metni[24] esas 
alınır ve insan klonlamanın yasaklanması ve insanın genetik kimlik hakkı 
teminat altına alınarak dördüncü kuşak haklar olarak ifade edilir.[25] Bununla 
birlikte son yıllarda uluslararası literatürde, bilhassa Endüstri 4.0 olarak 
tanımlanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve bir alt başlıkta incelenecek 
düzen bozucu teknolojiler adı verilen dönüştürücü teknolojilerin ortaya 
çıkmasıyla oluşan insan hak problemlerine yanıtların da dördüncü kuşak 
insan hak kategorisi içinde aranmakta olduğu görülmektedir.[26] Adını ne 
koyarsak koyalım, aşağıda ifade edilecek yeni teknolojilerin insan haklarını 
yeni bir konsept belirlemeye zorlayıcı bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.

III. Düzen Bozucu Teknolojiler

Günümüzde devam ettiği söylenen Endüstri 4.0 (Industry 4.0) dönemiyle 
birlikte makineler ve robotik gibi fiziksel sistemlerin otomasyon sistemleri 
ile kontrol edildiği ve yepyeni buluşların ortaya konulduğu dönem ifade 
edilmektedir. 2016 yılının Ocak ayında Davos’ta yapılan Zirve’nin baş-
lığı “Mastering the Fourth Industrial Revolution” olarak açıklanmıştır.[27] 
Dördüncü Sanayi devrimi (Industrial 4.0), 18. yüzyılda başlayan sanayi 
devriminden bu yana en belirgin ve dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı 

[23] Parliamentary Assembly, Recommendation 934/1982, Genetic Engineering, https://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14968&lang=en

[24] Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 11 
November 1997, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=14968&lang=en

[25] Adrian Vasile Cornescu, The Generations of Human’s Rights, Days of Law, The 
Conference Proceedings, 2009, https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/
files/prispevky/tvorba_prava/Cornescu_Adrian_Vasile.pdf

[26] Time for a Fourth Generation of Human Rights? March 1, 2018, http://www.unrisd.
org/TechAndHumanRights-Soh-et-al

[27] World Economic Forum, Annual Meeting, 2016, Mastering the Fourth Industrial 
Revolution, Switzerland, 20-23 January 2016, http://www3.weforum.org/docs/
WEF_AM16_Report.pdf
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zaman dilimini ifade etmektedir.[28] Bilhassa fiziksel, dijital, biyolojik sınır-
ların kalkarak teknolojinin bir bütünlük içinde ele alındığı robotik, bulut 
bilişim, yapay zeka, nano teknoloji, kuantum bilişim, biyoteknoloji ve 
nöroteknolojiler, nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT), beşinci nesil 
kablosuz teknolojiler (5G), eksiltmeli üretim sistemlerinden katkılı üretim 
sistemlerine geçiş ve üç boyutlu teknolojiler (subtractive manufacturing 
to additive manufacturing/3D printing) gibi alanları içeren devrim, kimi 
çevrelerce bu tür bir adlandırma eleştirilse dahi,[29] hayatımız için çok büyük 
dönüşümler içeren bir alanı ifade etmektedir.[30]

Düzen bozucu teknolojilerin en öne çıkan özelliğinin mevcut durumu 
rahatsız edici bir yönü olması, insanların yaşam şekillerine etki etmesi, 
değer havuzlarını yeniden düzenlemesi ve pazarda tamamen yeni ürün ve 
hizmetlerin yer almasına yol açması olarak belirtilmiştir. McKinsel Global 
Enstitüsü, düzen bozucu teknoloji başlığındaki konuların ortak özelliklerini 
şu şekilde belirtmiştir:

(i). Çok hızlı gelişme göstermesi, (ii). Potansiyel etki alanlarının geniş 
olması, (iii). Önemli bir ekonomik değeri etkilemesi, (iv). Ekonomik etki-
lerinin potansiyel olarak düzen bozucu nitelikte olmasıdır.

Mckinsey Raporu’nda düzen bozucu olarak nitelendirilen, oniki alan şu 
şekilde sıralanmıştır: 

1. Mobil Internet, 2. Bilgiye Dayalı Mesleklerde Otomasyon (Automation 
of Knowledge Work), 3. Nesnelerin Interneti (The Internet of Things-IoT), 4. 
Bulut Bilişim (Cloud Computing), 5. Gelişmiş Robotik (Advanced Robotics) 
6. Otonom Araçlar (Autonomous and near-Autonomous vehicles) 7. Yeni 

[28] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016, 
s. 8-9. 

[29] Kimi çevreler, bu adlandırmanın gelişmiş ülkelerin gücünü pekiştirmeye yarayan 
bir araç işlevi göreceğini iddia ederken, kimileri de dördüncü sanayi devriminin 
Almanya’nın kalkınması için kullanılan yeni bir ideoloji olduğunu savunmaktadır. 
Bkz. Siyabonga Hadebe, Opinion: Fourth Industrial Revolution is another big hoax, 
17 September 2018, https://www.iol.co.za/business-report/opinion/opinion-fourth-
industrial-revolution-is-another-big-hoax-17099291; Christian Fuchs, Industry 4.0: 
The Digital German Ideology, tripleC, Communication, Capitalism&Critique, 
Journal for a Global Sustainable Information Society, 16 (1), 2018 (s.280-289), 
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/1010

[30] Schwab, age., s. 81 vd.
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Nesil Genomik (Next-Generation Genomics), 8. Enerji Depoloma (Energy 
Storage), 9. Üç Boyutlu Yazıcılar (3D Printing), 10. Gelişmiş Materyaller 
(Advanced Materials), 11. Gelişmiş Petrol/Gaz Arama ve Geri Dönüşüm 
(Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery), 12. Yenilenebilir Enerji 
(Renewable Energy).

Düzen bozucu teknolojiler içinde sekiz teknoloji, endüstri 4.0’ın en önemli 
gelişmelerin olacağı alanlar olarak ifade edilmektedir.[31] Bu teknolojiler şu 
şekilde belirtilmiştir:

1. Yapay Zeka, 2. Artırılmış Gerçeklik, 3. Blok Zinciri, 4. Dron’lar, 5. 
Nesnelerin İnterneti (Iot), 6. Robotik, 7. Sanal Gerçeklik, 8. Üç Boyutlu 
Yazıcılar

Bildiri’de bilhassa insan zihni üzerinde önemli etkiler oluşturan yeni nesil 
genomik ve yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte önemli bir alan 
olarak beliren nöroteknolojiler ya da sinir bilim olarak ifade edilen alan ile 
robotik, yapay zeka ve algoritmaların oluşturacağı etkiler konu edilecektir.

IV. Yeni Teknolojilerin İnsan Hakları Üzerine Etkileri

A. Nöro-Teknolojiler

1. Genel Olarak

Önce kısaca nöro-teknoloji alanındaki kavramlara göz atmakta fayda 
bulunmaktadır.

Sinir mühendisliği veya nöro mühendislik (Neural engineering or 
Neuro-engineering) sinir sistemlerinin anlaşılması, tamiri, değiştirilmesi 
ve geliştirilmesine ilişkin uygulanan biyomedikal mühendislik teknik-
lerini ifade etmektedir. Önceleri daha çok ilaç endüstrisine yoğunlaşan 
biyomühendislik uygulamaları, günümüzde nöro-mühendislik, nöro-
teknoloji ve nano-teknoloji uygulamalarına yoğunlaşmıştır.[32]

[31] The Essential Eight, Your Guide to the Emerging Technologies Revolutionizing 
Business Now, https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-
technologies.html (Son Erişim Tarihi: 10.12.2019)

[32] Ayrıntılı bilgi için bkz. Neural Engineering, https://www.sciencedirect.com/
topics/neuroscience/neural-engineering; https://www.britannica.com/science/
neural-engineering
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Nöro-görüntüleme (Neuro imaging or brain imaging), sinir sisteminin 
yapısını, işlevini veya farmakolojojisini doğrudan veya dolaylı olarak 
görüntülemek için çeşitli tekniklerin kullanılmasını içerir. Tıpta, sinir 
bilimde ve psikolojide yeni bir disiplin olarak öne çıkar.[33]

Yaygın Nöroteknoloji (Pervasive neurotechnology) beynin perfor-
mansını ve bilişsel sağlığını ilerletmek için geliştirilen büyüyen bir sinir 
bilim alanını ifade eder. Bu teknolojiler, non-invazivir, yani cerrahi 
prosedürler içermezler ve ilaç tedavisi kullanılmaz, görece düşük mali-
yetlidirler. Dijital sağlık teknolojisi, hastanelerin ve araştırma kurum-
larının ötesine geçtikçe, bilişsel dijital araçlar genel tüketici tarafından 
da erişilebilir hale gelmektedir.[34]

Günümüzde yaygın nöroteknoloji uygulamaları arasında cihaz kontrolü 
veya gerçek zamanlı nöromonitörleme, nörosensör bazlı araç operatör sis-
temleri, bilişsel eğitim araçları, elektriksel ve manyetik beyin stimülasyonu, 
zihinsel sağlık için giyilebilir ve sanal gerçeklik sistemleri için beyin-bilgisayar 
arayüzleri (BCI’ler) yer almaktadır.[35]

Beyin görüntüleme teknikleri, insan beyninin işleyişini anlamak ve zihin-
sel durumlar ile davranışlar arasındaki sinirsel bağlantıları tespit etmek 
için yaygın olarak kullanılmaktadır. Beyin görüntülemenin yanısıra, diğer 
nöro-teknolojik klinik uygulamaları, nörolojik bozukluklarda önemli ölçüde 
iyileştirmeler sağlamakta ve yeni tedavi olanaklarını mümkün kılmaktadır. 
Öte yandan nöro-teknolojik uygulamalar ortaya çıkardığı gelişmeler nede-
niyle haksız fiil sorumluluğu, cezai ehliyet gibi hukuk alanlarında da yoğun 
olarak tartışmalara neden olmaktadır.

ABD Başkanı Barrack Obama 2013 yılında Biyo-Etik Komisyonu’na 
yazdığı mektupta[36] istihbarat veya diğer kurumların nörolojik uygulamalar 
içeren önlemleri nedeniyle ortaya çıkan ayrımcılık ve yaftalanma (damga-
lanma) gibi konularla ilgili mahremiyet ve etik sorumluluk konuları, ayrıca 

[33] Bkz.Neuroimaging, https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/
neuroimaging; Brain Scanning, https://www.britannica.com/science/brain-scanning

[34] TrendsinNeurotechnology,2015, https://www.potomacinstitute.org/images/stories/
publications/NeuroTrendsAug2015.pdf (Trendsin Neurotechnology, 2015)

[35] Trends in Neurotechnology.
[36] The White House,Washington, July1, 2013, Bioethical Issues, https://bioethicsarchive.

georgetown.edu/pcsbi/sites/default/files/news/Charge%20from%20President%20
Obama.pdf
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sinirbilimin ceza adalet sisteminde kullanılmasına ilişkin önemli sorunlar 
yaşanabileceğine dikkat çekmiştir.

İnsanlık tarihi için istisnai uygulamalar[37] hariç olmak üzere, uzunca bir 
süre insanın gözlemlenebilir iskelet yapısı, kafatasının ötesine geçememiştir.

1878’de İngiliz Richard Caton (1842-1926), bir hayvanın beyninden 
elektrik sinyallerinin iletimini keşfetmiştir. Ondan tam 46 yıl sonra Alman 
psikiyatr Hans Berger (1873-1941), beyinde lokalizasyon çalışmaları yapmış 
ve beyin kan akımındaki pulsasyonların kalp vurumu, solunum ve vücut 
pozisyonu ile ilişkisini araştırmıştır.[38] I. Dünya Savaşı’nda kafatası yara-
lanması olan insanların beynine yerleştirdiği elektrotlarla yaptığı çalışmalar 
sonucunda, 1924 yılında ilk elektroserebrogram kaydını gerçekleştirmeyi 
başarmıştır. İzleyen yıllarda saçlı deriye yerleştirdiği elektrotlar ile elektro-
ensefalogram (EEG)[39] kaydının yapılabileceğini göstermiştir. Berger, siyasi 
baskı ortamında ruhsal sıkıntılar yaşamış ve yaşadığı bunalım sonucu 68 
yaşında intihar etmiştir.[40]

1990’larda, nöro-davranışsal çalışmalar için görüntüleme tekniklerinin 
kullanımı çarpıcı biçimde artmıştır. Günümüzde, geniş ve hızla genişleyen 

[37] Aksaray’da bulunan Aşıklı Höyük’te yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 10.000 yıllık 
bir kafatasında 20-25 yaşlarında bir kadının beyninden küçük bir delik açılarak 
cerrahi müdahalede bulunulduğuna ilişkin kanıtlara rastlandığı belirtilmiştir. Bkz. İşte 
10.000 Yıl Önce İlk Beyin Ameliyatı Yapılan Kafatası, 7 Ağustos 2018, https://www.
cnnturk.com/kultur-sanat/iste-10-bin-yil-once-ilk-beyin-ameliyati-yapilan-kafatasi
Bu işlemin o dönemler sık olarak uygulandığı sanılan ‘trepanation’ denilen bir alet 
ile yapılan delgi işlemi olduğu sanılmaktadır. Bkz. Trepanation: The History of One 
of the World’s Oldest Surgeries, January 1, 2016, https://www.mentalfloss.com/
article/70309/trepanation-history-one-worlds-oldest-surgeries

[38] Richard Caton ve ve Hans Berger için bkz. Neurological Stamp, Hans BERGER, 
Richard Caton and Electroencephalography, Journal of Neurosurg Psychiatry, January 
2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1738204/pdf/v074p00009.
pdf

[39] Beynin elektriksel aktivitesinin grafiksel kaydını ifade eder. EEG kısaltması ile 
bilinir. EEG’de “Elektrokardiyografi (EKG)” gibi genel bir kalıbın tanımlanması 
olanaksızdır. Beyin dalgaları düzensizdir, duruma göre farklı dalgalar görülür. EEG 
için bkz. Aslı Aykaç, Elektroensefalogram-EEG, http://docs.neu.edu.tr/staff/asli.
aykac/EEG-2015_94.pdf

[40] Ümmühan İşoğlu Alkaç, Beyin Araştırmaları Tarihinde Bir Gezinti: Elektronörofizyoloji, 
Klinik Gelişim Dergisi, 2009, (3), (s. 14-19). http://www.klinikgelisim.org.tr/eskisayi/
kg22_3/3.pdf, s. 14.
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bir nörogörüntüleme teknolojisi yelpazesi klinik ve ticari olarak temin edile-
bilir hale geldiğinden, invazif olmayan yani tıbbi anlamda cerrahi müdahale 
gerektirmeyen şekilde, kayıt ve beyin aktivite modellerinin gösterilmesi 
(genellikle fiziksel veya bilişsel görevlerin tamamlanmasıyla ilişkili) standart 
bir uygulama haline gelmiştir. Örneğin, EEG kayıtları, beynin elektriksel 
aktivitesini invazif olmayan bir şekilde ölçmek ve voltaj dalgalanmalarını 
tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

1977 yılında Raymond Damadian tarafından tüm vücut manyetik rezo-
nans (MR) tekniğinin uygulanmasıyla başlayan MR tekniği sonraki süreçte 
geliştirilerek multiplanar görüntüleme, kontrast madde kullanımı, hızlı 
görüntüleme sekansları ve fonksiyonel MR görüntüleme gelişmeler ile ortaya 
çıkmıştır.[41] MR ile canlıların iç yapısını görüntüleme ve iç hastalıklarındaki 
sorunları bulmak kolaylaştırılmaktadır. Fonksiyonel Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (fMRI) tekniğinde ise beynin ses, görüntü, düşünce gibi 
uyaranlar karşısında etkilenen bölgesinin taranarak bu bölgelerin görün-
tülerini inceleme olanağı sunulmaktadır. Bu teknik ile beynin elektriksel 
aktivitesinin dolaylı olarak ölçülmesi ve hemodinamik belirteçler (beynin 
kan akışı gibi) vasıtasıyla görüntüleme gerçekleştirilir. Beynin aktivasyonu 
kan oksijen seviyesine bağlı olarak görüntülenebilir. Bu yöntemle nöral 
dokuların aktivasyonla perfozyonu ve bu süreçlerin zamansal olarak deği-
şikliklerinin izlenmesi mümkün hale gelmiştir.[42]

Nörogörüntüleme tekniklerinin beyin fonksiyonlarını haritalandırma 
kapasitesi, insanların niyetlerine, görüşlerine ve tutumlarına ilişkin fikir 
edinmede etkili olmuştur. ABD’de yapılan bir araştırma, MR görüntüleme 
tekniklerinin, sırasıyla Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin beyinlerindeki 
fonksiyonel farklılıkları tanımlayarak kullanıcıların siyasi görüşlerini başa-
rıyla çıkarmakta kullanılabileceğini göstermiştir. Bu meyanda geliştirilen 
nöro-pazarlama (neuro-marketing) tekniği ile insan beynindeki satın alma 
algısını baştan sona inceleyerek ortaya çıkan sonuçlardan bir pazarlama 

[41] Manyetik Rezonans tekniği için bkz. Zeynep Yüksel, Manyetik Rezonans Görüntüleme 
Fizik Temelleri ve Sistem Bileşenleri, Black Sea Journal of Engineering and Science, 
Nisan 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679518

[42] Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği (fMRG) için bkz. Kerem 
Kemik; Emel Ada, Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Veri Analizi ve 
Güvenilirliği, Nisan 2019, Türk Radyoloji Derneği Dergisi, https://www.turkrad.
org.tr/assets/2019-radyoloji-dergi/aralik-2018/Fonksiyonel-Manyetik-Rezonans-
Goruntuleme-Veri-Analizi-ve-Guvenilirligi-.pdf
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stratejisi geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu teknik ile tüketici davranışları 
çözülerek, en uygun satın alma koşulları oluşturulmaya çalışılmaktadır.[43]

Son yıllarda nöroteknoloji alanında yapay zeka teknolojileri ile de birleşen 
hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Aşağıda bu teknolojilerin oluşturabileceği 
oluşturabileceği dört yeni insan hakkı Marcello Ienca ve Roberno Andorno 
tarafından 2017 yılında yayınlanan makalelelerinde ileri sürülen fikirlere 
dayanmaktadır.[44]

2. Nöro Teknolojilerin Hukuk İle Etkileşimi

Nöro teknolojiler ve sinir bilimin gelişmesi, konuya ilişkin hukuki çer-
çevenin oluşturulmasını da gerektirmektedir. Sinirbilim, insan davranışının 
altında yatan beyin süreçlerini incelerken; hukuk da insan davranışlarının 
düzenlenmesi ile ilgilenmektedir. Bu kesişim alanı “nöro-hukuk” olarak 
adlandırılan uzmanlık alanında düzenlenmeye ve kategorize edilmeye çalı-
şılmaktadır. Beyni hukuka bağlayan disiplinlerarası bir alan olan “nöro-
hukuk”, sinir bilimdeki gelişmeleri yasal çalışmalara dahil ederek doğru bir 
şekilde düzenlemek için insan davranışını daha iyi anlama ve düzenlemeyi 
kolaylaştırmaktadır. 1990’lı yıllardan bu yana oluşan ve gelişen bu yeni 
alan, insan sinir sistemini yasal olguların yeni boyutları ile inceleyerek, insan 
davranışlarının yasal kurallar ile düzenlenmesi ve karar verilmesi konusunda 
daha net belirlemeler yapılmasına yardımcı olmaktadır.[45] Suçun sebeplerini 
ve ortadan kaldırılmasına dönük araştırmaları kapsayan sinir bilim teknikleri 
ise nöro-kriminoloji olarak adlandırılmaktadır.[46] Nöro-kriminoloji, bey-
nin yapısı ve özellikleri ile cezai davranış arasında korelasyon arar ve cezai 
sorumluluk ile öc alma gibi davranışların temeline iner.[47] Beynin işleyişi 

[43] Nöro-pazarlama için bkz. Vivian Alexandra Roth, The Potential of Neuromarketing 
as a Marketing Tool, 2013, https://essay.utwente.nl/65342/1/Roth_BA_MB.pdf; 
Martina Hedda Sola, Neuromarketing, Science and Practice, Journal of Finance and 
Law, 2013 (s. 25-34).

[44] Marcello Ienca; Roberto Andorno, Towards New Human Rights in the age of 
Neuroscience and Neurotechnology, Life Sciences, Society and Policy, 13:5, 2017, 
(s. 1-27).

[45] Arian Petoft, Neurolaw: A Brief Introduction, Iranian Journal of Neurology, 2015 (14) 
(1), (s. 53-58), https://www.researchgate.net/publication/275046866_Neurolaw_A_
brief_introduction, s. 53.

[46] Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Neurocriminology
[47] Petoft, s. 54.



Dr. Hakim Tamer SOYSAL

259Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

konusundaki yeni bilgiler, tanıkların güvenilirliğini test etmede yahut yeni 
beyin görüntüleme teknikleri ceza adaletinde sorumluluğun sınırlarının 
tayini ve suçluların rehabilatasyonu gibi konularda yardımcı olabilecektir.

96 hükümlüye ilişkin dört yıl süren bir araştırmada, hükümlüler bilgisayar 
kullanırken fonksiyonel MR teknikleri ile beyin görüntüleri çıkarılmıştır. 
Çalışma sonuçları, karar alma ve eylemle ilişkili beyin bölgesinde düşük 
aktivite gösteren bireylerin dört yıl içinde tekrar suç işleme olasılığının daha 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmaya göre yeniden suç işleme eği-
limi (recidivism)[48] beynin o bölgesinde yüksek hareket gözlenen bireylere 
göre, düşük hareket gözlenen bireylerde iki kattan fazladır. Bu araştırma 
“sürdürülebilir bir antisosyal davranış için potansiyel bir biyo-belirteç” 
kullanılmasını önermektedir.[49]

Yasalar adaleti gerçekleştirmek için insan davranışlarını düzenleme iddi-
asındadır. Bu yönüyle bu yeni dönemde yasalar düzenlenirken, ya da cezai 
eylemlere ilişkin hüküm kurarken, farklı bilimsel alanlardan faydalanılması 
zaruridir. En etkili ve gelişmeye açık alanlardan birisini de bu anlamda sinir 
bilim alanı oluşturmaktadır. Beynin fonksiyonlarını ve yapısını araştıran sinir 
bilim, insan davranışını dahi iyi anlama yolunda önemli bir araç olarak kul-
lanıbilecektir. Azınlık raporu filminde, suçlularla önceden mücadele edilmesi 
yöntemi, sistemin suçla mücadele eden birimin başındaki Dedektif ’i suçlu 
ilan etmesiyle yeni sorunlara yol açmaktadır. Bu açılım, bu tür teknolojilerin 
önemli etik ve insan hakları sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir. 
Bu tür bilimsel programların yüksek riskli suçluları tespit edebilmek için 
hangi kriterler yeterli kabul edilecektir? Örneğin nöro-teknoloji sayesinde 
önceden bir kişinin suç içeren davranışı tespit edildiğinde, burada nasıl 
bir müdahale mekanizması devreye girecek? O kişinin hangi insan hakları 
korunacak ve bunun sınırları nasıl belirlenecektir? Bu veriler genele teşmil 
edilerek diğer risk gruplarına da uygulanabilecek midir?

Yalan dedektörleri, zihinsel kod çözücüler ve beyin yazıcıları da yasal 
sistemi etkileyebilecek beyin teknolojileridir. EEG tabanlı ve fonksiyonel 

[48] Suçluların yeniden suç işlemeye dönük eğilimlerinin önlenmesi ve topluma 
kazandırılmaları için Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan 
standartlar ve programlar için bkz. United Nations, Office on Drugs and Crime, 
Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration 
of Offenders, Criminal Justice Handbook Series, New York, 2012.

[49] Ienca; Andorna, s. 6. 
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MR görüntüleme tabanlı yeni nesil yalan dedektörleri; kan basıncı, kalp 
atış hızı, kas reaksiyonları gibi bedensel belirteçleri dikkate alan geleneksel 
yalan makinelerine göre çok daha gelişmiş ve güvenilirdir. Aynı şekilde 
zihinsel kod çözücüler de, grafik görüntüleri gözlenebilir çıktılara dönüş-
türür ve çok daha etkin çözümler sunar. Bu tür aletler, sözlü iletişim kurma 
kapasitelerini kaybetmiş olan hastalar için de iletişim için büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. NASA ve Jaguar, sürücünün arabadaki konsantrasyonunu 
izlemek için beyin dalgalarını ölçecek Mind Sense adlı teknoloji geliştirmiş-
lerdir.[50] Beyin aktivitesinin zayıf konsantrasyon göstermesi durumunda, 
direksiyon simidi veya pedaller sürücünün tehlike hakkında farkındalığını 
artırmak için titreşim verebilecektir. Bu tür teknolojiler yoluyla kazaların 
azaltılması mümkün olacaktır. Ancak bu yeni teknolojilerin, üçüncü kişi-
ler tarafından insanların beyin kontrolünü sağlamak için kullanılması da 
daima mümkün olmaktadır ve insan hakları açısından asıl riskler de burada 
başlamaktadır. Nöroteknolojideki yeni uygulamaların, genel olarak hukuku 
ve bu kapsamda medeni hukuk, iş hukuku, hukuk felsefesi ve etiği, haksız 
fiil hukuku gibi alanları nasıl etkileyeceği henüz belirsizliğini korumaktadır. 
Bu konuda tartışılması gereken en önemli alanlardan bir tanesini de elbette 
insan hakları oluşturmaktadır.

Nöro-teknolojiler DNA ve geniş anlamda genetik teknolojilerinde ortaya 
çıkan gelişmelerden sonra oluşan yeni bir alanı ifade etmektedir. Ancak gen 
alanında yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunlara 
yaklaşım, nöro-teknoloji alanındaki gelişmeler için yardımcı olabilecektir.

11 Kasım 1997 tarihinde UNESCO Genel Konferansı ve 9 Aralık 1998 
tarihinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen “İnsan 
Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”[51] ile insan genomu, insanlığın 
mirası olarak görülmüş, 11 inci maddeyle de üremeye yönelik insan klonla-
ması gibi insan onuruna aykırı uygulamalara izin verilemeyeceği düzenlemesi 
yapılmıştır. Bildirge’nin 12 nci maddesiyle insan onur ve haklarına saygı 
kapsamında insan genomu konusunda biyoloji, genetik ve tıptaki ilerleme-
lere erişim hakkı, herkesin erişimine serbest olarak belirtilmiştir. Biyoloji, 

[50] The Latest Brainwave from Jaguar, A Car with a “Sixth Sense” that reads your mind, 
June 17, 2015, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3127266/The-latest-
brainwave-Jaguar-car-sixth-sense-reads-mind.html

[51] Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 11 November, 
1997, http://www.unesco.org/
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genetik ve tıptaki uygulamalar dahil olmak üzere insan genomu ile ilgili 
araştırma uygulamaları, acıları dindirmek ve bireylerin ve tüm insanlığın 
sağlığını iyileştirmeyi amaçlamalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 
Ekim 2003 tarihinde ise İnsan Genetik Verileri Uluslararası Bildirgesi’ni[52] 
kabul etmiştir. Bildirge ile insan genetik verilerinin elde edilmesi, işlenmesi, 
kullanılması ve saklanmasında eşitlik, adalet, dayanışma gereklerince ve 
araştırma özgürlüğünü de kapsamak üzere, düşünce ve ifade özgürlüğüne 
hak ettiği değeri vererek, bu konularda Üye Devletler’in yasa ve politikala-
rının belirlenmesinde yol gösterici ilkeler konulması hedeflenmiştir. İnsan 
Genetik Verileri Uluslararası Bildirgesi’nin 10 uncu maddesine göre “kişinin 
genetik bilgisini bilmeme hakkı” olduğundan bahsedilmiştir.

Avrupa Konseyi bünyesinde 4 Nisan 1997 tarihinde kabul edilen kısaca 
Biyotıp Sözleşmesi olarak bilinen “Avrupa Konseyi Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi”[53] de bu alanda zikredilmesi 
gereken önemli sözleşmelerden birisidir. Sözleşme 1 Aralık 1999 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşme’yi 04.04.1997 tarihinde imzalamış, 
03.12.2003 tarih ve 5013 sayılı Kanun ile onaylayarak yürürlüğe koymuş-
tur. Biyotıp Sözleşmesi’ne 12.01.1998 tarihinde “İnsan Klonlanmasının 
Yasaklanmasına Dair Ek Protokol”[54] eklenmiş, Ek Protokol 01.03.2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ek Protokol’ün 1 inci maddesiyle “Canlı veya 
ölü bir insanın genetik olarak aynısını üretmeye yönelik her türlü müdahale 
yasaktır” denilerek üretim amaçlı klonlamanın yasak olduğu açık bir şekilde 
belirtilmiştir. Genetik olarak aynı olmanın anlamı, bir başka insanla aynı 
çekirdek genoma sahip ikinci bir insan olarak açıklanmıştır. Ayrıca Biyotıp 
Sözleşmesi’nin 13 üncü maddesiyle insan genomunu değiştirmeye yönelik 
her türlü müdahale, teşhis ve tedavi gayeleriyle ve sadece amacının herhangi 

[52] International Declaration on Human Genetic Data, 16 October, 2003, http://www.
unesco.org

[53] Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
with regard to the Application of Biology and Medicine; Convention on Human 
Rights and Biomedicine, CETS No. 164, Oviedo, 4, 4, 1997, http://conventions.
coe.int

[54] Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and 
Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, 
on the Prohibition of Cloning Human Beings, Paris, 12.1.1998,CETS No. 168, 
http://conventions.coe.int
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bir altsoyun genomunda değişiklik yapılması olmaması halinde yapılabileceği 
hususu düzenlenmiştir. Sözleşme ile üretim amaçlı ve tedavi amaçlı klonlama 
ayrımı yapılmıştır. Üretime dönük her türlü insan klonlanması tamamen 
yasaklanmış, buna karşılık tedavi amaçlı olarak yapılacak klonlamalara iliş-
kin olarak insiyatif Sözleşmeyi imzalayan ülkelere bırakılmıştır.[55] Türkiye, 
İnsan Klonlanmasına İlişkin Ek Protokolü 12 Ocak 1998’te imzalamış, 
14 Kasım 2017 tarihinde onaylamış ve 1 Mart 2018 tarihinden itibaren 
yürürlüğe koymuştur.

Yaşam bilimleri ve insan hakları arasındaki bu yakın ilişki, her iki alan 
arasındaki bağlantıyı kapsamlı bir şekilde ele alan 2005 Biyoetik ve İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesiyle daha da güçlendirilmiştir. Beyanname’nin 
8 inci maddesinde tıbbi uygulamalar ve ilişkili teknolojilerin uygulanma-
sında insanların hassasiyet ve kişisel saygınlıklarının korunmasından, 9 
uncu maddesinde ise mahremiyet hakkının korunmasından bahsedilmiştir. 
Beyanname’nin 10 uncu maddesiyle ise eşitlik, adalet ve hakkaniyete uygun 
muamele yapılması gereği düzenlenmiştir.

Nöro-teknolojilerde yaşanan gelişmelerin de genetik devrime benzer 
yönde yeni düzenlemeler yapılmasına yol açacağı değerlendirilmektedir.[56] 
Tarihsel perspektifte insan haklarının; insan çıkarlarına, insan onuruna veya 
insanın asgari ölçüde iyi yaşamına karşı oluşan tehditlere karşı verilmiş özel 
cevaplar olarak oluştuğu görülmektedir.[57]

Nöroteknoloji alanında yaşanan gelişmelerin insan onuruna ve mahremi-
yetine ilişkin yeni endişe alanları oluşturduğu görülmektedir. İnsan hakları 
alanında bir yandan da her yeni duruma ilişkin yeni hak kategorileri oluş-
turmanın zorluğu ve yaratacağı problemler de dikkate alınmalıdır. Örneğin 
yeni oluşan durumlara ilişkin mahremiyet ihlallerini Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 8 inci maddesi kapsamında koruyabiliyorsak, bu mekanizma 
yeterli geliyorsa, bu alanda yeni hak kategorileri oluşturmak yersiz olacaktır. 
Yeni hak katgorilerinin temel olarak ortak toplumsal değeri yansıtması, 

[55] Frank Saliger, İnsan Hakları Sözleşmesinin Bir Numaralı Ek Protokolüyle Üretim 
Amaçlı Kopyalamanın Yasaklanması, Çev. Ramazan Uzun, Hakan Hakeri, Kamu 
Hukuku Arşivi, Kasım 2005, Yıl: 8,(s. 160-166). Konuya ceza hukuku yönünden 
bir yaklaşım için bkz. Erdal Yerdelen, Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki 
Yeri, AÜHFD, 63 (3), 2014, (s. 643-685).

[56] Ienca; Andorno, s.8.
[57] Ienca; Andorno, s.8.
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uluslararası insan hakları hukuku konsepti ile uyumlu olması, yeni hak 
olarak tanınması yönünde uluslararası bir fikir birliği olması, tanımlanabilir 
hak ve yükümlülüklere yol açması gibi temel ilkeler dikkate alınmalıdır. Bu 
yönüyle her yeni teknolojik gelişme için, yeni hak kategorileri oluşturmak 
yerine; insan haklarının temel düstur ve kriterleri çerçevesinde yapılacak 
analiz sonucu bir karara varmak daha makûl görünmektedir. Öte yandan 
gen teknolojileri ve internet ile başlayan biyoteknoloji, nöro-teknolojiler, 
nano-teknolojiler, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi düzen bozucu 
teknolojiler ile devam eden yeni konseptte, yarım asırdan fazla süre önce 
çıkarılan insan hakları metinleri ile yetinmeye çalışmanın da doğru bir 
yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Dünya’da ve Ülkemizde 
bu yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı sorunların insan hakları alanına 
yansımalarının da tartışılması ve gerektiğinde buna uygun yasal çerçevenin 
hazırlanması zaruri görünmektedir.

1. Bilişsel Özgürlük Hakkı (Cognitive Liberty)

Nöroteknoloji alanında öngörülen yeni insan hak kategorileri ilk kez 
tartışılmamaktadır. Sinir bilimindeki son gelişmelerden önce de örneğin 
yalan makinesi uygulaması[58] sırasında bir kısım tartışmalar yaşandığı 

[58] İlk yalan makinesinin Amerikalı bir psikiyatrist olan John A. Larson tarafından 
192 1 yılında oluşturulduğu ifade edilmektedir. Bu ilk yalan makinesinde kişinin 
yalan söyleyip söylemediğini anlamak için kan basıncı, kalp atış hızı ve solunum 
hızı takip edilmekteydi. 1920’li yıllarda ABD’de yalan makinesinin mahkemelerde 
yardımcı kanıt olarak kullanılamayacağı tartışılmıştır. Bir cinayet davasında William 
Moulton Marston isimli üniversite öğrencisinin tanıklığının yalan makinesi ile tespiti 
talebi, yargıç tarafından reddedilmiştir. 1923 yılında karar verilen meşhur Frye v. 
ABD davasında, alt mahkeme kararı onanmıştır. Karar’da mahkemelerin kanıtları 
değerlendirirken iyi organize edilmiş, bilimsel ilke ve keşifler sonucu ortaya konulan 
uzman ifadelerini, genel kabul görmesi şartıyla kabul edebilecekleri, yalan makinesinde 
uygulanan sistolik kan basıncı ölçümü sonucu aldatma olup olmadığının tespitinin 
henüz bu şekilde bir genel kabul kazanmadığı ifade edilmiştir. Bu Karar sorası çoğu 
Mahkeme, Frye genel kabul testini uygulayarak davalarda yalan makinesi uygulamasını 
reddetmişlerdir. 1993 yılında Daubert davası sonucunda, Yüksek Mahkeme bu 
tür kanıtların kabul edilebilirliğe ilişkin durumu Frye kararına dayanarak yeniden 
özetlemiştir. Daubert testi olarak bilinen bu test 2000 yılında ABD’de Federal Kanıt 
Kuralları içine alınmıştır. Bkz. David L. Faigman; Stephen E. Fienberg; Paul C. Stern; 
The Limits of Polygraph, Science and Technology Issues, V. 20, No. 1, Fall 2003, 
https://issues.org/faigman/ (Son Erişim Tarihi: 10.11.2019)
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bilinmektedir.[59] Ancak nöroteknolojideki gelişmelerin somut durumlar 
ortaya çıkarması, yapay zeka ile birleşen gelişmelerin halen devam eden 
önemli sonuçlara yol açması nedeniyle Marcello ve Andorno tarafından 
dört yeni temel insan hakkı oluşturulması önerilmiştir. Bu dört temel hak 
şu şekilde belirtilmiştir:

•	 Bilişsel Özgürlük Hakkı (Cognitive Liberty)

•	 Zihinsel Mahremiyet Hakkı (right to mental privacy)

•	 Zihinsel Bütünlük Hakkı (right to mental integrity)

•	 Psikolojik Devamlılık Hakkı (right to psychological continuity)

Öncelikle bilişsel özgürlük hakkından bahsedilecektir.

İnsanın bilinci, hayal gücü, algısı, düşünceleri, yargıları, dili ve belleğini 
içeren insan zihni (mind), insana ait değerlerden birini oluşturur. İnsanın 
zihinsel anlamda kendini belirleme hakkı (mental self-determination) olarak 
ortaya çıkan bu hakkın iki veçhesi bulunmaktadır:

a. İnsanın yeni ortaya çıkan nöro-teknolojik araçları kullanım hakkı,

b. İnsanın yeni ortaya çıkan nöro-teknolojilerin zorlayıcı (coercive) ve 
rıza dışı (unconsented) kullanımlarına karşı korunmasını talep hakkı.

Bu anlamda bilişsel özgürlük, insana ait zihinsel durumlarının nöro-
aygıtlar aracılığıyla değiştirilmesi veya bunun reddedilmesine ilişkin güvence 
veren hakları ifade etmektedir.[60] Bilişsel özgürlük hakkı ile bireyin düşünce 
süreçlerine, özgür iradesi dışında, zorlayarak ve onamı alınmaksızın müdahale 
edilmemesi ile bu şekilde elde edilen verilerin izinsiz olarak kullanılmaması 
ifade edilmektedir.[61] Bilhassa yalan makinelerinin, nöroteknolojiler ile 

[59] 1983 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde bir Ulusal Güvenlik Karaı 
yayınlandı ve tüm federal kurumların çalışanlarına yönelik bilgi sızdırıp sızdırmadığını 
anlamak için yalan testine (polygraphs/lie dedectors) kullanma yetkisi verilmiştir. Ancak 
bu Karar kamuoyunda insan hak ihlali olduğu gerekçesiyle yoğun şekilde tartışılmıştır. 
Bunun üzerine Reagan, bu Direktif ’i 3 ay sonra iptal etmek zorunda kalmıştır. Bkz. 
John Synnott; David Dietzel; Maria Ioannou; A Review of the Polygraph: History, 
Methodology and Current Status, Crime Psychology Review, V. 1, I. 1., 2015, https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744006.2015.1060080?src=recsys (Son 
Erişim Tarihi: 10.11.2019)

[60] Ienca; Andorno, s.10.
[61] Mehmet Ergen; Yeşim Işıl Ülman, Nörobilim, Nöroteknoloji, Yalan Tespiti ve 

Etik, Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, C. 3, S. 3, Temmuz 2012 (s. 
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gelişmesi kişinin bu alanda korumasız bırakılmamasını gerektirmektedir. 
İnternet ve akıllı telefonlar aracılığıyla indirilen yazılımlar ile kişinin ses 
kayıtlarının analiz edilerek vokal stres analizi yapılması da mümkündür.[62] 
Bu teknolojilerin ileri saflarında, bireyin kişisel özerk alanını koruyabilmek 
için somut haklarla donatılması gereği öne çıkarılmaktadır. Birinin bilincini 
ve diğer elektrokimyasal aşamalarını kontrol etme hakkı ve özgürlüğünün 
diğer özgürlükler için de gerekli olduğu, bu şekilde bilişsel özgürlük hakkının 
temel bir insan hakkı olmanın ötesinde nöro-teknolojilerin düzenlenmesi için 
gerekli temel bir yasal ilke olduğu vurgulanmaktadır.[63] Bu yönü itibarıyla 
bilişsel özgürlük hakkının, seçme özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, basın 
özgürlüğü ve din özgürlüğü gibi esasları barındıran ifade özgürlüğü haklarına 
benzediği belirtilmektedir. Bu nedenle bazıları bilişsel özgürlük hakkını ifade 
özgürlüğü haklarının kavramsal olarak güncellenmesi ile kapsamına dahil 
edilebileceğini ifade ettiler. Kimileri ise bilişsel özgürlük hakkının devlete 
karşı bireysel özgürlüklerin ve kendi kaderini belirleme hakkının teminatı 
olduğunu savunmaktadır. Elbette, bu yeni hak kategorileri için mevcut 
insan hakları içinde yer açmak olasıdır. Bununla birlikte örneğin bilişsel 
özgürlük hakkı sadece ifade özgürlüğü hakları ile sınırları belirlenebilecek 
bir kavram olmayıp, daha karmaşık ve çok boyutlu hakları ifade etmektedir. 
Bilişsel özgürlük hakkı; bir yandan; birinin zihnini değiştirme özgürlüğü 
veya birinin fikrini değiştirip değiştirmeyeceği konusunda seçim yapma 
özgürlüğünü içerirken; öte yandan bilişsel özgürlüğe ilişkin etik ve yasal 
yükümlülükleri içermektedir. Bu nedenle bu yeni teknolojiler karşısında 
insanın zihnini, zihinsel ve bedensel bütünlüğünü koruma hakkı önem 
taşımaktadır. Bilhassa zorlayıcı müdahalelere karşı kişinin bu uygulamaları 
reddebilme hakkına sahip olması zaruridir. Bu durum, öncelikle kişinin 
bilişsel özgürlük hakkına sahip olmasını gerekli kılmaktadır.

149-156), s. 154.
[62] Abrar Al-Heeti, This App Could Turn Your Phone into a 

lie detector, April 20, 2018, https://www.cnet.com/news/
your-phone-could-become-a-tool-for-detecting-lies-with-veritaps/

[63] Ienca; Andorno, s.11.
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2. Zihinsel Mahremiyet Hakkı (The Right To Mental Privacy)

Günümüzde insanoğlu her zamankinden çok daha fazla müdahaleye açık 
durumdadır. En basitinden akıllı telefonlarımız ile dolaştığımız web siteleri 
sonrasında, kişisel beğenilerimiz, ilgilerimiz ve göz atmalarımız depolanmakta 
ve buna uygun reklamlar her ziyaret ettiğimiz sitede ekranda belirmektedir. 
Günümüzde en büyük şirketlerden en küçüğüne kadar hepsi, sürekli veri 
madenciliği denilen veri toplama ve ayıklama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 
Kim nereden, ne kadarlık alışveriş yaptı, ödeme nasıl yapıldı gibi husus-
lar ile sosyal medyada sergilenen davranışların tamamı depolanmaktadır. 
Dolayısıyla günümüzde insan; tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
savunmaya muhtaçtır ve mahremiyeti risk altındadır. Nöroteknolojile-
rin ortaya çıkardığı riskler yanında; kendi kendini izleme, nöro işlevlerin 
artırılması ve zihin kontrolü ile bilgisayar kullanımı gibi yeni ve faydalı 
olanaklar da oluşmaktadır. Sadece hukuk yoluyla bu yeni teknolojilere karşı 
koruma sağlamak mümkün değil, çünkü teknoloji hukuktan çok daha hızlı 
ve bunun için koruma mekanizmalarının da mutlaka teknolojiden yarar-
lanarak oluşturulması ve sürecin çok aktörlü olarak ele alınması gerekiyor. 
Öte yandan zihinsel mahremiyetin korunması konusunda da yeni zorluklar 
ortaya çıkacaktır. Çünkü oluşan veri havuzunda artık zihne ait bilgiler de yer 
alabilecektir. Gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 12 nci maddesi, 
gerekse AİHS’in 8 inci maddesi özel hayatın ve mahremiyetin korunması 
esasını kabul etmiştir. Ancak burada karşımıza çeşitli sorular çıkmaktadır. 
Nöroteknolojiler tümden mi yasaklanmalıdır, yoksa belirli koşullarda ser-
best mi bırakılmalıdır. Yahut toplanan veri havuzuna kimler erişebilmelidir, 
ya da hangi verilere ulaşıldığı daima açıklanmalı mıdır? AB Temel Haklar 
Şartı’nın 8 inci maddesinde verilerin kişinin rızasına dayalı olarak ve yasalarla 
düzenlenmiş meşru temele dayalı olarak adil bir şekilde işlenmesi gerektiği, 
herkesin de işlenen bu verilerle ilgili erişim hakkı ve bunu düzeltme hak-
kının bulunduğu hususu düzenlenmiştir. AB’nin veri koruma alanındaki 
temel mevzuatı olan Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün[64] (GDPR)[65] 5 inci 

[64] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/
EC (General Data Protection Regulation), Official Journal, L 119, 4.5.2016, p. 1-88, 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[65] Avrupa Birliği’nin 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü, uluslararası 
kısaltmasına uygun olarak GDPR olarak kullanılacaktır.
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maddesinde de verilerin işlenmesindeki temel ilkeler belirlenmiştir. Veriler 
hukuka uygun, adil ve şeffaf biçimde işlenecek ve belirtilen açık ve meşru 
amaçlara yönelik olarak toplanabilecektir. Verilerin işlenmesi, işlendikleri 
amaçlarla sınırlı olacaktır (verilerin minumum seviyede işlenmesi ilkesi). 
Ayrıca verilerin yasa dışı işlenmesi, imhası dahil olmak üzere teknik ve 
düzenlemeye ilişkin uygun tedbirlerin kullanılması suretiyle kişisel verilerin 
güvenliğinin sağlanması da temin edilecektir (GDPR, m. 5/1-f ).[66]

Zihinsel mahremiyet hakkı önemli ve gerekli bir haktır çünkü geleneksel 
mahremiyet haklarının henüz açıklanmamış olan ve zihinde yer alan bilgileri 
ne ölçüde karşılayacağı açık değildir. Bu tür bir hak, kişisel verilere erişim, 
işlenme gibi durumlar dışında bedenimize, zihnimize veya teknolojinin 
uygulandığı özel yerlere erişimi kontrol etme hakkını da içeren bir hak 
olmalıdır. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği hakları içinde 
mütala edilmekte ve ele alınmaktadır. Özel hayatın gizliliği ise daha 1900’lü 
yıllarda ABD’de henüz olmayan bir hak niteliğindeydi. 1890’da Samuel War-
ren ve Louis Brandeis tarafından ifade edilen “yalnız kalma hakkı (to be let 
alone)”[67] ile günümüz teknolojileri karşısında bireyin zihnindeki verilerin 
dahi korunması zarureti birlikte ele alındığında, bireyin mahremiyetinin 
geçirdiği dönüşüm dikkate değerdir. ABD’de 1967 yılında verilen Katz v. 
ABD kararında; ABD Anayasası’nın 4 üncü Ek metninde[68] düzenlenen 
kişilerin hukuka aykırı yöntemlerle delil elde edilmesine karşı korunması 
mekanizmaları olan yetkili hakim kararı olmaksızın arama, el koyma yapı-
lamayacak oluşuna ilişkin güvence genişletilerek kişinin özel yaşamına dahil 
olan verilerinin korunmasına da uygulanmıştır. Katz kararında, bu şekilde 

[66] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Tamer Soysal, Unutulma Hakkının Avrupa 
Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Dergisi, Y. 7, S. 13, Haziran 2019 (s. 339-422). Makaleye internet 
üzerinden ulaşmak için bkz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/742611

[67] SOYSAL, s. 355.
[68] ABD Anayasası’nın 4 üncü Ek Düzenlemesi şu şekildedir: “Kişilerin, üstlerinin, 

evlerinin, belgelerinin ve eşyalarının gereksiz aranması ve bunlara el konulmasına 
karşı bağışıklıkları ihlal edilemeyecek ve bu yetkiyi veren müzekkere mutlaka 
muhtemel bir nedene dayanacak, yemin ve beyanla desteklenecek ve özellikle aranacak 
yeri, tutuklanacak kişi ile el konacak eşyaları belirleyecektir.” ABD Anayasa metni 
için bkz. The Constitution of United States, https://constitutioncenter.org/media/
files/constitution.pdf; Türkçe metin için bkz. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, 
https://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/PDFs/abd-anayasasi.pdf (Son Erişim 
Tarihi: 10.10.2019)
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korumanın sağlanabilmesi için “makul mahremiyet beklentisi (reasonable 
expectation of privacy”’ kavramı öne çıkarılmıştır. Buna göre kamu görev-
lileri tarafından bireylerin özel alanına müdahale olarak nitelendirilebilecek 
hususların yasal/meşru olup olmadığının tespinde iki aşamalı bir test (two 
prong test) uygulanacaktır. Öncelikle özel alanına müdahale edilen bire-
yin, söz konusu alanı özel yaşamına dahil etme ve gizli tutma konusunda 
subjektif bir beklentisi bulunup bulunmadığı belirlenecektir. İkinci olarak 
da bu beklentinin toplum tarafından da benimsenip benimsenemeyeceği 
tespit edilecektir. İlki subjektif bir değerlendirmeyi gerekli kılmakta, ikin-
cisi ise bu beklentinin sosyal anlamında kabul edilebilir olup olmadığıni 
ortaya koymaktadır. Bu test uygulanarak kişinin zihninin okunması yahut 
zihnine müdahale edilerek mahremiyetinin ihlal edilmesine karşı mevcut veri 
koruma kuralları uygulanabilir mi? Elbette, Ienca ve Andorno tarafından da 
belirtildiği üzere, bu tür bir yorum, alışılmış özel hayatın gizliliği kuralla-
rını, zihinsel mahremiyetin sağlanması için de uygulanabilir kılabilecektir. 
Ancak nöroteknolojiler hızla gelişmektedir ve çok çeşitli yöntemler ile henüz 
tanımlanmayan verilerin açık edilmesi, değiştirilmesi gibi müdahalelere 
karşı koruma mekanizmaları geliştirilmelidir. Korunabilir beyin verilerinin 
en önemli özelliği, bu verilerin bireyin sinirsel işleyişini gerektiren verileri 
üreten kaynaktan kolay bir şekilde ayırt edilebilir olmamasıdır. Yani bu tür 
bir bilişsel mahremiyet hakkı sadece kaydedilen ve paylaşılan verileri değil, 
ayrıştırılamayan bu verilerin kaynağının da korunmasını sağlayabilecektir.

Bu alandaki mahremiyet konusundaki kaygıların en önemli nedenlerinden 
bir tanesi de beyin sinyallerinin, bir bireyin kimliğinin belirlenmesini ve 
izlenmesini mümkün kılmasıdır. Kişinin haberi dahi olmaksızın, araştırma 
amaçlı toplanan sinir verileri ya da dışarıda bulunan EEG veri tabanları üze-
rinden ifşa edilmemiş verilerin toplanması mümkündür. Bu tür verilerin ortak 
bir veri deposunda yahut bulutta toplanması da mümkündür. Bu nedenle 
sadece bilinçli olarak zihinden aktarılan bilgilerin değil, aynı zamanda rıza 
dışı ve bilinç olmaksızın kaydedilen zihni verilerin de korunması gerekir. 
Ayrıca gerektiğinde bu verilerin tanımlanması ve filtrelenmesi de mümkün 
olmalıdır. Bu nedenle bu tür bir mahremiyet hakkı, insana ait bir parça 
olan zihne, yasal olmayan tüm erişimlere karşı koruma sağlamayı amaçlar.

Bu neviden bir hak tanınmasının kabul edilmesi sorunu çözmeye yeterli 
olmamaktadır. Kabul edilen bu yeni zihinsel mahremiyet hakkı; tıpkı 
özel hayatın gizliliği ya da ifade özgürlüğü hakları gibi kamu makamının 
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müdahaleleri, yasayla öngörülmesi ve ölçülü olmak kaydıyla kamu güvenliği, 
ekonomik refah, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi 
ya da genel sağlık yahut ahlakın korunması gibi nedenlerle sınırlandırılabilir 
mi kabul edilmelidir yoksa tıpkı yaşam hakkı, işkence yasağı veya kölelik 
ya da zorla çalıştırma gibi istisnaları olmaksızın mutlak haklar arasında mı 
kabul edilmelidir? Yani suçun işlenmesinin önlenmesi ya da kamu düzeni 
gibi nedenlerle devlet insanların zihinsel mahremlerine dokunabilmeli, 
kişilerin zihinleri üzerinde testler yaptırabilmeli midir? Pek çok kişiye göre 
insanın kafası, onun en mahrem yeri kabul edilmeli ve her türlü müdaha-
leye karşı mutlak olarak korunmalıdır. Mahkeme kararı ya da askeri veya 
milli güvenlik gerekçeleriyle insan zihnine müdahale kabul edilemez. Bu 
kişilere göre beyin okuması ya da yönlendirmesi gibi yöntemler asla taraftar 
olunmaması gereken alanı ifade etmektedir.[69] Bazı kişiler ise hukuktaki 
bu tür koruma mekanizmalarının kamu güvenliği ve suçun önlenmesi 
gibi sebeplerle daima devre dışı bırakılabileceğini, suç ile ilgili tedbirler 
çerçevesinde kişinin genetik testlerinin incelenebildiği yahut özel hayatına 
müdahale edilebildiği belirtilmektedir.[70] Ancak ceza hukukunda temel bir 
prensip bulunmaktadır: Hiç bir şüpheli/sanık kendi aleyhine olan delilleri 
sunmaya mecbur edilemez. Genel olarak susma hakkı olarak da ifade edilen 
ilke uyarınca, sanık kendi aleyhine olacaksa ifade vermeyebilir yahut bildiği 
şeyleri söylemeyebilir. Birleşmiş Milletler’in Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Sözleşmesi’nin 14/3-g bendine göre bir suçla itham edilen kişi kendi aley-
hinde tanıklıkta bulunmaya ya da suç itirafına zorlanamayacaktır. AİHS’te 
bu yönde açık bir hüküm olmamasına rağmen AİHM uygulamasında bu 
hak Sözleşme’nin 6 ncı maddesi kapsamında adil yargılanma hakkı içinde 
kabul edilmektedir.[71] Kişinin kendini veya yakınlarını suçlayıcı nitelik-
lerde beyanda bulunmaya veya bu yönde delil göstermeye zorlanamaması 

[69] Jay Stanley, High-Tech “Mind Readers” Are Latest Effort to Detect Lies, August 29, 
2012, https://www.aclu.org/blog/national-security/high-tech-mind-readers-are-latest-
effort-detect-lies; Ienca; Andorno, s. 16.

[70] Ienca, Andorno, s. 16.
[71] Bu konuda bir çalışma için bkz. Z. Özen İnci, Şüpheli ve Sanığa Rağmen Bir Ceza 

Muhakemesi Hukuku mu? Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma 
Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün Sınırları Hakkında Düşünceler, Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. (7 (2), 2017 (s. 119-168).



Endüstri 4.0 ve İnsan Hakları: Yeni Ortaya Çıkan Teknolojik Gelişmelerin  
İnsan Hakları Üzerindeki Dönüştürücü Etkileri

270 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

latince “nemo tenetur” ilkesi olarak adlandırılır.[72] Bu ilke, bir kişinin 
kendi suçsuzluğunu ispat yükü altında olmaması, suçun ispatı konusunda 
yargılama makamlarına yardım etmeye zorlanamaması ve yargılamadaki 
pasif tutumunun kendi aleyhine yorumlanamaması anlamını taşır. AİHM’e 
göre de bir kişinin kendini suçlamama hakkı, sanığın arzusu hilafına baskı 
veya zorlayıcı yöntemler ile elde edilen kanıtlara dayanılmaması anlamını 
taşır.[73] Bununla birlikte sanığın kendi ifade ve bilgileri dışında sanığa ait 
banka hesap bilgileri, yahut gelir bilgilerinin araştırılması ve yasalara uygun 
şekilde bunlara ulaşılması mümkündür.

İleride bu hakların gerçekten yasalar ile tanınmaya başlaması ve teknolojik 
gelişmelerin ortaya çıkardığı somut durumlar dikkate alınarak bu neviden 
bir hakkın sınırlarının ne olacağı çok daha net belirlenebilecektir. Ancak bu 
aşamada bize göre şayet bilişsel mahremiyet hakkı tanınacaksa, bu hakkın 
sınırları olmaksızın bir “mutlak hak” olarak kabul edilmesi uygun olacaktır. 
Aksinin kabulü, bu türden müdahalelerin yolunu açacak ve denetimi de 
zorlaştıracaktır.

3. Zihinsel Bütünlük Hakkı (The Right To Mental Integrity)

İnsanın bedensel ve zihinsel bütünlük hakkı kişilik hakları ile korunur. 
Kişilik kavramı, kişiye sıkı sıkıya bağlı ve hukukça korunan bedeni, manevi, 
hukuki nitelikteki varlıkların tümünü ifade eder. Bu anlamda kişiye ait kişilik 
hakları kapsamına; kişinin özel yaşamı, beden bütünlüğü, şeref, haysiyeti, 
onuru, saygınlığı, sağlığı, özel yaşamının gizliliği, resmi, adı, eseri, sözü, 
ekonomik hareket serbestliği ve özgür olma hakkı gibi değerleri girmekte-
dir.[74] Geniş anlamda kişi kavramına, kişilik hakkının konusunu oluşturan 
kişisel değerlerin bütünü girer. Bu anlamda kişinin zihinsel bütünlüğü de 
kişilik hakkına dahil unsurlardandır. Vücudumuzun bir yerine uygunsuz bir 
biçimde dokunulduğunda, fiziksel bütünlüğümüz ihlal edilmiş olur. Aynı 
şekilde zihnimize ait bir alana da, yasa dışı veya rıza dışı dahil olunması 

[72] Christoph Heinrich; Christian Rauch; Axel Wiehrer, Nemo Tenetur se Ipsum Accusare, 
http://www.ejtn.eu/Documents/Themis/Written%20paper%20Italie/Themis%20
written%20paper%20Germany%203.pdf (Son Erişim Tarihi: 10.10.2019)

[73] Funke v. Fransa Kararı, 10828/84, 25.2.1993.; JB v. İsviçre Kararı, 31827/96, 3 
Mayıs 2001. Kararlar için bkz. https://hudoc.echr.coe.int

[74] Kişilik hakkına ilişkin bkz. Turgut Akıntürk; Jale Akipek; Derya Ateş, Kişiler Hukuku, 
C. 1, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, Beta Yayınları, Eylül 2019, s. 343 
vd.
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ya da müdahale edilmesi halinde, vücut bütünlüğümüzü ihlal eden, insan 
onuruna aykırı bir davranış şekli oluşacaktır. Bu tür durumlarda, yani nöro-
teknolojilerin insan zihnine yönelik kullanılmasında, beyin-bilgiyasar arayüzü 
uygulamalarının insanın zihinsel bütünlüğünü bozduğu ve insanın kendi 
zihni üzerindeki kontrolünün azaltıldığı ya da tamamen kaldırıldığı görül-
mektedir. Bir insanın sinirsel süreçlerine zorla dahil olma, onu değiştirme, 
kişilerin kişilik haklarına dahil olan zihinsel bütünlükleri üzerinde ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. Kişilerin fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı AB 
Temel Haklar Şartı’nın 3 üncü maddesiyle de koruma altına alınmıştır. Buna 
göre tıp ve biyoloji alanlarında bilhassa şu hususlara saygı gösterilmelidir:

a. Yasada belirtilen usullere uygun olarak kişinin özgürce ve bilinçli 
olarak vereceği muvafakat (özgür ve aydınlatılmış onam),

b. İnsan ırkının soyaçekim yoluyla ıslahına yönelik ojenik uygulamaların 
yasaklanması,

c. İnsan bedeninin ve bölümlerinin ticari bir kazanç kaynağı haline 
getirilmesinin yasaklanması,

d. İnsanların kopyalama yoluyla üretilmesinin yasaklanması.

Bu düzenlemede nöroteknolojiler ile ilgili açık bir atıf olmasa da, nöro-
teknolojik uygulamaların da benzer etkileri doğurduğu dikkate alınınca 
korunmak istenen zihinsel ve fiziksel bütünlüğün nöroteknoloji uygulamalara 
karşı da korunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Geniş anlamda zihinsel 
bütünlük hakkı, sadece kişinin zihinsel sağlık programlarına erişim hakkı, 
gerektiğinde psikiyatrik tedavi ve destek alma hakkını içermez aynı zamanda 
tüm bireylerin zihni boyutlarını potansiyel zararlardan koruma haklarını 
da kapsamına alır. Andorna ve Marcello bir eylemin zihinsel bütünlüğü 
yönelik tehdit kapsamında değerlendirilebilmesi için şu üç şartı taşıması 
gerektiğini belirtmişlerdir:

i. Sinirsel sinyallere doğrudan erişim veya manipülasyon içermesi, ii. 
Aydınlatılmış onam olmaksızın yapılan müdahaleler, iii. Fiziksel ve/veya 
psikolojik zarara yol açması gerekir.

Bu tür nöroteknolojik müdahaleler askeri amaçlarla da yapılabilecektir. 
Bu alanda askeri amaçlı teknolojiler de geliştirilmektedir. Örneğin ABD’de 
Ulusal Akademiler, Ulusal Araştırma Konseyi tarafından Nörobilimde 
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Gelecek Askeri Uygulamalar Fırsatlar Komitesi[75] tarafından 2009 yılında 
transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)[76] kullanımı için yakın kızılötesi 
spektroskopi (NIRS) gibi taşınabilir teknolojilerin (NIRS)[77] kullanımını 
araştırılmış ve bir rapor yayınlanmıştır. Bu teknolojiler sürekli gelişme eği-
limindedir. Bu nedenle savaş esirleri de, beyin yıkama gibi yöntemlere karşı 
zihinsel bütünlük haklarına sahip olmalıdır.

Bu tür teknolojiler sıklıkla tıp alanında tedavi amaçlı da kullanılmaktadır. 
Derin beyin stimülasyonu (DBS) gibi invaziv nöroteknoloji yöntemleri, 
hastanın sinirsel eşlemlerinin elektrotla iletilen elektriksel darbelerle değiştiril-
mesini de mümkün kılar. Bü tür tedavilerde hastanın onamı dahi, tedavinin 
tüm etkilerinden haberdar olunmadığı için yeterli olmayabilecektir. DBS 
müdahaleleri orantısız zararlara neden olabilecektir. Bu nedenle bu yöntemi 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) güvenilir yöntem olarak onaylamamıştır.

Son yıllarda bellek mühendisliği[78] adı verilen alanın da önemli ölçüde 
geliştiği görülmektedir. Bir kişinin zihnindeki hatıraları düzenlemek (örneğin 
bir kısım istenmeyen hatıraları silmek) için çeşitli teknikler uygluanmak-
tadır. Optik lazer uyarıcı uygulanmak suretiyle sinaptik[79] bağlantıların 

[75] Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications of 
the National Research Council of the National Academies, https://www.nap.edu/
catalog/12500/opportunities-in-neuroscience-for-future-army-applications

[76] Transcranial Magnetic Stimulation-TMS, beyindeki nöronları uyaran noninvazif 
bir yöntemdir. Dışarıdan güçlü ama kısa manyetik alan oluşturmak suretiyle beyin 
aktivitesinin değiştirilmesi ve tedavi yapılmasını içerir. Bkz. T. Hakan Yöney, 
Transkraniyal Manyetik Stimulasyonun Psikiyatrik Uygulamaları, Türk Psikiyatri 
Dergisi, 12 (4), 2001 (s. 293-300).

[77] Near Infrared Spectrocopy-NIRS. Yakın kızılötesi enerjisinin keşfi İngiliz gökbilimci 
William Herschel’e atfedilir. Ancak bu teknolojilerin kullanımı 1950’lerde başlamıştır. 
Yakın kızılötesi spektroskopisi, dokuların karışık vasküler oksijenlenmesinin sürekli 
ölçümü için bir izleme yöntemidir. 650 ila 1000 nanometre aralığında ışık dalga 
boylarını değerlendirmek için bir optik problar kullanarak, bu araç birkaç santimetre 
derinliğinde dokular hakkında veri sağlanması mümkündür. NIRS için bkz. https://
www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/near-infrared-spectroscopy

[78] Bellek mühendisliği kavramı insanın hatıra ve olayları beyninde tutan kesimine 
yönelik kullanma, hatırlama, ezberleme gibi fonsiyonları nöroteknolojiler ışığında 
inceleyen alanı ifade eder. Bkz. Jason Castro, The Era of Memory Engineering 
Has Arrived, July 30, 2013, https://www.scientificamerican.com/article/
era-memory-engineering-has-arrived/

[79] Sinaps (synapse/synapsis), nöronların (sinir hücrelerinin) diğer nöronlara ya da kas 
veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletilmesine olanak sağlayan 
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seçilerek silinmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür tedaviler Alzheimer 
ve travma sonrası stres bozukluğu gibi hastalıkların tedavisi için önemli 
olanaklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda, bu tekniklerin 
kötü niyetli aktörler tarafından kötüye kullanılması, zihinsel manipülasyon 
ve beyin yıkama için kullanılması da mümkündür. Örneğin, suç örgütleri 
kendilerini ele vermelerini önlemek için seçtikleri kişilerin ya da mağdur-
ların beyinlerinden hatıraları silmek isteyebilirler. Bu tür durumlara karşı, 
kişiyi koruyucu özel haklar kabul edilmesi önerilmektedir. Zihinsel bütün-
lük hakkı da bunlardan birisidir. Zihinsel mahremiyet hakkı gibi zihinsel 
bütünlük hakkı da mutlak nitelikte bir hak olarak kabul edilmeyebilir. Bu 
tür müdahalelerin toplumda sürekli şiddet uygulayan suçlulara veya ağır 
suçlulara uygulanabilir olduklarına dair görüşler bulunmaktadır.[80] Ancak 
bu tür görüşler son derece tartışmalıdır. Her hal ve durumda bu tür müda-
halelerin yasaklanması gerektiği düşünülebilir.

4. Psikolojik Devamlılık Hakkı (The Right to Psychological 
Continuity)

Nöroteknolojik yöntemler ve bu kapsamda beyin stimülasyonu, beyin 
fonksiyonlarında değişiklikler yapar ve kişilik için hassas olan zihinsel 
durumlarda istenmeyen değişikliklere neden olabilir. Bu tür değişiklikler 
kişinin kişisel kimliğini etkilemektedir. Yani kişinin zaman içinde aynı 
kimlikle devam etmesini engellemektedir. Bu durum kişinin psikolojik 
devamlılık hakkı olarak ifade edilmektedir. Zihinsel mahremiyet ve zihinsel 
bütünlüğün yanı sıra, insanların kendi kimliklerini algılamaları, ortaya çıkan 
nöroteknolojinin uygunsuz kullanımı nedeniyle önemli riskler içermekte-
dir. Sinir aygıtları, sadece beyin sinyallerini izlemez, aynı zamanda beyin 
fonksiyonunu uyarır ve modüle edebilir. Bu değişiklikler zaman içinde 

özelleşmiş bağlantı noktalarını ifade eder. Bir sinaps, sinirin doğrudan başka bir sinire 
temas ettiği yerler dışında, sinaptik boşluk adı verilen yerde iki nöronun birinden 
diğerine bilgi iletmek için bağlanılan yerdir. Sinaps için bkz. Mitat Koz, Sinir Sistemi 
Fİzyolojisi, Ankara Üniversitesi, AçıkDersKaynağı, https://acikders.ankara.edu.tr/
pluginfile.php/8327/mod_resource/content/0/4.2.S%C4%B0N%C4%B0R%20
S%C4%B0STEM%C4%B0%20F%C4%B0ZYOLOJ%C4%B0S%C4%B0.pdf

[80] Kristian Kragh; Mark Ellegaard; Moral Enhancement and Persistent Violent Offenders, 
On the Ethical Issues surrounding forced morally enhancing neurotechnological 
treatments on persistent violent offenders, Roskilde University, Philosophy and 
Science Studies, Bachelor Project, 2015, https://core.ac.uk/download/pdf/43031078.
pdf, s. 10.; Ienca, Andorno, s. 20.
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artan dürtüsellik, saldırganlık, cinsel davranış değişiklikleri gibi sonuçlara 
yol açabilmektedir. Bellek mühendisliği teknolojileri de bir kişinin kimliğini 
etkileyebilmektedir. Bu tür değişikliklerin de, kişinin temel bir insan hakkını 
ihlal edip etmediği sorusu sorulmakta ve tartışılmaktadır.[81] Örneğin bu 
tür teknolojilerin bir çocuk üzerinde kullanılması söz konusu olduğunda, 
hasta olan çocuğun velisi, çocuğun psikolojik süreklilik hakkının zarar 
görme endişesiyle bu tür tedavileri reddebilecektir. Ancak çoğunlukla bu 
tür ihlaller, nöroteknolojilerin tedavi dışı durumlarda uygulandığı zaman 
ortaya çıkacaktır. Daha çok istihbarat ve askeri amaçlarla hareket edilerek 
bu tür teknolojilerin kullanılması söz konusu olabilecektir.

Psikolojik devamlılık hakkı, kişinin psikolojik durumunun, alacağı 
kararların ya da belirli konulardaki düşüncelerinin dışarıdan müdahale ile 
değiştirilemeyeceğini esas almaktadır. Kişinin beyin faaliyetleri üzerinde 
kötü niyetli izinsiz kontroller için kullanımı “beyin saldırısı (brainjacking)” 
olarak isimlendirilmektedir. Kablosuz olarak kontrol edilen elektronik 
aletlerin her yerde olduğu günümüzde, siber güvenlik saldırıları önemli 
bir tehdittir. Ancak uzmanlar, teknoloji ile birlikte gelen en önemli siber 
saldırılardan birisinin de vücuda implante edilen tıbbi cihazlarla yapılabi-
leceğini belirtmektedirler. Kalp pilleri, insülin pompaları gibi teknolojilerle 
vücut bütünlüğünün ihlal edildiğinin, bu tür teknolojilerin nöroteknolojik 
yöntemlerle insan beyni üzerinde etki oluşturmak için kullanılabileceği 
belirtilmektedir. Beyin implantı ya da beyin saldırısı denilen bu yöntemde, 
örneğin derin beyin stimülasyonu (DBS)[82] uygulanarak derinin altından 
geçen ve implante edilmiş bir stimülatörden sinyal taşıyan teller ile beynin 
derinliklerine yerleştirilmiş elektrotlar kullanılabilecektir. Bu teknolojiler 
Parkinson hastalığının tedavisi, kas spazmları gibi rahatsızlıklarda kullanı-
labilmektedir. Ancak bu teknolojiler beyin için önemli bir riski de içermek-
tedir. Stimülatörlerin, kablosuz kontrolü mümkün olduğundan, kötüniyetli 
saldırganlarca, bu teknolojiler beyin zararları için kullanılabilmektedir. Bu 
şekilde yapılan beyin saldırıları ile zihinsel mahremiyet hakkının ihlal edil-
mesine yol açacak bilgi hırsızlığı, stimülasyonun durması, implant pillerinin 
boşaltılması, doku hasarına neden olma, motor fonksiyonlarında bozulma 
gibi zararlara yol açılabilmektedir. Bu eylemler ise zihinsel bütünlük hakkı 
ile psikolojik devamlılık hakkının ihlalini oluşturacaktır. Bilişsel ve duygusal 

[81] Ienca; Andorno, s. 21 vd.
[82] Deep Brain Stimulation-DBS, https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_brain_stimulation
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boyutun yetkisiz olarak değiştirilmesi psikolojik devamlılık hakkının ihlalidir. 
Öz olarak psikolojik devamlılık hakkı, kişiye ait kişisel kimlik ile bireyin 
davranışının üçüncü kişilerce rıza dışı değişikliklere karşı korumayı esas 
almaktadır. Kişinin sinirsel işleyişini koruyarak, bir kişinin oturmuş düşünce, 
seçim ve tercihlerine ilişkin kesintisizliği koruma eğilimi taşımaktadır.

Kişinin kimlik hakkı AİHS bağlamında 8 inci madde kapsamında korun-
maktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 22 nci maddesinde “Herkesin 
onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve 
kültürel hakların gerçekleştirilmesi hakkına sahip olduğu” teminat altına 
alınmıştır. Yine 29 uncu madde ile herkesin kişiliğinin serbestçe ve tam olarak 
gelişimine olanak veren topluma karşı ödevleri bulunduğundan bahsedil-
miştir. Ancak bu düzenlemelerin nöroteknolojiler ile oluşan yeni konseptte 
kişiliğe ait değerlenden olan psikolojik süreklilik hakkını korumaya yeterli 
olmayacağı düşünülmektedir. Psikolojik devamlılık hakkı, zihinsel bütün-
lük hakkı ile yakından ilgilidir. Her iki hak da kişinin zihinsel boyutlarının 
rıza dışı ve kötüye kullanım ile gerçekleşen değiştirilmesine ilişkin koruma 
getirmektedir. Bununla birlikte psikolojik süreklilik hakkının zihinsel zarar 
ya da sinirsel müdahale olmadan da oluşabileceği, buna karşılık zihinsel 
bütünlük hakkının ihlali için mutlaka zihinsel bir zarar oluşması gerekmek-
tedir. Örneğin yukarıda tanımladığımız nöro-pazarlama teknikleri bilinçsiz 
sinirsel reklamları içerir. Bu tür durumlarda kişinin psikolojik devamlılık 
hakkının ihlal edildiğinden bahsedilebilecektir. Bu hakların mutlak olarak 
tanınıp tanınmayacağı da benimsenecek suç politikaları ve teknolojinin 
gerekleri ile belirlenebilecek bir yaklaşım olacaktır. Suçun önlenmesi bilhassa 
suç işleme eğilimi güçlü olan kişileri engellemek için bu tür müdahalelere 
izin verilebileceği ancak bunun için ciddi kamuoyu tartışmaları yapılması 
gerektiği ifade edilmiştir.[83]

[83] Ienca; Andorno, s. 23.
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B. Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri

1. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Algoritmalar: Tanımlar, Kullanım 
Alanları ve Riskleri

Yapay zekanın üzerinde mutabık kalınan bir tanımı bulunmamaktadır. 
1959 yılında MIT’in yapay zeka laboratuvarını kuran Amerikalı bilim adamı 
Marvin Minsky (1927-2016), yapay zekayı insan tarafından yapıldığında zeka 
gerektiren şeyleri yapan makinelerin yapımı bilimi olarak ifade etmiştir.[84] 
Yapay zeka alanında ilk konferansı 1956 yılında düzenleyen, bu alanın öncü 
isimlerinden John McCarthy yapay zekayı zeki makineler yapma bilim ve 
mühendisliği olarak tanımlamıştır.[85]

Sözlük anlamı ile yapay zeka bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki 
bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme 
kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.[86] Yapay Zeka isimli popüler kitabın 
yazarları Stuart Russell ve Peter Norving, yapay zekanın dört kategoriye 
ayrılabileceğini belirtmişlerdir:[87]

1. İnsanlar gibi düşünen sistemler, 2. İnsanlar gibi davranan sistemler, 3. 
Rasyonel düşünen sistemler, 4. Rasyonel hareket eden sistemler.

Yapay zeka, bu tanımlardan çok daha karmaşıktır. Yapay zeka kapsamına 
makine öğrenmesi robotik dışında sinir ağları, vizyon, doğal dil işleme ve 
konuşma gibi bir çok alt alan dahildir. Yapay zeka psikoloji, nöro teknolo-
jiler, bilişsel bilim, felsefe, dil bilim, mantık gibi bilgisayar bilimleri dışın-
daki bilim alanlarından da yararlanır. Bazılarına göre yapay zeka evrenin 

[84] Tanım için bkz. Marvin Minsky, https://www.britannica.com/biography/Marvin-
LEE-MİNSKY (Son Erişim Tarihi: 29.12.2019)

[85] Artificial Intellegence, https://www.sciencedaily.com/terms/artificial_intelligence.
htm (Son Erişim Tarihi: 29.12.2019); AccessNow, Human Rights in the Age of 
Artificial Intelligence, November 2018, https://www.accessnow.org/cms/assets/
uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf (Human Rights in the Age of AI, 
2018), s. 8.

[86] Yapay Zekanın Geleceği, https://kantin.sabanciuniv.edu/sites/kantin.sabanciuniv.
edu/files/makale/yapay-zekanin-gelecegi.pdf

[87] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 8.
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oluşumu ve yaşamın başlangıcından sonraki en önemli insanlık olayını 
oluşturmaktadır.[88]

Makine öğrenmesi ve algoritmalar, daha çok yapay zeka ile birlikte anılan 
ve bunlarla eşdeğer kabul edilen kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Algo-
ritma, basit olarak bir görevi yerine getirmeyi tanımlayan bir dizi kılavuzu 
ifade eder. Bilgisiyar biliminde, bir algoritma, bir bilgisayara ne yapması 
gerektiğini söyleyen talimatlar dizisidir. Yapay zeka algoritmaları kullanır 
ancak tüm algoritmalar yapay zeka içermez.[89] Makine öğrenmesi (machine 
learning), yapay zekanın bir alt alanı olarak kabul edilir. Makine öğrenimi, 
Surden tarafından öğrenme yeteneğine veya bir görevde zaman içinde 
performans geliştirme yeteneğine sahip bilgisayar algoritmaları şeklinde 
tanımlanmıştır. Temel olarak makine öğrenmesi, zaman içinde verilerden 
öğrenen makineleri ifade eder. Bu öğrenme, bir veri kümesi ile başlayan 
ve verileri açıklayan ya da gelecekteki verileri tahmin edebilen bir kural ya 
da prosedür oluşturmaya çalışan istatistiksel süreç olarak gerçekleşmekte-
dir.[90] Bir başka açıdan makine öğrenmesi bir bilgisayarın zeki olması için 
programlanması ve aynı zamanda o makinenin çevresinden öğrenmesi ve 
böylelikle performanısın zaman içinde geliştirmesi üzerine bir yaklaşımı ifade 
etmektedir.[91] Her iki durumda da makine öğrenmesi, yapay zekadan farklı 
bir süreci ifade etmektedir. Yapay zekada geleneksel olarak insanların karar 
verme biçimini yazılım koduna çevirmeye çalışan programcılar bulunur. 
Makine öğrenmesinde ise zaman içinde gelişmeye dayalı bir istatistiksel süreç 
ve bu süreç sonucu ortaya çıkan çıktı olan “model ” bulunur. Günümüzde 

[88] Pamela McCorduck, Machines Who Think, A Personal Inquiry into the History and 
Prospects of Artificial Intelligence, CRC Press, 2019, s. 408.

[89] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 8; Algorithms and Human Rights, Study 
on the Human Rights Dimensions of Automated Data Processing Techniques and 
Possible Regulatory Implications, Council of Europe Study, Prepared by Committee 
of Experts on Internet Intermediaries (MSI-NET), 2017, https://edoc.coe.int/en/
internet/7589-algorithms-and-human-rights-study-on-the-human-rights-dimensions-
of-automated-data-processing-techniques-and-possible-regulatory-implications.html, 
s. 41 vd.. (Algorithms and Human Rights)

[90] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 8-9.
[91] Armağan, Ebru; Bozkurt, Yüksel, Yapay Zekânın Buluşlarının Patentlenmesi, 

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 6, S. 11, Haziran 2018 (s. 585-622)., s. 589.
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yapay zeka sistemleri genel olarak algoritmalardan faydalanır ve makine 
öğrenme sistemleri tarafından desteklenir.[92]

Yapay zeka karmaşık yapısı ve kapsamı itibarıyla mevcut teknolojilerden 
farklıdır ve bu yönüyle hesap verebilirlik, güvenilirlik gibi önemli alanlarda 
sorunlar doğurur. Örneğin yapay zeka büyük veriler ve algoritmalara bağlı-
dır. Algoritmalar ise istatiksel modellemelere dayalı olarak oluşturulur. Bu 
nedenle hatalı veriler, önyargılı içerikler, ölçüm hataları içerebilir. Makine 
öğrenme sistemleri, tek bir denklemde açıklanmayan çok sayıda modeli 
yakalayabilir. Ayrıca makine öğrenme sistemleri kendi kendini düzenleme 
yeteneğine sahiptir. Bu kadar çok model tanımlandığı için, insanların anla-
maları da güçleşir. Bir başka örnek olarak makine öğrenme sistemleri sıfır 
hata yapıyormuş gibi sonuçlara yoğunlaşır. Oysa makine öğrenme sistemleri 
sıfır hataya yönelik kurgulansa dahi, asla sıfır hata oluşmaz. Yapılacak her 
hata da, insan hak ihlaline yol açabilir.[93]

Her büyük teknolojik yenilik ve konumuz özelinde düzen bozucu tek-
nolojiler olarak bilinen teknolojiler toplum için hem çok faydalı hem de 
sakıncalı yönler içerebilmektedir. Yapay zekanın veri işleme ve analiz yete-
nekleri sağlıkta teşhis ve tedavi usullerinin geliştirilmesi, taşımada sürücüsüz 
araçlar gibi devrimlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltıl-
ması gibi pek çok alanda küresel sorunların çözümü için faydalı şekilde 
kullanılabilmektedir.

Yapay zeka sayesinde salgın hastalıklar çok daha önce öngörülebilir ve 
erken müdahaleyi mümkün kılabilir.

Yapay zeka, görme engelliler için de önemli faydalar sağlamaktadır. Onla-
rın görüntüleri tanıması için gelişmiş araçlar kullanmalarını ve elektronik 
araçları rahat kullanabilmelerini mümkün kılabilir.

Yapay zeka, küresel uydudan gelen görüntü ve iklim verileri ile tarımsal 
verileri birleştirmek suretiyle tarımda ürün verimliliği artırabilir, tarımsal 
ürünlerde görülen hastalıkların tespiti ve ortadan kaldırılması ile çevresel 
ortamlara uyum sağlanması konusunda faydalar sağlayabilmektedir.

Yapay zeka, küresel ısınma nedeni ile oluşan küresel iklim değişiklikleri ile 
olağan iklim değişikliklerini izler ve etkilerinin hafifletilmesi ile doğal/vahşi 

[92] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 8-9.
[93] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 14.
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yaşamın korunması konusunda faydalar sağlayabilmektedir. Doğal afetlerin 
önceden tahmin edilebilmesi ile doğru iklim modelleri oluşturabilmek için 
makine öğrenim sistemlerinden faydalanabilmektedir.

Yapay zeka, kamu hizmetlerinin daha verimli ve herkes tarafından erişile-
bilir hale getirilmesini ayrıca maliyetlerin de daha düşük düzeyde tutulma-
sını sağlayabilmektedir. Akıllı şehirler adı verilen teknolojik şehirlerle, bu 
uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu şekilde kamu kaynaklarının etkin 
dağılımı ve kullanımı da mümkün hale gelmektedir.

Buna karşılık yapay zekanın kullanımı pek çok sakıncayı de beraberinde 
getirmektedir. Yapay zeka, ceza adalet sisteminde suçun şüpheli tarafından 
işlenip işlenmediğine ilişkin risk puanlaması ile şüpheliye ceza önermesi ve 
teminatla salıverilme/denetimli serbestlik alanında sıklıkla uygulanmaktadır. 
Kolluğun önleyici anlamda suçun nerede ve ne zaman işleneceğini tahmin 
ederek buna göre önlemler almasına ilişkin de yapay zeka sistemlerinden 
faydalanılmaktadır. Ancak temel hak ve özgürlükler ile doğrudan bağlantılı 
bu alanlarda kullanılan algoritmalar, kabul edilen önsel belirteçler nedeniyle 
yoğun şekilde eleştirilmektedir. Çoğu zaman suçlayıcı önyargılara sebep olan 
bu durumlar, kişilerin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ayrımcılık yasağına 
aykırı uygulamalar içermektedir.

Yapay zekanın bir başka sakıncası çok yoğun düzeyde gerçekleşen gerçek 
zamanlı veri akışı nedeniyle bunları işlemek ve analiz etmek için uygun 
kapasite sağlandığı dikkate alındığında, dünya çapında kitlesel gözetimi 
mümkün kıldığı görülmektedir. Yüz tanıma teknolojileri, profil çıkartma 
gibi araçlar kitlesel gözetimi kolaylaştırmaktadır. Bu durum ise özel hayatın 
gizliliği ile verilerin korunmasını zorlaştırmaktadır.

Yapay zeka ile sistematik propagandalar oluşturulabilir ve bu şekilde 
dezenformasyona neden olunabilir. Yapay zeka destekli sosyal medya algo-
ritmalarıyla internet içerikleri analiz edilebilir ve yapay kullanıcı profilleri 
oluşturulabilir. Bot adı verilen makine algoritmalarıyla, sosyal ağ sitelerinde 
gerçek kullanıcılar tarafından kullanılmayan takipçi ve etkileşim oranını 
artırmak amaçlı kullanımlar mümkün olabilmektedir. Gerçek bir kullanıcı, 
en fazla bir konu hakkında birkaç yüz defa ileti gönderebilirken, Twitter ve 
Facebook’ta bulunan milyonlarca bot hesabı ile çok kısa sürelerde binlerce 
mesaj gönderilmesi mümkündür. Sosyal medya bu şekilde bot hesaplar 
yoluyla yalan bilgilerin yayılması, siyasi propaganda, ideolojik saiklerle 
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kullanılabilmektedir. Sosyal medya şirketlerinin bot hesapları seçebilmesi için 
tüm hesapları ve içerikleri analize tabi tutması gerekir. Bu durum ise hem 
çok güç hem de gerçek hesapların içeriklerine erişim nedeniyle veri güven-
liğini de zedeleyici niteliktedir. Ayrıca yapay zeka yoluyla gerçek insanların 
sesi de taklit edilebilmektedir. Yapay zeka ile dünya liderlerine ilişkin kötü 
amaçlar için sahte videolar oluşturmak da mümkündür.

Yapay zeka işe alma süreçlerinde de önyargı ve ayrımcılıklara neden ola-
bilmektedir. Yapay zeka, finans sektöründe kullanılırken manipülasyonlara 
yol açabileceği gibi finansal ayrımcılığa da neden olabilmektedir.

2. Yapay Zeka, Etik ve İnsan Hakları İlişkisi

Son yıllarda yapay zeka ile ilgili insan haklarına göre daha kolay düzenle-
nebilir olan etik alanda bir takım prensipler benimsenmek suretiyle çerçeve 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar insan hakları alanı için de ön 
bir çalışma oluşturmaktadır. Adalet, dürüstlük, şeffaflık ve sorumluluk 
önemli etik ilkelerdir ve yapay zekanın yaşamımızdaki etkisi ve toplumsal 
sonuçları konusunda bu ilkelerden faydalanarak bir takım etik kodlar ortaya 
konmaktadır. İnsan hakları elbette etik kurallara göre daha evrensel, kapsayıcı 
ve iyi tanımlanmıştır. İnsan hakları ile hesap verebilirlik, tazmin olanakları 
daha mümkündür. Ancak etik kodlar, yapay zekaya ilişkin insan haklarının 
oluşturulması için bir baskı oluşturabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2017 yılında yapay zekaya öncülük 
eden ülkelerin dünyayı yöneteceği açıklamasını yapmıştır.[94] Genel olarak 
devletler ve kişiler, bu alanda bir an önce temel düzenlemeler yapılması gerek-
tiği konusunda fikir birliğine varmaktadır. Ancak bu değişimin, insanların 
yaşamlarını ne düzeyde etkileyeceği, insan hakları ve toplum üzerinde nasıl 
etkiler doğuracağına ilişkin detaylı araştırma ve çözüm önerilerinin yeteri 
kadar bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan alanın uzmanları bu konuda, 
bir refleks veya düzenleme kaygısı ile alelacele yapılacak düzenlemelerin bu 
alanın gelişmesini engelleyeceği gibi temel özgürlükler anlamında dengeyi 
de kaçırabileceğini vurgulamaktadırlar. Bu konuda bariz bir örnek olarak 
Almanya’da 2017 yılında kabul edilen ve 2018 yılı başında yürürlüğe giren 

[94] Putin says “the Nation that Leads in AI will be the ruler of the world”, September 4, 
2017, https://www.theverge.com/2017/9/4/16251226/russia-ai-putin-rule-the-world
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Sosyal Ağlarda Yasal Yaptırımların İyileştirilmesi Kanunu[95] verilmektedir. 
Almanya’da yürürlükte olan bu Kanun ile Ülkede artan nefret söylemi ve 
suçları[96] ile mücadele için Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağ siteleri 
için 5.000 Euro ile 50 milyon Euro arasında değişen ağır idari yaptırımlar 
getirilmiştir. Bu düzenleme ile atılan bir twit, profil durumu veya başkasının 
twitini gönderme (retweet) gibi içeriklerin Alman Ceza Kanunu’nda düzen-
lenen hakaret, ayrımcılık ve nefret suçu gibi durumlara yol açması halinde, 
ilgili sosyal ağ şirketinin sözkonusu içeriği 24 saat içinde silmesi/engellemesi 
zorunluluğu getirilmektedir.[97] Bu düzenleme yoğun şekilde eleştirilmiştir.

Mayıs 2018’de kabul edilen Toronto Deklarasyonu ile temel olarak 
ayrımcılık hakkı ve hukuk önünde eşitlik ilkeleri makine etkileşiminde 
önemli bir insan hak kategorisi olarak belirtilmiştir. Ancak yapay zekaya 
ilişkin, konuşulması gereken sadece ayrımcılık hakkı yoktur. Yapay zeka, 
hemen hemen tüm uluslararası kabul görmüş insan hak metinlerini etkileyici 
mahiyet arzetmektedir.

[95] Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzdurchsetzunggesetz, NetzDG). İngilizce metin için bkz. https://germanlawarchive.
iuscomp.org/?p=1245

[96] Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE), Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından Almanya’da kolluğa yapılan ihbarlar dikkate 
alınarak yapılan istatistiklerde Almanya’da 2014 yılında 3059; 2015 yılında 3046; 
2016 yılında 3598; 2017 yılında 7913 ve 2018 yılında 8113 nefret suçu olduğu 
belirtilmektedir. Bu suçların çoğunluğu ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığına dayalı 
nefret suçlarından oluşmaktadır. 2018 yılında sosyal medyaya ilişkin yeni Kanun’un 
yürürlüğe giremsinde 2016 yılından sonra nefret suçlarında yaşanan önemli artışın 
da etkili olduğu görülmektedir. AGİT Almanya istatistiği için bkz. OSCE, ODIHR, 
Hate Crimes Reporting, Germany, http://hatecrime.osce.org/germany (Son Erişim 
Tarihi: 26.11.2019)

[97] Bazı durumlarda içeriğin yasaya uygun olmadığının açık olarak saptanamadığı 
durumlarda, Kanun’un 3/3 maddesiyle tekrarlayan yedi günlük ihlalin olup olmadığına 
belirleme sürelerinin öngörüldüğü görülmektedir. Sosyal ağ siteleri, otomatik olarak 
bu içeriği denetlememekte, her vatandaş tarafından yapılabilecek şikayet üzerine 
Kanun ile benimsenen prosedürün başlayacağı kabul edilmelidir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Murat Volkan Dülger; Mustafa Temmuz Oğlakçıoğlu, Alman Sosyal Ağlarda 
Hukuk Uygulamasının İyileştirilmesi Hakkında Kanuna İlişkin Değerlendirme, Ceza 
Hukuku Dergisi, S. 37, Ağustos 2018 (s. 87-109).
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3. Genel Olarak Robot Hukuku

Günümüzde geçmişte ütopik gözüken pek çok şey gerçekleşmektedir. Ev 
temizliğinde kullanılan robotlardan, bilimsel alanda keşif yapan robotlara, 
çocuk ve yaşlılara bakıcılık yapan robotlardan, sürücüsüz araçlar ile savaş 
alanında kullanılan çok çeşitli robotlara dek geniş bir alanda robotlardan 
faydalanılabilmektedir. Slovakçada “robota”, Çek dilinde “roboti” kelime-
leri zor koşullarda çalışan işçileri ifade etmekte ve “iş, angarya, zorunlu iş” 
anlamlarını barındırmaktadır. Robot kelimesi, ilk kez 1920 yılında Çek yazar 
Karel Capek tarafından “R.U.R., Rossum’s Universal Robots” isimli eserinde 
kullanılmıştır.[98] Capek, eserde robotları, hiçbir hakkı olmak üzere zorunlu 
çalışan işçileri tanımlamak için kullanmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde 
robot, belirli bir işi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli 
işler yaptırılabilen otomatik araç olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanım 
çok geniştir. Bir başka tanıma göre bir robot fiziksel dünyada var olan, 
çevresini hissedebilen ve bazı hedefleri arşivleyip kayıt etmek için hareket 
edebilen özerk bir sistemdir.[99] Bir robotun genel olarak algılama/hissetme, 
fiziki hareket, güç kaynağı ve zeka özelliklerini haiz olması gerektiği belir-
tilmektedir.[100] Robot bu anlamda yazılımı olan bir makinedir. “Robot” 
denildiğinde akıllara insan görünümlü, kendine ait karar mekanizması 
bulunan mekanik varlıklar gelmektedir. Ancak robotların insani görünümde 
olmaları zorunlu değildir. Bugün otomobil ve uçak sektöründe pek çok 
robot kullanılmaktadır. İnsana benzemeyen bu robotlar endüstriyel robotlar 
olarak isimlendirilmektedir.

Robotlarda yapay zeka bulunması zorunlu olmamakla birlikte günümüzde 
robotlar genel olarak yapay zeka sistemleri ile donanımlı olarak oluşturul-
maktadır. Robot biliminde yapay zeka kullanımı, yapay zeka teknolojileri 
içinde küçük bir yer tutar. Ancak robotik büyümekte ve hızla gelişmekte 
olan bir alandır. Robot, çoğu durumda yapay zeka sistemleri için fiziksel bir 
yapı sağlar. Yapay zeka ve bots adı verilen akıllı yazılımlar tek başına robot 

[98] The Wired Guide to Robots, May 17, 2010, https://www.wired.com/story/wired-
guide-to-robots/ (Son Erişim Tarihi: 29.12.2019)

[99] Maja J. Matari’c, The Robotics Primer, The MIT Press, Cambridge, London. 2007, 
s. 2.

[100] Armağan Ebru; Bozkurt Yüksel, Robot Hukuku, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 
Y. 7, S. 29, Ocak 2017, s. 88.
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değildirler. Robotbilim (robotics), robotların tasarımı, yapımı için kullanılan 
bilimsel yöntemleri inceleyen bilim ve teknik şeklinde tanımlanmaktadır.

1942 yılında kaleme aldığı “Ben Robot”[101] isimli kitapta yer alan “Dura-
ğan Döngü” başlıklı kası öyküsünde Isaac Asimov bugün dahi robotik içinde 
temel kurallar olarak benimsenen üç temel yasayı ifade etmiştir. Bunlar:

a. Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar 
gelmesine göz yumamaz.

b. Robotlar, Birinci Kuralla çelişmediği sürece, insanlar tarafından verilen 
emirlere uymak zorundadır.

c. Robotlar, Birinci ve İkinci Kuralla çelişmediği sürece, kendi varlıklarını 
korumakla mükelleftir.

Ancak günümüzde bu üç temel yasanın, robotik ve yapay zekadaki 
inanılmaz gelişmeler karşısında yetersiz kalabileceği de güçlü şekilde ifade 
edilmektedir. Robotların kendi varlıklarını koruma görevi kapsamında, insan-
dan üstün varlıklara dönüşmesinin mümkün olabileceği ve insanların yok 
edilmesinin kendileri için en iyi seçenek olabileceğine karar verebilecekleri 
belirtilmektedir. Robotların insanların verdikleri emirleri yerine getirirken 
de kendi varlıkları tehlikede olmadığı sürece bu emri yerine getirebilecekleri 
dile getirilmektedir. Ayrıca örneğin bir insanın bir başka insanın iyiliği için 
bir robota bir insanı yaralama emri verirse, robot emri uygulayacak mıdır? 
Yahut bir polis amirinin suçluyu yakalama emri verdiği robot, suçluyu 
yakalarken, suçlu robota direndiğinde ne olacaktır, Robot o kişiye zarar 
verebilecek midir? Bu nedenle bu üç yasanın gelişen yapay zeka karşısında 
yetersiz kalacağı ve etik ve ceza sorumluluğu açısından bir değerlendirme 
yapamayan robotlar için bu yasaların uygulanmasının sorunları çözmeyeceği 
ifade edilmiştir.[102]

Bu sorunlara cevap olarak Asimov’un üç robot yasasına sıfırıncı yasa olarak 
“Robotlar, tüm insanlığa zarar veremez ya da eylemsiz kalarak insanlığın 
bütününe zarar gelmesine göz yumamaz.” kuralının eklenmesi önerilmiştir. 
Lyuben Dilov tarafından 1974 yılında yazdığı Icarus’un Yolu kitabında 

[101] Isaac Asimov, Ben Robot, İthaki Yayınları, 2019.
[102] Gabriel Hallevy, Yapay Zekaya Sahip Varlıkların Cezai Sorumluluğu, Bilim Kurgu’dan 

Yasal Toplumsal Denetime, Çeviri: Müslüm Fincan, Küresel Bakış Çeviri Dergisi, Y. 
8, S. 24, Haziran 2018 (s. 111-142)., s. 113.
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dördüncü yasa olarak “Robotlar, olası her durumda bir robot olduğunu 
belirtmek zorundadır.” kuralı eklenmesi önerilmiştir. 1983 yılında Nikola 
Kesarovski “Robotlar, robot olduklarını bilmek zorundadır.” şeklinde bir 
beşinci yasa önerilmiştir.[103]

Bütün bu kurallar, çeşitli açılardan yetersiz bulunabilmekle birlikte insan-
lığın yeni teknolojiler karşısındaki korku ve endişesi göz önüne sermesi 
açısından geldiğimiz noktayı açık şekilde göstermektedir.

Robotların insan ölümüne sebebiyet verdiği ilk olay olarak 1981 yılında 
Japonya’da Kawasaki fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Kenji Urada’nın bir 
robotun bakım işlemlerini yaparken ölmesi verilir. Burada çalışan Kenji 
Urada, robotu kapatmayı unutmuş, faaliyetlerinin engellendiğini düşü-
nen robot, güçlü hidrolik kolu ile Urada’ya vurmuş ve ölümüne sebep 
olmuştur.[104] Yakın zamanda 2017 yılında Amerika’nın Michigan eyale-
tinde bir araba parçaları fabrikasında görev alan robot kontrolden çıkarak 
57 yaşındaki teknisyenin kafasına römork parçası atarak ölümüne sebep 
olmuştur.[105] Ölen teknisyenin ailesi 5 robot firmasına dava açmıştır. Bu 
örnekler sorumluluğun tayininde robotlarda bulunması gereken otonomi 
kavramının sorgulanmasına yol açmaktadır. Robotlarda otonomi, robotun 
insani yönlendirme olmaksızın hareket kabiliyetinin derecesini ifade eder. 
Çevresini sensörleri ile algılayan ve buna uygun karar verme kabiliyetine 
sahip robotların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Avrupa Parlamentosu tarafından 16 Şubat 2017 tarihinde Robotik ile 
ilgili Özel Hukuk Kuralları başlıklı Önerge[106] kabul edilmiştir. Bu Önerge 
ile kabul edilen hedeflerden birisi de uzun vadede robotlar için yasal bir 
statü oluşurmak olarak belirlenmiştir. Özellikle karmaşık otonom robotlar 

[103] Isaac Asimov’un Üç Robot Yasası Üzerine, Ekim 2017, Bilim ve Gelecek Dergisi, 
https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2017/10/01/isaac-asimovun-uc-robot-
yasasi-uzerine/ (Son Erişim Tarihi: 31.10.2019)

[104] Gabriel Hallevy, The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities, From 
Science Fiction to Legal Social Control, Akron Intellectual Property Law Journal, 
S. 4, 2010 (s. 171-201), s. 172.

[105] ABD’de Robot Dehşeti, Yaşlı Kadını Öldürdü, 18.03.2017, http://www.hurriyet.
com.tr/dunya/abdde-robot-dehseti-yasli-kadini-oldurdu-40399497

[106] European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 2015/2103, http://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html



Dr. Hakim Tamer SOYSAL

285Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ile bu robotların neden olabilecekleri zararlardan sorumlu olan elektronik 
kişilik (electronik personality) statüsüne sahip elektronik kişilerden bah-
sedilmiştir. Rapor’da, bir robotun otonom olması; “karar verebilme ve bu 
kararları dış dünyada, dışarıdan bir yönlendirme veya etkileşim olmaksızın 
uygulayabilme yeteneği” olarak ifade edilmiştir.[107] Kavram cezai ve hukuki 
sorumluluğun tayininde rol oynayan dış dünyayı mantıkla anlayarak karar 
verebilme ve bu kararlara özgür iradesiyle uygulayabilmeden farklıdır. 
Haksız fiil sorumluluğunda aranan “kusur” da robotlarda bulunmaz. Kusur 
ancak bilinç sahibi bir insanda söz konusu olabilir. Bu nedenle bu neviden 
sorumluluk tayin edilirken robotların üretim veya kullanım aşamasındaki 
yanlışlık ve eksiklikler nedeniyle insana isnad edilebilen hatalar üzerinde 
durmak gerekir. Yazılım ile ilgili problemler de olabilir. Bu halde de yazılımı 
yapan kişinin sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, robotun 
üreticisi, işleticisi, programlayıcısı veya kullanıcısı belirli durumlarda sorumlu 
olabilecektir.[108]

Avrupa Parlamentosu tarafından 27 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 
Rapor’da, yapay zeka alanı ile ilgili teknolojik ilerlemelere rağmen son 
kararın insan tarafından alındığı bu nedenle yapay zeka donanımlı robot-
ların faaliyetlerinin ancak insanı tamamlayacak şekilde, insan yararına ve 
yine insan kontrolünde yerine getirilebileceği vurgulanmıştır.[109] Buna 
karşılık Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından tasarlanan ve 
temel olarak yaşlılara yardım için programlanan Sophia adı verilen robota 
Suudi Arabistan tarafından Ekim 2017’de düzenlenen bir etkinlikte vatan-
daşlık verildiği duyurulmuştur. Suudi Prens, Sophia isimli robotu turizm 

[107] European Parliament Resolution of 16 February 2017 with Recommendations to 
the Commission on Civil Law on Robotics, http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-8-2017-0051_EN.html, Liability, AA.

[108] Bu konuda geniş bilgi için bkz. Cannur Ercan, Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki 
Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri, Türkiye Adalet 
Akademesi Dergisi, S. 40, Y. 11, 2019 (s. 19-51). Robotların cezai sorumlulukları 
ile ilgili bkz. Sinan Altunç, Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku, 

[109] Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, 
27.01.2017, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_
EN.html, Suggestions, 4.
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ve iş merkezi olarak tasarlanan Neom adı verilen mega kente yerleştirmeyi 
planladıklarını belirtmiştir.[110]

Günümüzde yapay zeka ve robotlarla ilgili spekülatif bilgiler ile insan 
faktöründen tamamen bağımsız şekilde hareket edebilen deyim yerindeyse 
insanlığın sonunu getirebilecek robotlardan bahsedildiği görülmektedir. 
Günümüzde henüz yapay zeka o aşamaya varmamıştır. Ancak ileride bunun 
gerçekleşmeyeceğine dair garantimiz de bulunmamaktadır. Üstelik yazılım 
ve yapay zekaya ilişkin gelişmeler mevcut insan hakları güçlü bir şekilde 
etkilemekte ve yeni hak kategorileri için henüz erken olsa dahi mevcut 
insan hak kategorilerinin oluşma yöntem ve yoğunluğunu artırmaktadır.

C. Yapay Zeka, Algoritmalar ve Robotların Ortaya Çıkardığı Geliş-
melerin Mevcut İnsan Hak Kategorileri Üzerindeki Etkileri

1. Yaşam Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Mahkemeler Önünde 
Eşitlik ve Adil Yargılanma Hakkı

Bu konudaki temel insan hak metinleri şu şekilde belirtilebilir:

“Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur.” (AİHS; m. 2/1).

“Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller 
dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğün-
den yoksun bırakılamaz.” (AİHS, m. 5/1).

“Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar 
ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar 
verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, 
kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına 
sahiptir.

Karar alenî olarak verilir. ...Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu 
yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.” (AİHS m. 6/1 ve 6/2).

“Herkesin kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak 
yakalanamaz veya tutuklanamaz. Hiç kimse kanunun tayin ettiği sebeplere ve 

[110] Saudi Arabia Becomes the First Country to give Citizenship to a Robot, October 
16, 2017, https://slate.com/technology/2017/10/saudi-arabia-gives-citizenship-to-
humanoid-robot-named-sophia.html
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usule uygun olmaksızın özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.” (BM, Medeni 
ve Siyasi Hakları Sözleşmesi (ICCPR), m. 9/1).

“Herkes mahkemeler ve yargı organları önünde eşittir. Herkes, bir suçla 
itham edildiğinde ya da bir hukuk davasında hak ve yükümlülükleri hakkında 
karar verilirken, yasalar uyarınca kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme önünde adil ve kamuya açık bir duruşma hakkına sahiptir. ...Bir 
suçla itham edilen herkes, yasalara göre suçlu olduğu kesinleşene dek masum 
kabul edilmek hakkına sahiptir.” (ICCPR, m. 14/1 ve 14/II).

“Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla koru-
nacaktır. Hiç kimsenin yaşamı keyfi olarak elinden alınamaz.” (ICCPR, 
m. 6/1).

Ceza adalet sisteminde yapay zeka sistemlerinin artan kullanımı nedeniyle 
kişilerin özgürlük ve güvenlik hakları ile adil yargılanma hakları zedelene-
bilmektedir. ABD’de suç işleme eğilimlerine ilişkin pek çok risk yönetim 
yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımlar yasa ile öngörülmediğinden ve keyfi 
olabilecek girdiler içerdiğinden gözaltı, tutuklama gibi ceza muhakemesi 
tedbirlerinin yasaya aykırı ve keyfi olmasına yol açabilmektedir. Bu tür 
kriminal risk değerlendirme yazılımları, hâkimlere ceza verme aşamasında 
yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte şüphelilerin risk 
değerlendirilmesi, adil yargılama ve masumiyet karineleri zedelenmektedir. 
Yapılan araştırmalar hâkimlerin bu tür yazılımların nasıl çalıştığı hakkında 
çok az şey bildiklerini buna rağmen bu tür yazılımların kullanıldığını ortaya 
koymaktadır.[111] ABD’de 2001 yılından beri yüz tanıma teknolojileri polisiye 
alanda kullanılmaktadır.

Son yıllarda artan terör saldırılarının önüne geçebilmek için tüm ülkelerde 
polisin sık olarak kullandığı entrümanlardan birisi de sosyal ağ analizleri-
dir. Ancak burada insan eliyle yapılan sosyal ağ analizleri dışında, sosyal 
ağ şirketlerinin kullandığı otomatik işleme teknikleri ve algoritmalarından 
yardım alınmaktadır. Özellikle aşırıcı eğilimlerin tespiti, potansiyel tehditler 
gibi konularda bu otomatik algoritmalardan faydalanılmaktadır. Yapay zeka 
kapsamında geliştirilen algoritmalar, belirli konularda karar vermek için 
adeta yargıcın yerine geçmek için de kullanılabilecektir. Bu konuda çeşitli 
şirketler geliştirdikleri yazılımlara patent almaktadırlar. Mevcut durumda, 
karar verme isabeti % 79’lar düzeyine kadar çıkmıştır. Bu konularda temel 

[111] Algorithms and Human Rights, s. 10 vd.
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sorun, algoritmalarda kullanılan belirteçlerin hangi kabule göre hazırlandığı 
olacaktır. Suçla mücadele için potansiyel terörist tehditler belirlenirken, 
ırksal veya etnik kökene ilişkin önyargılar ya da dinsel ön yargılar, yazılıma 
entegre edildiğinde, bu tür ayrımcılıklar adil yargılamaya olan güveni zede-
leyebilecektir. Aynı şekilde yargıçlara ya da avukatlara yardımcı olmak için 
geliştirilen yapay zeka uygulamalarına ilişkin algoritmik belirlemelerin de 
adil yargılama ilkeleri açısından riskler içereceği genel olarak kabul edil-
mektedir.[112] Bu tür sistemlerin adil yargılama ilkelerini bertaraf etmeden 
uygulanmasını temin için büyük özen gösterilmeli ve gerekli olduğunda 
kurallar konulmalıdır. Yapay zeka algoritmaları, ABD’de şartlı tahliye karar-
larına ilişkin de kulllanılmaktadır. Yeniden suç işleme olasılığı ya da “iyi 
hal” durumu tespit edilirken, hangi algoritmalar esas alınmaktadır. Bu tür 
durumlarda örneğin siyahlara karşı bir önyargı bulunmakta mıdır? Cinsiyet 
ayrımcılığı var mıdır? Ya da kriminal istatistikler açısından yapılacak ayrım-
lar ne ölçüde adil olacaktır gibi sorular mutlaka değişik durumlarda ve en 
önemlisi geliştirilen yazılımlar kapsamında mutlaka karşımıza çıkacaktır.

Esasen bu tür yapay zeka sistemleri kullanımı, karar verme süreçlerini adeta 
özelleştirmektedir. Bu yazılımları yaptıran şirketler de işin içine girmektedir. 
Bu nedenle yapay zeka yazılımlarının hukuk ve yargı alanında kullanılması, 
doğrudan kişi hak ve özgürlüklerini etkileyebileceğinden bu konuda özel 
sektörü de içine alan düzenlemeler yapılması kaçınılmaz görünmektedir. 
Günümüzde hakimlerin yerine geçen, karar veren yapay zeka hakimlerin-
den bahsedilmektedir. Ancak doğrudan insanın içinde olduğu ve kişinin 
yaşam ve özgürlük hakkı gibi en temel haklarının söz konusu edildiği bu 
tür durumlar için yapay zeka kullanmak çok riskli ve en iyi ihtimalle dahi 
ayrımcılık ve keyfi uygulamalara yol açabilecek hususlar içeren bir durum 
oluşturacaktır.

Son yıllarda yüz tanıma teknolojileri de kolluk tarafından sık olarak kul-
lanılmaktadır. Bu tür yüz tanıma yazılımlarındaki hataların yasa dışı gözaltı/
tutuklama riskini artırıracağı da aşikardır. Pek çok somut polisiye vakasında 
suçlulara benzeyen insanların tutuklandığı görülmektedir. Bu nedenle bu 
tür teknolojiler de insan hakları açısından yeni riskler barındırmaktadır.

Çin’in uzun yıllardır bu alanda önemli yatırımlar yaptığı bilinmektedir. 
2030 yılında 150 milyar dolarlık büyük ile bir “Yapay Zeka İnovasyon 

[112] Algorithms and Human Rights, s. 11.
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Merkezi” olmayı hedefleyen Çin, derin öğrenme (deep learning)[113] tek-
nolojileri ile yüz tarama teknolojileri kullanmaktadır. Bu şekilde 2 yılda 
2000 suçlunun yakalandığı ifade edilmektedir. Çin’de 200 milyon kamera 
ile gözetim yapılmaktadır. Google, Facebook, Amazon ve Apple da son 
yıllarda yüz tanıma teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaktadır. Google, 
100 milyondan fazla kullanıcısı olan Google-Photos uygulamasında makine 
öğrenmesi ve yüz tanıma teknolojilerini kullanmaktadır. 2015 yılında 
Google’un fotoğraflar uygulaması, iki siyahi insanın resmini ‘goriller’ ola-
rak etiketlemiştir. Bu etiketleme, makine öğrenimine dayalı yapay zeka 
uygulamalarının bir sonucudur. Google hemen etiketleri kaldırmış ve özür 
dilemiştir.[114] Bu tür hatalar daima ortaya çıkabilecektir.

Amazon, 2016 yılından beri “Recognition” isimli yüz tarama/tanıma sis-
temini kullanmaktadır.[115] Bu uygulama sayesinde bir görüntüdeki nesneler, 
mekânlar, yüzler, tanınmış kişiler, uygunsuz görüntüler, yazılar tanınabiliyor 
ve yüz analizi (duygular, demografik analiz, yüz özellikleri) yapılabiliyor. Bir 
yapay zekâ (machine learning/deep learning) uygulaması olan Rekognition, 
bulut servisi olarak da kolay bir şekilde entegre edilip kullanılabilmektedir.

Yüz tanıma teknolojisini en etkin kullanan ağlardan biri de Facebook, 
2011 yılından beri kullanıcılarına yüz tanıma teknolojisi sunmaktadır.[116]

[113] Derin öğrenme (deep learning), insan beyniyle bağlantılı sinir ağlarındaki yapıları 
kullanan makine öğrenme tekniğini ifade etmektedir. Sinir ağları, genellikle yüzden 
fazla katmandan oluşur ve verilerin her bir katmanda tanınması dizi değerlerinin 
işlenmesi, bir sonraki katmana iletilmesini içerir. Derin öğrenme süreci büyük 
miktarlardaki verinin doğru bir şekilde işlenmesi ve tespitine yönelik imkanlar 
nedeniyle yapay zekaya ilişkin ilerlemenin önemli noktalarından birini oluşturmaktadır. 
Bkz. Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 9.

[114] Google Engineer apologizes after Photos app tags two black people as 
gorillas, July 1, 2015, https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/
google-apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas

[115] Ayrıntılı bilgi için bkz. The Facts on Facial Recognition with Artificial Intelligence, 
https://aws.amazon.com/tr/rekognition/the-facts-on-facial-recognition-with-artificial-
intelligence/ (Son Erişim Tarihi: 31.12.2019)

[116] Facebook ‘Face Recognition’ Feature Draws Privacy Scrutiny, June 8, 2011, https://
www.nytimes.com/2011/06/09/technology/09facebook.html (Son Erişim Tarihi: 
31.12.2019)
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2018 yılında evlenen İngiliz Prensi Harry’nin evlilik töreninde güvenlik 
amaçlı olarak yüz tanıma teknolojileri kullanıldığı ifade edilmektedir.[117]

Yapay zeka ve ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın algoritmaların çok küçük 
detayları fark edememesi, insanın en temel hak ve özgürlüğü olan yaşam 
hakkı, özgürlük ve güvenlik hakları söz konusu olduğunda çeşitli insan 
hakları problemleri yaşanması olası görünmektedir.

2. Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında özel hayatın gizliliği 
Sözleşme’nin 8 inci maddesi kapsamında korunmaktadır. Kişisel veriler de 
bu kapsamda korumaya değer görülmektedir. Bu konudaki temel insan hak 
metinlerindeki düzenlemeler şu şekilde belirtilebilir:

“Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi 
hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, 
ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz 
konusu olabilir.” (AİHS, m. 8).

“Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi 
ya da yasa dışı olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına 
yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz. Herkesin, bu gibi müdahalelere 
ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma hakkı vardır.” (ICCPR, m. 17).

“Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gös-
terilmesini isteme hakkına sahiptir.” (AB Temel Haklar Bildirgesi, m. 7).

“Herkes, kendisine ilişkin kişisel bilgilerinin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar için ve ilgili kişinin muvafakatine 
veya yasada öngörülen başka meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanıl-
malıdır. Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda 
düzeltme yaptırma hakkına sahiptir.” (AB Temel Haklar Bildirgesi, m. 8).

[117] Facial Recognition to be used by Sky News at Prince Harry Wedding, May 
4, 2018, http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/
facial-recognition-to-be-used-by-sky-news-at-prince-harry-wedding/article/521402
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Yapay zeka sistemleri geliştirilirken büyük veri setlerine erişim sağlanır 
ve analizler yapılır. Ayrıca geri bildirim, kalibrasyon ve sürekli iyileştirmeler 
yapmak için de veriler toplanmaktadır. Bu veri toplama faaliyetleri kişilerin 
mahremiyet ve veri koruma haklarına müdahale oluşturmaktadır.[118] Araş-
tırmacılar bir kişinin yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum gibi özel verilerini 
belirleyen makine öğretim sistemleri geliştirmiştir. Ayrıca bir kişinin geçmiş 
konum ve geçmiş bilgilerinden, kişinin mevcut konum verilerine ulaşmak 
da mümkün hale gelmiştir. İnsan haklarını korumak için bu bilgiler de diğer 
kişisel veriler gibi değerlendirilmelidir.

Son yıllarda hem özel sektör hem kamu sektöründe artan sosyal medya 
kullanımına ilişkin çalışanların verileri takip edilmektedir. Algoritmalar, çok 
sayıda veri ve görüntünün toplanması, işlenmesi ve yeniden değerlendirilme-
sini içermektedir. Algoritmalar çevrimiçi izleme ve tarama kalıpları “çerezler 
(cookies)” ve dijital parmak izi, arama sorguları gibi benzer teknolojiler 
yoluyla kayıt edilen kişilerin profillerinin çıkarılmasında kullanılmakta-
dır. Ayrıca konumsal veriler ve diğer sensör verileri gibi akıllı cihazlardan 
toplanan davranışsal veriler de işlenmektedir.[119] Sosyal medya gözetleme 
programları ve yapay zeka yazılımları vasıtasıyla kişilerin sosyal medya takip 
ve denetimleri yapılmaktadır. Bu tür veri toplama ve işleme faaliyetlerinin 
de insan hak ihlali oluşturduğu açıktır. Yapay zeka sistemlerinin veri işleme 
süreçlerinin hesap verilebilirlik ve şeffaflıktan yoksun olması halinde bu tür 
sistemlerin insan hak ihlaline sebep olduğu ileri sürülebilecektir.[120]

İnternet ve yeni teknolojiler devlet gözetimini genişletmiştir. Yapay zeka 
uygulamaları ise her zamankinden daha istilacı gözetim araçlarını mümkün 
kılmaktadır. ABD, Çin gibi pek çok ülke yüz tanıma teknolojilerini yaygın 
olarak kullanmaktadır. Yakın bir zamanda tamamen merkezi hükümet yüz 
tanıma ve takip sistemlerinin de kullanılacağı düşünülmektedir. Bu tür 
sistemler kişilerin özel yaşamlarını, verilerini korumasız bırakmaktadır. 
Mahkemelerin bu yönde kararlar almaları da, teknolojinin şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik kriterlerini içermediği zamanlarda yeterli güvenceyi sağlamaktan 
uzak olacaktır.

[118] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 20.
[119] Algorithms and Human Rights, s. 12 vd.
[120] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 20.
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Otomatik veri işleme ve algoritmalar konusunda en yoğun tartışmaların 
yaşandğı alanı mahremiyet oluşturmaktadır. Bu konuda en önemli çözüm 
herhalde, kişilerin bilinçlendirilmesi olacaktır. Çünkü her türlü verinin 
işlenmesinde “veri sahibinin rızası” önemli bir kriter olarak belirmektedir. 
Tüketicilerin son yıllarda internet tarayıcı seçeneklerinde ‘izle’ seçeneği-
nin devre dışı bırakılması, çerezlerin silinmesi gibi uygulamaları daha çok 
kullandığı ve bu konuda daha bilinçli olduğu açıktır. Ancak yapay zeka ile 
ortaya çıkan yeni teknoloji ve algoritmalar yoluyla kişiler, hangi verilerinin 
toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını bilmeyebilir. Kişisel verilerin algo-
ritmik olarak işlenmesi konusundaki özel zorluk, aynı verinin bölünmesi 
ve yeni verilerin üretilmesidir. Bir veri konusu, birkaç ayrı veri parçasına 
bölünebilmekte ve verilerin birleştirilmesi ve yeniden bir araya getirilmesi 
söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle rıza, şeffaflık ve kişisel özerklik 
kavramlarına ilişkin ciddi sorunlar oluştuğu görülmektedir.[121]

Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi 
Konusunda Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin[122] günümüz koşulla-
rında modernize edilmesi sonucu ortaya çıkan 108+ Sözleşmesi olarak da 
anılan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması için 
Sözleşme”[123] ile bu konuda kullanılabilecek çeşitli düzenlemeler yapıldığı 
görülmektedir. Sözleşme’nin 8 inci maddesi “Veri İşlemenin Şeffaflığı” 
başlığı ile düzenlenmiş ve kişisel verilerin, yasal, adil ve şeffaf bir şekilde 
işlenmesinin gerektiği temel ilke olarak kabul edilmiştir. Sözleşme’nin 9 
uncu maddesiyle ilgili kişinin görüşleri dikkate alınmadan otomatik yollarla 
verilerin işlenmesi halinde, veri işlenmesi sonucunda ilgili kişinin esaslı 
şekilde etkilenmesine yol açan bir karara maruz kalmamak konusunda veri 
sahibinin hakkı bulunduğu konusu açık şekilde belirtilmiştir. Veri işleme 
sonucu elde edilen sonuçların ilgili kişiye uygulandığı hallerde veri işleme 
faaliyetinin temel sebebine ilişkin veri sahibince bilgi alınabileceği, veri 
sahibinin veri işleme için kendi menfaatlerine veya temel hak ve özgürlük-
lerine üstün gelen meşru temeller gösterilmediği sürece, veri işlenmesine 

[121] Algorithms and Human Rights, s. 13.
[122] European Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data, 28 January 1981, ETS No. 108, https://www.coe.int/
en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

[123] Council of Europe, European Treaty Series, ETS No. 108, Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, as 
it will be amended by its Protocol CETS No. 223, https://rm.coe.int/16808ade9d
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herhangi bir zamanda itiraz edebileceği, 108+ Sözleşmesi’ne aykırı şekilde 
işlenmekte olan veriler yahut işlenmiş verilerin veri sahibinin isteği üzerine 
ücretsiz ve aşırı gecikme olmaksızın sildirilebileceği veya düzeltilebileceği, 
ilgili kişinin haklarının ihlal edilmesi halinde veri sahibinin başvuru yolla-
rından faydalanabileceği hususları teminat altına alınmıştır.

108+ Sözleşmesi’nin Açıklayıcı Rapor’unda:

“Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin (IT) artan kullanımı, veri işleme 
faaliyetlerinin küreselleşmesi ve kişisel verilerin her zamankinden daha 
yoğun akışından kaynaklanan mahremiyet ve gizlilik problemlerinin daha 
iyi ele alınabilmesi için 108 sayılı Sözleşme’nin yenilenmesi, aynı zamanda 
değerlendirme ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi gereği ile insan 
hakları ve temel özgürlüklere, özellikle de özel hayatın gizliliği hakkına 
yönelik her geçen gün yeni tehditler oluştuğunun açıkça ortaya çıktığı kabul 
edilmekte ve yenilenen Sözleşme’nin teknolojik açıdan tarafsız olarak, giz-
liliğe saygı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel değerlerin küresel 
seviyeye taşınması amacıyla imzalandığı” hususu belirtilmektedir (108+, 
Açıklayıcı Rapor, par. 1). Açıklayıcı Rapor’da ayrıca “Bir bilgi ve iletişim 
toplumunda kişisel verilerin akışı, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine 
saygı duymalıdır. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması da bu 
haklara saygı duyulması gereğini değiştirmeyecektir. Bu yaklaşımın yenilik 
ve yeni teknolojilere güven tesis edilmesine yardımcı olacağı ve gelişimleri 
kolaylaştıracağı varsayıldığı” vurgulanmıştır (108+, Açıklayıcı Rapor, par. 
12). Sözleşme’de veri koruma gerekliliklerinin yerine getirilmelerinin sadece 
verilerin işlenmesinde kullanılan teknolojiler yoluyla değil aynı zamanda 
ilgili iş ve yönetim süreçleriyle sağlanacağı belirtilmiştir (108+, Açıklayıcı 
Rapor, par. 89).

“Bireysel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Konusunda Bireylerin 
Korunması Sözleşmesi Komitesi” tarafından 2017 yılında kabul edilen 
“Büyük Verilerin Dünyasında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Birey-
lerin Korunması Rehberi”[124] ile de bu konuda genel bir çerçeve çizildiği 

[124] Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data in a world of Big Data, Consultative Committee of the Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automatic ProcessingofPersonalData(T-
PD),23January2017, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016806f06d0
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görülmektedir.[125] Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin ve başta kişisel 
verilerinin korunabilmesi için ortaya konulacak çözümlerin, kişilerin bu 
alandaki bilgi eksiği de dikkate alınarak teknolojik ve sosyal bağlamlara göre 
uyarlanması gereği ifade edilmiştir. 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)[126] metninde de, 
veri sahiplerinin, hangi verilerinin işlendiği, işleme süresi, kişisel verilerinin 
alıcıları, otomatik veri işlemenin mantığı ile en azından bir profil oluşturmaya 
dayalı veri işlenmesi durumunda, bu işlemenin sonuçları hakkında bilgi 
edinme hakkı olduğu belirtilmiştir (GDPR, rec.[127] 63).[128] Veri sahibinin, 
sadece otomatik işlemeye dayalı ve kendisiyle ilgili yasal etki doğuran ya 
da kendisini diğer şekillerde etkileyen veri işlenmesini kabul etmeme hakkı 
bulunmaktadır. Bu tür otomatik veri işleme, kişi ile ilgili işyeri performansı, 
ekonomik durum, sağlık, kişisel tercih ve ilgiler, güvenilirlik veya davranış, 
konum veya hareketler gibi bilgilerin analizi ve tahmini gibi kişiye ilişkin 
değerlendirmeler içeren başta profil oluşturma gibi durumları kapsamak-
tadır. Bu tür veri işleme, her ihtimalde, veri sahibinin açıklama yapılmasını 
isteme ve itiraz hakkı olması gibi uygun tedbirleri içermelidir (GDPR, rec. 
71). Ayrıca GDPR’da da açıkça kişilerin korunmasına ilişkin hükümlerin 
otomatik olarak kişisel verilerin işlenmesine de, el ile işlenen veriler gibi 
aynı şekilde uygulanacağı belirtilmiştir (GDPR, rec. 15). Tüzük’ün 35 inci 
maddesi “Veri Koruma Etki Değerlendirmesi” başlığı ile düzenlenmiştir. 

[125] Algorithms and Human Rights, s. 14.
[126] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/
EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union, 
L 119/1, 4 May, 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG (Son Erişim Tarihi: 31.12.2019)

[127] Recitals, bir yasal metin ile ilgili beyan, açıklama ve gerekçeleri içerebilmektedir. AB 
müktesabatında “recitals” politik düşünceler ile normatif dil olmaksızın, yasal metnin 
gerekçelerini içeren kısmı ifade etmektedir. Genellikle “Whereas (iken, dığından 
anlamı verir)” ile başlarlar. Bkz. Tadas Klimas; Jurate Vaiciukaite, The Law of Recitals 
in European Community Legislation, ILSA Journal of International & Comparative 
Law, V. 15, 2008, https://www.researchgate.net/publication/228152770_The_Law_
of_Recitals_in_European_Community_Legislation

[128] AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün yürürlüğe girme süreci ve temel ilkeleri 
için bkz. Tamer Soysal, Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma 
Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Y. 7, S. 13, 
Haziran 2019 (s. 339-422).
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Burada bilhassa yeni teknolojiler kullanıldığında, veri işleme faaliyetinin 
niteliği, kapsamı, bağlamı ve amaçları dikkate alındığında verilerin işlen-
mesinin gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri açısından yüksek bir riske yol 
açacağının muhtemel olduğu hallerde, veri sorumlusunun, verilerin işlen-
mesinden önce, bir etki değerlendirmesi yapması gereğinden bahsedilmiştir. 
Burada gerçek kişilerle ilgili kişisel özellikler konusunda başta profil çıkarma 
olmak üzere otomatik işlemeye dayalı olan ve gerçek kişi ile ilgili hukuki 
sonuçlar doğuran veya gerçek kişiyi kayda değer şekilde etkileyen kararların 
dayandığı sistematik ve kapsamlı değerlendirmelerin yapılması gerektiği açık 
bir şekilde belirtilmiştir (GDPR, m. 35/3-a). Yeni teknolojik gelişmelerin, 
kişilerin özel hayatının korunmasına etkisinin dikkate alınmasına ilişkin bir 
başka hüküm GDPR’ın 51 inci maddesiyle öngörülen Tüzük’ün uygula-
masının izlenmesinden sorumlu denetim makamlarının, görevleri arasında 
kişisel verilerin korunmasına etkileri bulunduğu sürece, bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile ticari uygulamaların gelişimi başta olmak üzere gelişmeleri 
izlemek olarak ifade edilmiştir (GDPR, m. 57/1-i).

Avrupa Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edilen kişisel verilerin 
profil oluşturulması için otomatik olarak işlenmesi konusundaki tavsiye 
kararında[129] veri toplama yoluyla profil oluşturma dahil olmak üzere yeni veri 
üretmeyi mümkün kılan profil oluşturmalara ilişkin riskler değerlendirmeye 
alınmıştır. Bilgilerin profil oluşturmak için algoritmalar vasıtasıyla işlenme-
sinde temel problem, bu işleme sonucu bilginin orijinalliğini yitirmesi ve 
verilerin bu şekilde değiştirilmesinin kişilerin bilgilerin geleceğini belirleme 
hakkını azaltacağı endişeleridir. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 22 
Mart 2017 tarihli Karar’da[130] “kişisel profil oluşturmak amacıyla bilgilerin 
otomatik işlenmesi ayrımcılığa veya ekonomik, sosyal ve kültürel hakları 
da içeren insan haklarından yararlanılmasını etkileme potansiyeline sahip 
kararlara yol açabileceği” belirtilmiştir. Benzer endişeler, arama motoru 
algoritmaları için de geçerli olacaktır. Veri sahipleri, genellikle kişisel veri-
lerinin orijinal bağlamı dışında tekrar toplanmasının farkında olmayacak ve 
profil çıkarma oluşacak risklerin tamamından haberdar olmayacaktır. Ayrıca 

[129] The Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data 
in the context of profiling, Recommendation CM/Rec(2010) 13 and Explanatory 
Memorandum, 23 November 2010, https://rm.coe.int/16807096c3

[130] U.N. Human Rights Council Resolution on the Right to Privacy in the Digital Age, 
U.N. Doc. A/HRC/34/7, 23 Mar. 2017, para.2
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günümüzde artan bulut depolama teknolojileri[131] nedeniyle burada bulunan 
kişisel verilerin de algoritmalar yoluyla işlenmesi mümkün olabilecektir. Bu 
nedenle bireylerin bu yeni risk durumlarına ilişkin korunmaları asıl olmalıdır.

Kabul etmek gerekir ki; ne 108+ Sözleşmesi ne de GDPR, yapay zeka, 
nöro-teknolojiler gibi yeni teknolojilerin getirdiği yeni temel insan hak 
kategorileri içermemekte veya bu teknolojilere dönük özel tedbirler içer-
memektedir. Ancak her iki metin de, yeni teknolojilerin getireceği yeni 
risklere ilişkin etkili önlemler alınması ve kişilerin verilerinin otomatik 
bilgi toplanması ve işlenmesine ilişkin koruma mekanizmaları geliştirildiği 
de görülmektedir.

3. İfade Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkı

Yapay zeka ve algoritmalar ile ilgili en temel endişe alanlarından birini 
de kişilerin ifade özgürlüğü haklarının zedelenmesine ilişkin durumlar 
oluşturmaktadır. Çünkü bu teknolojilerin genel olarak otomatik süreçler 
içermesi nedeniyle serbest bilgi akışı üzerinde olumsuz etkiler doğuracağı 
düşünülmektedir.[132]

AİHS’in 10 uncu maddesinde ifade özgürlüğü hakları teminat altına alı-
nırken, 11 inci maddesi ile de toplantı ve dernek kurma özgürlüğü teminat 
altına alınmıştır. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 18, 19, 21 ve 22 
nci maddeleri ifade, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü düzenlenmiştir.

İnternet servis ve içerik sağlayıcı şirketler, hizmet koşullarını ihlal eden 
içerikleri işaretlemek için yapay zekadan faydalanmaktadırlar. Terörist içe-
rikler, çocuk cinsel istismarı ve şiddet içeren yasak içerikler ve yalan haberler 
ayıklanırken yapay zeka sistemleri sık olarak kullanılmaktadır. Bir savaş 
yahut terör örgütünün yaptığı eylemlere ilişkin vahşice görüntüler internete 
yüklenmiş olabilir. Bu içerik, otomatik yazılım teknolojileri vasıtasıyla tespit 
edilerek süratle kaldırılabilmektedir. Ancak hiçbir sistem hatasız değildir. 
YouTube, Suriye’deki olaylar ile ilgili 100.000 videoyu, çabuk bir şekilde 
kaldırmıştır. Ancak kaldırılan bu içeriklerin içinde, tamamen masum iletişim 
içerikleri de yer aldığı görülmüştür. Yoğun internet yasakları uygulayan Çin’de 
internet yasakları konusunda yapay zeka sistemleri etkin şekilde kullanılmaya 

[131] Bu konuda bkz. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin 
Korunması, Yetkin, 2016.

[132] Pace Report, 2017, s. 37.
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başlamıştır. Bu tür teknolojiler kişilerin dini özgürlüklerini kullanmalarını 
da engelleyebilecektir. Ayrıca kişilerin haberleşmelerini ve örgütlenme 
özgürlüklerini de yapılan içerik kontrol ve filtreleri engelleyebilecektir.[133]

Bir diğer endişe olarak bu kadar çok verinin toplandığı bir sistemde 
kişiler ifade özgürlüklerini kullanmak istemeyebilecektir. İnternete ilişkin 
olarak oluşan “eko odaları (echo chambers)”, “bilgi kozaları (information 
cocoons)” ve “filtre balonları (filter bubble)” gibi yeni olguların da ifade 
özgürlüğünü engelleyici nitelikte olduğu belirtilmiştir.[134] Bilgi kozası ve 
eko odası tabirleri bilhassa sosyal medyanın artan kullanımı sonrasında 
kullanıcıların sadece hoşlarına giden ya da kendi ideolojileri etrafında bir 
fikir teatisi oluşturmaları ve iletişimlerini de buna uygun olarak sürdürme-
lerini ifade etmektedir. Yanlış haberlerin bu şekilde yayılımı da “eko odası 
etkisi” olarak isimlendirilmektedir.[135] Filtre balonları ifadesi de internette 
benzer fikirlerden beslenmek ve karşıt görüşlere erişememe durumunu 
ifade etmektedir. Özellikle algoritmalar yoluyla sosyal medya platformları 
ile arama motorlarının kişiselleştirilmiş uygulamaları, bu tür sonuçları ifade 
özgürlüğü için daha da sakıncalı hale getirmektedir. Google’un kişiselleşti-
rilmiş arama sonuçları, en azından kısmen önceki arama geçmişimize bağlı 
olarak yapılmaktadır. Amerikalı Eli Parasier, Deepwater Horizon Petrol 
Platformu patlaması sonrasında iki arkadaşına Google’dan “BP” kelimesini 
aramasını söylemiş ve arkadaşlarından birisi sadece toplumsal tepkileri ve 
yaşanan felaketlerle ilgili verilere ulaşmışken; diğer arkadaşı finansal yatı-
rımlar ile bununla ilgili verilmiş yardımlar ile ilgili verilere ulaşmıştır.[136] 
Bu tür filtre balonları sayesinde kişilerin ilgi gösterdiği ve sosyal etkileşimde 
bulunduğu içeriklere göre, internet aramaları kişiselleştirilmektedir. Yapay 
zeka ve algoritmaların gelişmesiyle bu tür filtre yazılımları ve kişiselleştirilmiş 
uygulamalar daha da yaygınlaşmaktadır. Bu tür uygulamalar, toplumdaki 
kutuplaşmaların körüklenmesi ve ayrımcılık gibi amaçlarla da kullanılabi-
lecektir. 2015 yılında Google’un fotoğraflar uygulaması, iki siyahi insanın 

[133] Human Rights in the Age of AI, 2018), s. 22.
[134] Pace Report, 2017, s. 37.
[135] Bu konuda bkz. Kezban Karagöz, Post-Truth Çağında Yayıncılığın Geleceği, TRT 

Akademi Dergisi, V. 3, I. 6, Temmiz 2018 (s. 678-709), s. 690.
[136] Eli Parsier filtre balonu konusunu 2011 yılında yazdığı “The Filter Bubble: What 

the Internet is Hiding From You” kitabında işlemiştir. Bkz. Eli Parsier, The Filter 
Bubble: How the New Personalized Web is Changing What we Read and How We 
Think, Reprint Edition, Penguin Books, 2012.
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resmini “goriller” olarak etiketlemiştir. Bu etiketleme, makine öğrenimine 
dayalı yapay zeka uygulamalarının bir sonucudur. Google hemen etiketleri 
kaldırmış ve özür dilemiştir.[137] Bu tür hatalar daima ortaya çıkabilecektir. 
Çevrimiçi ortamda nefret söylemiyle mücadele için daha özel düzenlemeler 
yapılması da önerilmektedir.[138] Ayrıca Avrupa Konseyi’nin de Google ve 
Facebook gibi önemli sosyal ağ şirketlerinin haber sunumlarında kullanılan 
algoritmaların kullanımı ve insan haklarına olası etkilerine ilişkin düzenle-
meler yapması önerilmiştir.[139] Ayrıca algoritmaların yol açtığı ayrımcılıkla 
mücadele için ayrımcılığa duyarlı veri madenciliği ile algoritmalar ve veri 
oluşturmaların şeffaflığının sağlanması ve hesap verilebilirliğin geliştirilmesi 
önerilmiştir.[140]

Verileri yeteri kadar korunmayan bireyler ifade özgürlüğü haklarını da 
kullanmak için yeterli isteğe sahip olmayacaklardır. İnsanlar sürekli izlen-
diklerini ve anonimlikten yoksun olduklarını düşündüklerinde, kendilerini 
aşırı oto-kontrole tabi tutarlar ve davranışlarını değiştirirler. Yapay zeka 
destekli gözetim teknolojileri, bu tür etkiler oluşturur. Yüz tanıma tekno-
lojilerinin toplumsal olaylarda kullanılması da örgütlenme özgürlüklerine 
sekte vurabilir. Sosyal medya ve arama algoritmaları da çoğulcu düşüncelerin 
oluşmasını etkileyecektir. Yapay zekanın içerik derecelendirmesi ve gelişmiş 
filtreler kullandırması ifade özgürlüğünü dolaylı olarak etkileyecektir. Sosyal 
medyada sık olarak kullanılmaya başlayan bot hesaplar yoluyla çevrimiçi 
ortamda taciz ve rahatsız etme vakaları da artmaktadır. Bot hesaplar, gerçek 
kullanıcılar tarafından gizlenir ve belirli bir görüşü paylaşan herkese otomatik 
cevaplar gönderimini mümkün kılar. Bu tür girişimler de ifade özgürlüğü 
haklarını olumsuz etkileyecektir.[141]

Arama motorları ve algoritmalar elbette ki insanların ifade özgürlüğünün 
gerçekleştirilmesine ilişkin çok olumlu tesirler de oluşturur. Bu konuda 
oluşan ifade özgürlüğü kaygıları, herkes için temel bir insan hakkı olarak 
ifade özgürlüğünün oluşması yanında, AİHS 10 uncu maddesinin doğal 

[137] Google Engineer apologizes after Photos app tags two black people as 
gorillas, July 1, 2015, https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/
google-apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas

[138] PACE Report, 2017, s. 39.
[139] PACE Report, 2017, s. 39.
[140] Pace Report, 2017, s. 40.
[141] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 23 vd.
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amacı olan çoğulcu kamuoyu tartışması için erişilebilir ve kapsayıcı bir 
ortam oluşturulmasına ilişkin endişeleri de içermektedir. Arama motor-
larında endekslenmeyen bilgilere erişilmesi güçtür. Toplumsal tartışmalar 
genellikle ulaşılabilir bilgiler üzerinden yapılır. Arama motoru algoritmaları 
yoluyla belirli içeriklere mesafeli olunması yahut belirli ideolojilerin dışlan-
ması mümkündür. Bu nedenle verilerin endekslenmesi de algoritmalar ile 
benimsenen bu yaklaşımlar ile doğrudan bağlantılıdır. Toplumsal konuların 
tartışılması, kutuplaşmaların oluşturulması gibi konularda arama motorları 
ve sosyal medya içerikleri büyük önem taşımaktadır. Mahkemeler yoluyla 
yahut idari otoritelerce internet sitelerine ya da içeriklerine yönelik erişim 
engelleme kararları denetlenebilmekte ve AİHS’in 10 uncu maddesi ölçütleri 
kapsamında ifade özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamadığına karar verilebilmek-
tedir. Buna karşılık sosyal medya platformlarında içeriğin kaldırılması ya 
da çeşitli kısıtlara tabi tutulması şeffaf mekanizmalarla değil otomatik ya 
da yarı otomatik işlemlerle ve algoritmalar yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
İngiltere’de Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu[142] tarafından 
yapılan bir araştırma sonucunda, sosyal medyada aşırıcı eğilimler, çocuk 
istismarı, şiddeti teşvik gibi yasa dışı eylemlerin önlenmesi için birbirinden 
çok farklı çeşitli otomatikleştirilmiş teknikler bulunduğu tespit edilmiştir.[143] 
Bu teknikler içerik seçme dışında kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak 
devre dışı bırakmak yahut askıya almak için de kullanılabilmektedir.[144] Bu 
konularda sosyal ağ şirketleri, çoğunlukla “rıza ile” verilerin gönüllü kal-
dırılmasını teşvik etmekle birlikte bu süreçlerin tamamen şeffaf olduğunu 
söylemeye de olanak bulunmamaktadır. Nefret söylemi konusunda da genel 
olarak aktif filtreler ve otomatik filtreleme araçları kullanılmaktadır. Elbette, 
bu tür suçların ortaya çıkmasına karşı bu tür filtreler kullanılması ve aktif 

[142] UK Intelligence and Security Committee of Parliament, http://isc.independent.gov.
uk/

[143] Rapor için bkz. Intelligence and Security Committee, Privacy and Security: 
A Modern and Transparent Legal Framework, 2015, https://b1cba9b3-a-
5e6631fd-s-sites.googlegroups.com/a/independent.gov.uk/isc/files/20150312_
ISC_P%2BS%2BRpt%28web%29.pdf?attachauth=ANoY7crk5tkUy_
qYEn8inov9p3zHwZIn7dz617ymR16_yTyg_Srb6H1Ul421T0mu9d2eYFrU7
hvUIRrx2Xh-IO63mdiEjtnyRFEJb2DM3SPxvzQfb720Wv_EO99ySH1x94to
LrS9OnO4BHJoz7we4elgs-KjjLeqPdl59cIAZLTYZAU-rCWSTeMFBGwack4-
mdP15o3Ia6_jcNTeU7eFZxoDKUWVdImy-QZ37dLHuaiDzNLqUP85EkGM
VCwjInQHxFqz3XwR1hZt&attredirects=0

[144] Algorithms and Human Rights, s. 19.
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olarak mücadele edilmesi önem taşımaktadır. Ancak sosyal ağ şirketlerinin 
veya bu tür otomatik algoritmalar kullanan hizmet sağlayıcılarının geniş 
bir ölçekte izleme yapmak suretiyle ifade özgürlüğünü etkileyen kararlar 
almalarına veya bu yetkilere sahip oldukları da görülmektedir. Algoritmalar, 
ironi veya eleştiri türündeki analizleri yapamamaktadır. Bu nedenle ironi, 
şaka yahut eleştiri amaçlı yapılan içerikler de çok kolay bir şekilde yasaklı 
olarak nitelendirilebilmektedir. AİHS içtihatları bağlamında bilindiği üzere 
şok edici, saldırgan ve rahatsız edici de olsa ifade içerikleri korunmaya değer 
kabul edilmektedir.[145] Algoritmik düzeyde içeriğin engellenmesi, filtrelen-
mesi veya sakıncalı bulunarak kaldırılması halinde ifade özgürlüğü üzerinde 
ters etkiler doğabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle her 
geçen gün farklı algoritmalar kullanılması mümkün olmaktadır. Sonuç ola-
rak bu yeni teknoloji ortamında internet ve bilhassa sosyal medya ortamına 
uygulanacak ölçütlerin yeniden belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

4. Çalışma Hakkı, Sağlık Hakkı ve Yeterli Standartlara Sahip Yaşama 
Hakkı

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesi 
çalışma hakkını ve 11 inci maddesi yaşam standardı hakkını düzenlenmiştir. 
Sözleşme’nin 12 nci maddesi ise sağlıklı yaşam hakkını düzenler. Çalışma 
hakkı, iş bulma konusunda mutlak ve koşulsuz bir hak teşkil etmese de, 
devletlerin tam istihdama ulaşmak için çaba harcamasını gerekli kılmak-
tadır. Her geçen gün yapay zeka sistemleri istihdamda kullanılmakta ve 
işgücü piyasasını dönüştürmektedir. Otomasyon bazı sektörlerde yoğun iş 
gücü kaybına neden olmaktadır. Yoksul ve gıda gereksinimi olan insanların 
tespitinde de artık otomasyon ve yazılımlardan faydalanılmaktadır. ABD’de 
hükümet, devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinden yararlanma 
durumundan gıda desteğine kadar her şey için yoksullukla mücadele için 
programlarda otomatik karar verme sistemlerini kullanmaktadır. Birleşmiş 
Milletler, aşırı yoksulluk ve evsiz nüfus için alınacak tedbirleri belirlerken, 
otomatik sistemlerden faydalanmaktadır. Bu sistemler, evsiz bir katılımcıya 
“kırılganlık puanı” vermek için geleneksel deterministik istatistik algorit-
malarını araç olarak kullanmaktadır. Bu tür sistemlerin varlığı, bu önemli 
kararları otomatikleştirmekle ilgili önemli sorunlar oluşturabilmektedir. 

[145] Handyside v. United Kingdom, No: 5493/72, 07.12.1976, § 49.
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Kamu hizmetinin layıkıyla yerine getirilmesi ve yardımların ihtiyacı olanlara 
ulaşması konusunda risklere neden olmaktadır.[146]

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarına erişimde her 
ülkede ciddi problemler yaşanmaktadır. Aynı şekilde biyoteknolojinin gıda 
ile birleşmesi sonucu oluşan genetiği değiştirilmiş organizmalar nedeniyle 
insanların sağlıklı beslenme haklarının ellerinden alındığı ifade edilmekte-
dir.[147] Son yıllarda su hakkı her platformda temel bir insan hakkı olarak 
güçlü bir şekilde dile getirilmektedir.

Sağlık alanında da yapay zeka teşhis ve tedavide etkin olarak kullanıl-
maktadır. Bilhassa kişiselleştirilmiş tedaviler ve ilaçlar ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemler ayrımcılığa neden olabilmekte 
ve hastanın refahı üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Bilhassa 
yapay zekanın, maliyet vs. gibi durumları dikkate alması hasta üzerinde 
olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Örneğin, bir yapay zeka sistemi, hastanın 
sigorta durumuna veya ne kadar ödeme yapabildiklerine bağlı olarak farklı 
tedaviler önermek üzere tasarlanabilecektir. Benzer şekilde farklı marjinal 
gruplara zarar verebilir şekilde otomatik algoritmalar bulunabilecektir. Bir 
diğer potansiyel sorun, yapay zeka sisteminin rehberliğine aşırı güvenmeden 
kaynaklanabilecek olumsuz geri beslemelerdir. Örneğin, doktorlar, aşırı 
erken doğum veya ağır beyin yaralanmaları gibi belirli tanıları olan hastalara 
yönelik tedavi ve bakımdan çekilme eğilimindeyse, algoritma tabanlı bir 
sistem, bu tür teşhislerin neredeyse her zaman ölümcül olduğu otomatik 
sonucuna varabilir ve diğer tüm benzer hastalara tedavi etmeme yönünde 
teklifte bulunabilecektir.[148]

Sonuç olarak yapay zeka ve algoritmalar teknik sistemlerdir ve daima hata 
barındırabilir. IBM tarafından geliştirilen hastalıkların teşhisinde kullanılan 
Watson[149] pek çok durumda doktorlardan daha doğru teşhis olanağına da 
sahip olsa, mutlaka yanlış tanılar koyabilecektir. Hastalık salgınlarına ilişkin 
yapay zeka sistemleri de yanlış uyarılar verebilecektir. Bu nedenle yapay zeka 
ve algoritmaları sağlık alanında kullanırken azami özen ile hareket etmek 

[146] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 26 vd.
[147] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Tamer SOYSAL, Tarımda Biyoteknoloji 

Uygulamaları ve Patent Hakları, Adalet, 2019.
[148] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 27.
[149] IBM Watson, https://www.ibm.com/watson-health
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zorunludur. Aksi halde kişilerin yaşam hakkı ve belirli standartlarda sağlıklı 
yaşama hakkı ellerinden alınmış olacaktır.

Son yıllarda sağlık hakkı ve çevre hakkı da ilişkilendirilen su hakkının 
da temel insan haklarından birisi olduğu işlenmektedir. Hızla tükenen su 
kaynakları ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun yer altı kaynakla-
rında suya ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle “yeterli, güvenli ve kabul 
edilebilir nitelikteki suya fiziksel ve ekonomik olarak erişilebilmesi” hakkını 
ifade eden su hakkı önemli bir hak olarak zikredilmektedir.[150] Birinci kuşak 
haklardan yaşam hakkı içinde ele alınan Su hakkı, Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde ele alınan yaşam standartı hakkı ve sağlık 
hakkı içinde de değerlendirilmektedir. Su Hakkı üçüncü kuşak haklar içinde 
ise çevre hakkı kapsamında ele alınıp incelenmektedir. Mevcut hak katego-
rileri dışında, gelişen ve dönüşen teknolojik hakları kapsamına alma eğilimi 
taşıyan dördüncü kuşak insan hakları olarak ifade edilen haklar kategorisinde 
de Su Hakkından bahsedildiği görülmektedir. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, 2010 yılında güvenli ve temiz su içme hakkını, yaşam hakkı ve 
diğer tüm insan haklarından yararlanmak için temel bir insan hakkı olarak 
kabul etmiştir.[151] 2013 yılı sonunda toplanan BM Genel Kurulu’nda ise 
Su Hakkının uluslararası hukuk açısından yasal bağlayıcılığı olduğu hususu 
oybirliği ile kabul edilmiştir.[152] Günümüzde Su Hakkı, devletlerin üzerine 
yükümlülükler yüklenen bir temel insan hakkı olarak açık bir şekilde kabul 
görmektedir. Bu nedenle sadece yapay zeka, robotik gibi yeni teknolojik 
gelişmeler değil, çevreyle ilişkili yeni teknolojik gelişmeler ve bunların yol 
açtığı sorunların da insan haklarının korunmasını güçleştireceği ve organik 
ve sağlıklı gıda ve suya ulaşma gibi hakların münferit bir hak kategorisi 
olarak daha sık anılır hale gelmesine yol açacağı açıktır.

5. Güvenlik ve Sorumluluk Açısından Değerlendirme

Algoritmalar gibi otomatik veri işleme teknikleri, sadece internet kul-
lanıcılarının bilgiye ulaşmalarını ve bilgiye erişmelerini sağlamakla kal-
maz, aynı zamanda daha önce tamamen insanoğlunun emrinde olan karar 
alma süreçlerinin, otomatik süreçlerle yürümesini de beraberinde getirir. 

[150] Su hakkı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tartışmalar için bkz. Ayşenur Ocak, Bir Doğa ve 
İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı, Oniki Levha Yayınları, 2019.

[151] Resolution, General Assembly, A/RES/64/292, 03.08.2010.
[152] UN General Assembly, A/RES/68/157, 12.02.2014
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Algoritmalar, insanların karar almalarını hazırlamak veya verilen kararların 
derhal otomatik yollardan alınması için kullanılabilir. Algoritmaların kul-
lanımıyla ilgili normatif bir çerçeve bulunmamaktadır. Ayrıca algoritmalara 
dayalı teknolojiler henüz başlangıç ve gelişme aşamasındadır. Algoritmaların, 
insanların yerine geçerek karar alma süreçlerinde belirleyici olması ile ortaya 
çıkan sorunlar çok çeşitli ve karmaşıktır. Ancak algoritmaların karar verme-
deki rolünün artmasıyla bir takım insan hakları sorunları oluştuğu açıktır. 
Algoritmaların kullanımına bağlı olarak örneğin, gerçekleştirilen fonksiyon 
türleri ile kullanılan otomatik işlemin soyutlama ve karmaşıklık seviyesine 
bağlı olarak, insan haklarına müdahalenin derecesi değişecektir. Ancak en 
bariz soru şudur ki; algoritmik olarak hazırlanan kararlara dayanarak insan 
hakları ihlal edildiğinde kim sorumlu olacaktır? Algoritmayı programlayan 
kişi yahut algoritmanın yürütülmesinden sorumlu şirket ya da işletme veya 
kararı uygulayan insanlar gibi yanıtlar verilmesi olasıdır.[153]

AİHM, haksız fiillere ilişkin durumlarda sözleşmeci devletleri etkili iç 
hukuk mekanizmaları sunmakla yükümlü kılmaktadır. Bu yüzden haksız 
fiil durumları da insan hakları kapsamında incelenebilir.[154] Yapay zeka ve 
robotlarla ilgili belki de en sık ortaya çıkabilecek durumlardan bir tanesi 
de güvenlik konusu olacaktır. Bugün robotik teknolojileri başta otomotiv 
sektörü olmak üzere tüm elektronik sektöründe yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Avrupa Parlamentosu, Bilim ve Teknoloji Seçenekleri Değerlen-
dirme Bölümü tarafından Haziran 2016’da hazırlanan Rapor’da robotlar ile 
insanların kaza olmaksızın birlikte çalışmasının temin edilmesinin öncelikli 
amaçlarından biri olduğu hususu vurgulanmıştır.[155] Birçok kişi, gelecekte 
kendi kendine giden sürücüsüz otomobillerin günlük bir olgu haline gele-
ceğine inanmaktadır. Tam otomatik otonom sürüş, buna uygun yollar, 
sürekli otomasyon ve trafik altyapısının buna uygun olmasını gerektirir. 
Bu nedenle robotların neden olacağı zararların giderilme şekillerine ilişkin 
de ulusal mekanizmaların tereddüt oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi 
şarttır. Günümüzde robotların kullanıldığı sanayi dallarında yaralama ve 

[153] Algorithms and Human Rights, s. 10-11.
[154] Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Jane Wright, Tort Law and Human Rights, 

The Impact of the ECHR on English Law, Hart Publishing, Oxford, August 2001.
[155] European Parliament, Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific 

Foresight Study, European Parliamentary Research Service, Science and Technology 
Options Assessment, June 2016, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2016/563501/EPRS_STU%282016%29563501_EN.pdf, s. 8.
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ölüme yol açan kazalar da görülebilmektedir. Bu tür durumlarda insan hak 
ihlalleriyle ilgili en önemli husus devletin, etkili iç hukuk mekanizmalarını 
oluşturması gerçeği olacaktır. Ayrıca örneğin sürücüsüz bir araba kaza yap-
tığında, araba üreticisi, yapay zeka yazılımını yazan ve üretenler, satıcı, alıcı 
ve karayolunun kontrolünü sağlayan kurumlar arasında sorumluluğun nasıl 
dağıtılacağı önem taşımaktadır. Sorumluluk, aracın otomasyon seviyesine 
bağlı olarak belirlenecektir. ABD’de Ulaştırma Bakanlığı tarafından otomatik 
araçlarla ilgili otomasyon seviyesine bağlı olarak altı farklı derecelendirmeler 
yapılmıştır. Kural olarak otomobil üreticisi, üründeki bir arıza veya kusur-
dan dolayı gerçekleşen zararlardan sorumlu olacaktır. Bu hatalar yazılım ile 
ilgili hatalar da olabilecektir. Tesla tarafından otomatik pilot özellikli araçlar 
geliştirilmektedir.[156] Uçaklarda uygulanan otomatik pilot uygulamasının, 
kullanımı durumunda Tesla, geliştirilen ana sorumlunun sürücü olacağını 
ifade etmektedir. Anlaşılan o ki, otonom araçların ortaya çıkmasıyla kusur-
luluğun tespitinde en önemli unsurlardan birisi de uçaklarda olduğu gibi 
kara kutu uygulaması olacaktır. Almanya’da yarı otonom otomobillerde 
kara kutu sistemi oluşturulmasına ilişkin yasal düzenleme kabul edilmiştir. 
Tam otomasyon sağlanan yani sürücüsüz araçlarda mümkün olan en yüksek 
standartların kabul edilmesi ve hafif bir ihmalden dahi üreticilerin sorumlu 
olacağına ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilmiştir.[157]

Bu konularda başta Avrupa Konseyi olmak üzere sorumluluğun dağıtımına 
ilişkin düzenlemeler yapılması önerilmektedir.[158] Bu yapılırken otomasyon 
seviyesine göre orantılı bir sorumluluğa gidilmesi ve sorumluluk sigortası 
gibi fonlar oluşturulması da önerilmektedir.

D. İkna Edici Teknolojiler ve İçerdiği Riskler

AİHS’in 8 inci maddesi ile sadece kişinin evi, meskeni değil, işyeri gibi 
diğer unsurları da korunurlar. Ayrıca yalnızca insan onuru ve bireysel 
özerkliğine yönelik olumsuz müdahaleler değil; kendini ifade etme (self-
expression), kişisel gelişim (personal development) ve insani gelişme de 
kapsama dahil edilir ve korunurlar. Bu alt konu, teknolojik perspektifte 

[156] Tesla Autopilot, https://en.wikipedia.org › wiki › Tesla_Autopilot (Son Erişim Tarihi: 
28.12.2019)

[157] PACE Report, 2017, s. 36.
[158] PACE Report, 2017, s. 36-37.
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“kaptoloji (captology)”[159] olarak bilinen bilgisayar teknolojilerinin ikna edici 
olarak kullanılmasını (persuasive technologies) da içerir. Kaptoloji ile bilgi 
iletişim teknolojileri kullanıcıların davranışlarını yönlendirme, tutumlarını 
şekillendirme, pekiştirme ya da değiştirme gibi amaçlar için kullanılmakta-
dır. Bilgi iletişim teknolojileri, sağladığı olanaklar dışında, bir sosyal aktör 
olarak kullanıcıların belirli davranışlarını yöneten ve onları belirli şekilde 
davranmaya yönlendiren bir yapı olarak düşünülmektedir. Bu teknolojiler 
çok uzun sürelerdir kumar ve bahis sektöründe kullanılmıştır. Bu tekno-
lojiler ile insan, transa geçmeye benzer bir şekilde “makine alanı (machine 
zone)” olarak isimlendirilen duyguların ve otokontrolün kaybolduğu bir 
alana yönlendirilmektedir. Bu şekilde kumar bağımlıları kazanmaktan çok, 
oynamaya devam etmeye yönlendirilmektedir.[160]

Günümüzde akıllı telefon uygulamaları ve web siteleri, insanların bu 
uygulamalar ile nasıl etkileşime girdiğini ölçmekte ve beynimizin nasıl seçim 
yaptığı hakkında bilgi toplanmaktadır. Bu ölçümlere dayanarak, uygulamalar, 
örneğin en iyi göründüğünü düşündüğümüz bir renk şemasını test etmek için 
otomatik ayarlamalar yapmakta ya da reklamlar buna göre gözönüne getiril-
mektedir. Facebook gibi sosyal ağ siteleri ise vakit geçirmeye ikna için kaçırma 
korkusu (FOMO)[161] gibi psikolojik araçlardan faydalanmaktadır. Bu tür 
teknolojilerin artan uygulamaları, yazılım mühendislerinin aynen tıp eğitimi 
alanların hipokrat yemini gibi insana saygı duyan yazılım geliştirmelerine 

[159] “Captology” sözcüğü “Computers As Persuasive Technologies (İkna Edici Teknoloji 
Olarak Bilgisayarlar)” ifadesinin baş harflerinden türetilmiştir. Sözcük, ilk olarak 
1997 yılında ABD’de yapılan bir konferansta kullanılmıştır. Araştırmacı yazar Bill 
Fogg, 2003 yılında yayınladığı “İkna Edici Teknoloji” başlıklı kitabı ile bu alanda 
asıl öncülüğü yapmıştır. Kaptoloji için bkz. B. J. Fogg, Persuasive Technology: Using 
Computers to Change What We Think and Do (Interactive Technologies), Morgan 
Kaufmann, First Edition, December 30, 2002.

[160] Pace Report, 2017, s. 22.
[161] FOMO, sosyal medya ve geniş anlamda ağ üzerindeki gelişmeleri kaçırma korkusunu 

ifade etmektedir. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesi sonrası, bu merakın 
rahatsızlık boyutuna vardığı ve sürekli kaygı hali, yetersizlik hissi, zihinsel yorgunluk, 
gerçek sosyal ilişkilerin bozulması gibi durumlara yol açtığı tespit edilmiştir. Bu tür 
kişilerin depresyona girme riskinin de fazla olduğu vurgulanmıştır. Bkz. John M. 
Grohol, FOMO Addiction: The Fear of Missing Out, July 2018, https://psychcentral.
com/blog/fomo-addiction-the-fear-of-missing-out/
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ilişkin bir tür yeminin zorunlu kılınması gerektiği ifade edilmektedir.[162] 
Tıp ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin genel olarak etik 
kurulları ve etik inceleme usulleri bulunmaktadır. Aynı usulün bilgi tek-
noloji şirketleri için de geçerli olmasının fayda sağlayacağı belirtilmektedir. 
İkna edici teknolojiler geliştiren taraflar, genel olarak nöro-teknolojiler ve 
psikoloji biliminden faydalanırlar. Bu tür faaliyetler sadece bireyin özerkliği 
veya kendi geleceğini belirleme hakkını değil; ifade özgürlüğü ile din ve 
vicdan özgürlüğü haklarını da zedelediğinin altı çizilmektedir. Çünkü bu 
teknolojiler genel olarak bireyin bilgisi dışında uygulanmaktadır.[163]

Bu tür teknolojiler olumsuz etkilerine ilişkin psikologlar için etik kod-
lar kabul edilmiştir. Bunlardan birisi Avrupa Psikologları Evrensel Etik 
İlkeler Deklarasyonu’dur.[164] Ulusal ölçekte de bazı etik prensipler kabul 
edilmiştir. 2015 tarihli Hollanda Psikiyatristler Etik Kodu[165] bunların en 
önemlilerinden biridir. Bu kodun 12 nci maddesine göre psikiyatristlerin 
insanların temel hak ve özgürlükleri ile gizlilik haklarına saygı göstermeleri 
gerektiği açık bir şekilde düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca 85 inci madde 
ile psikiyatristlerin bilimsel amaçlar ile üçüncü kişilere bilgi sağlamasının 
mümkün olduğu ancak bu bilgilerin gerçek veri sahibi belli olmayacak şekilde 
sağlanması gerektiği, bu mümkün olmayacak ise mutlaka veri sahibinin 
rızasının alınmasının gerektiği belirtilmiştir.[166]

Bu tür etik kodlar, yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki gelişmeler ile 
birlikte daha gerekli bir hal alacaktır. Sadece bilim insanlarına yönelik etik 
kodlar dışında, bu teknolojileri geliştiren şirketler için de insan hakları etik 
kodları kabul edilmelidir. Bu kodların mutlaka etkili şikayet mekanizmaları 
sağlaması ve kişilerin hangi verilerinin işlendiğini bilmesine imkan sağlaması 
gereklidir. Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı Sözleşmesi’nin güncellenmesi 
ile Avrupa Birliği’nin GDPR’ı yürürlüğe koymasını da bu manada yeni 

[162] Bianca Bosker, The Binge Breaker, November 2016, https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/

[163] Pace Report, 2017, s. 23.
[164] Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists. 2008, https://www.ucc.ie/

en/media/academic/appliedpsychology/ethicsforms/universal_declaration_of_ethics.
pdf

[165] Code of Ethics for Psychologists 2015, Netherlands Instituut van Psychologen, 
https://www.psynip.nl/en/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/150330-Beroepscode-
Engels-1.pdf

[166] Pace Report, 2017, s. 23-24.
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teknolojiler karşısında güçsüz olan bireye ait verileri daha güçlü bir şekilde 
koruma çabaları olarak değerlendirmek gerekir.

E. Nesnelerin İnterneti, İçerdiği İnsan Hakları Riskleri ve Değişen 
Mülkiyet Anlayışı

Son yıllarda birbiri ile bağlantı sağlayan sensörlü nesnelerin yaygınlaştığı 
görülmektedir. İngilizce Internet of Things (IoT) olarak ifade edilen teknoloji, 
Türkçe’de nesnelerin interneti olarak ifade edilmektedir. Nesnelerin birbirleri 
ile haberleşmeleri ile insan hayatını kolaylaştırıcı etkiler oluşturulmakta-
dır. Akıllı arabalar, egzersiz takip cihazları, bebeklerin sağlıklarını kontrol 
eden giysiler hep nesnelerin interneti örnekleridir.[167] Nesnelerin interneti 
sayesinde “akıllı ev” ve “akıllı şehir” modelleri oluşturulmaktadır. 2020 yılı 
itibarıyla 5 milyar civarında aygıtın internete bağlı olacağı düşünülmekte-
dir.[168] Bu teknolojiler sayesinde insanların her anı takip edilebilmekte ve 
her ana ilişkin veri izi oluşturulmaktadır. Bu tür teknolojiler de insanla-
rın mahremiyet ve verilerinin korunmasını güçleştirmektedir. Nesnelerin 
interneti sayesinde örneğin bileğe saat şeklinde takılan bir aygıt ile kişilerin 
gece saat kaçta uyuduğu, kaçta kalktğı, kesintisiz uykuda olup olmadığı, 
kan basıncı, tansiyonu ölçülebilmekte ve kayıt edilebilmektedir. Kişilerin 
tamamen sağlık endişeleri ile kullandığı bu aygıtlardan veriler, başka aygıtlara 
da yönlendirilebilecektir. Otomobil teknolojileri sayesinde kişinin gittiği 
yer, otomobil kullanma alışkanlıkları, hızı, sürücü hataları gibi bilgilere de 
ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla kişi günümüzde her zamankine göre daha 
korumasızdır klişesi dahi durumu anlatmaya yeterli olmamaktadır. Kişi, 
korumasız, güvencesiz ve çaresizdir. Dolayısıyla bu teknolojilerin geliştiği 
ve tamamen yaşamımıza girdiği bir ortamda, kişisel veri kavramının da 
anlam değiştirerek dönüşebileceği düşünülmelidir. Kişiler çaresiz kaldıkları 
bu alanda bazı şeylere maruz kalmayı kabullenecekler ve sonuçta kimsenin 
başkasının verisiyle ilgilenemeyeceği kadar çok verinin ortalıkta olduğu 
bir dönem yaşanacaktır. Hukukun içindeki ulusal ve uluslararası pek çok 
mahkeme, mahremiyet ve verilerin korunmasına ilişkin kararlar alacaklardır. 

[167] Nesnelerin interneti için bkz. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Nesnelerin İnternetinin 
Hukuki Yönden İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C. 17, S. 2, 2015 (s. 113-139).

[168] Yüksel, s. 117.



Endüstri 4.0 ve İnsan Hakları: Yeni Ortaya Çıkan Teknolojik Gelişmelerin  
İnsan Hakları Üzerindeki Dönüştürücü Etkileri

308 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Ancak bu kararların, gerekli güvenceyi sağlamaktan uzak olacağı bir dönem 
olacağı akıllarımıza gelmektedir.[169]

Mülkiyet hakkı en temel insan hak kategorilerden birisini oluşturur. 
Bu sebeple mülkiyet hakkı, insan hakları beyannamelerinde daima yerini 
almıştır. Çünkü, mülkiyet hakkı, hem insan haklarının temel değerlerini 
korur, hem de insan haysiyeti ve adalet çerçevesinde ekonomik ilişkilerin 
ve toplumdaki diğer ilişkilerin de hürriyetini tesis ve temin eder hâle gel-
miştir.[170] Mülkiyet Hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 17 nci 
maddesinde “Herkesin, tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk 
edinme hakkı vardır. Hiç kimse, keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun 
bırakılamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Mülkiyetin tabiî bir hak olduğu, Kuzey Amerika’da, 18. yüzyılın sonunda 
kabul edilmiştir. Buna göre, bir kimsenin mülkiyet hakkına kendisinin veya 
temsilcilerinin rızası olmaksızın dokunulamaz. ABD Hukuku’nda, 14 Ekim 
1774 tarihli Kolonilerin İlk Kongre Beyannamesi’dir. Bu Beyanname’nin 
birinci maddesinde Amerika’da yaşayan insanların mülkiyet hakkına sahip 
oldukları ve bu hak üzerinde kendi rızaları dışında tasarruf etme yetkisinin 
hiçbir egemen güce terk edilemeyeceği kuralı yer almıştır. ABD Anayasası’nın 
5. Düzenlemesi’nde “Hiç kimsenin hukuka aykırı şekilde hayat, hürriyet 
ve mülkiyetinden yoksun bırakılamayacağı ve özel mülkün tam bir taz-
minat bedeli ödenmeksizin kamu hizmeti için kullanılamayacağı”; 14. 
Düzenlemesi’nde ise “Hiçbir federe devletin, hiç kimseyi, hukukî usûle 
aykırı olarak hayat, hürriyet ve mülkiyetten yoksun bırakamayacağı” ilkeleri 
kabul yer almıştır.

AİHS’in Ek 1 numaralı Protokol’ü 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te 
imzalanmış ve 18 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, bu 
Protokol’ü 10 Mart 1954 tarihinde 6366 sayılı Kanun ile onaylamıştır. 
Söz konusu Ek 1 numaralı Protokol’ün birinci maddesine göre her gerçek 
veya tüzel kişinin, mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterme hakkının 
bulunduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda menkul ve gayrimenkul mallar, 
şirket hisseleri, internet alan adları gibi yeni haklar dahil olmak üzere 
fikri mülkiyet hakları, kiralar, hüküm altına alınan borçlar mülkiyet hakkı 

[169] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 20 vd.
[170] Veysel Başpınar, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku’nda Mülkiyet Hakkı Teminatı, 

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 65 (3), 2016 (s. 633-658), s. 633.
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kapsamında korunabilirler. AİHS Ek 1 numaralı Protokolü kapsamında 
mülkiyet hakkından yararlanabilmek için, talep edilen nesnenin/alacağın 
uyuşmazlığın olduğu tarihte başvurucunun malvarlığına dahil olması veya 
bu yönde meşru bir beklenti olması gerekir. Aksi halde mülkiyet hakkı 
koruması kabul edilmeyecektir.[171]

Anayasamızın 35 inci maddesinde yer alan “Herkes mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınır-
lanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” 
düzenlemesi ile mülkiyet hakkı anayasal teminat altına alınmıştır.

Günümüzde herşey değişiyor ve dönüşüyor. İşi çekici kılan elbette herke-
sin bu değişimin içinde olması ancak farkındalığın yeteri kadar gelişmemiş 
olması. Bir kitap almak istediğinizde kitapçıya gider, seçer ve ücretini öde-
yerek kitabı satın alırsınız. Kitabı aldıktan sonra, kitabın hem zilyedi, hem 
maliki sizsinizdir. Kitabı okuyabilir, bir arkadaşınıza ödünç verebilir, yahut 
bağışlayabilirsiniz. Kitabı okurken altını çizebilirsiniz, notlar alabilirsiniz, ya 
da öfkelenip kitaba zarar verebilirsiniz. Kitabı vasiyete konu da yapabilirsiniz.

Kitabı bugün çok yaygın olduğu şekliyle elektronik kitap olarak 
Amazon’dan da temin edebilir ve e-kitap okuyuculardan biriyle okumayı 
da tercih edebilirsiniz. Ancak bu halde biraz önce sayılan pek çok hakka 
sahip olamayabilirsiniz. Örneğin kitabı istediğinize ödünç veremezsiniz ya 
da kitaba zarar vermek veya bağışlamak mümkün olmaz. Çünkü e-kitabı 
satın alırken hizmet şartlarını (terms of service) kabul etmek durumunda-
sınız. Lisans sözleşmeleri olarak da bilinen bu tür sözleşmeler çoğu zaman 
aşırı ayrıntılı ve geniştir. Okumaya fırsatınız olmaz. Ancak bu sözleşmeler 
alışılmış mülkiyet ilişkilerini kökünden değiştiricidir. Lisans sözleşmeleri, 
yazılım yapan firmaların, müşterilerinin iznine yahut onlar ile istişareye 
gerek duymaksızın, alıcıların yazılımlarla ne yaptığını kontrol etme imkanı 
sağlar. 2014 yılında dijital müzik yüklemeleri ve streaming abonelikleri ilk 

[171] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 
Mülkiyet Hakkı, Beta, 2017.; Monica Carss-Frisk, Mülkiyet Hakkı, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Protokolünün 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 
Kılavuz, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları El Kitapları, No. 4, http://inhak.adalet.gov.
tr/Resimler/Dokuman/10122019114221mulkiyet_hakki.pdf; Aida Grgic; Zvonimir 
Mataga; Matija Longar; Ana Vilfan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında 
Mülkiyet Hakkı, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları El Kitapları, No. 10, http://inhak.
adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/10122019114248mulikyet_kilavuz.pdf
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kez CD satışlarını geride bıraktı. iTunes veya GooglePlay’den satın aldığınız 
herhangi bir müzik parçası veya videonun, yalnızca içeriklerini dinleme ve 
görüntüleme hakkına sahibiz. Apple, şarkıların depolanabilceği cihaz sayı-
sını sınırlamıştır. Bunları akrabanıza aktaramaz, satamaz veya veremezsiniz. 
Benzer sorun e-kitaplar içinde geçerli.

Yazılımlarla dolu yeni dünyada tüketici artık malik değil, sadece kulla-
nıcı konumundadır. Örneğin Kindle, 2009 yılında George Orwell’in 1984 
romanını kendi satış ortamından kaldırmıştır. Bu yeni durum nedeniyle 
çevrimiçi satışların “satın al” butonundan daha çok “lisansını al” şeklinde 
olması gerektiği ifade edilmektedir.[172] Örneğin sayısız video oyunu Steam 
ağından satın alınabilmektedir. Ancak oyun cd’lerinden farklı olarak alınan 
oyunların mülkiyetini almış olmuyoruz. Sadece oyunu kullanım hakkı 
alınmaktadır. Oyunun alındığı internet sitesinin faaliyetlerine son verilmesi 
durumunda hak iddia edilmesi de mümkün olmamaktadır.[173]

Nesnelerin İnterneti adı verilen akıllı cihazlarla dolu evrende ise artık 
hiçbir şeyin sahibi olmayacağız. Arabanız tekerlekli bir bilgisayar gibidir 
yahut bir uçak kanatlı bir bilgisayardır. Ya da kişisel saatiniz, çocuğunuzun 
oyuncakları hatta kalp piliniz artık çekirdekli bilgisayarlardır. Arabanızı 
kapınızın önüne park edersiniz ve ona sahip olabilirsiniz ancak arabanın 
yazılımının sahibi değilsinizdir. Arabanız da artık dinlerken çalan bir şarkı 
gibi sadece lisansı size ait olan bir objedir.

1837 yılında ABD’de kendi kendini temizleyebilen ilk çelik pulluğu 
üretmeyi başaran John Deere[174] sonraki süreçte tarımsal aletlerde ve başta 
traktörde önemli bir dünya markası haline geldi. John Deere traktörü alan 
kişiler, araç ekipmanları ile ilgili bir tamir yaptırmak istediklerinde, buna 
yasal olarak hakları olmadığını görmüşlerdir. Çünkü traktörü satın alırken, 

[172] Christopher Groskopf, The Digital Age Has Destroyed the Concept of Ownership, 
and Companies are taking advantage of it, Septeber 28, 2016, https://qz.com/766535/
terms-of-service-agreements-are-destroying-the-concept-of-ownership-for-digital-
goods/

[173] Bill Thomas, PC Game Ownership in the Digital Age: What do yo do in a 
post-ownership age?, October 2, 2019, https://www.techradar.com/news/
pc-game-ownership-in-the-digital-age-what-do-you-do-in-a-post-ownership-age

[174] John Deere, 1804 yılında doğmuş ve 1886 yılında yaşamını yitirmiştir. Kurmuş 
olduğu John Deere Şirketi, tarım, orman, bahçe gibi alanlarda pek çok makine ve 
alet üreten önemli bir firma konumundadır. Bkz. https://www.deere.com/en/
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aynı zamanda zımni bir lisans anlaşmasına da imza atmaktadırlar. Bu nedenle 
bir tamirci ustası John Deere traktörlerini tamirde ne kadar mahir olursa 
olsun, John Deere firması ile yapılan sözleşme gereği aracı John Deere’in 
servislerine götürmekten başka çare bulunmamaktadır.

Nesnelerinin internetinin dünyasında buzdolabımız, televizyonumuz, 
saatimiz, telefonumuz, arabamız ve hatta evimiz artık bizim sahibi olmadığı-
mız yazılımlara teslim edilmektedir. Bu nedenle alışılmış mülkiyet hakkının 
dönüştüğü ve dijital yazılımlara sahip olmadan, sınırlandırılmış kullanım 
haklarına sahip olduğumuz gerçeği göz önünde durmaktadır. Aaron Perza-
nowski ve Jason Schultz isimli iki hukukçu profesör 2016 yılında “Sahipliğin 
Sona Ermesi: Dijital Ekonomide Kişisel Mülkiyet” başlıklı kitaplarında, 
bu süreci çok güzel anlatmışlardır.[175] Bu nedenle bir temel hak kategorisi 
olarak mülkiyet hakkının sınırları belirlenirken, nesnelerin interneti, yapay 
zeka, dijital teknolojiler gibi gelişmelerin çizdiği sınırlar dahilinde yeni 
bir mülkiyet hakkı konsepti oluştuğu/oluşacağı aşikardır. Mahkemeler de 
yorumlarını bu yeni konsepte uygun olarak yapmak durumunda kalacaklar-
dır. Nesnelerin internetinin yaratacağı bir başka sakınca özel hayatımız diye 
bir alanın kalmayacak oluşudur. Bu yeni dünyada ağa bağlı tüm nesneler, 
arabalar, çamaşır makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri gibi cihazlar artık 
bize ait herşeyin kayıt edilmesine sebep olmaktadır. Verilerin toplanması, 
analizi ve sonraki süreçte kullanımı döngüsel bir süreçte gerçekleşir. Dijital 
veya sibernetik döngü (digital loop or cybernetic loop) adı verilen bu süreçte 
toplanan veriler, trafik sıkışıklığının önlenmesi gibi kamusal amaçlar için de 
kullanılabilir. Bu durum büyük veri değer zinciri (big data value chain) olarak 
da ifade edilir. Bu tür büyük veri havuzlarında yer alan bilginin sahibinin 
kim olduğu da tartışılmaya muhtaçtır. Bu veri havuzundan firmalar, reklam 
şirketleri de faydalanırlar. Bu verilerin bir kısmı kişisel verilerden oluşur, 
bir kısmı ise topluma ait ortak verilerden oluşur. Ancak her durumda bu 
veriler değerlidir ve kontrol edilmesi güçtür. Kimi akademisyenler bu tür 
kişisel veriler de olsa “ifşa etme” ve “kullanılma” hakları dahil, bu verilerin 
mülkiyeti veri sahibine ait olmalıdır. Aksi takdirde bu durum mülkiyet 
haklarına tecavüzü meşrulaştıracaktır ve bireyi güçlü şirketler karşısında 
korumasız duruma düşürecektir.[176] Bilhassa kişisel olmayan veriler üzerinde 

[175] Aaron Perzanowski; Jason Schultz, The End of Ownership: Personal Property in the 
Digital Economy, The MIT Press, November 2016.

[176] Pace Report, 2017, s. 35. 
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hak sahipliği konusu açık değildir. Bu veriler üzerinde tüketicilerin yahut 
yapay zekalı makinelerin veya bu makinelerin işleticilerinin hakkı olduğu 
iddia edilebilecektir. Bu nedenle nesnelerin internetinin dünyasında kişi-
sel verileri tespit edip korumak da kolay bir iş olmayacaktır. Bu konuda 
AİHM’in maddi olmayan varlıkların mülkiyetine yaklaşımı ve verilerin 
aidiyetine ilişkin sınırları tayini de önem arzetmektedir.

F. Robotların Oluşturabileceği Sorunlar

Bu kısımda yukarıda yeri geldikçe temas edilen robotik teknolojilerinin 
içerebileceği risklere özel olarak yer verilecektir.

Tamamen özerk silah sistemleri şu anda birçok ülkede geliştirilme aşa-
masındadır. Uçağın ve benzer silahların artan kullanımı, özerk silahla-
rın geleneksel silahlı çatışma yasalarına bağlı olmayan devlet dışı aktörler 
tarafından erişilebilir olabileceği anlamına gelmektedir. Yakın gelecekteki 
özerk silahların, yapay zekalara bağlı olarak beklenmedik olaylarla başa 
çıkmamasından muzdarip olması muhtemeldir. Bir çatışma durumunda, 
bu, bir insan operatörünün kaçınabileceği masum sivillerin ölümüne veya 
yaralanmasına neden olabilecektir.[177]

Robotların sağlık hizmetlerinde kullanılmasında yaşam hakkına ilişkin 
problemler oluşabilecektir. Sağlık alanında bilhassa cerrahi alanda kullanılan 
robotların, hata payı daima olacaktır. Hata durumunda, kullanılan yapay 
zeka sistemlerine ilişkin sorumluluk durumunun açık şekilde önceden 
düzenlenmiş olması gerekir. Ancak her durumda, devletler iç hukukta bu 
tür ihlallere ilişkin etkili iç hukuk mekanizmalarını oluşturmakla yükümlü 
olacaktır. Aksi takdirde yaşam hakkı kapsamında devletlerin sorumlulukları 
yoluna gidilecektir.

Son yıllarda robot teknolojilerinin askeri alanda ve güvenlik amacıyla 
devletler tarafından kullanımı artmaktadır. Bu tür teknolojilerin yaratacağı 
en önemli risklerden birisi de mahremiyet alanında olacaktır. Toplanan 
veriler ve kişinin her konuda rızasının uygulamada alınmaması nedeniyle 
veri koruması alanında ciddi sıkıntılar oluşacaktır.

Çalışma yaşamında, iş gücünün yerini robotların alması, çalışma yaşa-
mında da olumsuz etkiler doğurabilecektir. Aynı şekilde eğitim alanında 

[177] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 29.
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robotların kullanılmasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin ihlaline vücut verebileceği 
ya da çocuklara davranış şekillerinde sorunlar oluşabileceği düşünülmektedir.

G. İki Yeni Hak Kategorisi Önerisi: Ölçülmeme, Analiz Edilmeme ve 
Yönlendirilmeme Hakkı İle Anlamlı İnsani İlişki Kurma Hakkı

Robotik ve yapay zekanın çerçevesini çizdiği ortamda 2017 tarihli Avrupa 
Konseyi, Parlamenterler Meclisi Rapor’unda iki yeni hak kategorisi öneril-
miştir. Bu haklar şu şekilde ifade edilmiştir:

1. Ölçülmeme, Analiz Edilmeme ve Yönlendirilmeme Hakkı (Right to 
not be Measured, Analysed or Coached)

2. Anlamlı İnsanı İlişki Kurma Hakkı (Right to Meaningful Human 
Contact)

Bu iki hak, bir klasik mahremiyet hakkı olanak yalnız kalma hakkı ile 
aile hayatına saygı hakkı gibi mevcut insan hak kategorileri ile dolaylı 
olarak ilişkili kabul edilmekte ve diğer insanlarla ilişki kurma ve geliştirme 
amaçlanmaktadır.

1. Ölçülmeme, Analiz Edilmeme ve Yönlendirilmeme Hakkı (Right 
to not be Measured, Analysed or Coached)

Devletler, nüfus sayımları ve izleme mekanizmaları oluşturmak sureti ile 
kendi politikalarını hazırlamakta ve uygulamaktadır. Bu hak, gelişen tekno-
lojiler yoluyla resmi yolla toplanan veriler ile birlikte sayısız teknoloji şirketi 
tarafından, kişilere ait temel değerler aykırı surette kişiye ait özel verilerin 
işlenmesi ve kullanılmasını engelleme amacını gütmektedir. Yukarıda pek 
çok yönleri ifade edilen sosyal medya şirketlerinin yeni veri toplama ve 
değerlendirme teknikleri ile nesnelerin interneti ve ikna edici teknolojilerin 
hızla bireyin bilgisi dışında yayılması karşısında bireyin korunması amaçlan-
maktadır. Yoğun şekilde sürdürülen kitlesel gözetim karşısında savunmasız 
durumda olan bireyin, bu teknolojilere korunması için özel insan hak 
kategorileri oluşturmak önerilmektedir.[178] Yoğun gözetimin karşılığı olarak 
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı, bunlardan korunmak için çözüm 
önerisi olarak akıllı telefonların kapatılmasını önermiştir.[179] Özellikle sık 
olarak yapılan büyük ölçekli izleme ve profil oluşturma faaliyetlerinin tüm 

[178] Pace Report, 2017, s. 43 vd.
[179] Pace Report, 2017, s. 43.
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bireylerin mahremiyetine yönelik benzeri görülmemiş bir risk içerdiği ifade 
edilmektedir. Dünya’nın küresel bir panopticon’a[180] dönüşmesi olasılığının 
hayli yüksek olduğu dile getirilmektedir.Bireylerin anonim kalma kalma 
hakkı ve “yalnız bırakılma hak”larının ellerinden alındığı düşünülmektedir. 
Avrupa Konseyi, anonimlik hakkını genel olarak özel hayatın gizliliği hakkı 
kapsamında incelemekte ve kabul etmektedir. Ancak gelişen teknolojiler 
karşısında bu hakkın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. İnsanların hayatlarının kayıt altına alınması veya başka 
şekilde gözetlenmesi karşısında, davranışlarının teknolojik araçlarla izlen-
mesini kabul etmeme ve diğer faaliyetlere katılmama haklarının bulunduğu 
ifade edilmektedir.[181]

Bu konuda Avrupa Konseyi’nin çözüm olarak bir yeni hak kategorisi 
olarak mahremiyete saygı gösterilmesi hakkının özel bir türü olarak ölçül-
meme, analiz edilmeme ve yönlendirilmeme hakkını düzenlemesi gerektiği 
önerilmiştir.[182]

2. Anlamlı İnsanı İlişki Kurma Hakkı (Right to Meaningful Human 
Contact)

Yukarıda anlatılan pek çok olayda robotların tamamen insani görevler 
üstlenebilecekleri görülmektedir. Bu tür durumlarda, insani bu döngü dışında 
korumak önem taşımaktadır. Pek çok özerk askeri robotik teknolojinin 
geliştirilmesi karşısında pek çok bilim insanı tarafından insan kontrolüne 
rağmen saldırgan ve özerk silahlar için bu kontrolün ötesine geçen yasaklar 
getirilmesini önermiştir. Anlamlı insani kontrol kurma hakkının, bu tür 
sistemler dışında yapay zekanın bulunduğu tüm potansiyel karar alma 

[180] Panopticon, “bütün” anlamındaki “pan” ile “gözlemlemek” anlamındaki “opticon” 
kelimelerinin birleşiminden oluşur. İngiliz hukukçu Jeremy Bentham’a göre, önemli 
olan suçun cezalandırılması değil, suçun önlenebilmesidir. Bu amaçla sürekli 
gözetlenebilen halka biçiminde bir cezaevi tasarlamıştır. Bu sistemde mahkum, 
kendisinin gözetlendiğini asla bilmemekte ancak tek bir gardiyan tüm mahkumları 
sürekli izleyebilmektedir. Andrew Keen, sosyal ağlardaki kullanıcıların durumunun 
da bu anlatıma benzediğini belirtmektedir. Panopticon kavramı için bkz. Christoph 
Engel; Bernd Irlenbusch, Turning the Lab into Jeremy Bentham’s Panopticon, The 
Effect of Punishment on Offenders and Non-Offenders, Max Planck Society, February 
2010, http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2010_06online.pdf

[181] Pace Report, 2017, s. 44.
[182] Pace Report, 2017, s. 44.



Dr. Hakim Tamer SOYSAL

315Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

süreçlerine uygulanabilir olduğu belirtilmektedir. Yapay zekanın yargı ala-
nında kullanıldığı durumlarda da anlamlı insan kontrolünün büyük önem 
taşıdığı belirtilmiştir. İnsani ilişki ve etkileşimin, çocukların büyütülmesi, 
yaşlılara bakılması gibi durumlarda önemine dikkat çekilmiştir. Örneğin 
yaşlı insanın ilacı almayı kabul etmediği durumlarda, robotun insiyatifi 
eline alması kabul edilebilir bir durum değildir. Kişisel düzeyde, anlamlı 
insani ilişkide bulunma hakkı, insanın onurunu ve gelişimini koruyucu 
mahiyettedir. Yeni teknolojiler insani ilişkide bulunma hakkını ortadan 
kaldırmamalıdır. Tersine bu tür ilişkileri kolaylaştırması gerektiği vurgulan-
maktadır. Bakım robotlarının her geçen gün arttığı bir ortamda, çocukların 
ve yaşlıların fiziksel ve psikolojik refahlarının olumsuz etkilenmemesi için 
asgari düzeyde insani ilişki kurma hakkı bir insan hakkı olarak tanınmalıdır. 
Robotlar sadece rutin bakım işleri için araç olarak kullanılmalı, insanın yerini 
alarak duygusal ve sosyal ilişkileri yönetici pozisyonda bulunmamalıdır. Bu 
noktada Türk sosyal bilimci Zeynep Tüfekçi tarafından da haklı olarak dile 
getirilen insanın kendine ait sorumlulukları makinelere yüklememesi gerek-
tiği ifade edilmelidir.[183] İnsanın en temel ihtiyaçlarından birisi de insani 
temasta bulunma hakkıdır. Makinelerin her alanda kullanılmasıyla insana 
ait bu en temel değer ihlal edilmemelidir. İnsan makineler ile başbaşa bıra-
kılmamalıdır. Bu bağlamda Avrupa Konseyi’nin robot çağında en azından 
aile hayatına saygı hakkı kapsamına “insani ilişkide bulunma hakkını” da 
dahil etmesi gerektiği önerisi yapılmıştır.[184]

[183] Zeynep Tüfekçi, “Machine intelligence makes human morals more important”, June 
2016, https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_can_t_control_what_our_
intelligent_machines_are_learning.; Pace Report, 2017, s. 45.

[184] Pace Report, 2017, s. 45.
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V. Düzenleme Alanları ve Öneriler

A. Bir Örnek Çözüm Aracı Olarak Toronto Deklarasyonu

16 Mayıs 2018 tarihinde Toronto’da Makine Öğrenim Sistemlerinde[185] 
Eşitlik ve Ayrımcılık Yapılmaması Hakkının Korunmasına ilişkin bir Dek-
larasyon[186] kabul edilmiştir. Deklarasyonu Uluslararası Af Örgütü ile 
birlikte AccessNow isimli sivil toplum kuruluşu hazırlamıştır. Deklarasyon, 
AccessNow tarafından 2011 yılından beri her yıl organize edilen bir dijital 
haklar platformu olan RightsCon’un 2018 yılı toplantıları sonunda kabul 
edilmiştir. Deklarasyon metnini, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü 
ve Wikimedia da onaylamıştır.[187] Deklarasyon metninin girişinde dekla-
rasyonu hazırlayanların makine öğrenimi ve ilgili teknolojik sistemlerin 
insan haklarını teşvik için kullanılma potansiyelinin kabul edildiği bununla 
birlikte bu tür sistemlerin belirli kişi veya gruplar için kasıtlı veya istemeden 
yapılan ayrımcılığı kolaylaştıran etkisinden endişe edildiği belirtilmektedir. 
Bu amaçla insan haklarını merkeze alan bir yaklaşım sergilendiği belirtil-
mekte ve insan haklarının “evrensel, bölünemez ve bu anlamda birbirine 
bağımlı ve birbiriyle ilişkili (universal, indivisible and independent and 
interrelated)” olduğu vurgulanmaktadır. Bildirge’de eşitlik ve ayrımcılığın 
makine öğrenim sistemlerinden olumsuz etkilenebilecek temel insan hak-
larından sadece ikisi olduğu, bu kapsamda mahremiyet, veri koruma, ifade 
özgürlüğü, hukuk önünde eşitlik, fırsat eşitliği ve kültürel hayata katılım gibi 
diğer hakların da etkilenecek haklar arasında bulunduğu kabul edilmektedir. 
Bir başka önemli husus olarak makine öğrenim teknolojilerine odaklanan 

[185] Makine öğrenmesi, esas olarak 1959 yılında bilgisayar biliminin yapay zeka 
alanında sayısal öğrenme ve model tanıma çalışmalarının geliştirilmiş alt dalı olarak 
tanımlanmaktadır. Makine öğrenmesi, yapısal işlev olarak öğrenebilen ve veriler 
üzerinden tahmin yapabilen algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran sistemi 
ifade etmektedir. Bu konuda bkz. Makine Öğrenimi Nedir? https://www.endustri40.
com/makine-ogrenimi-nedir/

[186] The Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-discrimination 
in machine learning systems, May 16, 2018, https://www.accessnow.org/cms/assets/
uploads/2018/08/The-Toronto-Declaration_ENG_08-2018.pdf

[187] Tho Toronto Declaration: Protecting the rights to equality and non-discrimination 
in machine learning systems, May 16, 2018, https://www.accessnow.org/the-toronto-
declaration-protecting-the-rights-to-equality-and-non-discrimination-in-machine-
learning-systems/
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Deklarasyonun, diğer teknolojik veri sistemlerini ve bu arada yapay zekayı 
dışlamadığı bunlara da uygulanabileceği belirtilmektedir.

Deklarasyon metninde öncelikle bu alanda ortaya çıkan temel insan 
haklarının çözümünde devletlerin yükümlülükleri olduğu ancak şirketler 
gibi özel sektör aktörlerinin de daima insan haklarına saygı göstermekle 
yükümlü oldukları belirtilmiştir. Deklarasyon, bu alandaki gelişmelerin 
tamamlanmadığını ve ortaya çıkan risklerin gerek akademik düzeyde gerekse 
özel sektör ve kamu tarafından özenle incelenmesi ve araştırılması gereğini 
vurgulamaktadır. Deklarasyonun tüm insan haklarının temelini oluşturduğu 
söylenen eşitlik ve ayrımcılık yapılmamasına odaklandığı belirtilmiştir.

Ayrımcılığın önlenmesi başlığında yeni teknolojilerin kullanılması sıra-
sında ortaya çıkan eşitlik ve ayrımcılık sorunun çözülmesinde devlet ve özel 
sektör temsilcilerinin yeni zorlukların üstesinden gelmek ve insan haklarını 
korumak için yeni yollar bulmaları gerektiği, makine öğrenme teknolojileri 
yoluyla ayrımcılıkların artabileceği, bu risklerin önlenmesi gerektiği ayrıca 
etkili çözüm yollarına erişim sağlayan mekanizmaların kurulması gerektiği 
belirtilmiştir.

Deklarasyon, Birleşmiş Milletler’in Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 
“Hukuk Önünde Eşitlik” başlıklı 26 ncı maddesinde geçen herkesin hukuk 
önünde eşit olduğu ve hukukun bu alanda her türlü ayrımcılığı yasakladı-
ğının altını çizmektedir.

Devletlerin makine öğretim sistemlerine ilişkin ortaya çıkan ayrımcılıkların 
ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilmiş ve kamu 
sektöründe bu teknolojilerin kullanılması sırasında öncelikle riskleri tanım-
laması gerektiği, bu kapsamda ayrımcılık ve diğer hak ihlali potansiyelinin 
belirlenmesinin gerektiği, bu amaçla etki değerlendirmeleri, dinamik test 
yöntemleri ve sürüm öncesi denemelerin yapılmasının gerektiği, bağımsız 
uzman incelemelerini mümkün kılınmasının gerektiği belirtilmektedir.

Kamunun makine öğrenim teknolojilerini kullanırken ikinci olarak şef-
faflık ve hesap verilebilirliği sağlamakla yükümlü olduğu, makine öğrenim 
sistemlerinin hangi alanda kullanıldığının kamuya açıklanmasının gerektiği, 
makine öğreniminde karar alma süreçlerine nasıl ulaşıldığı, bağımsız analiz 
ve gözetimlerin sağlanmasının gerektiği, şeffaflık ve hesap verilmesini engel-
leyen “kara kutu sistemleri (black box systems)” kullanmaktan kaçınılması 
gereği belirtilmektedir.
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Üçüncü olarak “Gözetim Uygulamaları” yapılması gereği belirtilmiştir. 
Kamu kurumlarının bu amaçla makine öğrenim araçlarının alımı, geliştiril-
mesi, kullanılması ve gözetimi için kamu görevlilerine insan hakları ve veri 
analizi konularında eğitimler verilmesini sağlaması gerektiği, gerektiğinde 
yargısal organlar da dahil olmak üzere etkin gözetim mekanizmaları oluştu-
rulmasının temin edilmesi gerektiği, sistemin özel sektör eliyle kullanıldığı 
durumlarda yükümlülükler konusunda azami özen gösterilmesi, kamu 
makamlarının gerekli gözetim ve kontrolü sağlamasının gerektiği, olası zarar 
ve risklerin şeffaf şekilde bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Deklarasyon bir başka başlık olarak “Eşitliğin Teşvik Edilmesi” konusunu 
düzenlemiştir. Devletlerin bu alandaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için 
proaktif önlemler alma yükümlülükleri olduğu, devletlerin makine öğrenim 
sistemlerinde insan hakları zararlarını azaltma yollarını araştırmaya yatırım 
yapmalarını gereği belirtilmiştir.

Devletlerin bu alandaki insan haklarını koruma altına almada özel sek-
törü de daima dikkate alması ve özel sektör aktörleri tarafından ayrımcılık 
yapılmaması hakkının da temin edilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Bu 
kapsamda BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 
Taraf Devletlerin, özel sektör alanındaki birey ve toplulukların ayrımcı-
lık yapmamasını için de gerekli önlemleri alması gerektiğinin belirtildiği 
ifade edilmiştir. Bu alanda devletler; insan hakları hukukuna uygun yasal 
düzenlemeler yapmalı ve bu teknolojilerin kullanılması yoluyla hakların 
ihlal edildiği ya da kötüye kullanıldığı durumlarda, tüm bireyler için etkili 
başvuru yolları sağlamalıdır.

Bir başka başlık “Özel Sektör Aktörlerinin Sorumlulukları” başlığı ile 
düzenlenmiştir. Özel sektör aktörlerinin kamu organlarının yükümlülük-
lerinden bağımsız olarak insan haklarına saygı gösterme yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bu kapsamda özel sektörün, insan hak ihlallerine sebep 
olmadıkları veya iştirakları olmadığına ilişkin uygun adımları benimsemeleri 
gerekir. Bu amaçla potansiyel ayrımcı sonuçların belirlenmesi, ayrımcılığın 
önlenmesi ve azaltılması için etkin önlemlerin alınması ile makine öğrenim 
sistemlerinde ayrımcılığa ilişkin tanımlama, önleme ve azaltma çabaları 
konusunda şeffaflık sağlanmalıdır.
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Etkin Çözüm Hakkı başlığı altında adalete erişim hakkının uluslararası 
insan hakları hukukunun temel unsuru olduğu belirtilmiş ve makine öğrenim 
sistemlerinin kamuda kullanılması durumunda, devletlerin;

a. Kullanımın gerekli yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştiririldiğini 
temin etmeleri gerekir.

b. Makine öğrenim sistemlerinin adalet sisteminde kullanılması halinde, 
bilhassa adil yargılama ve davacı haklarına ilişkin riskler konusunda azami 
ölçüde dikkatli davranılmalıdır.

c. Sistemin kullanılması sırasında ortaya çıkacak risklerden kimlerin yasal 
olarak sorumlu olacağını ve hesap verilebilirlik kriterlerinin ana hatlarıyla 
belirtilmesi gerekir.

d. Kamu ve özek sektör tarafından kullanılan makine öğrenim sistemlerine 
bağlı olarak ortaya çıkan ayrımcılık temelli zararların mağdurlarına, uygun 
durumlarda tazminat ödenmesi, sorumlulara karşı yaptırımlar ve tekrar-
lanmama garantileri dahil olmak üzere etkili çözümlerin sunulması gerekir.

Bu hususların mevcut yasa ve diğer mevzuat çerçevesinde sağlanabile-
ceği, gerekli olduğunda yeni mevzuat çalışmalarının yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Deklarasyon metninin sonuç bölümünde hem kamu hem özel sektörün 
insan haklarına ilişkin temel yasaların ve standartların ihlal edilmemesi 
yönündeki sorumlulukları hatırlatılmakta ve ayrımcılığa karşı etkili çözüm 
yollarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasından bahsedilmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin insan haklarının gerçekleştirilmesini engellememesi 
gerektiği belirtildikten sonra, tüm insanların ve gelecek nesillerin temel 
insan haklarının korunması için bir dönüm noktasında bulunulduğunun 
altı çizilmektedir.

Toronto Deklarasyonu ile yeni kategorik insan hakları oluşturulmamakla 
birlikte yeni teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan kaotik ortamda, 
temel insan hak ve özgürlüklerinin geçerli olarak varlığını sürdüreceği ve 
bilhassa insanların ayrımcılığa karşı korunması zaruretinin öne çıkarıldığı, 
bu yapılırken de hem kamu hem de özel sektöre büyük roller düştüğü 
belirtilmektedir. Deklarasyon metninden; düzen bozucu teknolojik gelişme-
lerin son süratle devam ettiği çağımızda, bu neviden çalışmaların ve gerekli 
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olduğunda insan hakları hukukunda da temel metinlerin oluşturulması 
gerektiği sonucu çıkarılabilecektir.

B. Sonuç ve Öneriler

Yapay zekanın getireceği insan hakları problemlerinin çözülmesi için dört 
temel yaklaşım sergilenmesi gerektiği vurgulanmaktadır:[188]

1. Kapsamlı ve uygulanabilir bir veri koruma mevzuatı benimsenmelidir. 
İnsan haklarına ilişkin devletlerin birincil sorumluluğunun iç hukukta uygun 
yasal enstrümanlar oluşturmak olduğu unutulmamalıdır.

2. Yapay zeka sistemlerinin kamu tarafından kullanımı açık tedarik stan-
dartları ile insan hakları etki değerlendirmeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkeleri ışığında kurallara bağlanmalıdır.

3. Özel sektörün, bu tür yeni teknolojilerdeki önemi dikkate alınmalı 
ve özel sektörün de insan haklarına saygı duyma yükümlülüğü olduğu 
değerlendirilmelidir. Şirketler iç etik politikaları oluşturmanın ötesinde 
yapay zeka kullanımına ilişkin açıklanabilir, şeffaf ve hesap verebilir süreçler 
geliştirmelidir.

4. Yapay zekanın potansiyel olarak insan haklarına etkileri ve oluşturacağı 
risk ve zararlar konusunda daha fazla araştırma yapılması teşvik edilmeli, 
bu konuda yatırım yapılmalıdır.

Bu alana ilişkin insan hakları düzenlemeleri için bir takım dezavantajla-
rımız bulunmaktadır. Öncelikle bu konudaki gelişmeler son sürat devam 
etmektedir ve alana ilişkin önemli ölçüde bilgi eksikliğimiz mevcuttur. 
Hukuk alanı dışında, bu alanda çalışan bilim adamları hiçbir kısıtlamaya 
sıcak bakmamaktadır. Geniş toplumsal uzlaşma için de yeterli farkındalık 
oluşmamıştır. Oysa bu alana ilişkin geniş ve kapsayıcı kamuoyu tartışmaları 
ve özel araştırma ve analizlere ihtiyaç bulunmaktadır. Kamuoyu tartışma-
ları için de halkın yeteri kadar bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık 
oluştulması şarttır. Akademik araştırmalar dışında, her bir bilimsel alana 
ilişkin özel araştırmalar yapılması, bu araştırmaların hukuki, felsefi ve etik 
araştırmalarla desteklenmesi zorunludur.

Bazı kişiler ise makinelerin olmadığı yaşamda da, insani hataların sık 
olarak yapıldığını belirterek makinelerle oluşan yeni ortamın risklerinin 

[188] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 30.
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abartılmaması gerektiğini düşünmektedirler. Ancak bugün hiç kimse bu 
gelişmelerin yaratacağı risklerin tamamına vakıf değildir. Bu gelişmelerin 
insan hakları alanına etkileri sadece olumsuz açıdan değil, olumlu açıdan da 
incelenmeli ve insan hakları ihlallerinin asgari düzeyde oluşması için yeni 
teknolojilerden nasıl yararlanılabilir sorusu üzerine düşünülmesi gerekir. 
Kabul etmek gerekir ki, genel olarak teknolojik gelişmeler, insan hakları 
boyutundaki araştırmaların önünde gitmektedir. Ancak yasa yapma ve kamu 
gücünü elinde bulunduranların, bu teknolojilerin de “insanın merkezde” 
konumlandırıldığı insani bakış açısına uygun olarak kullanılmasını ve 
yapılandırılmasını sağlamak yükümlülüğünde olduklarını unutmamalıyız. 
Her ne kadar konu yeni teknolojiler ve insan hakları olduğunda işin içine 
önemli bir aktör olarak özel sektör de girecekse de, devletler, insan haklarını 
korumak, saygı göstermek ve yerine getirmek için birincil derecede sorumlu-
durlar. Devletler hem bu yeni teknolojilerden vatandaşlarının faydalanmasını 
kolaylaştırıcı ortamı hazırlamalı hem de bu yeni sistemler nedeniyle insan 
hakları ihlallerinin asgari düzeyde oluşmasını temin etmelidirler.

Yapay zeka, robotik ve algoritmalar gibi alanlar çok farklı alanlarda kulla-
nılabildiğinden, insan haklarına olası müdahaleler hem söz konusu tekno-
lojik sistemlerin kullandığı veri türüne hem de sistemin uygulandığı alana 
bağlı olarak değişmektedir. Bir belediyenin halkın sorunlarına daha kolay 
çözüm bulabilmek için veya çevre temizliği için yapay zeka sistemlerinden 
faydalanması ile yapay zeka sistemlerinin polis ve yargı tarafından kullanıl-
ması farklı etkiler doğuracaktır. Bu kapsamda kamu tarafından bilhassa şu 
hususlara uyulması gerektiğinin altı çizilmektedir:[189]

1. Kamu tarafından bir yapay zeka sistemi kullanılmaya çalışıldığında, 
tedarik süreçleri açık ve şeffaf şekilde yapılmalı ve tedarik standartlarına 
uyulmalıdır. Ayrıca sistemi halkın kolay anlaması için de gerekli bilgiler 
ulaşılabilir olmalıdır.

2. Uygulanmaya başlayan her bir yeni teknoloji için insan hakları etki 
değerlendirmeleri zorunlu kılınmalıdır. Yapay zeka tarafından kullanılan 
gözetim ve insan haklarına müdahale eden faaliyet ve olası tehditler değer-
lendirilmelidir. Değerlendirme sürecinde;

[189] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 32 vd.
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a. Bağımsız uzmanlar tarafından test ve denetimler yapılmalıdır.

b. Tanımlanmış olan riskleri azaltmak ve hak ihlallerinin meydana gel-
mesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalı ve bu tedbirlerin etkinliği 
ölçülmelidir.

c. Belirlenmiş insan hak ihlali derecesi çok yüksekse ve azaltılamıyorsa, 
söz konusu sistemin emniyetli bir şekilde sonlandırılması ve kullanımının 
durdurulması durdurulması değerlendirilmelidir.

d. Yapay zeka araçlarının kullanımı nedeniyle oluşan insan hak problem-
lerinin çözümü için yeni yasal güvencelerin tanımlanması.

e. Bilhassa ceza adaleti alanında kullanılan algoritma ve yapay zeka 
sistemlerinin içerdiği ön yargı ve ayrımcılık içeren noktaların özel olarak 
tespiti için çalışmalar yapılmalıdır.

f. Sistemi geliştirmek ve uygulamak için bir üçüncü taraf bulunmaktaysa, 
bu üçüncü tarafın da insan hakları değerlendirme sürecine dahil edilmesi 
gerekir.

3. Kamu tarafından izin verilen yapay zeka sisteminin kullanımı boyunca 
sistemin amacı, kullanımı ve kullanım ile oluşan sorunlar hakkında şeffaf 
bir süreç takip edilmelidir. Bu bağlamda fikri mülkiyet haklarının korun-
ması amacıyla yapılan gizlilik anlaşmaları ya da lisans anlaşmaları da eğer 
şeffaflığı engelliyorsa, bu ilkenin ihlalini oluşturacaktır. Yeterli şeffaflık en 
azından hükümetlerin yapay zeka sistemlerini nerede ve nasıl kullandıkları 
ile idare ettikleri hakkında düzenli raporlar, sistem ve verilerin etkin bağımsız 
denetimi, bireylerin haklarının etkilendiği durumlarda doğru kişinin bilgi-
lendirilmesi ve bir çalışanın sistemin nasıl çalıştığını anlayamadığı durumlar 
başta olmak üzere, herhangi bir yapay zeka sistemine ilişkin “kara kutu 
(black box applications)” uygulamalarından kaçınmayı gerekli kılmaktadır.

4. Çok bilinen hizmetlerin yapay zeka sistemleri ile yerine getirilmesi dahi 
olsa her bir sistemin hesap verebilirlik ve olası sorunların çözümü için etkin 
prosedürlerin belirlenmesi gerekir. Bilhassa yüksek riskli alanlar öncelikle 
tespit edilmeli ve bu alana ilişkin hesap verilebilirlik ve çözüm kriterleri etkin 
hale getirilmelidir. Etkin itiraz mekanizmaları oluşturulmalıdır.

5. Yapay zeka sistemlerinde çalışan kişilerin uygun eğitimler alması 
sağlanmalıdır. Bu kişiler sistemin nasıl çalıştığı, kullanım sınırları ve olası 
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zararlar hakkında bilgilendirilmelidir. Kötüye kullanım durumları için özel 
müdahale tarzları oluşturulmalıdır.

Yeni teknolojilerin insan hakları üzerindeki etkilerine ilişkin en can alıcı 
noktayı özel sektör aktörlerinin de, devlet yükümlülüğünden bağımsız 
olarak insan haklarına saygı duyma sorumluluklarının belirgin şekilde öne 
çıkmasıdır.Yukarıda kamu için öngörülen şeffaflık, açıklık, hesap verebilir-
lik ve etkin çözüm mekanizmaları oluşturmak özel sektör için de geçerli 
olarak uygulanmalıdır. Şirketler, yeni sistemlerinden faydalanan kişiler ile 
sürekli bağlantı kurarak, faaliyetlerinden kaynaklanan zararların düzeltil-
mesi için sürekli bir faaliyet içinde olmaları gerekir. Her şirket, kullandığı 
teknolojilerin olası insan hakları etkilerini belirlemeli, bunların giderimine 
ilişkin önlemlerini de açıklamalıdır. Gerekli olduğunda insan hak örgütleri 
ve bağımsız insan hak uzmanlarından görüşler alınmalıdır. Özel sektörün 
hazırladığı ve kamunun kullanacağı sistemler için hem kamu hem özel sektör 
değerlendirmeleri ayrıca yapılmalıdır. Yeni teknolojilerin ve algoritmaların 
kullanıldığı özel alanlara ilişkin uzmanların görüşlerinden faydalanılmalı-
dır. Mutlaka her bir sistem için ağır insan hak ihlali durumunda sistemin 
sonlandırılması seçeneği bulunmalıdır. Şirketler ayrıca iç sorumluluklarını 
ve etik kurallarını da belirleme yoluna gitmelidir.

Hem kamu hem özel sektörün sürekli bir faaliyet olarak yapay zeka, robo-
tik gibi yeni teknolojilerin gelecektiki olası insan hak etkilerini araştırması 
ve bunu uygun birimler oluşturması da uygun olacaktır. Potansiyel tehditler 
için uygun müdahale mekanizmalarının tanımlanması gerekir.

Elbette bütün bu tedbirlere teknoloji temsilcileri tarafından yeni teknolo-
jilerin şeffaflık ve açıklığı sağlayamayacak kadar karmaşık olduğu, bu tür ağır 
tedbirlerin yeniliği engelleyebileceği iddia edilmektedir.[190] Ancak algorit-
malar düzenlenirken pek çok önyargılı durumlar bulunabildiğinden, her bir 
yapay zeka uygulaması ve algoritmasına ilişkin uzman denetimleri yapılarak 
doğru bilgilendirilmeninin yapılması önem taşımaktadır. Kullanıcıların insan 
haklarının güvence altında olmadığı bir sisteme güven de düşük düzeyde 
kalabilecektir. Bu nedenle şeffaflık mutlak olarak sağlanamasa dahi, olası 
insan hak etkilerine ilişkin şeffaflık sağlanabilir ve bu durum şirketler için de 
olumlu olabilir. Bugün Facebook ve Apple başta olmak üzere pek çok firma 
açık kamuoyu denetimlerini uygulamakta ve uzun vadede bundan şirketler 

[190] Human Rights in the Age of AI, 2018, s. 36.
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kazançlı çıkmaktadır. Özellikle polis ve yargı gibi alanlarda kullanılan yapay 
zeka sistemlerine ilişkin şeffaflık mutlak şekilde sağlanmaya çalışılmalıdır. 
Açıklanabilirlik ve şeffaflık pek çok durumda yeniliği engellemek yerine 
teşvik edebilecektir. Sistemin sürekli denetime tabi tutulduğu bir ortamda 
sistemin etkin kullanılması olasılığı da artacaktır.
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Giriş

İnsan haklarının tarihsel gelişimine baktığımızda siyasi iktidarı sınırlan-
dırmanın ve kişi hak ve özgürlüklerini korumanın temel bir amaç olarak 
görüldüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte, 1970’lerde başlayıp son yıl-
larda gittikçe bir ivme kazanan bir yaklaşıma göre insan hakları ihlallerine 
devletler kadar, devlet-dışı aktörler de uyguladıkları çeşitli politikalarla 
neden olabilmektedir. Bu çerçeve içinde önemli bir devlet-dışı aktör olarak 
şirketlerin, özellikle de Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) faaliyetleri mercek 
altına alınmaya başlanmıştır. Örneğin, şirketlerin hak ihlalleri faaliyet gös-
terdikleri bölgelerdeki insan topluluklarının barınma ve sağlıklı bir çevrede 
yaşama gibi haklarını olumsuz etkileyebildiği gibi, izledikleri bazı politikalar 
da özel hayata saygı, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda 
da çeşitli sorunlar doğurabilmektedir.

Elbette, bütün bu gelişmeler insan haklarını koruma ve geliştirme konu-
sunda temel sorumluluğun devlete ait olmaktan çıkmaya başladığı anlamına 
gelmemektedir. Burada vurgulanmak istenen; önemli bir iktisadi, siyasi ve 
toplumsal güce sahip olan şirketlerin kişi ve toplulukların hayatları üzerinde 
ciddi bir etkiye sahip oldukları ve bu bağlamda gerek ulusal düzeyde gerekse 
de uluslararası düzeyde insan hakları hukukunun bu yeni potansiyel Levi-
athan’lara karşı bazı önlemler almasının gerekliliğidir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nce ÇUŞ’ların neden olduğu iddia 
edilen 300’den fazla insan hakları ihlali iddiasının incelendiği bir araştırmada 
bu olayların %60 kadarında ÇUŞ’ların doğrudan insan hakları ihlallerinde 
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yer aldığı tespit edilmiştir.[1] Bu durum petrol, gaz, madencilik, tekstil ve 
kimya gibi sektörlerde ve özellikle de zayıf yönetişim ve çatışma bölgelerinde 
ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, şirketlerden kaynaklanan insan 
hakları ihlalleri sadece bu sektörlerde ve az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkma-
maktadır. Bunun bir sonucu olarak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
şirketlerin insan hakları alanındaki sorumluluklarını ortaya koyabilmek 
için bazı düzenlemeler geliştirilip uygulamaya konulmaya başlanmıştır.[2] 
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin insan hakları konusundaki sorumlu-
luklarıyla ilgili özel bir düzenleme, bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. 
Şirketler bu konuda kendileri herhangi bir hukuki zorlama olmadan mevcut 
yasal çerçeve içinde ve bazı temel insan hakları belgelerine göndermede 
bulunarak bir takım politikalar geliştirmeye çalışmaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında bu çalışma Türkiye’deki durumu şirket-
lerin kamuoyuna ilan ettikleri kendi politikaları temelinde incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Fortune 500 Türkiye Listesi 2019’da yer 
alan en büyük ilk 100 şirketin insan hakları politikaları olup, olmadığı ve 
varsa bunların dayandıkları hukuki temeller incelenecektir. Buna ek olarak 
ilk 100 şirket içinde olup olmadığına bakılmaksızın insan hakları alanında 
belli düzeyde politikalar geliştirmiş bazı şirketlerin uygulamalarından da 
örnekler verilecektir.

Şirketler ve İnsan Hakları: Uluslararası Gelişmeler

İnsan hakları sorumlulukları ve ihlalleri denince genellikle aklımıza ilk 
önce devlet kavramı gelmektedir. Bu durum da gayet doğaldır çünkü insan 
hakları temelde kişiyle devlet arasındaki ilişkide devletten kaynaklanan 
sorunlara yoğunlaşmaktadır. İlk bakışta, esas olarak özel çıkarlara hizmet 
eden şirketlerin hukuk kurallarına uymak dışında ayrı bir özel sorumlulukları 

[1] Cernic, Jernej Letnar (2013), “Corporations and Human Rights: Towards Binding 
International Legal Obligations”, Sinha, Manoj Kumar (der.) Business and Human 
Rights, New Delhi: Sage, s. 5.

[2] Bu konudaki gelişimi anlatan çalışmalar için bkz. Ruggie, John Gerard (2013), Just 
Business: Multinational Corporations and Human Rights, New York: W.W.Norton; 
De Brabendere, Eric (2011), “Non-state actors and human rights: Corporate 
responsibility and the attempts to formalize the role of corporations as participants 
in the international legal system”, Jean D’Aspremont (der.), Participants in the 
International Legal System: Multiple Perspectives on Non-state Actors International 
Law, Abington: Routledge, ss. 268-283.
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olmadığı akla gelebilir. Bununla birlikte özel aktörler arasındaki ilişkilerin 
insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi devletin pozitif yükümlülükleri 
ve insan haklarının yatay etkisi göz önüne alındığında hiç de tuhaf veya 
ilgisiz karşılanması gereken bir duruma işaret etmemektedir.

Şirketlerin, özellikle de belli bir iktisadi büyüklüğe erişmiş olanların, güçlü 
birer ticari varlıklar olduğu gayet açıktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), bir kararında “demokratik bir toplumda, küçük ve resmi olmayan 
mücadele gruplarının faaliyetlerini etkin biçimde yürütebilmesi gerektiğine 
ve bu tür grup ve bireylerin kamuoyu tartışmalarına, genel kamu çıkarlarını 
ilgilendiren meselelerde bilgi ve fikirler yayarak katkıda bulunmasına olanak 
sağlamakta güçlü bir kamu yararı bulunduğuna” dikkat çekerek “güçlü 
ticari varlıkların toplumsal eleştiriye açık olması ve faaliyetleri hakkında 
fikirlerin serbestçe yayılımının teşvik edilmesinde kamusal yarar” oldu-
ğunu vurgulamıştır.[3] Bu davada, Strasbourg Mahkemesi küresel düzeyde 
faaliyet gösteren ünlü bir fastfood zincirinin restoranları önünde bu şirketin 
faaliyetlerini yer yer abartıya kaçan bir üslupla suçlayıcı ifadelerle eleştiren 
bildiri dağıtan 2 kişinin şirket tarafından açılan bir dava sonucunda haka-
rette bulunma suçundan yüksek miktarlarda tazminat ödemeye mahkum 
edilmesinin bu kişilerin ifade özgürlüğü ve adil yargılanma haklarını ihlal 
ettiğine karar vermiştir.

AİHM benzer başka bir başvuruda da yukarıdaki sonuca ulaşmıştır. Bu 
davada gıda üreticisi olan bir şirket hakkında yapılan bir haberde şirket 
ürünlerinden birinin paketlerinden çıkan oyuncakların üzerinde yazılı 
bulunan bir ibarenin çocuklar ile ailelerini şok ettiği ve son derece korkut-
tuğu belirtilmiştir. Şirket, bu ve benzeri haberlerdeki iğneleyici ve yerici 
üslubun itibarının zedelenmesine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davada haber 
yazarlarını tazminat ödemeye mahkûm ettirmiştir. AİHM bu cezalandır-
manın demokratik bir toplumda gerekli olmadığına, şirketler hakkında da 
toplumsal tartışma yapılabileceğine ve işletmeler ile ilgili eleştirel bir haber 
düzenlenmesi sayesinde toplumun doğru tüketim ürününe yönelebileceğine 
hükmetmiştir.[4]

[3] Steel and Morris v. the United Kingdom, B. No. 68416/01, 15 Şubat 2005, § 89, 
95.

[4] Kulis and Rozycki v. Poland, B. No. 27209/03, 6 Ekim 2009.
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Şirketlerin insan haklarıyla ilgili sorumluluklarının tespitinde İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB) Başlangıç kısmı hareket noktasını 
oluşturmaktadır. Burada, “Her birey ve toplumun her organı bu Beyan-
nameyi daima göz önünde bulundurarak, bu hak ve özgürlüklere saygının 
yerleşmesini amaçlayan eğitim ve öğretim yoluyla ve hem üye Devletlerin 
halklarında hem de egemenlikleri altındaki halklarda bu hak ve özgürlüklerin 
evrensel ve etkin olarak tanınmasını ve gözetilmesini amaçlayan ulusal ve 
uluslararası tedrici önlemler alarak çaba göstersinler”, ifadesi yer almakta-
dır. İHEB’in 29. maddesinde herkesin topluluğuna karşı ödevleri olduğu 
belirtilirken 30. maddesinde, “Bu Beyannamenin hiçbir kuralı, herhangi bir 
devlet, topluluk veya kişiye, burada açıklanan hak ve özgürlüklerden her-
hangi birinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde veya eylemde bulunma 
hakkını verir biçimde yorumlanamaz”, denilmiştir.[5] İHEB’in Başlangıç’ında 
ve bu maddelerde yer alan organ, herkes ve grup kavramlarının şirketleri de 
kapsadığını kabul etmek gerekir. Her ne kadar İHEB bağlayıcılığı olan bir 
uluslararası hukuk düzenlemesi değilse de, şirketlerin insan hakları alanında 
sorumlulukları olduğunu bu Bildirge temelinde rahatlıkla savunabiliriz.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi (UMSHS) ile Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (UESKHS) doğrudan şirketlere atıf yapmasa da bu söz-
leşmeleri denetleyen Komiteler bazı Genel Yorumlarında şirketlere yönelik 
bazı tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Örneğin UESKHS Komitesi ESKHK 
yiyecek hakkıyla ilgili 12 Sayılı Genel Yorumunda UESKHS m.11’in özel 
aktörlere sorumluluklar getirdiğini belirtmiştir. Komite, su hakkı konusun-
daki 15 Sayılı Genel Yorumunda da taraf devletlerin, tüzel kişilerinin başka 
ülkelerdeki bireylerin ve toplulukların su hakkını ihlal etmelerini engelle-
meye yönelik tedbirler alması gerektiğinin altını çizmiştir.[6] Aynı Komite, 
İşletme Faaliyetleri Çerçevesinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme Altında Devletin Yükümlülükleri başlığını 
taşıyan Genel Yorum 24’de “bireyler ve grupların, örneğin şirket itibarını 
zedeledikleri iddia edildiğinde şirketlerin buna dönük eylemleri bireyler ve 

[5] http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf, erişim tarihi 
12 Ekim 2019.

[6] Uyar, Leyla (2006), Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Yorumları: İnsan Hakları 
Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, 1981-2006, İstanbul: 
Bilgi Üniversitesi Yayınları. 
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grupların hak arama yolları üzerinde caydırıcı etkiye neden olmamalıdır” 
görüşüne de yer vermiştir.[7]

Yeni uluslararası insan hakları sözleşmelerinde özel aktörlerin insan hakları 
alanındaki ödev ve sorumluluklarına yer verildiğini görmekteyiz. Örneğin, 
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme’nin 2. 
maddesinin, 1. fıkrasının, (d) bendi, herhangi bir kişi, grup ve örgütçe ırk 
ayrımcılığının yapılamayacağını hükme bağlarken[8], Engellilerin Hakla-
rına İlişkin Sözleşmenin 4. maddesinin, 1. fıkrasının, (e) bendine göre, 
devletler herhangi bir kişi, örgüt veya özel teşebbüs tarafından engelliliğe 
dayalı ayrımcılık yapılmasını bertaraf etmek için uygun tüm tedbirleri 
almalıdır.[9] Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi 
de (CEDAW), kadına karşı ayrımcılığın tüm varlıklar ve herhangi bir 
teşebbüs tarafından yapılmasını ortadan kaldıracak tüm tedbirler alınmalı 
demektedir.[10] Toplumsal dışlamaya maruz kalan belli kesimlere dönük bu 
insan hakları sözleşmelerinde özel teşebbüslerin de doğrudan insan hakları 
alanında sorumluluk taşıdığına dikkat çekilmiştir. Sözleşmelerin büyük 
bir çoğunluğu doğrudan devletleri yükümlülük sahibi olarak görmekte ve 
şirketlerin insan hakları sorumluluğu devletlerin pozitif yükümlülükleri 
kapsamında ulusal hukukun bir konusu olarak değerlendirilmektedir.[11]

Bazı şirketlerin, özellikle de ÇUŞ’ların birçok ülke ekonomisinden daha 
büyük bir güce sahip olmaları ve bunun iktisadi, siyasi ve toplumsal alanlar-
daki yansımaları şirketlerin de insan haklarına saygı göstermeleri konusundaki 

[7] United Nations Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights General Comment No. 24 (10 August 2017) on State obligations 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 
the context of business activities, §44. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en, erişim 
tarihi 12 Kasım 2019.

[8] http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm_yeni.html erişim 
tarihi 12 Ekim 2019.

[9] http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/sozlesmeler/coktaraflisoz/bm_yeni.html erişim 
tarihi 12 Ekim 2019.

[10] https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/
CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf, erişim tarihi 13 Ekim 
2019.

[11] Karavias, Markos (2013), Corporate Obligations Under International Law, Oxford: 
Oxford University Press.
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taleplerin ve uluslararası düzeyde bu yöndeki çabaların ana hareket noktasını 
oluşturmaktadır.[12] Şirketlerin insan hakları sorumluluklarının olduğunu 
iddia ederken bunu devletlerinkiyle aynı kapsamda değerlendirmemek 
gerekir. Vurgulamak istediğimiz husus; şirketlerin küresel dünya koşul-
larında sahip oldukları gücün insan hakları üzerinde kaçınılmaz olarak 
etkileri olduğu ve bunun onlara hem toplumsal hem de hukuki anlamda 
bir sorumluluk yüklediğidir.

Uluslararası insan hakları sözleşme ve belgeleri dışında şirketlerin gönüllü 
olarak geliştirdikleri hukuki bağlayıcılığı olmayan çeşitli düzenlemeler de 
mevcuttur. Bunlar arasında şirketlerin kendi kabul ettikleri davranış kuralları 
(codes of conduct), sektörel temelde oluşturulan süreçler, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi 
kuruluşların ortaya attıkları normlar, ilkeler ve kuralları sayabiliriz. Önde 
gelen gönüllülük esaslı uluslararası düzenlemeler arasında Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi, OECD Çok Uluslu İşletmeler Rehberi, ILO 
Çok Uluslu Şirketler ve Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi ve 
Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ilk başta akla 
gelmektedir. Bununla beraber, şirketlerin bunlara uymayı taahhüt etmeleri 
uluslararası insan hakları hukukunda sorumlulukları olduğunu kabul ettikleri 
anlamına gelmemektedir.[13]

2000 yılında Birleşmiş Milletler kapsamında kurulan Küresel İlkeler 
Sözleşmesi şirketler açısından en önemli gönüllülük temelli hak korumayı 
taahhüt eden araçlardan biridir. Sözleşmedeki ilkelerden iki tanesi doğrudan 
insan haklarıyla ilgilidir. Sözleşmeye katılan şirketlerden insan haklarını 
desteklemeleri, saygı göstermeleri ve hak ihlallerine duyarsız kalmamaları 
beklenmektedir.[14] Küresel İlkelere üye olan şirketlerin tek yükümlülük-
leri yaptıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerini yıllık olarak raporlamaktır. 
Devletlerin ve şirketlerin sorumluluklarının muğlâk olması, şirketler için 

[12] McCorquodale, Robert (2013), “Pluralism, Global Law and Human Rights: 
Strengthening Corporate Accountability for Human Rights Violations”, Global 
Constitutionalism, 2(2): 287-315. 

[13] Bishop, John Douglas (2012), The Limits of Corporate Human Rights Obligations 
and the Rights of for-Profit Corporations, Crag, Wesley (der.), Business and Human 
Rights, Cheltenham: Edward Elgar, ss: 74-104.

[14] Schembera, Stefan (2012), “Implementing Corporate Social Responsibility: Empirical 
Insights on the Impact and Accountability of the UN Global Compact,”, University 
of Zurich, UZH Business Working Paper Series, Working Paper. s.5.
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öngörülen denetleme ve takip mekanizmalarının etkin hale getirilememesi ve 
üye şirketlerin yıllık raporlama gibi bazı sorumluluklarını yerine getirmede 
isteksiz davranmaları bu sözleşmenin etkin bir mekanizma olmasını engel-
lemektedir. Mesela, sözleşmeye katılan şirketlerin sadece dörtte biri yıllık 
olarak sunmaları gereken raporu sunmakta ve sadece %20’si faaliyetleriyle 
ilgili olarak insan hakları etki değerlendirmesi yapmaktadır.[15]

OECD tarafından ilk defa 1976’da yayınlanan ve 2000’de güncellenen 
ÇUŞ Rehber İlkeleri ise bunların ihlali halinde gerçek ve tüzel kişilere 
şikâyette bulunma hakkı tanımaktadır.[16] Şikâyetlerin alınması ve karara 
bağlanması konusunda yetki, yargı yeri benzeri bir organ olan ve bakanlık-
lar nezdinde faaliyet gösteren Ulusal Temas Noktalarına (UTN) aittir.[17] 
OECD dışında ÇUŞ’lar ve insan hakları konusunda faal bir başka kuruluş 
olan ILO’da 1998’de ILO Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildir-
gesini yayınlamıştır. Emek haklarına ağırlık veren Bildirge sendika özgürlüğü 
ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınması, zorla ya da zorunlu 
çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğine etkin 
biçimde son verilmesi ve istihdamda ve meslekte ayrımcılığın önlenmesi 
konularında düzenlemeler getirmiştir. Herhangi bir bağlayıcılığının ve takip 
mekanizmasının olmaması ILO Bildirgesinin etkisini azaltmaktadır.[18]

Yukarıda kısaca değindiğimiz gönüllülük esaslı uygulamalar şu ana kadar 
arzulanan etkiyi sağlamada genel olarak yeterli olmamışlardır. Bunun en 
önemli nedeni de ihlal hallerinde yaptırım güçlerinin ya hiç olmaması ya 
da son derece etkisiz düzenlemeler içermeleridir.[19] Bu sorunu çözmek için 
BM İnsan Hakları Komitesi kendisine bağlı bir alt komisyonun hazırladığı 

[15] Deva, Surya (2012), Regulating Corporate Human Rights Violations, London: 
Routledge, s.99.

[16] Cernic, Jernej Letnar (2008), “Corporate Responsibility for Human Rights: A Critical 
Analysis of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, Hanse Law Review 
4(1): 71-100.

[17] Türkiye’de UTN görevini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü yürütmektedir. http://www.tuacoecdmneguidelines.org/
Cases.asp?organisationid=22912&NCP=Y, erişim tarihi 24 Ekim 2019.

[18] Weiss, Manfred (2013), “International labour standards: a complex public-private 
policy mix” The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial 
Relations, 29(1): 7-20.

[19] Nolan, Justine (2013), “The corporate responsibility to respect rights: soft law or not 
law” Deva, Surya ve David Bilchitz (der.), Human Rights Obligations of Business: 
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“Ulus-aşırı Şirketlerin ve Diğer İşletmelerin Sorumlulukları Üzerine Taslak 
Normlar” adlı bir çalışmayı üye devletlerin onayına sunmuştu.[20] Kısaca 
Taslak Normlar olarak bilinen bu çalışma, insan hakları konusunda devlet-
lerin birinci derecede yükümlülükleri olduğunu belirttikten sonra ÇUŞ ve 
diğer işletmelerin faaliyet ve etki alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınmış, insan haklarını teşvik etme, gerçekleşmesini sağlama, saygı gös-
terme ve koruma yükümlülükleri olduğunu kabul etmiştir.[21] Bağlayıcı 
ifadeler ve uygulama mekanizmaları içeren Taslak Normların mevcut insan 
hakları hukukunun çok ilerisine giderek devletlere ait yükümlülükleri adeta 
şirketlere de getirme anlayışı hükümetler ve iş dünyası tarafından ağır bir 
şekilde eleştirilmiş ve BM İnsan Hakları Komitesince kabul edilmemiştir.[22] 
Bunun sonucunda ortaya çıkan çıkmazı aşmak üzere BM Genel Sekreteri 
tarafından 2005 yılında BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi 
olarak John Ruggie atanmıştır.

Ruggie’nin 2008’de kabul edilen nihai raporu devletlerinin üçüncü kişi-
lerden gelen ihlallere karşı koruma yükümlülüğü, şirketlerin insan haklarına 
saygı gösterme sorumluluğu ve ihlal halinde bu ihlalin sonuçlarının telafi 
edilmesi şeklinde üç temel ilkeyi temel almıştır. Bu ilkeler BM İnsan Hakları 
Konseyi tarafından 2010’da kabul edilerek “koruma, saygı gösterme ve telafi 
etme” çerçevesiyle, şirketlerin insan hakları sorumlulukları ortaya konul-
maya çalışılmıştır.[23] Burada, Koruma kavramı ile devletin kendi toprakları 
üzerindeki bireyleri üçüncü taraflarca yapılan insan hakları ihlallerine karşı 
korumakla mükellef olduğu ifade edilirken, Saygı Gösterme, şirketlerin 
insan haklarına saygı göstermek ve bu amaç doğrultusunda gereken yönetim 

Beyond the Corporate Responsibility to Respect?, Cambridge: Cambridge University 
Press, ss: 138-161.

[20] Weissbrodt David ve Muria Kruger (2005), “Human rights responsibilities of businesses 
as non-state actors” Philip, Alston (der.), Non-State Actors and Human Rights, 
Oxford: Oxford University Press, ss: 315-350.

[21] Miretski, Pini Pavel ve Sascha-Dominik Bachmann (2012), “The UN ‘Norms on the 
Responsibility of Transnational Corporations and other Business Enterprises with 
regard to Human Rights: A Requiem”, Deakin Law Review, 17(1), s.19.

[22] Miretski ve Bachmann, s. 39.
[23] Knox, John H. (2011), “The Ruggie Rules: Applying Human Rights Law to 

Corporations” , Mares, Radu (der.), The UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights: Foundation and Implementation, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 
Brill NV, ss.53-55.
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yapılarını oluşturmakla sorumlu olduklarını vurgulamaktadır. Telafi etme ise, 
şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri 
resmi şikâyet mekanizmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi anlamına 
gelmektedir.[24] Bu ilkelere göre büyüklükleri, sektörleri ve yapıları nasıl 
olursa olsun her türden şirket insan haklarına saygı göstermekle sorumludur 
ve şirketler insan hakları politikalarını belirlerken uluslararası insan hakları 
sözleşmelerini ve ILO Çalışmada Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesini en 
temel belgeler olarak dikkate almalıdırlar.[25]

Haziran 2011’de BM İnsan Hakları Konseyi Ruggie İlkeleri olarak da 
bilinen İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini benimsemiştir. Mevcut 
uluslararası insan hakları sözleşmelerini esas alan Rehber ilkeler, Koruma, 
Saygı Gösterme ve Telafi Etme/Giderimde Bulunma üçlü sacayağına daya-
nan 31 ilkeden oluşmaktadır.[26] 8 temel ilke ve 24 operasyonel unsurdan 
oluşan bu ilkeler, devletlerin işletmelerin insan haklarına saygı göstermelerini 
desteklemeleri, şirketlere olumsuz insan hakları etkilerinden kaçınmaları ve 
paydaşlar için de şirketlerin insan hakları performansını değerlendirmelerine 
imkân verecek ölçütler içermektedir.[27] Rehber İlkelerin en önemli eksikliği 
ise bağlayıcı uluslararası hukuk normu yaratmamalarıdır. Bununla beraber 
gerek şirketler gerekse de çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Rehber 
İlkeleri uygulama yönünde bazı adımlar atmaya başlamışlardır. Örneğin, 
Eylül 2013’de Birleşik Krallık, Rehber İlkeleri uygulamada politika geliştiren 
ilk ülke olmuştur.[28]

[24] Ruggie, John, (2008), Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and 
Human Rights:Report of the Special Representative of the Secretary-General on the 
Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, 
A/HRC/8/5, 7 April 2008, http://www.business-humanrights.org/Documents/
RuggieHRC2008, erişim tarihi, 1 Kasım 2019, s. 16.

[25] Ruggie (2008), s. 17.
[26] United Nations, Human Rights Office of the High Commissioner (UN HROHC), 

(2012), The Corporate Responsibility to Respect to Human Rights: An Interpretative 
Guide, UN/HR/PUB/12/02 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
HR.PUB.12.2_En.pdf, erişim tarihi 13 Ekim 2019, s. 2.

[27] Amerson, Jena Martin (2012), “‘The End of the Beginning?’: A comprehensive look 
at the U.N.’s Business and Human Rights agenda from a bystander pesrpective”, 
Fordham Journal of Corporate and Financial Law Journal, 17 (2), s.893.

[28] Addo Michael K. (2014), “The Reality of the United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights”, Human Rights Law Review, 14(1), s. 141.
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Türkiye’de Şirketler ve İnsan Hakları

Ülkemizde şirketlerin insan hakları konusuna nasıl yaklaştıkları akade-
mik dünyanın henüz ilgisini çeken bir konu değildir ve bunun doğal bir 
sonucu olarak örnek olay veya veri temelli çalışmalar yok denecek kadar 
azdır.[29] Bu konudaki eksikliği giderme yönünde keşfedici bir amaç taşı-
yan araştırmamızın temel veri kaynağını Fortune 500 Türkiye 2019’da yer 
alan en büyük ilk 100 şirket oluşturmaktadır.[30] Araştırma kapsamında 
ilgili şirketlerin resmi internet sitelerinde belirtikleri kurumsal politikalar, 
son 5 yılda yayınladıkları faaliyet, etik ilkeler ve sürdürülebilirlik raporları 
Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve şirket 
resmi belgelerinde kavramsal olarak İnsan Haklarına atıf yapılıp, yapılması 
çerçevesinde incelenmiştir.

Uluslararası insan hakları belgelerine yapılan atıflara baktığımızda ilk 
100 de yer alan firmaların sadece küçük bir bölümünün bu dokümanlara 
kamuya açıkladıkları kendi resmi belgelerinde yer verdiğini görmekteyiz. 
En çok atıfın ILO belgelerine yapıldığını, bunu takiben İHEB’in ikinci 
sırada yer aldığını görmekteyiz. En büyük 100 firmanın 20 tanesi ILO 
belgelerine atıf yaparken, 14 firmanın da İHEB’e atıf yaptığı gözlemlen-
miştir. Buna karşılık BM İş Dünyası ve İnsan Hakları İlkelerine sadece 2 
şirketin kendi resmi belgelerinde yer verdiği görülmüştür. Bunlar dışında 6 
şirketin BM Kadının Güçlendirilmesi İlkelerine, 1 şirketin de BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesine göndermede bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışma 
hayatına ilişkin düzenlemelere yer veren ILO belgelerinin şirketlerce en çok 
atıf yapılan insan hakları dokümanları olması şaşırtıcı değildir. Burada asıl 
şaşırtıcı olan en büyük 100 şirketin sadece beşte birinin kendilerini belki 
de en yakından ilgilendiren ILO belgelerine uymayı taahhüt etmeleridir. 
Çok daha genel ve bütüncül bir insan hakları belgesi olan İHEB’e ise 14 
firmanın atıf yapması ilginçtir. Daha da ilginç olan ise iş dünyası ve insan 
hakları alanına doğrudan hitap eden BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber 
İlkelerine yalnızca 2 firmanın kendi belgelerinde yer vermesidir. Bu da ILO 

[29] Bu konudaki öncü bir çalışma için bkz. Kıvılcım, Zeynep (2010), “Ulus-Aşırı Şirketler 
ve İnsan Hakları: Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, 65(3), ss: 87-122.

[30] Bu firmaların listesine https://www.fortuneturkey.com/fortune500 adresinden 
erişilebilir. Çalışmada yer alan ilk 100 şirketle ilgili veriler şirketlerin resmi internet 
sitelerinden 25 Eylül 2019-28 Kasım 2019 tarihleri arasında derlenmiştir. 
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ve İHEB’in Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük şirketler arasında nispeten 
bilinirliğinin olduğunu, buna karşılık Rehber İlkelerin ise neredeyse hiç 
bilinmediğine bize göstermektedir.[31]

Herhangi bir uluslararası insan hakları sözleşme veya belgesine atıf yap-
madan sadece soyut olarak insan hakları kavramına göndermede bulunan 
şirket sayısı ise 56’dır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesine ise 39 şirket uymayı 
taahhüt etmiştir. Bu Sözleşmeye toplam 140 Türk firması katılmıştır.[32] ILO 
ve İHEB’e atıf yapan firmaların tamamı Küresel İlkeler Sözleşmesine de 
katılmışlardır. Görüldüğü üzere firmalar somut olarak doğrudan bir insan 
hakları belgesine uymayı taahhüt etmektense insan haklarına genel olarak 
soyut bir göndermede bulunmayı tercih etmektedirler.

Ayrımcılık konusunda ise 45 şirket ayrımcılık karşıtı ifadeleri kendi bel-
gelerinde kullanırken bunlardan 17 tanesi kadınlara, 7 tanesi de engellilere 
yönelik pozitif ayrımcılık düzenlemelerini benimsemiştir. Kişisel verileri 
koruma özel hayata saygı bağlamında en büyük 100 şirketin en çok kabul 
ettiği ve uyguladığı insan hakkı alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 81 şir-
ket bu konuda bir politika geliştirip uyguladığını ifade etmektedir. Kişisel 
verilerin korunması hususunda şirketlerin diğer insan haklarına göre büyük 
oranda aktif olmaları muhtemelen bu konudaki ulusal yasal düzenlemelerden 
kaynaklanmaktadır.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz sayısal bilgilerin ötesinde şirketlerin insan 
haklarına bakışlarını nasıl ifade ettiklerine de değinmekte fayda vardır.[33] 
Örneğin tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kendi yönetiminin 
“bütün çalışanların kişisel itibarı, mahremiyeti ve haklarına saygı duyar, 
kurum içinde ayrımcılık ve taciz olmamasını en önemli görevlerinden biri 
olarak” gördüğüne, çalışanlarının ise “köken, milliyet, din, ırk, cinsiyet, yaş 
ya da cinsel tercih nedeniyle ayrımcılık” yapamayacağına dikkat çekmiştir.[34] 
Burada firmanın çalışanlarına yasakladığı ayrımcılık yasakları kapsamında 
geleneksel olarak kabul gören ayrımcılık temelleri dışında “cinsel tercihi” 

[31] Elbette, şirketler bu insan hakları belgelerinin varlıklarının farkında olmalarına 
rağmen bilinçli bir tercihle bunlara kendi belgelerinde yer vermemiş olabilirler.

[32] https://www.globalcompactturkiye.org/uyeler/, erişim tarihi 10 Ekim 2019.
[33] Bu kısımda incelememizi sadece Fortune 500 listesindeki en büyük 100 firmayla 

sınırlı tutmuyoruz. 
[34] http://www.mavicompany.com/i/assets/documents/mavi-de-biz-ve-ilkelerimiz.pdf, 

erişim tarihi 13 Kasım 2019.
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de ayrımcılık yasağı kapsamında belirtmesi ülkemizde nadir rastlanan bir 
politikadır ve bu alanda son yıllarda ortaya çıkan eğilimlerle de uyumlu-
dur. “Cinsel tercih” temelli ayrımcılığa işe alımlarda ve iş süreçlerinde karşı 
olduğunu açıklayan başka şirketler de mevcuttur.[35] “Cinsel tercih” yerine 
hukuken uluslararası düzeyde kabul edilmiş kavram olan cinsel yönelimi 
yasaklı ayrımcılık unsuru olarak tercih eden şirketler de bulunmaktadır.[36] 
Bir kamu şirketinin işe alım ve çalışma süreçlerinde yasak ayrımcılık temelleri 
arasında “cinsel kimlik” ve “cinsel yönelimi” de sayması dikkat çekicidir.[37]

Bazı şirketler özel veya somut bir insan hakları sözleşmesine atıf 
yapmadan genel bir ifadeyle insan haklarına saygı gösterdiklerini 
ifade etmekle yetinmektedir. Örneğin, bir şirket bunu “uluslara-
rası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir”[38] ve  
“insan haklarına saygılı insan kaynakları politikamız biçiminde”[39] dile 
getirirken bir kamu şirketi bunu “tüm iş ve işlemlerinde temel insan hak-
larına… saygılı davranma…” olarak ifade etmektedir.[40] Aynı kamu şirketi 
insan haklarının evrensel bir kavram olduğuna işaret ettikten sonra bunun 
“her yerde geçerli olduğu gibi iş yerlerinde de geçerli” olduğunu vurgulama 
ihtiyacı hissetmiştir.[41]

Saygılı davranmaya ek olarak özen gösterme de şirketlerin insan hakları 
alanında soyut anlamda kullandıkları bir başka kilit kavramdır. Örneğin 
bir şirket, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 

[35] http://www.brightstar.com.tr/Files/Code-of-Conduct-TURKISH.pdf. Aynı kavramı 
kullanan bir başka şirket için bkz. https://www.abdiibrahim.com.tr/hakkimizda/
is-etigi-ilkelerimiz erişim tarihi 6 Kasım 2019.

[36] http://www.akkok.com.tr/Kurumsal/Documents/10.04.2014-akkok-is-etigi.pdf. 
Başka bir örnek için bkz. http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/
insan-haklari-politikasi/ erişim tarihi 24 Kasım 2019.

[37] https://www.aselsan.com.tr/ASELSAN_Etik_Ilkeler_6888.pdf, erişim tarihi 21 Kasım 
2019.

[38] http://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/AKENERJI_2017_uyumraporu.pdf, 
erişim tarihi 6 Kasım 2019. 

[39] http://www.akenerji.com.tr/Dosya/Dokuman/Akenerji%20Rapor%202018%20TR_
low.pdf, erişim tarihi 6 Kasım 2019.

[40] https://www.tai.com.tr/tr/hakkimizda/etik-yonetimi/etik-kodlar, erişim tarihi 2 
Kasım 2019. 

[41] https://www.tai.com.tr/tr/hakkimizda/etik-yonetimi/etik-kodlar, erişim tarihi 2 
Kasım 2019.
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma hakları, insan hakları ve sosyal 
adalet gibi temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin bu konuda taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusunda özen 
gösterir” biçiminde kendi insan hakları sorumluluğunu tanımlamaktadır.[42] 
Bu firma, çalışanlarıyla ilgili verdiği tüm kararları; “ırk, din, dil, mezhep 
veya herhangi bir inanış, cinsiyet, zihinsel veya bedensel engel, yaş, kültürel 
veya sosyal sınıf farklılıklardan bağımsız olarak” verdiğini de duyurmuştur. 
Burada ilginç olan husus ırk, din, dil vs. gibi geleneksel ayrımcılık temel-
lerinin yanı sıra şirketin çalışanlarıyla ilgili olarak “kültürel ve sosyal sınıf 
farklılıkların” da bir ayırım temeli olmayacağını vurgulamasıdır.[43] Başka bir 
şirket de faaliyet gösterdiği “her yerde ve ortamda kişilerin hak ve özgürlük-
lerine sonuna kadar” inandığını ve desteklediğini belirterek “hiçbir hal ve 
koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, 
ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık” 
yapılmayacağını açıklamıştır.[44]

Uluslararası yatırımları olan Türk şirketlerinin insan haklarına duyarlılık 
konusunda daha ayrıntılı politikalara sahip olduğunu söylemek müm-
kündür. Örneğin, Afrika’da enerji yatırımları olan bir şirket o coğrafyanın 
insan hakları açısından taşıdığı riskleri göz önüne alarak bu bölgedeki tüm 
faaliyetlerinde temel insan haklarının gözetilmesi için çalıştığını vurgula-
maktadır.[45] Bu şirket ayrıntılı bir insan hakları politikası geliştirmiş ve 
2017 yılından beri bunu uygulamakta olduğunu açıklamıştır. Şirketin insan 
hakları politikalarını, İHEB ve ILO Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları İlkeleri ile 
OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri ve Birleşmiş Milletler 
Yerli Halkların Hakları Bildirgesi oluşturmaktadır.[46] Şirket çalışanlarının 
yanı sıra iş ortakları ve tedarikçilerinin de insan hakları politikalarına uyumlu 

[42] https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/PDF%20Files/Surdurulebilirlik/
AHE_InsanHaklariVeInsanKaynaklariPolitikasi.pdf, erişim tarihi 1 Kasım 2019.

[43] https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/PDF%20Files/Surdurulebilirlik/
AHE_InsanHaklariVeInsanKaynaklariPolitikasi.pdf, erişim tarihi 1 Kasım 2019.

[44] https://www.borusan.com/Assets/Media/PDF/isiliskileriveisetigi.pdf, erişim tarihi 
26 Ekim 2019.

[45] http://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/, 
erişim tarihi 4 Ekim 2019.

[46] http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ 
erişim tarihi 4 Ekim 2019. 
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davranmalarını beklemekte ve insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş 
ortamında çalışanlar arasında “cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel 
yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş” 
ve benzer temellerde ayrımcılığa hoşgörü göstermeyeceğini de ilan etmiştir.[47] 
Bu insan hakları politikasının yürütülmesinden, izlenmesinden, denetimi 
ve raporlanmasından şirket CEO’su ve yönetim kurulu üyesi sorumlu olup, 
şirket kendi faaliyetlerinin neden olduğu hak ihlallerinin telafisi için resmi ve 
gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştirmekte olduğunu da belirtmektedir.

Ayrıntılı bir insan hakları politikası olan başka bir şirket de “tüm iş 
süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesini hedeflediğini, çalışanların, 
kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve 
ayrımcılığa maruz kalmayacakları, uluslararası standartlara uygun, insan 
haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçladığını” vurgulamıştır.[48] Şirket, 
insan hakları politikası İHEB, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme, ILO Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler 
için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve 
ulusal yasalar temel alınarak hazırlamıştır. Çalışanlarının örgütlenme ve 
ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten bu şirket faaliyette bulunduğu 
ülkelerde yerel halkların haklarına saygı gösterdiğini de dile getirmektedir. 
Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri 
resmi şikâyet mekanizmaları geliştirdiğini, insan hakları üzerinde olumsuz bir 
etkisi olması durumunda bu etkileri gidermeye çalıştığını ifade etmektedir. 
[49] Tedarikçi, iş ortakları ve tüm paydaşlarının da insan hakları politikasına 
uyumlu davranmalarını beklemektedir. Bu politikanın yürütülmesi etik 
kurula bırakılmıştır.

Benzer şekilde, bir firma da başta İHEB olmak üzere bulunduğu tüm 
ülkelerde ve tüm faaliyetlerinde evrensel insan haklarına saygı göstermeyi ve 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke sözleşme ve prensipleri 
benimseyerek çalışanlarının tüm haklarını gözetmeye önem verdiğini ifade 

[47] http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ 
erişim tarihi 4 Ekim 2019.

[48] http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/_assets/pdf/surdurulebilirlik/ulker-insan-
haklari-politikasi.pdf, erişim tarihi 4 Kasım 2019.

[49] http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/_assets/pdf/surdurulebilirlik/ulker-insan-
haklari-politikasi.pdf, erişim tarihi 4 Kasım 2019.
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etmiştir.[50] Firma, insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal eden 
faaliyetlere katılmamayı hedeflediğini de vurgulamıştır. Şirketin insan hak-
ları politikası ve buna ilişkin kural, düzenleme ve uyulmaması durumunda 
bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi şirket yöne-
tim kurulunun sorumluluğuna bırakılmıştır. Bununla beraber, tüm şirket 
yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini 
bu politikaya uygun yönetmekle sorumlu tutulmuşlardır.[51]

İnsan hakları sahasındaki taahhütlerini ilan eden bazı firmalar ise önceliği 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na vermişlerdir. Bir holding, tüm faaliyet-
lerinde “başta Anayasa’da belirtilen insan hakları maddeleri olmak üzere; 
ülkemizin taraf olduğu uluslararası beyanname, ilke, sözleşme ve prensipleri 
benimseyerek çalışanlarımızın tüm haklarını” gözetmeye önem verdiğini ifade 
etmiştir. Bu holdingde insan hakları politikası doğrudan tepe yönetiminin 
sorumluluğundadır ve insan haklarını doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal 
eden faaliyetlere iştirak etmeyi önleyecek yöntemler geliştirilmesi amaçlan-
maktadır.[52] Bir diğer firma da insan hakları politikasının oluşturulmasında; 
İHEB, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
onaylanmış ILO Sözleşmeleri ve sair sözleşmeler ile insan hakları ve çalışma 
hayatına ilişkin ulusal mevzuatı temel aldığını beyan etmiştir.[53] Bu firmada 
dikkat çeken bir özellik çalışanlarının ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu, 
ifade özgürlüğünü engelleyen davranışların önüne geçmeyi ilke edindiğini 
belirtmesidir. Firma bünyesindeki insan hakları ihlallerini iş etiği kodunun 
çerçevesinde kendi İş Etiği Kurulunda incelemektedir.

Çalışanlarının ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan yukarıdaki 
şirket ve benzerlerinden farklı olarak bu ve benzeri konularda şirketler genelde 
bir taahhütte bulunmaktan kaçınmaktadır. Hatta açık bir şekilde temel 
insan hakları kapsamında değerlendirilebilecek bazı faaliyetleri çalışanlarına 
yasaklama yoluna başvurabilmektedirler. Mesela, bir şirket çalışanlarının 

[50] https://www.kordsa.com/tr/images/pdf/kordsa-insan-haklari-politikasi.pdf, erişim 
tarihi 30 Kasım 2019.

[51] https://www.kordsa.com/tr/images/pdf/kordsa-insan-haklari-politikasi.pdf, erişim 
tarihi 30 Kasım 2019.

[52] http://www.doganholding.com.tr/_files/pdf/DOHOL_insan_haklari_Politikasi.pdf, 
erişim tarihi 30 Kasım 2019.

[53] http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/Documents/tr/kurumsal-yonetim/insan-
haklari-politikasi-20191129.pdf, erişim tarihi 5 Kasım 2019.
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“kendi adlarına kendi maddi olanakları dâhilinde siyasi faaliyetlere maddi 
ve manevi yardımda bulunmalarını ve herhangi bir siyasi partinin aktif 
üyesi” olmalarını yasaklamıştır.[54]

Sonuç Yerine

Uluslararası insan hakları hukuku öncelikle bireyleri devlet kaynaklı hak 
ihlallerine karşı korumak amacıyla geliştirilmiştir ama güç ve etki alanı 
açısından en önemli devlet dışı aktör olan büyük şirketlerin insan hakları 
ihlallerinden sorumlu tutulmasına ilişkin bağlayıcı bir uluslararası hukuki 
çerçeve şu ana kadar oluşturulamamıştır. Uluslararası insan hakları huku-
kunun devlet merkezli yapısı şirketlerden kaynaklanabilecek insan hakları 
ihlallerine karşı için yeterli koruma sağlamamaktadır. Var olan mekaniz-
malar genellikle bağlayıcı olmayan esnek hukuk belgeleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şirketlerin insan hakları konusundaki sorumluluklarının soyut 
bir saygı duyma ve özen göstermenin ötesine geçip bağlayıcılığı olan somut 
bir takım hukuki yükümlülüklerle ifade edilmesi yönünde ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde çabalar olmakla beraber bunların kısa bir zaman dilimi içinde 
gerçekleşmesi düşük bir olasılıktır.

Ülkemizde bu konuda bağlayıcı hukuki düzenlemeler mevcut yasal çer-
çeveyle sınırlıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 firmanın insan 
hakları politikalarını kendi resmi belgelerinde dile getirdikleri şekliyle ele 
alan çalışmamızın ortaya koyduğu en önemli sonuç, bu şirketlerin çoğunun 
çalışanları ve tüm paydaşları açısından insan hakları konusunda özel bir 
politika henüz geliştirmedikleridir. Var olan sınırlı sayıdaki şirketlerde de bu 
durum ağırlıklı olarak insan haklarına saygı duyma şeklinde vurgulanmak-
tadır. Şirketler ve insan hakları konusunda doğrudan bu alanı düzenlemeye 
çalışan ve şu ana kadar geliştirilen en ayrıntılı ve en yeni uluslararası hukuk 
enstrümanı olan BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini araştır-
mamızda da gösterdiğimiz gibi sadece 2 firma kabul etmiştir.

Çalışmamızda dikkat çeken bir bulgu da çoğu firmada insan hakları konu-
sunun sosyal sorumluluk ve/veya iş etiği çerçevesinde değerlendirilmesidir. 
İnsan hakları ihlalleri gibi bir konu basit bir şekilde iş etiğine aykırı disiplin 
yaptırımına tabi çalışan davranışlara indirgenmektedir. İnsan hakları konusu 
çoğu durumda tepe yönetime bağlı olmakla beraber operasyonel düzeyde 

[54] https://www.colakoglu.com.tr/assets/docs/etik-kurallar.pdf, erişim tarihi 31 Ekim 
2019.
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işleyişi genelde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümlerine bırakılmış 
gözükmektedir. Bu bölümler de konuya ağırlıklı olarak çalışan hakları, 
iş sağlığı ve güvenliği ve tüm İKY süreçlerinde ayrımcılık olup olmaması 
gözlüğüyle bakmaya çalışmaktadır. Buna son yıllarda özel hayata saygı hakkı 
bağlamında özellikle kişisel verilerin korunması konusu da dâhil edilebilir. 
Bununla beraber, insan hakları konusunun, araştırmamızda da işaret etmeye 
çalıştığımız gibi ağırlıklı olarak çalışma hayatıyla sınırlı anlaşılması diğer 
temel insan haklarının ihmal edilmesine neden olması yüksek bir olasılıktır. 
İnsan hakları çalışma haklarını da kapsamakla birlikte onlarla sınırlı değildir.

Şirketlerin tüm faaliyetlerini insan hakları bakış açısıyla değerlendirip, 
potansiyel risk alanlarını tespit edip, bunları engelleme, eğer bir ihlal ger-
çekleşmişse de bunun sonuçlarını telafi edici mekanizmaları geliştirmeleri, 
kâğıt veya ekran üzerinde dile getirilen insan haklarına saygı duyma ve özen 
göstermenin hayatla buluşmasına imkân tanıyacaktır.
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“ŞİRKETLER VE İNSAN HAKLARI” 
OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Nezahat DEMİRAY

Konuşmacılar: Çiğdem ÇIMRIN, Mina KOOHI, Tamer SOYSAL, 
Engin YILDIRIM, Erdem CAM

Nezahat DEMİRAY (Oturum Başkanı) – Şimdi sunuşlar bittiğine göre 
soruları alabiliriz. Yalnız soru soran konuklarımızdan şunu rica ediyoruz: 
Öncelikle kendilerini tanıtmalarını, kayıt alınacağı için isimleri bizim için 
değerli, arkalarından da sorularını, buyurun lütfen.

Ayşe Elif YILDIRIM – Teşekkürler bu oturum için, ismim Ayşe Elif 
Yıldırım, İstanbul Barosunun avukatıyım. Şu an şirketler ve insan hakları 
üzerine doktoramı tamamlıyorum yurtdışında, bu konu üzerinde de ben 
4 senedir çalışıyorum. Çok ilginç bir konu bence, yalnız ben uluslararası 
kamu tarafından bakıyorum. Tabii Türkiye’de olan şeyleri görmek de çok 
ilginç oldu benim için, şimdi uluslararası kamu anlamında birçok sıkıntı 
var. Hocamız da bahsetti, bir sözleşme çalışması şu an bayağı ateşli bir 
şekilde sürüyor Birleşmiş Milletler seviyesinde, bunu Avrupa Birliği başta 
istemedi, sonra tekrar katılacağım dedi. ABD tamamen dışına çıktı ve hiç-
bir şekilde girmiyor bu negotiation kısmına, ama ben Türkiye hakkında ne 
olduğu hiçbir fikrim yok açıkçası, onu bir sormak istedim. Türkiye acaba 
bu sözleşme draft (taslak), kusura bakmayın Türkçelerini bilmiyorum bazı 
şeylerin, çok özür dilerim. Drafting kısmına girmiyor diye biliyorum ya 
da giriyor mu hiçbir şekilde bilmiyorum, herhangi bir şey bulamadım. Bir 
de ikincisi, bazı devletlerin özellikle Avrupa Birliği devletlerinin bu alanda 
ulusal anlamda şeyleri var. Mesela, Fransa’da var, Fransa’nınki çok gelişmiş.

Nezahat DEMİRAY (Oturum Başkanı) – Sorunuzu alalım.

Ayşe Elif YILDIRIM – İşte Türkiye’de de acaba böyle bir şey var mı?

Çiğdem ÇIMRIN – Ben de aslında benzer şeylere Engin Bey’in sunumun-
dan sonra ekleme yapacaktım. İngiltere’deki yasal düzenlemeden bahsettim, 
modern slavery act Fransa’da var, Hollanda’da var, Almanya’da şu anda oluyor 
ve Türkiye’nin bunların hepsi ticari partnerleri, dolayısıyla bunlardaki yasal 
düzenlemeler öyle ya da böyle Türkiye’de de etkili olacaktır diye düşünü-
yorum. Türkiye’de mevcut düzende bir yasal düzenleme bilgim dahilinde 
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değil, drafting, yani taslak, sözleşmenin taslağı aşamasında da en son iki ay 
önce Cenevre’de Birleşmiş Milletler Şirketler ve İnsan Hakları Forumuna 
katıldığımda Türkiye’nin bu konuyla alakalı aktif bir statüsünün olmadı-
ğına yönelik olarak bir bilgi aldım. Tabii ki de Cenevre’de bulunuyorlardır 
büyük ihtimalle, en azından bir temsil durumu vardır, ama Avrupa Birliği ve 
Latin Amerika ülkeleri arasında daha fazla gidiyor. Ben bu arada mikrofonu 
almışken çok kısa Engin Bey’e bir şey sormak isterim. Bu yaptığınız çalışma 
çok ilginç, ben de şirketlerin hem etik kodlarına, hem de kendi düzenleme-
lerine baktım, ama genel gözlemim bunların hepsinin bir kopyala-yapıştır 
üzerinden de ilerlediği noktasında oldu. Bunlar politika taahhüdü bu bir, 
böyle bir şeyi siz de gözlemlediniz mi? İkinci sorum da politika taahhü-
dünü vermek nispeten daha kolay, ama uygulamaya geçince bence durum 
çok daha vahim, çünkü asıl konu web sitelerini biz insan haklarına saygı 
gösteriyoruz demek değil, ama bunu hem kendi operasyonlarında, hem de 
tedarik zincirlerinde bir fiil olarak uygulamaları, bu bağlamda siz de bana 
katılır mısınız? Teşekkür ederim.

Engin YILDIRIM – Şimdi bu konuda birtakım ülkelerde bazı şeyler, 
bazı gelişmeler oluyor. Benim bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği bir direktif 
hazırlama ne aşamada bilmiyorum, çalışıyordu. Eğer bu direktif kabul edilip 
uygulamaya geçerse bu konuda ciddi anlamda tüm Avrupa düzeyinde, en 
azından AB’ye üye ülkeler ümit edelim AB’ye aday ülkeler içinde bu konuda 
bir ciddi anlamda yasal hareketlilik başlar diye düşünüyorum, ama bu konuda 
Türkiye görebildiğim kadarıyla kamu politikası oluşturma anlamında duyar-
sız. Buna diplomatik şeye de gerek yok, açık ve net şekilde adını bu şekilde 
koymak lazım. Bu belki genel insan hakları sorunlarıyla daha çok bağımsız 
şey değil, onlarla da belki ilişkili, ancak şirketlerin biraz böyle gönüllülük, 
kendiliklerinden bazı uygulamalar yapmaları en azından başlangıç için bence 
iyi bir adım olacaktır. Tabii uygulama çok ayrı bir şey, yani bir şirketin kendi 
faaliyetlerinin insan hakları perspektifinden değerlendirilmesinden çok da 
hoşlanacağını ben zannetmiyorum, ama Steel MORRIS İngiltere kararı 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu McDonalds’ın perişan olduğu karar, 
yani McDonalds’ın önünde iki tane biri işsiz, biri de postacı iki genç şey 
dağıtıyor, faaliyetlerini eleştiren bildiri, McDonalds da bunları dava ediyor, 
İngiltere’de, bilmem kaç pound tazminata mahkum ettiriyor. Ondan sonra 
iş büyüyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidiyor ve oradan 
şirket, İngiltere aleyhine daha doğrusu bir karar çıkıyor ve 20. Yüzyılın en 
büyük halk, bir şirket açısından en büyük halkla ilişkiler felaketlerinden 
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biri olarak işletme kitaplarında yazar o, McDonalds’ın bu konuda izlediği 
politika yani iki kişinin, bir lokantanın, restoran önünde seni eleştiren şey 
dağıtmasına bir şey demeyeceksin. İfade özgürlüğü bağlamında bunu değer-
lendireceksin. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin o kararı 2003’te 
zannedersem vermişti, aslında bu konuda bize ışık tutmaktadır.

Bir de son olarak bu uygulama anlamında belki bu küresel ilkeler söz-
leşmesi 149 firma Türkiye’den buna şey yapmış. Mesela, kredi bulacakları 
zaman yabancı bankalardan veya bir projeye katılacakları zaman bu gibi 
belgeler önemli firma açısından, fakat firmaların yani şöyle bir şey var: Türk 
gibi başlamak, ama bitirememek. 149 firmanın sadece 1/3’i mesela küresel 
ilkeler sözleşmesi çerçevesinde uyması gereken yükümlülükleri yerine getiri-
yor bildiğim kadarıyla, o da ne biliyor musunuz? Yılda bir kere Cenevre’deki 
ofise rapor sunmak, başka bir şey değil. Türkiye’de bir kontak noktası vardı 
Hazine Müsteşarlığında, bilmiyorum hâlâ var mı, yok mu? Bu Türkiye’nin 
AB üyelik süreci hızlı olduğu vakitler bir ara bunlar gündeme gelmişti, ama 
ondan sonra bir şey çıkmadı. Yani bütün bunların ümit ederim ileriki yıllarda 
daha ayrıntılı konuşulacağı, tartışılacağı, ben aslında böyle bir Kurultayda 
ilk önce şaşırdım hatta, şirketler ve insan hakları diye ayrı bir oturum olması 
bile bence bir gelişme. Çünkü hukuk dünyası daha bu konuya çok da şey 
değil, tuhaf geliyor. Türkiye anlamında tabii, teşekkür ederim.

Nezahat DEMİRAY (Oturum Başkanı) – Yeni sorular alabiliriz. Soru 
olmadığına göre toplantımızı kapatıyoruz. Şimdi sanıyorum konuşmacıla-
rımıza plaket takdim edilecek.
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Politik Bir Talepten Hukuki Bir Norma: Hakikat  
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Öz

Hakikat hakkı, henüz onu açıkça düzenleyen bir sözleşme veya uluslararası 
bir anlaşma bulunmamakla birlikte uluslararası insan hakları hukukunda, 
ağır insan hakları ihlallerinin kim tarafından, neden, ne zaman, nasıl, ne 
amaçla gerçekleştirildiğine dair kişilerin ve toplumun bilgi sahibi olma hak-
kını, kamu makamlarının da aydınlatma yükümlülüğünü öngörmektedir. 

Bu çalışmada, bireysel ve toplumsal nitelik taşıyan ve mağdurlar açısında 
hem bir giderim yolu hem de bir onarım yolu olan hakikat hakkının ortaya 
çıkışı, gelişimi ve hukuki kaynaklarını ele alınmaktadır.

Çalışmanın temel amacı, bu hakkın politik bir talep olarak ortaya çıktığı 
tarihi, toplumsal, hukuki koşullar ışığında hukuki metinlerde yer alma 
sürecine dair kısa bir bakış sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hakikat Hakkı, Zorla Kaybedilme, Hakikat Komis-
yonları, Cezasızlık, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku.

From A Politic Demand To A Legal Norm: Truth  
A Brief Overview of Its Origin, Development and  

Legal Resources

Abstract

Although there is neither a convention nor an international agreement 
that explicitly regulates it, the right to truth provides the public’s and soci-
ety’s right to have information on by whom, why, when, how and for what 
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purpose gross human rights violations and forced disappearances have been 
committed as well as public institutions’ responsibility to clarify cases in 
gross human rights violations in respect to international human rights law.

The origin, development and legal resources of the right to truth, which 
is both a means of reparation and a means of remedy for victims in terms 
of individual and social characteristics is discussed in this study.

The main purpose of the study is to provide a brief overview of the his-
torical, social and legal conditions in which this right appears as a political 
demand.

Keywords: Right to Truth, Forced Disappearance, Truth Commissions, 
Impunity, International Human Rights Law.

“Tarih tekerrür mü ediyor?

Yoksa yalnızca ona kulak verme yeteneğinden yoksun olanların

kefareti olarak mı tekrar ediyor? Dilsiz tarih yoktur.

Ne kadar yaksalar, ne kadar yıksalar, ne kadar yalanlasalar da,

insanların tarihi çenesini kapamayı reddeder.

Geçmiş zaman -farkında olsa da olmasa da-

tüm canlılığıyla büyüyerek şimdiki zamanın içinde devam eder.[1]

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan hak ihlalleri Avrupa, Afrika, 
Güney Amerika başta olmak üzere toplumun birçoğunun unutmayı seçtiği 
bir hafıza yarattı. Totaliter, faşist, askeri yönetimlerin değişmesinden sonra 
sistemler demokratikleşmeye ve hak mücadelelerinin yoğunluğu da artmaya 
başlamıştı. Dünyada geçmişle hesaplaşma deneyiminin yaşandığı ülkelerin 
hemen hepsi aslında tarihsel açıdan belli bir özgünlüğe sahipti. Çünkü bu 
ülkelerin bir kısmında Arjantin’deki gibi askeri diktatörlük, bazılarında 
İspanya’daki gibi iç savaşlar, bazılarında da Almanya’daki gibi soykırım 
veya kitlesel kıyımlar yaşanmıştı. Her ne kadar ardında bir felaket yaratmış 

[1] GALEANO, Eduardo (2018). Tepetaklak. Bülent Kale (Çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık, 
s.211-212.
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olsa da bu durumun geçmişle hesaplaşma, uzlaşma, hafızayı canlandırma 
gibi kelimelerle adlandırılan; geçmişin tahakkümünü kıran ve toplumların 
yeni bir başlangıç yapmasını sağlayan etkileri de oldu. Bunu bir tür devrim 
olarak görmek bile mümkündü.[2] Kuşkusuz ki, hükümet değişikliklerin-
den sonra uygulanan hafıza politikaları geçmişin kötü ve yıkıcı etkilerini 
hemen ve tamamıyla yok edemedi. Fakat geçmişle yüzleşme çabasının özü, 
tarihsel olayların olumsuz etkileriyle uğraşmanın ötesinde, geçmişin yıkıcı 
tahakkümüne son vermeye yönelik olan kurucu bir alternatifte yatmaktaydı.

Özellikle bu yüzyılın sonlarında geçmişle hesaplaşma adına bir hak olarak 
öne sürülen hakikat; mağdurların, mağdur yakınlarının ve toplumun geç-
mişte işlenmiş insanlık suçları ve insan hakları ihlallerinin aydınlatılması, 
hangi suç ve ihlallerin kimlere karşı, kimler tarafından, hangi yöntemlerle, 
neden işlendiğinin ortaya çıkarılması ve ilan edilmesi taleplerinin simgesi 
haline geldi. Bu kurucu alternatif toplumsal bir talep olarak doğmuş olsa 
da zamanla hukuki metinlerde de kendine yer edindi.

Bu çalışmada yola çıkılan temel düşünce, bireylerin ve toplumun hayatında 
hakikatin onarıcı olmakta birlikte geçmişin bu yıkıcı tahakkümüne karşılık 
kurucu bir nitelikte olduğu inancıdır. Bu kurucu nitelik ve onun ulusal ve 
uluslararası hukuk metinlerinde yer alma süreci, bugün hala dünyanın bütün 
coğrafyalarında sürmekte olan bireysel ve toplumsal bir hakikat talebinin 
sonucudur. Bu sebeple ilk bölümde ele alındığı gibi, hakikat talebini doğu-
ran tarihsel, hukuki ve politik koşullar bu çalışmanın asıl inceleme konusu 
olacaktır. Ardından iki bölümde hakikatin hukuki bir kavram olarak hangi 
metinlere konu olduğu incelenecektir.

I. TOPLUMSAL BİR TALEP OLARAK HAKİKAT

Yaklaşık 50 yıl önce Latin Amerika’da; Brezilya, Uruguay, Şili, Peru, 
Guatemala ve Arjantin gibi ülkelerde toplumun muhalif kesimlerine karşı 
devletler kaybetme stratejisini yaygın bir şekilde uygulamaya başladı. Fakat 
bu kaybetme stratejisi ne bu kıtaya ne de bu döneme özgüydü. Kaybetmenin 
bilinen en eski örneği Hitler ile ortaya çıkmış olsa da kaybetme pratiğinin 
Latin Amerika’daki özgün niteliği, o güne kadar kullanılan işkence veya 
yasadışı keyfi infaz gibi ihlal tanımlarının dışında yeni bir kavram ortaya 
çıkardı. Guatemala’da ilk 1960’lı yıllarda görülen zorla kaybetme pratiği, 

[2] SANCAR, Mithat (2016). Geçmişle Hesaplaşma. İstanbul: İletişim Yayınevi, s. 145.
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daha sonra Filipinler, El Salvador, Sri Lanka, Suriye, Türkiye gibi çok farklı 
coğrafyalarda da uygulandı.[3] İşte bu zorla kaybetme yöntemi ile gerçekleş-
tirilen insan hakları ihlalleri hakikatin bilinmesine yönelik bir talebi ortaya 
çıkardı.

1. Arjantin Örneği: Bir Daha Asla !

Hakikat hakkını uluslararası özerk bir hak olarak tanımlayan Peru merkezli 
bir çalışma, bu hakkın Latin Amerika’da ve özellikle Arjantin’in hukuki, poli-
tik ve toplumsal koşullarında doğduğunu ve bu kıtadaki hafıza politikaları 
sayesinde geliştiğini söylemektedir.[4] Gerçekten de Arjantin’deki tarihsel 
süreç, zorla kaybedilenlerin faillerine yönelik cezai işlemleri engelleyen af 
yasalarına karşın, gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve böylece, kaybedilenlerin 
akıbetini bilmenin bir yolu olarak hakikat yargılamaları denilen bir strateji 
ortaya çıkarmıştır. Af yasaları sebebiyle ceza yargılamalarının imkansızlığı 
göz önüne alındığında, Arjantin örneğindeki gibi bir hakikat talebi adalet 
arayışını ceza adaletine değil, askeri rejim sırasında zorla kaybetme mağdurları 
ile ilgili gerçeklerin arayışına odaklayarak bu imkansızlığı aşma konusunda 
diğer coğrafyalardaki hakikat mücadelelerine de ışık tutmaktadır.

24 Mart 1976’da askeri darbenin baş komutanları General Jorge Rafael 
Videla, Amiral Emilio Eduardo Massera ve Hava Kuvvetleri Tugayı Orlando 
Ramón Agosti yönetimi ele geçirdi. Bu dönemde Arjantin’de işlenen ağır 
insan hakları ihlalleri ölüm uçuşları, çocuk kaçırma, gözaltında zorla kay-
betme, fiziksel ve psikolojik işkence gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmiş 
ve sistematik bir hal almıştı. Ulusal Yeniden Yapılanma Süreci (Proceso de 
Reorganización Nacional) olarak adlandırdıkları diktatörlük yönetimi 1983 
yılında Raúl Alfonsin’in devlet başkanı olarak seçilmesine kadar devam etti. [5]

[3] Hakikat Komisyonları. Murat ÇELİKKAN (Der.). İstanbul: Hakikat Adalet Hafıza 
Merkezi, 2014, s.24

[4] MARIÑO, Agustín Grández (2012). El Derecho a la Verdad como Norma Jurídica 
en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tesis Publicada. Lima, Pontificia 
Universidad Catolica del Peru. s. 11.

[5] ROMERO, Luis Alberto (2002). A History of Argentina in the Twentieth Century. 
James P. Brennon (Çev.), Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, s. 
215.
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On binlerce insanın zorla kaybedilmesinin ardından 15 Aralık 1983’te 
Alfonsin’in 187/83 sayılı kararnamesi[6] ile kurulan ilk hakikat komisyonu 
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) haki-
kat arayışı ve cezasızlığa karşı mücadelede sloganlaşan Nunca Más isimli 
raporunu yayınladı. 1976 ve 1983 yılları arasında süren askeri diktatörlük 
döneminde insanlığa karşı işlenmiş suçları raporlamak için kurulan ekip 9 
ay boyunca ülkenin farklı noktalarını gezdi. Bu araştırması sonucu ülkede 
diktatörlük döneminde gizli bir işkence, tutma ve zorla kaybetme merkezi 
olarak kullanılan 340 yer ve yaklaşık 9 bin kayıp kişi olduğunu tespit 
etmişti.[7] Yıllar içinde bu döneme ilişkin deliller, tanıklar, ihbarlar da gel-
meye devam ediyordu. Gelinen süreçte insan hakları örgütleri Arjantin’de 
30.000 kayıp kişi olduğunu ve bunların çoğunun 15 ve 35 yaş arasında genç 
bireylerden oluştuğunu açıkladı.[8] Romero’nun dediği gibi, “Bu gerçek bir 
soykırımdı”[9]. Kelime anlamı itibarıyla “bir daha asla” demek olan Nunca 
Más bugün hala sürmekte olan hakikat arayışının bir sloganına dönüşmekle 
birlikte yaşanan ihlallerin bir daha asla yaşanmaması için 40 yıldan fazla 
süredir kurulan ve kurulmakta olan toplumsal hafızanın da yapı taşıydı.[10]

İlerleyen tarihlerde askeri darbenin başını çeken General VIDELA’nın da 
dahil olduğu bir kısım general kasten öldürme, hürriyetten yoksun bırakma, 
işkence gibi suçlardan yargılanarak cezalandırıldı. Fakat yine de sanıkların 
çoğu beraat etmişti.[11]

[6] Decreto 187/83, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, (Publicado 
en el Boletín Oficial del 19.12.1983 N° 25323).

[7] CONADEP, Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas. Buenos Aires: Eudeba. Conclusiones, 1984.

[8] CONADEP, Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas. Buenos Aires: Eudeba. Conclusiones, 1984.

[9] ROMERO, Luis Alberto (2002). A History of Argentina in the Twentieth Century. 
James P. Brennon (Çev.), Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. 218.

[10] CONADEP’in bu raporu gerçekten de o dönemde Arjantin’de askeri yönetim eliyle 
yaratılan yıkımın büyük bir kısmını rapor eden önemli bir belgedir. Bu raporun 
başlangıç kısmında geçen şu ifadeler dikkat çekicidir: “Ve bizi ulusal uzlaşmayı 
sağlamamakla, kin ve nefreti harekete geçirmekle, unutmaya engel olmakla suçluyorlar. 
Ama bu böyle değil, kin ve ya intikam ruhuyla hareket etmiyoruz; biz sadece hakikat 
ve adalet talep ediyoruz, ...” (Çeviri bana aittir.) Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Prólogo, 1984.

[11] MARIÑO, Agustín Grández (2012). El Derecho a la Verdad como Norma Jurídica 
en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tesis Publicada. Lima, Pontificia 
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Her ne kadar bir kısım general yargılanmış olsa da iktidarın orduyla iliş-
kilerini iyi tutma stratejisi, faillere karşı yargılama yapmayı ve mağdurların 
etkili başvuru hakkını kısıtlayan ve neredeyse yok eden af yasalarıyla karşılık 
buldu. Faillere yönelik cezai işlemlerin yürütülmesini engelleyen bu yasalar 
25 Mart 1998’de yürürlükten kaldırıldı[12] ve 21 Ağustos 2003’te Nestor 
Kirchner hükümeti sırasında 25.779 sayılı yasa[13] ile de feshedildi[14]. Son 
Nokta Yasası (Ley de Punto Final) olarak bilinen 23.492 sayılı yasa[15] 24 
Aralık 1986 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun getirdiği birçok sınırlama 
ile birlikte özellikle askeri darbe döneminde devlet kurumlarında görev 
almış ve insan hakları ihlallerine neden olmuş hemen herkese ilişkin cezai 
işlemlerin yapılmasını zaman bakımından kısıtlıyordu. 10 Aralık 1983 
tarihinden önce işlenmiş suçların soruşturulmasını engellemişti. Bu yasayı 
4 Haziran 1987’de yürürlüğe giren 23.521 sayılı Emre İtaat Yasası (Ley de 
Obediencia Debida) izledi.[16] Bu düzenleme de askeri yönetim boyunca 
görev yapan memurların yasalara uygun emirleri yerine getirmelerinden 
dolayı cezalandırılamayacaklarını öngörmekteydi. Fakat bu hukuki imkan-
sızlıklar ve cezasızlık politikaları karşısında insan haklarının etkili bir şekilde 
korunması için yeni mekanizmalar gerekliydi. İşte tam da böyle bir durumda 
hakikat, faillerin doğrudan yargılanmasını değil ama kayıpların akıbetinin 
ortaya çıkarılmasını ve sorumluların bulunmasını sağlayan bir talep olarak 
öne sürülmeye başlandı.

1998 yılında Arjantin Federal Mahkemesi önünde hakikat yargılamaları 
(Juicios por la Verdad) olarak adlandırılan stratejik bir süreç başladı. Bu süreç, 
Arjantin’deki askeri diktatörlük sırasında binlerce insanın kaybedilmesine 

Universidad Catolica del Peru. s. 36.
[12] La Ley N° 24.952, Deróganse las Leyes Nros. 23.492 y 23.521. (Publicada en el 

Boletín Oficial del 17.04.1998 N° 28879)
[13] La Ley N° 25.779, Decláranse insanablemente nulas las Leyes Nros. 23.492 y 23.521. 

(Publicada en el Boletín Oficial del 03.09.2003 N° 30226).
[14] PICCONE, Maria Veronica (2017). La Democracia Como Desafío. İçinde Democracia 

y dictadura Aproximación histórico-constitucional y política en perspectiva de derechos 
humanos, Ramón Torres Molina y María Verónica Piccone (coordinadores). Edulp: 
Buenos Aires. s. 50.

[15] La Ley Nº 23.492, Ley de Punto Final (Publicada en el Boletín Oficial del 23.12.1986 
N° 26058).

[16] La Ley Nº 23521 Ley de Obediencia Debida (Publicada en el Boletín Oficial del 
09.06.1987 N° 26155).
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ve ardından ölümüne yol açan koşulları ve olayları netleştirmeyi amaçlayan, 
cezai etkisi olmayan bir süreçti.[17] Bu süreç gösterdi ki, ailelerin kayıplarının 
akıbetlerini ve toplumun da yaşananları bilme hakkı, yalnızca kişisel bir 
onarım veya toplumsal bir hafıza oluşturmak için değil, benzer durumların 
gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için de önemli bir anlam taşıyordu.

Hakikat yargılamaları işte tam da yukarıda bahsedilen hukuki imkânsızlıklar 
içinde, bir alternatif sayılabilecek biçimde, mevcut duruma sonra veren bir 
hareket olarak doğdu. Hakikat yargılamaları, hem 1990’larda hüküm süren 
unutma kültürü hem de af yasaları nedeniyle ceza davaları önünde 2003’e 
kadar devam eden engellere bir karşı çıkış olarak yaratılan kendine özgü sui 
generis bir yöntemdi. Bu yöntem ilk olarak, o dönemde yürürlükte olan 
ve adalete başvurmaya imkan vermeyen af yasalarının yarattığı engellerin 
üstesinden gelme amacını taşıyordu. Böylece kaybedilenlerin ailelerine, 
devletten kaybedilenlere ne olduğunu araştırmasını talep etme imkanı 
sağladı. Bu sebeple hakikat yargılamalarının o dönemde, ceza hukuku 
hakimlerinin görevinin cezalandırıcı değil tamamen ifşa edici olduğuna dair 
yeni bir kavrayış sunduğu da söylenebilirdi. Bu özel strateji ile istenen, ağır 
insan hakları ihlalleriyle suçlananların hüküm giymesi ve mahkum olması 
değildi. Bunun yerine, olayların tespiti ve açıklığa kavuşturulması yoluyla 
mağdurların akıbetine dair bilginin ortaya çıkarılması ve olgusal hakikatin 
yasal olarak tanınmasıydı.[18] Mağdurlar veya mağdur aileleri yakınlarının 
başına ne geldiğini, bunu kimin yaptığını, hangi koşullarda yapıldığını ve 
eğer ölmüşse bedeninin nerede olduğunun araştırılmasını talep ediyordu. 
Böylelikle hakikat bir talep olarak öne sürülmeye başlandı.

Emilio Mignone ve Alejandra Lapaco[19] davaları Arjantin’de hakikat 
yargılamalarının önünü açan ilk iki davaydı. Davacıların iki hedefi vardı. 
İlk olarak, mahkemenin, yas hakkı ile birlikte, vazgeçilmez bir insan hakkı 
olarak ortaya koydukları hakikat hakkının korunmayı garanti altına almasını; 

[17] ABREGÚ, Martín (1996). La tutela judicial del Derecho a la Verdad en Argentina. 
En: Revista IIDH.Vol. No 24. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Derechos. 11-47. s. 15.

[18] GARIBIAN, Sévane (2014). Ghosts Also Die: Resisting Disappearance through the 
‘Right to the Truth’ and the Juicios por la Verdad in Argentina,Journal of International 
Criminal Justice, Volume 12, Issue 3, July 2014, Pages 515–538. s. 518.

[19] La lucha por el derecho, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires: 
Siglo XXI, Primera edición, 2008, s.223-233.
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ikinci olarak da son diktatörlük dönemindeki yapılanmanın nasıl işledi-
ğini kavramayı ve ispat etmeyi sağlayacak delillerin ortaya çıkartılmasını 
amaçlıyorlardı.[20] Hakikat yargılamaları çerçevesinde ceza mahkemelerinin 
görevinin suçluyu yargılamak değil hakikati ortaya çıkarmak amacıyla–uygun 
cezayı belirlemek için gerekli bir ön hazırlık olarak değil kendi içinde bir 
amaç olarak–etkili soruşturmayı gerçekleştirmek olduğunu iddia ettiler.[21] 
Başta Federal Mahkeme her iki davacının taleplerini de kabul etti. Ancak 
Kara Kuvvetleri Karargahının, yargı organının böyle bir bilgiyi isteme ehli-
yetinin olmadığını savunarak gözaltına alınarak kaybedilenlerin akıbetiyle 
ilgili herhangi bir bilgi vermeyi reddetmesinden sonra Mahkeme, kararından 
birdenbire vazgeçti. Alejandra Lapaco’nun annesi Carmen Aguiar de Lapaco 
Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu’na bir şikâyet dilekçesi yazarak 
hakikat hakkının engellendiğini savundu.[22] Komisyon 15 Kasım 1999 
tarihinde dostane çözüme ulaştı ve Arjantin devleti hakikat hakkını tanıya-
cağının ve güvence altına alacağının teminatını verdi. Bu karar, anlaşmaya 
göre, kaybedilen kişilerin akıbetini ortaya çıkarmaya yarayacak mümkün 
olan her tür yöntemin uygulanacağı anlamına geliyordu.[23]

Arjantin’deki hakikat mücadeleleri her ne kadar Plaza de Mayo Anneleri-
nin[24] ilk kez 30 Nisan 1977 tarihinde Buenos Aires’teki hükümet binasının 

[20] GARIBIAN, Sévane (2014). Ghosts Also Die: Resisting Disappearance through 
the ‘Right to the Truth’ and the Juicios por la Verdad in Argentina,Journal of 
International Criminal Justice, Volume 12, Issue 3, July 2014, Pages 515–538. 
s. 521-524. PICCONE, Maria Veronica (2017). La Democracia Como Desafío. 
İçinde Democracia y dictadura Aproximación histórico-constitucional y política en 
perspectiva de derechos humanos, Ramón Torres Molina y María Verónica Piccone 
(coordinadores). Edulp: Buenos Aires.

[21] ABREGÚ, Martín (1996). La tutela judicial del Derecho a la Verdad en Argentina. 
En: Revista IIDH.Vol. No 24. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Derechos, 11-47. s16-17.

[22] Carmen Aguiar De Lapacó/Argentina, N° 12.059, 29 de febrero de 2000, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

[23] ANTKOWIAK, Thomas M. (2002). Truth as Right and Remedy in International 
Human Rights Experience. Michigan Journal of International Law. Vol. 23:977, 
Summer 2002, 997-1013. s.983

[24] Plaza de Mayo, İspanyolca’da Mayıs Medyanı anlamına gelmektedir. Madres de Plaza 
de Mayo yanı Mayıs Meydanı Anneleri olarak adlandırılmalarının sebebi hakikat 
talebini hükümet binasının tam önünde bulunan ve aynı adla adlandırılan medydanda 
dile getirmelerinden kaynaklanmaktadır. 
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önünde bulunan meydanda hakikat talebini dile getirmeleri ile başlasa da 
uzunca bir süre Videla, Viola, Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la 
Rúa ve Duhalde yönetimlerinde cezasızlık politikaları sürdürülmüştü. Fakat 
2001’deki hükümet değişikliği bu cezasızlık döngüsünün sürekliliğini bozdu 
ve Arjantin toplumu için yeni bir dönem başladı.[25] Kirchner Hükümeti hem 
yargılamaların süreklilik kazanması hem de Arjantin’de hafıza politikalarının 
kamusal alanda yürütülmesi için somut adımlar attı. Bu adımların bir kısmı 
hafıza mekanlarının ve hakikat komisyonlarının kurulmasıydı.

2. Hakikat Komisyonları

Hakikat hakkının ortaya çıktığı koşulları açıklamak anlamında Arjantin 
örneği özel bir öneme sahiptir. Çünkü sorunu ve hakikat hakkı kavramının 
gerçeği bilmek için toplumsal bir talep olarak ortaya çıktığı ve pekiştirildiği 
süreci tüm detaylarıyla yansıtmaya izin verir. Bununla birlikte uluslararası 
arenada benzer olayları yaşayan ve gerçeklerin açığa çıkarılmasını amaçlayan 
farklı ülkeler de vardır. Bu benzer süreçler, hakikat talebi aracılığıyla sadece 
gerçeklerin açığa kavuşturulmasını değil aynı zamanda, çeşitli örgütlerin 
cezasızlığa karşı ve insan haklarının korunması için yürüttüğü mücadele-
lerinin, yaptığı çalışmalarının ve hala hakikat arayışını sürdüren çabaları-
nın da sentezidir.[26] Dünyadaki ilk örneğinin Arjantindeki CONADEP 
olduğu[27] ve hakikat komisyonları olarak adlandırdığımız[28] bu örgütlerin 

[25] HOROWICZ, Alejandro (2013). Las Dictaduras Argentinas, Historia de una 
frustración nacional. Buenos Aires: Edhasa. s. 340.

[26] MARIÑO, Agustín Grández (2012). El Derecho a la Verdad como Norma Jurídica 
en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tesis Publicada. Lima, Pontificia 
Universidad Catolica del Peru. s. 55

[27] HAYNER, Priscilla B. (2011) Unspeakable Truths Transitional Justice and the 
Challenge of Truth Commissions, New York: Routledge, Second Edition, 27-45. s. 
10.

[28] Aslında bu hakikat komisyonları birçok isim altında da kurulmuştu. Örneğin, 
Arjantin, Uganda ve Sri Lanka’da “kayıplar için komisyon”; Ekvador, Haiti, Mauritius, 
Paraguay ve Togo’da “hakikat ve adalet komisyonu”; Kenya’da bir “hakikat, adalet ve 
uzlaşma komisyonu”; Guatemala’da bir “tarihi aydınlatma komisyonu”; ve Güney 
Afrika, Şili, Peru ve diğer ülkelerde “hakikat ve uzlaşma komisyonları” vardı. Diğerleri 
Almanya, El Salvador, Çad, Timor-Leste, Güney Kore, Fas ve başka yerlerdeki 
hakikat komisyonlarıdır. Bu çeşitli organlar arasında çok ortak nokta olsa da, spesifik 
soruşturma yetkileri, her ülkenin ihtiyaçlarını, imkanlarını ve politik gerçeklerini 
yansıttıkları oranda önemli farklılıklar da göstermiştir. HAYNER, Priscilla B. (2011) 
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en bilinenlerinden bazıları Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 
(1995), Guatemala Tarihi Aydınlatma Komisyonu (1997), Peru Hakikat ve 
Uzlaşma Komisyonu (2001), Timor-Leste Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 
(2002), Fas Eşitlik ve Uzlaşma Komisyonu (2004)’dur.[29]

Kısaca açıklamak gerekirse“Bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, gerçek 
anlamıyla bir iyileşme ve uzlaşma sağlamak amacıyla, faillerin cezasız 
bırakılmasının önüne geçmek, şiddet döngüsünü kırmak, insan hakları 
ihlallerinin hem mağdurlarının, hem de faillerinin kendi hikayelerini 
anlatabilmeleri için bir forum oluşturmak ve geçmişin net bir resmini elde 
etmek için kurulur.”[30]

Hakikat komisyonlarını herhangi bir insan hakları örgütünden ayıran 
temel noktalar vardır. Buna göre resmi olarak devlet tarafından yetkilen-
dirilen geçici bir organlar olan hakikat komisyonları, devam eden olaylar 
yerine geçmişe odaklanır, tekil olayları değil belli bir süre boyunca meydana 
gelen sistematik olayları araştırır, etkilenen kişilerle doğrudan ve geniş bir 

Unspeakable Truths Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 
New York: Routledge, Second Edition, 27-45. s.12.

[29] Latin Amerika’da kurulan hakikat komisyonlarının bazıları ise şunlardır: Arjantin’de 
Kişilerin Kaybedilmesine İlişkin Ulusal Komisyon (1983); Bolivya’da Zorla Kaybedilmiş 
Kişileri Araştırma Komisyonu (1982); Brezilya’da Siyasi Ölü ve Kayıplara İlişkin Özel 
Komisyon (1995) ve Adalet Bakanlığı Af Komisyonu (2001) ve Ulusal Hakikat 
Komisyonu (2011); Şili’de Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (1990) ve Siyasi 
Hapis ve İşkenceye İlişkin Ulusal Komisyon (2003); Kolombiya’da Ulusal Tazminat ve 
Uzlaşma Komisyonu (2005) ve Tarihsel Hafıza Merkezi (2011); Ekvator’da Hakikat 
ve Adalet Komisyonu (1996) ve Hakikat Komisyonu (2007); El Salvador’da Hakikat 
Komisyonu (1992); Granada’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (2001); Guatemala’da 
Guatemala Halkının Uğradığı Geçmiş İnsan Hakları İhlalleri ve Şiddet Eylemlerinin 
Açıklığa Kavuşturulması İçin Komisyon (1997); Haiti’de Ulusal Hakikat ve Adalet 
Komisyonu (1995); Honduras’a Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (2009); Panama’da 
Hakikat Komisyonu (2001); Paraguay’da Hakikat ve Adalet Komisyonu (2003); 
Peru’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (2000); ve Uruguay’da Kayıp Kişilerin 
Durumu ve İhlale Yol Açan Eylemlere İlişkin Parlamento Araştırma Komisyonu 
(1985) ve Barış için Komisyon (2000). Derecho A La Verdad En Las Américas, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 
agosto 2014, parag. 177. 

[30] The Government Of The Republic Of Sierra Leone And The Revolutionary United 
Front Of Sierra Leone (Ruf/Sl), Art. XXVI/1, 1999.
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biçimde ilgilenir, deneyimler hakkında bilgi toplar ve elde ettiği verileri bir 
raporla sonuçlandırma amacını taşır.[31]

Hakikat komisyonlarınca yürütülen süreçler aslında geçiş dönemi adaleti-
nin çeşitli durumlarında uygulanan yargısız süreçlerdir. Tek başlarına, cezai 
bir yaptırım tesis etmezler, bunun yerine geçmişte yaşanan insan hakları 
ihlalleriyle ilgili gerçekleri aydınlatmak, hesap verebilirliği teşvik etmek, 
delilleri korumak, failleri açığa çıkarmak ve geçmişle yüzleşme konusunda 
somut tavsiyeler vermek gibi işlevleri vardır. Kişisel ve toplumsal hikayeleri, 
tanıklıkları arşivleyerek hafızanın korunmasında ve aktarılmasında etkin 
bir rol oynarlar. Bu ihlallerin tarihsel kayıtlarının korunmasının yanı sıra 
mağdurların tanınması ve anılması yoluyla mağdurlara saygınlık kazandırıl-
ması, hukukun üstünlüğüne saygı duyulmasının sağlanması, insan haklarına 
saygı kültürün kazandırılması ve sürdürülmesi için gerekli önlemleri alırlar. 
Dolayısıyla hakikat hakkının özünü oluşturan gerçeklerin elde edilmesi ve 
açığa çıkarılmasında kilit rol oynarlar.

II. HUKUKİ BİR NORM OLARAK HAKİKAT

Ortaya çıkan ve hızla gelişmekte olan toplumsal niteliğine rağmen, hakikat 
hakkı, mağdurlara ve topluma, geçmişte yaşanmış ağır ve sistematik insan 
hakları ihlallerine ilişkin gerçekleri ve koşulları hakkında devletin bilinen her 
şeyi açıklama yükümlülüğü olarak tanımlanabilir. Bu yükümlülük işkence, 
soykırım, zorla kaybedilme, savaş suçlar ve ya insanlığa karşı suçlar gibi en 
ağır suçlardan oluşan toplu veya sistematik insan hakları ihlallerinin varlı-
ğını öngörmektedir. Aynı şekilde, bu yükümlülük, siyasi şiddetin bitmesi, 
düşmanlıkların sona ermesi veya diktatörlük rejiminin düşmesiyle başlayan 
geçiş adaletinin sağlanması bağlamında da ortaya çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunda belirtildiği gibi, geçiş 
adaleti bir toplumun hesap verilebilirliğini sağlayan, adalete hizmet eden, 
uzlaşmayı sağlayan tüm süreç ve mekanizmaları içerir. Bunlar, tazminatlar, 
hakikat arayışı, reformlar gibi hem adli hem de adli olmayan mekanizmaları 
kapsayabilir.[32] Bu noktada, hakikat hakkının, böyle bir hakkın uluslararası 

[31] HAYNER, Priscilla B. (2011) Unspeakable Truths Transitional Justice and the 
Challenge of Truth Commissions, New York: Routledge, Second Edition, 27-45 s. 
12-13.

[32] United Nations Report of the Secretary-General, The rule of law and transitional 
justice in conflict and post-conflict societies, S / 2004/616, 23 Ağustos 2004, parag. 8.
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hukukta mevcut olması durumunda, uluslararası ceza hukukunun hedeflerine 
stratejik bir şekilde müdahale edebileceği, belki de barışı yeniden sağlama 
ve sürdürme amacını da içerdiği unutulmamalıdır. [33]

Bununla birlikte hakikat hakkı, sadece kamuya açık kayıtlara veya genel 
olarak bilgiye erişim hakkına ilişkin değildir. Devletten, kanıtları araştırmak 
ve toplamak için sürekli bir çaba sarf etmesi, bu açıdan da pozitif yüküm-
lülükler alması beklenir. Kısacası, en fazla çeyrek yüzyıllık tarihi içerisinde 
hakikat hakkı, en net haliyle, şunların ortaya çıkarılmasını içermektedir:

•	 İhlalleri gerçekleştiren kişilerin, faillerin kimliği

•	 İhlallere yol açan sebepler ve ihlallerin sonuçları

•	 İhlallerin gerçekleştirildiği koşullar

•	 İhlallerle ilgili olaylar ve olgular

•	 Zorla kaybetme söz konusuysa mağdurların akıbeti ve yeri

Tüm bu önemli niteliklerine rağmen hakikat hakkını açıkça düzenleyen 
bir sözleşme veya uluslararası bir anlaşmanın bulunmaması ise gerçekten 
dikkat çekicidir. Bununla birlikte, hakikat hakkı kavramı her ne kadar yeni 
bir kavram olsa da uluslararası belgelerde, sözleşmelerde, mahkeme karar-
larında dolaylı da olsa yer almaktadır.

1. Uluslararası Belgelerde Hakikat Hakkı

Hakikat hakkı, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda ortaya çıkışından 
itibaren kendisine yasal olarak belirsiz bir statü edindi. Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Konseyi tarafından devredilemez ve özerk[34] bir hak olarak 
ilan edilmesine rağmen bazı uluslararası otoriteler tarafından bu hak, henüz 
uluslararası bir sözleşmeyle açık ve tartışmasız bir şekilde geçerli kılınmamış 
ve bir norm olarak yerleşmemiştir. Bu sebeple yeni geliştirilmekte olan bir 
ilke olarak da görülebilmektedir. Bununla birlikte hakikat hakkı herhangi 
bir hukuki belgede açıkça ve net olarak bulunmadığından, onu örf-adet 

[33] NAQVI, Yasmin (2006). The Right to Truth in International Law: Fact or Fiction?, 
International Review of the Red Cross, Volume 88, No. 862, June 2006. 245-273. 
s.248. 

[34] United Nations Human Rights Council: Report of the Office of the High 
Commissioner for Human Rights, Right to Truth, 7 June 2007, A/HRC/5/7
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hukukunda bir hak veya genel bir hukuk prensibi olarak kategorize eden 
görüşler de vardır.[35]

Tekrar hatırlatmak gerekirse henüz bunu tam anlamıyla ve özel olarak 
içeren bir sözleşme olmasa da kayıpların akıbetinin bildirilmesine ilişkin 
yükümlülüğün ilk olarak 1949 Cenevre Sözleşmesi’nin Ek 1 Protokolü’nün 
32 ve 33. maddelerinde[36] yer aldığı söylenebilir. İnsancıl hukuk ilkeleri, 
çatışmaların bitmesinin ardından devletlerin kayıp kişiler hakkında bir-
birlerini bilgilendirmeleri gerektiğini söylemektedir. Savaş hukukundaki 
bu düzenlemeden sonra, özellikle Latin Amerika’nın çeşitli ülkelerinde ve 
aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde, askeri diktatörlük ve iç savaş 
gibi durumlarda zorla kaybetme, işkence, öldürme gibi ağır insan hakları 
ihlallerinin yaşanması ve bu ihlaller hakkında bilgi talep edilmesi hakikat 
hakkının daha da geniş bir yorumuna yol açmıştır.[37]

1992 tarihli Kişilerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair 
Bildirge ve 2006 tarihli Herkesin Zorla Kaybetmelere Karşı Korunması Hak-
kında Uluslararası Sözleşme’nin hakikat hakkına ilişkin önemli belgelerden 
ikisi olduğu söylenebilir. Sözleşme devlete mağdur yakınları, temsilcileri 
ve avukatları gibi ilgili kişilere birtakım asgari bilgiler sağlama konusunda 
yükümlülükler vermektedir. Mağdurun olayların gerçekleştiği koşulları, 
yapılan soruşturmanın durumunu ve sonuçlarını ve kaybolmuş kişinin 
akıbetini bilme hakkı olduğu belirtilmektedir. Bu yükümlülük, kaybedilen 

[35] NAQVI, Yasmin (2006). The Right to Truth in International Law: Fact or Fiction?, 
International Review of the Red Cross, Volume 88, No. 862, June 2006. 245-273. 
s.254.

[36] Madde 32–Genel ilke
İşbu Bölümün uygulanmasında, yüksek âkit Tarafların, çatışmanın Taraflarının ve 
Sözleşmeler ile İşbu Protokolde belirtilen uluslararası insani örgütlerin faaliyetlerini, 
öncelikli olarak, ailelerin yakınlarının akıbetini bilme hakkı yönlendirir.
Madde 33–Kayıp kişiler
1. Koşullar elverdiği anda ve en geç etkin muhasamatın sona ermesinden itibaren, 
çatışmanın her bir Tarafı, kaybolduğu hasım bir Tarafça rapor edilen bildirilen 
kişileri arayacaktır. Söz konusu hasım Taraf, bu aramaları kolaylaştırmak için söz 
konusu kişilere ilişkin tüm faydalı bilgileri iletecektir. (...) 12 Ağustos 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları: 42, İstanbul, s. 202-203

[37] NAQVI, Yasmin (2006). The Right to Truth in International Law: Fact or Fiction?, 
International Review of the Red Cross, Volume 88, No. 862, June 2006. 245-273.s. 
249.
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kişinin akıbeti ile ilgili durum açıklığa kavuşuncaya kadar araştırmayı sür-
dürme zorunluluğunu da saklı tutmaktadır.[38] Bildiri de zorla kaybetme 
eylemini gerçekleştirenlerin işledikleri suçun, kayıp edilen kişilerin durumu 
ve yeri hakkında bilgi verilmedikçe ve bu gerçek açıklığa kavuşturulmadıkça 
devam eden bir suç olarak kabul edileceğini söylemektedir.[39] Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 18 Şubat 2005 tarihli raporu ise 
bu yükümlülüklere bir katkı yaparak hakikatin bilinebilmesi için devletin 
elindeki belgeleri ve arşivleri koruması gerektiğine de değinmiştir.[40]

Hakikat hakkına ilişkin devletin yükümlülüklerini düzenleyen bu bel-
gelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 2005 tarihli 
ve “Hakikat Hakkı” başlıklı kararıyla bu hakkı bir insan hakkı olarak 
onaylamıştır.[41] Daha sonra 2007 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Konseyi, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden hakikat hakkının iyi uygu-
lamalarına ilişkin bir rapor hazırlamasını talep etmiştir. Rapor, ağır insan 
hakları ihlallerinde hakikat hakkının, devletin insan haklarını koruma ve 
garanti etme, ihlal halinde etkin soruşturma yürütme ve etkili tazmin ve 
telafi sağlama görevi ve zorunluluğu nedeniyle, dokunulamaz ve otonom 
bir hak olduğu sonucuna varmıştır.[42] 9/11 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı 
ile de ifade edildiği şekliyle hakikat hakkı devletler için bağlayıcı özerk bir 
insan hakkı olarak değerlendirilmelidir.[43]

[38] United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearances, A/RES/47/133

[39] Bildirgenin giriş kısmında şu hususlar geçmektedir: “...Herhangi bir mağdurun 
zorla kaybedilmeyle ilgili gerçekleri bilme, kaybolan kişinin akıbetini öğrenme ve 
bu konularda bilgi araştırma, alma ve edinme hak ve özgürlüğünü teyit ederek, 
...” International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance, United Nations General Assembly, A/RES/61/177

[40] United Nations Economic and Social Council, Impunity Report of the independent 
expert to update the Set of Principles to combat impunity, Diane Orentlicher, E/
CN.4/2005/102, 18 February 2005, parag 19.

[41] Human Rights Resolution 2005/66: Right to Truth, UN Commission on Human 
Rights, 20 April 2005, E/CN.4/RES2005/66

[42] The reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the right to the truth (E/CN.4/2006/91, A/HRC/5/7)

[43] United Nations Resolution 9/11. Establishment of the Mechanism for the Review 
of the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime and the Protocols thereto.
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Şüphesiz ki hakikat hakkına ilişkin ifadeler içeren belgeler bunlarla sınırlı 
değildir. Her ne kadar yeni bir kavram olarak ortaya çıkmış olsa da diğer 
birçok temel insan hakkı ile birlikte yorumlanabiliyor olması bu hakkın 
birçok uluslararası belgede yer almasını sağlamıştır. Bütün bu belgeler, bu 
hakkın ancak çeşitli ulusal ve uluslararası mekanizmalar, yargısal ya da yargısal 
olmayan yapılar (hakikat yargılamaları/hakikat ve uzlaşma komisyonları/
inceleme komisyonları vb.) tarafından güvence altına alınabilir olduğunu ve 
devletlerin bu hakkı uygulama araçlarını seçme özgürlüğüne sahip olduğunu 
kanıtlamaktadır.[44]

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna-Hersek İnsan Hak-
ları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle Amerikalılar 
Arası İnsan Hakları Mahkemesi kararları hakikat hakkının tanımlanmasına, 
çerçevesinin oluşturulmasına içtihatlar yaratarak katkıda bulunmuştur. Bu 
hakkın, mahkemeler tarafından değerlendirilmesi her ne kadar yas hakkı, 
özel hayata saygı hakkı, adalete erişim hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı 
gibi başka haklar aracılığıyla yapılmışsa da aslında örtülü olarak tanındığı 
söylenebilir.

2. Uluslararası Mahkeme Kararları

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, Velásquez Rodriguez (1988); 
Barrios Altos (2001); Bámaca Velasquez (2002); Myrna Mack Chang (2003) 
ve benzeri kararlarıyla mahkemenin bu hak kategorisindeki önemli içtihat-
larını oluşturmuştur.

Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda, aile gibi mağdurların 
yakınları dahil olmak üzere toplumdaki herkesin gerçekleri bilme hakkı 
vardır[45]. Hakikat hakkı mümkün olan en kısa sürede temin edilmeli; 
devlet, gerekli tedbirleri sağlamalı, makul bir sürede geçmişteki olayları 

[44] GARIBIAN, Sévane (2014). Ghosts Also Die: Resisting Disappearance through the 
‘Right to the Truth’ and the Juicios por la Verdad in Argentina,Journal of International 
Criminal Justice, Volume 12, Issue 3, July 2014, Pages 515–538. s. 529.

[45] Sentencia Corte IDH 25/11/2003, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, serie 
C No 101, § 274; Sentencia Corte IDH 3/11/1997, Caso Castillo Páez vs. Perú, 
serie C No 34, § 90; Sentencia Corte IDH 24/11/2010, Caso Gomes Lund y Otros 
(Guerrilla de Araguaia) vs. Brasil, serie C No 219, § 201 y 211.
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aydınlatacağını garanti etmelidir[46]. Kayıp kişilerin akıbeti hakkında belirsiz-
lik sürdüğü müddetçe bu tür olayları araştırma zorunluluğu da devam eder. 
Bu tür suçlardan bireysel olarak sorumlu olanların belirli şartlar altında yasal 
olarak cezalandırılamadıkları varsayımsal durumda bile, devlet, mağdurların 
akıbetiyle ilgili, öldürüldülerse bedenlerinin nerede olduğuna dair yakınlarına 
bilgi vermek için tüm imkânlarını kullanmak zorundadır[47]. Hakikat hakkı, 
kurbanların akıbetini ve bedenlerine ait kalıntılarının yerini bilme hakkını[48], 
olayların açıklığa kavuşturulmasına ilişkin tıbbi kayıtları bilme hakkını[49] da 
içerir. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için devlet tarafından en uygun 
mekanizmaların benimsenmesini gereklidir, ancak böylece bu hak mümkün 
olan en eksiksiz şekilde tarihsel gerçeğin açığa çıkarılmasını sağlar[50].. Ayrıca 
bu hak mağdurlara önemli bir giderim yolu olarak tazminat da sağlar[51]. 
Bu hak devredilemez ve geçilmez bir haktır.[52] Hakikati bilmek toplum ve 
bütün insanlığı etkiler[53], bu sebeple hiçbir müzakere bu ağır insan hakları 
ihlallerine karşı cezasızlık sonucunu doğuramaz.[54]

[46] Sentencia Corte IDH 18/09/2003, Caso Bulacio vs. Argentina, serie C No 100, § 
114; Sentencia Corte IDH 25/11/200, Caso Bámaca-Velásquez vs. Guatemala, serie 
C No 70, § 197.

[47] Sentencia Corte IDH 25/11/2003, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, serie 
C No 101, § 72.

[48] Sentencia Corte IDH 22/09/2009, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, serie No C 202, 
§ 118.

[49] Sentencia Corte IDH 22/11/2007, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador, serie 
No C 171, § 52.

[50] Sentencia Corte IDH 11/05/2007, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Ecuador, 
serie No C No 163, § 195.

[51] Sentencia Corte IDH 27/02/2002, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, serie C No 92, 
§ 114.

[52] Sentencia Corte IDH 28/11/2005, Caso Blanco Romero y Otros vs. Venezuela, Serie 
No C 138, § 62.

[53] Sentencia Corte IDH 25/11/2003, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, serie 
C No 101, § 274.

[54] Sentencia Corte IDH 22/02/2002, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, serie C No 92, 
§ 274.
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Devlet hakikat hakkını tanımalı ve kamusallaştırmalı[55]; gerekli tedbirleri 
almalı[56]; mağdurlar, aileler ve toplum için gerekli onarımı gerçekleştirmeli[57]; 
bu hakkın korunması ve temini için hukuki reformlar yapmalı[58]; toplumu 
bilinçlendirmenin bir yolu olarak da eğitim araçlarını yaygınlaştırmalıdır[59].

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de her ne kadar açıkça yer almasa 
da hakikat hakkı açısından önemli kararları bulunmaktadır. Mahkeme, 
askeri müdahale sonrası birçok insanın öldürüldüğü veya hapse atıldığı ve 
bölgenin kuşatma alınıp akrabalarına ulaşmasının imkansız hale getirildiği 
koşullar göz önüne alındığında mağdurların yaşadığı belirsizlikler onlara 
yönelik bir kötü muamele oluşturur. Kamu makamlarının kaybolan kişiyi 
bulma çabaları ve bu çabalara makamların cevapları önemlidir. Mağdur 
ve mağdurların acılarının sürmesinin temelinde, kaybolma değil, yetkili 
makamların bu duruma verdiği tepkiler ve takındığı tavır yatmaktadır.[60]. 
Bununla birlikte doğru ve güvenilir bilgilerin kayıtlara geçirilmesi, keyfi 
gözaltılara karşı vazgeçilmez bir güvence sağlamaktadır, bu sorumluluğun 
yerine getirilmemesi ise özgürlüğün kısıtlanmasından sorumlu olanların 
gözaltındaki kişinin akıbeti konusunda hesap vermekten kaçmalarına yol 
açmaktadır.[61]

[55] Sentencia Corte IDH 4/09/2012. Caso Comunidad de Río Negro vs. Guatemala, 
Serie No C 194, § 250.

[56] Sentencia Corte IDH 29/07/1988. Caso Velásquez Rodríguez con Honduras, Serie 
No C 04, § 181.

[57] Sentencia Corte IDH 28/11/2005, Caso Blanco Romero y Otros vs. Venezuela, Serie 
No C 138, § 62.

[58] Sentencia Corte IDH 11/05/ 2007, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Ecuador, 
serie No C 163, §193,194 y 195.

[59] Sentencia Corte IDH 22/02/2002, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, serie No 
C 77, § 76.

[60] Judgement ECHR 10/05/2001, Cyprus v. Turkey, Appl. No: 2578194, § 155-156.
[61] Judgement ECHR 10/05/2001, Taş v. Turkey, Appl. No:24396/94, 14/11/2000; 

Kurt v. Turkey, Appl: No: 24276/94, 25/05/1998.
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SONUÇ

Hakikat hakkının ortaya çıkışı, gelişimi ve hukuki kaynaklarına bakıl-
dığında bu hakkın bireysel ve toplumsal olarak iki yönünün bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu hakkın bireysel mahiyeti mağdur yakınları için kişi-
sel, olaya özgü, tekil nitelikte ve hukuk mekanizmaları veya insan hakları 
organlarınca belirlenen bir giderim ve onarım yolu olmasıdır. Aynı hakkın 
toplumsal yönü ise sistematik ve kitlesel insan haklarının ihlalinden sonra 
kurulan hakikat komisyonlarının ya da uluslararası örgütlerin çalışmalarıyla 
toplumsal bir hafızanın oluşturulma çabasıdır.[62]

Her ne kadar mahkeme kararlarında dolaylı olarak hakikat hakkı tanısa 
da hakikat hakkının başka hakların içinden bir yorum yoluyla çıkarılması 
yeterli değildir.[63] Bu hak sahip olduğu önem itibarıyla temel, devredilemez, 
bağımsız bir hak olarak tanınmalıdır. Çünkü hakikat hakkı bireylerin ve 
toplumun hayatında onarıcı olmakla birlikte kurucu da bir nitelik taşır.

Bu çalışmanın sonucunda hakikat arayışının devam ettiğinin tekrar 
hatırlatılması önemlidir. Çünkü bu arayış yalnızca kayıp insanların beden-
lerini arayan mağdur yakınlarına özgü değildir. Bugün hala Arjantin’de 
askeri diktatörlük döneminde doğan çocukların akıbeti araştırılmaktadır. 
Bu çocuklardan biri de annesinin zorla kaybedildiği 1977 yılında doğan ve 
ailesinden kaçırılan Adriana’ydı. Plaza de Mayo Büyükanneleri (Abuelas 
de Plaza de Mayo) tarafından 40 yaşındayken bulunan Adriana’nın askeri 
diktatörlük döneminde kaybedilen annesinden kaçırıldığı ve başka insanlara 
verildiği yapılan bir dizi araştırma ve tıbbi testler sonucu 5 Aralık 2017’de 
açıklandı. Yapılan basın açıklamasında konuşan Adriana, bu çalışmanın 
hakikatin kurucu bir nitelik olduğu inancını ortaya şu sözleriyle koymuştu: 
“Bütün bilmece çözüldü, hayatım tamamlandı. Bu sefer yapamadılar. Sevgi 
nefreti yendi.”

[62] NAQVI, Yasmin (2006). The Right to Truth in International Law: Fact or Fiction?, 
International Review of the Red Cross, Volume 88, No. 862, June 2006. 245-273. 
s. 260.

[63] ROJAS,Gerardo Bernales (2016). El derecho a la verdad, Estudios Constitucionales, 
Año 14, No 2, 2016, pp. 263-304; s. 282-286
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Bir Şiddet Biçimi Olarak  
Gömülme Hakkının İhlali

Av. Ezgi DUMAN
İstanbul Barosu

Öz

Bu çalışmanın amacı gömülme hakkını insan hakları felsefesine eleştirel 
yaklaşım bağlamında incelemektir. Bu çerçevede, insan haklarının evren-
selliği, gömülme hakkının somut tezahürleri üzerinden soruşturmaya tabi 
tutulacaktır. Kimin yasının tutulabileceğine karar verme yetkisini elinde 
toplamış olan siyasi iktidar ile insan haklarının ilişkisi eleştirel yaklaşımlar 
aracılığıyla tartışılacaktır.

Ölüm nihai olarak kesin ve geri dönüşsüz olması hasebiyle bir canlının 
başına gelebilecek en aleni, net ve eşitlikçi hakikat. Fakat aynı eşitliği ve 
evrenselliği ölüm zamanları, şekilleri ve ölüye yapılan muamele söz konusu 
olduğunda görmek mümkün değil.

Görünürde insanlar onur sahibi varlıklar olarak eşit ve aynı haklara sahip. 
Antigone’ye atıfla da sıkça belirtildiği gibi hiçbir beşeri hükümranlığın önüne 
geçemeyeceği bir tabii hak kategorisi var. Zira herkes insan olmanın onuruna 
şayan şekilde yaşamalı, ölmeli ve akabinde gömülmeli; muktedir, bazı alan-
lara dokunmamalı. Ancak gerçeklere bakıldığında hiç de böyle olmadığını, 
ölüm mefhumunun herkesi aynı hal, şart ve zamanda bulmadığını görmek 
mümkün. 3 yaşında kıyıya vurarak hayatını kaybeden Aylan Kürdi’yle 
başka bir insanı eşit sayamayız. Zira eşitlikçi bir toplumda yaşamıyoruz ve 
bu sebeple Costas Douzinas’ın belirttiği gibi insan hakları somutlaşınca ve 
böylece somut kategoriler, farklılıklar karşımıza çıkınca, hakiki dünyayla 
evrensel insan hakları anlayışı arasındaki boşlukta Aylanlar farklı ölmekte.

Sadece yaşam ve ölümün ön günü değil, ölüm sonrası da aynı yarılma-
dan nasibini alıyor. Ölüm dünyanın her yerinde aynı olsa da imgesi çağa, 
kültürlere ve nihayetinde ölenin kim olduğuna göre değişir. Kastedilen daha 
çok muktedirin ve onun tesiriyle toplumun geneline yayılmak istenen ölüm 
imgesiyle ilgili ve burada taraflı, eşitsiz bir bakış açısı söz konusu. Zira her 
ölüm ölene dair belli simgelerle çıkar karşımıza ve muktedir muktedirliğini 
bu simgenin ortaya çıkışı sırasında göstermekten imtina etmez. Ölene dair 
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bütün bir hatıratı baştan sona kendisi yaratmak, toprağın üstündeki iktidarı, 
toprağın altına yaymak ister.

Hukukun ve evrensel olduğu iddia olunan hakların bu süreçteki işleviyse 
tartışmalı. Zira kâğıtta yazana, evrensel kabullere göre herkesin yaşama 
hakkı olduğu gibi bir de gömülme hakkı var. Ölüm ve akabindeki uğurlama 
kişiye özgülüğü üst düzeyde olan, dokunulmaması gereken bir alan. Öle-
nin inancına uygun ve insan onuruna yaraşır şekilde gömülmesi ve geride 
kalanların da bu bağlama uygun veda ve seremonilerini gerçekleştirebilmesi 
cinsiyeti, sınıfı, ırkı, vatandaşlık durumu, yaşı, cinsel yönelimi ya da cinsiyet 
kimliği, siyasi kanaati, fiilleri, bedensel durumu ne olursa olsun herkesin 
hakkı. Ancak hukukun ve hâliyle hakların hayata geçirilişinin ideolojik, yani 
taraflı oluşu gömülme hakkı bağlamında da evrensellik mefhumunun hiç de 
gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Aksine, evrenselliğin değil “tarihin 
ağırlığı” gömülme hakkının üzerinde her an hissediliyor.

Hukuk muhtevası itibarıyla hakları, özgürlükleri, eşitliği içeriyor olsa da 
ilan edilişiyle devlet otoritesinin ilan edilmesine de vesile olur. İlan eden, 
yani otorite kuran olarak devlet sadece hakkı tanımanın değil ihlal etmenin, 
bu mânâda şiddet uygulamanın da yetkisini eline almış olur. İnsan hakları 
içeriğiyle muktediri sınırlasa da performatif boyutuyla muktedirin parçası ve 
meşruluk aracıdır. Hâliyle bu boyutuyla kimin yasının, nasıl tutulabileceğine 
ve ölene dair sembollere, kalan hatıraya da karar vermek isteyen muktedir 
gömülme hakkına da müdahale yetkisini eline alır/almak ister. Özellikle 
kendisine karşı tehlike, yani “lanetli”, “aykırı”, “cehenneme zümera” olarak 
gördüğü kişilerin ölümünden sonra bu yetkisini nasıl kullandığı barizdir.

Anahtar Kelimeler : İnsan Hakları, Gömülme Hakkı, Şiddet, İnsan Hakları 
İhlali, Eleştirel Yaklaşım

The Violation Of Right To a Decent 
Burial As a Form Of Violence

Abstract

This paper aims to examine the right to a decent burial in relation to the 
critique of the philosopy of human rights. In this regard, the universality 
of human rights is to be investigated in relation to the cases of burial in 
Turkey. The relationship between the political power and human rights will 
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be analysed through critical perspectives focusing on those who exercise the 
right to make the decision with respect to who is mourned and in what ways.

Keywords: Human Rights, The Right to a Decent Burial, Violence, The 
Violation of Human Rights, Critical Approache

“KREON

[…]

Eğer Polyneikes usule göre gömülürse,

hainin böyle şereflendirilmesine karşı öfkeyle karşılık verecektir şehri-
mizin halkı,

kanlar akacak ve tüm Thebai şehri Polyneikes’in cenazesi için

yakılan bir odun yığınına dönüşecektir.

Dolayısıyla sizlerden istirham ediyorum: Emirlerime karşı

gelenlere

baş eğmeyin. Onların adalet anlayışları yanlış,

ölüm ve yıkım arzusunun aldatıcı maskesi.

Kutsal bir ayin düzenlemeye kalkarlarsa da,

bilin ki tanrıları, hepimizi yıkım cümbüşünün karanlık

dipsizliğine

sürüklemek isteyen Bakkhos’tan başkası değil.

O yüzden şunu kafanıza sokun ki yas tutanın soylu yüzü-

nün ardında

Bakkhos’un çılgın sarhoş kafası var.”

(Slavoj ŽİŽEK, Antigone’nin Üç Yaşamı, çev. Erkal ÜNAL)

Başlarken: Mezalim

İstanbul’un Beyazıt semtinde, İstanbul Üniversitesi’yle Sultanahmet 
Camii arasında güzel bir yol var. İstanbul’un bazı tarihî varlıklarını bu 
cadde boyu yürürken görmek ya da ziyaret etmek mümkün. Bu tarihî 
varlıklardan biri Sultan Mahmut Türbesi. Türbe’nin bahçesi sağlı sollu, 
Osmanlı din âlimlerinin çok sayıda şatafatlı, süslü mezarlarıyla dolu. Fakat 
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giriş kapısından biraz ilerleyince farklı, diğer hepsinden ayrıksı bir mezar 
taşı hemen göze çarpar. Küçük, ziyadesiyle sade bir mezar. Bu mezar taşının 
üzerinde şöyle yazar:

“Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin, Doğum H. 760 (1359), İdamı H. 
830 (1418)”

Bir isyancının, bir “hain”in, bir idam mahkûmunun, homo sacerin, yası 
tutulamayanlardan birinin tüm diğer din âlimlerinin heybetli mezarlarının 
yanında kabristanı küçücük, ziyadesiyle sade, ayrıksı şekilde, hem tüm diğer 
din âlimlerinin yanı başında, içeride hem de bir “hain” olarak dışarıda, yani 
muammalı eşikte durur, üzerindeki idam tarihiyle birlikte.

Evveli daha fena: Osmanlı Padişahı I. Mehmed tarafından idam edilen 
Bedreddin, Serez’de toprağa verilir. 1924’te mübadele sırasında Serez’den 
Türkiye’ye göçenler, Şeyh Bedreddin’in kemiklerini de beraberlerinde geti-
rirler, fakat kemikler uzun süre Topkapı Sarayı Müzesi’nde saklanır, yani 
gömülmez. Neticede “bir hain; toprağı bile hak etmiyor”dur. Nihayet kırk 
yıla yakın bir süreden sonra, 1961 yılında kemikler defnedilir.[1] Hülasa, 
Bedreddin’in katli Osmanlı’ya, imgesini katletme girişimi de modern Türk 
Devleti’ne düşer. Demek ki devletin adı, bayrağı, yasası, başkenti değişse de 
aynı kalan şeyler mevcut. Bedrettin gibi toprağa defnedilmesi yasaklananlar, 
kabristanı meçhulde olanlar, ölü bedeni panzer arkalarında sürüklenenler 
ya da günlerce yerlerde, dondurucularda bekletilenler, trans diye kimsesiz-
ler mezarlığına gömülenler, ezcümle cesetleri ya da mezarlarına ve böylece 
imgelerine saldırılanlar, tüm “yas”ı tutulamayanlar ve yakınları için meza-
lim sürmekte. Başka devletler, modern Batı farklı mı peki? Hele “terörle 
mücadele çağı”nda hiç değil. Kreon’un, –antikiteye başvurmaya gerek yok; 
Auschwitz’in– hayaleti elini kolunu sallayarak ve istikrarlı bir biçimde bütün 
cihanı geziyor, bu kez daha çok neo-liberal güvenlik politikaları, “terörle 
mücadele”, mülteci kampları ya da Guantanamo ve türevleri olarak.

Söz konusu istikrarın “insan hakları çağı” olarak ilan edilen günümüzde 
dahi sürmesinin gösterdiği üzere, yazınsal çerçevede inşa edilmiş bulunan 
haklar –nihai– çözüm sunmaktan uzak. Bunun esas sebeplerini iktidarların 
hukuka/insan haklarına aykırı hareket etmesinde aramak, “hukuk devleti”ni 
her şeyden azade kurtarıcı olarak niteleyip, sürekli ondan medet ummak 

[1] https://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/seyh-bedreddinin-mezari-tasinacak-mi-
haberi-21004 (Erişim tarihi: 12 Aralık 2019).
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imkânsız bir çabanın içerisinde dönüp durmaya yol açıyor. Evet, muktedirlere 
“hukuka uymak zorundasın” demeliyiz, fakat bunu her dediğimizde ihtilaflı 
gibi ifade ettiğimiz iktidar ilişkileriyle hukukun kopmaz bağları haiz oldu-
ğunu görmek zorundayız. Hukuk tam da bu bağlar hasebiyle daha en başta 
kendi kendisini ya da uğruna mevcut olduğu adaleti feda ederek tecessüm 
eder. Bir başka ifadeyle, hukuk inşasının, bu performatif edimin içerisinde 
hakların her an geri alınabilme ihtimali ve yetkisi mündemiçtir. Hukukun 
askıya alınma yetkisi olmaksızın hukuk kurulamaz. İçlenmiş olan dışarısı, 
istisna hep orada durmak ve farazi sözleşmelerin evvelini, dışını meşum bir 
hayalet olarak işaret etmek zorundadır. Bu bahisle hukuk buyruk olarak neşet 
eder ve daha baştan ayrıştırır. “Akıl tanrısı”nın selefinden gerçek hayatta 
ayrıştırıcı olmadığını ya da daha az ayrıştırıcı olduğunu iddia etmek için 
çok da sebep yok gibi görünüyor. Hakları ve özgürlükleri –illa ki yoksun 
oldukları için– birilerinin talep etmek zorunda kalması da zaten aslında 
eşit olmadığımızın beyanı niteliğinde. Bugünlerde bu “tanrı” kimin yasının 
tutulabileceğine, kimin hayatının bir kıymeti olduğuna karar veriyor. Hukuk 
eliyle, “hukuk aklı”na dayanılarak, hukuki kurumlar vasıtasıyla gömülme 
hakkı ihlali gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmanın maksadı da bu veçhede gömülme hakkı ihlalini soruş-
turmaya açmak ve elbette eleştirmek. Antigone’den günümüz pratiklerine 
kadar muhtelif emsaller ve kuramsal tartışmaların incelenmesi suretiyle yas 
hiyerarşisinin menşei tartışmaya açılacak ve bu hiyerarşi içerisinde birilerinin 
“yası tutulamayan” olarak kodlanmasının ardında neler olduğu araştırıla-
cak. Evvela hukukun performatif boyutu, hayatın içerisindeki ahvalle ve 
adaletle olan ilişkisizliği, yanı sıra tahakküm kurmakla olan ilişkisi, hattâ 
özdeşliği gündeme getirilecek. Burada iktidar ilişkilerinden azade bir hukuk 
olamayacağı, hukukun bizzat inşasıyla kendi kendisini feda ettiğini iddia 
edeceğim. Ardından bu iddiaya “evrensel” insan hakları normlarının da dâhil 
olduğunu, insan hakları metinleri muhtevası bakımından herkesin haysiyet 
sahibi ve eşit olduğu fikrini vaaz etse de tam da vaaz etmenin tabiatı gereği 
bu “haysiyet sahibi eşitler”in bazılarının dışarıda bırakıldığını ifade edece-
ğim. Akabinde dışarıda bırakılanlara geçip, dışarı/içeri, istisna/hukuk, homo 
sacer/muktedir ilişkisini tartışacak ve bu bahisle Judith Butler’ın “ayrımcı yas 
tahsisatı” olarak ifade ettiği hiyerarşinin bahsini açacağım. Âdettendir, ben 
de Antigone’ye danışacağım, fakat pozitif hukuk-tabii hukuk çatışmasında 
bir taraf olan, bu mânâda Zeus’un, Dike’nin yasasını deva olarak çağıran 
Antigone değil söz konusu olan. Yası tutulamayan, “hain” Polyneikes’in 
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“yaşayan ölü” kardeşi, “ensest meyvesi”, “dik kafalı”/ “insan dışı”, akrabalık 
yasasını ve hattâ belki de heteroseksist yasayı tartışma olanağını bize açan 
Antigone’den bahsedeceğim. Ve neden Antıgonelerin, Polyneikeslerin, selefle-
rinin, muadillerinin yasının tutulamadığı sorusunu cevaplamaya çalışacağım. 
Amacım bu bölümde muktedirin ölülerimizin izinden/damgasından azade 
olamayan imgemize yapıp ettiklerini incelemek. Bitirmeden evvel de zaten 
ölülerimizden geriye kalan izin hikmeti söz konusu olacak. Bu başlıkta yasa 
deva olamıyor ve hattâ “yas tahsisatı”na bir norm – belki de çoğu kez hukuki 
bir norm– olarak tesadüf ediyorsak, devayı yasımızda bulma olanağımız ne 
kadardır sorusunu soracağım. Yani maksadım yasaya eleştirel çerçeveden 
bakarken, kimin yasının tutulabileceğine bile karar veren ve bunu da çoğu 
zaman yasa/hukuk vasıtasıyla yapan muktedire karşı yasın gücüne başvu-
rabilme olanaklarına değinmek. Bu mevzuya değinmekle yetineceğim, zira 
bu mevzu başlı başına bir çalışmanın konusu olabilecek nitelikte.

Başlarken: “Çizgili Pijamalı Çocuk” filminde izleyen herkesin hafızasına 
kazındığını tahmin edebileceğimiz, film boyunca birden fazla kere karşımıza 
çıkan bir sahne vardır: Bir yanda kısa pantolonlu, gömlekli, sağlıklı görünen 
bir çocuk, Bruno, diğer yandaysa yaralı yüzü ve çizgili pijamasıyla Shumel. 
Bruno kendi kendine sorar: “Tam olarak fark neydi? Hangi insanların 
çizgili pijama, hangilerinin üniforma giyeceğine kim karar veriyordu?”[2] 
Kimin tel örgülerin hangi tarafında olacağına nasıl karar verilir? Nasıl olur 
da herkesin eşit olduğu söylenen bir dünyada iki çocuğun arasına ve insan 
hakları metinleriyle gerçeğin arasına bu şekilde –gayet kanuni– bir tel örgü 
çekilebilir? Aynı tel örgü toprağın altına nasıl sirayet eder de bazı ölülerin 
yası tutulabilirken bazıları ıssız bırakılır ve hattâ şiddete maruz kalır? Bu 
yas hiyerarşisi de nereden neşet etmektedir?

Şiddet ya da Hukuk-Adalet ya da Yapıbozum

Ölüm dünya üzerindeki en eşitlikçi ve sarih hakikat. Belki de bu yüzden 
siyasallaşmış, daha doğrusu siyasallaştırılmış ve elbette hukukileştirilmiş. Ölü-
mün eşitlikçi veçhesine müdahale edilemeyince imgesine, hem ölüm hem 
de ölünün imgesine müdahale etmeye çalışılıyor. Bu yüzden ölüm adil 
ve eşitleyicidir, ama ölümün yeri, şekli, hattâ nispeten zamanı ve daha da 
mühimi, ölünün imgesine yapılan muamele hiç de adil değildir.

[2] “Çizgili Pijamalı Çocuk”, Yazan ve Yöneten: Mark HERMAN, Roman: John BOYNE, 
Oynayanlar: Asa BUTTERFIELD, David THEWLİS, Rupert FRIEND.
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Ölüm bir hakikat olarak hep oradayken ve kendi adaletini tesis ediyorken, 
diğer yandan muktedir nasıl yaşayacağımıza hükmettiği gibi nasıl öleceğimize 
hükmediyorken ve gömülme hakkımız dahi elimizden alınıp ölülerimizin 
imgelerine böyle müdahale ediliyorken “hukukun adaleti” nerede? “Huku-
kun adaleti” ya da “hukuk olarak adalet” hep orada, kendine has ve zorunlu 
paradoksuyla orada. Neticede kimlerin insan ve yaşıyor sayılacağını, hâliyle 
insan olmaktan mütevellit haklara sahip olabileceğini ve bu mânâda yasının 
tutulabileceğini, yas hiyerarşisinde tekabül ettiğimiz yeri belirleyen norm.[3] 
Geniş mealiyle de hukuki norm olarak da.

“Hukukun adaleti”ni nerede, nasıl bulacağımıza dair –özellikle gömülme 
hakkı bağlamında– bir soruşturmaya giriştiğimizde ve illa ki Antik Yunan’a 
gönderme yapmak istiyorsak aklımıza sıklıkla Antigone gelir. Sebebi belli: 
Bu tragedya farklı ya da farklı görünen hukuk anlayışlarını, hangisinin 
haklar ve özgürlükler konusunda daha olumlu neticeler ortaya koyacağını 
tartışmaya elverişli görülür. Ben Antigone’yi başka bir yaklaşım üzerinden 
tekrar ele almak üzere, şimdilik, burada bırakıyorum. Hukukun kökensel 
paradoksunu, bunca hak ihlaliyle, mezalimle, kendi kendisinin namevcu-
diyetiyle yan yana hattâ iç içe duruşunu tartışmak istiyorum. Bu yüzden 
başka bir meselden başlayacağım:

Dillere destan ozan Orpheus’un çok sevdiği karısı Eurydike’yi çimenlerin 
arasındaki bir yılan sokar ve Eurydike ölüler dünyasına göçer. Ardından 
Orpheus ve cümle dağ perileri bu kayıp için yas tutar, ağıtlar yakar. Ozan 
sazıyla avutur durur “yaşlı sevgisi”ni ve sonunda ölüler diyarında tanrıların 
karşısına dikilir. Onun elemini gören tanrılar dayanamaz ve karısını geri 
verirler, fakat tanrıların bir şartı vardır: Orpheus gün ışığına çıkana kadar 
Eurydike’ye asla dönüp bakmayacaktır. Orpheus önden karısı peşi sıra 
arkadan giderken tam aydınlığa çıkacakları sırada Orpheus boş bulunup 
arkasına döner ve karısına bakar. Eurydike “Bu ne çılgınlık böyle, seni de 
yok eden zavallı beni de?” diye haykırsa da artık çok geçtir. Yeraltı dünyasına 
geri dönen karısını Orpheus bir daha göremeyecektir.[4] Orpheus kendisini 
de zavallı Eurydike’yi de yok etmiş, yani uğruna ağıtlar yaktığı, ölümcül 
bir yolculuk yaptığı, yer altı dünyasına indiği, tanrıların karşısına dikildiği, 
uğruna onca şeyi feda ettiği karısını feda etmiş, kendi tuzağına düşmüştür.

[3] BUTLER, Judith, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü (Çev. Başak ERTÜR), 
Metis Yayınları, İstanbul, 2018, s. 155, 156.

[4] ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2018, s. 230.
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Bu hukukun da makûs talihi değil mi? Çifte feda; adaleti bulacağı, dün-
yamıza getireceği iddiasında bulunan hukukun –tabiatı gereği– adaleti yani 
aslında kendini feda etmeksizin kendini var edememesi. Tabiatı gereği, zira 
hukuk kurmak aynı zamanda tahakküm kurmak, ayrıştırmak, belirlemek, 
yani şiddet demek.

Giorgio Agamben’e kalırsa Batı’nın nomosu iki zıt görünen gücü Bia ve 
Dike’yi, yani şiddet ve adaleti ayırma konusunda değil, aksine, kendi bün-
yesinde bir araya getirme hususunda muvaffak olmuştur.[5] Walter Benjamin 
şiddeti eleştirdiği makalesinde bu hususu gündeme getirmiştir. O’nun naza-
rında, hukuki bir tartışmada şiddet esas mesele, zira her hukuksal sözleşme 
ihlal edilince diğer tarafa şiddet uygulama hakkı verdiği için muhtemel bir 
şiddet edimi niteliğini haiz. Aksi hâlde sözleşmenin geçerliliği tartışmalı 
hâle gelir.[6] Jacques Derrida aynı bağlamda “icra edilebilirlik” tabirinden 
yola çıkar ve “hukuk olarak adalet” kavramının zaten tam da bu gücü ima 
ettiğini belirtir. Zira “icra edilebilirlik” yoksa ortada hukuk olmayacağı gibi, 
güç kullanımı, yani şiddet olmadan da “icra edilebilirlik” mümkün olmaz.[7]

18. yüzyılda, “modern ahlakı” eleştiriye tabi tuttuğu eserinde, Friedrich 
Nietzsche yasal sistemin tahakküm deklarasyonu niteliğinde olduğunu ifade 
etmişti. Zira adil olana ve olmayana karar veren ve bu kararı çerçevesinde 
icraat gerçekleştiren daha yüksek otoritedir ve bu otorite ona göre adil 
olmayanı yasaklarken adil olanı serbest bırakır.[8] Nietzsche bu otoriteyle 
ilişkili, yani “hukuk olarak adalet”in tarihsel güç ilişkilerinden bağımsız ele 
alınmayacağına işaret eder. Tarih içerisinde maksat ve faydalar değişir. Bu 
değişim “güç istenci”nin esas çıkış noktası olduğunu gösterir. Zira var olan 
mütemadiyen yeniden yorumlanmakta, bir üstün güç tarafından yeni bir 

[5] AGAMBEN, Giorgio, Kutsal İnsan (Çev. İsmail TÜRKMEN), Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 43. 

[6] BENJAMIN, Walter, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine” (Çev. Ece Göztepe), Şiddetin 
Eleştirisi Üzerine (Haz. Aykut ÇELEBİ) içinde, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s. 
29, 30.

[7] DERRIDA, Jacques, “Yasanın Gücü Otoritenin Mistik Temeli” (Çev. Zeynep Direk), 
Şiddetin Eleştirisi Üzerine (Haz: Aykut ÇELEBİ) içinde, Metis Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 47, 48; ayrıca bkz. DOUZINAS, Costas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları- 
Eleştirel Bir Yaklaşım (Çev. Rabia SAĞLAM- Kasım AKBAŞ), NotaBene Yayınları, 
İstanbul, 2016, s. 168.

[8] NIETZSCHE, Friedrich, On the Genealogy of Morality (Çev. Carol DIETHE), 
Cambridge University Press, New York, 2007, s. 50.
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maksat çerçevesinde yönlendirilmekte. Hâliyle ahlak ve bu cihetle hukuk 
tabiattan ve müşterek bir menşein içerisinden zuhur eden bir bütün değil, 
olsa olsa icat/ kurgu, maddi-kültürel koşullarla ilişkilidir.[9]

Hâl böyleyken hukuk ve şiddetin ontolojik olarak birbirine bağımlı, hattâ 
özdeş olduğunu ifade etmek mümkün. Hukukun, daha doğrusu modern 
hukukun, gelmesiyle şiddetin geri çekilmesi/bir nevi yer değişikliği, ikame 
söz konusu değil. Yalnızca isim değiştirmiş “iktidar” olmuş, biçim değiş-
tirmiş “hukuk” olmuş bir şiddetten bahsedilebilir. “[Zira h]ukuk kurmak 
iktidar kurmaktır, bu mânâda şiddetin dolaysız tezahür ediş eylemidir.”[10] 
Her yargı kararı da zorlayıcı/şedit olmasının yanı sıra ve aslında bu şedit 
tarafıyla ilişkili olarak kurucu şiddettin bir tekerrürü. Bir başka deyişle, 
“kurucu şiddet her kararda kendini tekrar eder”.[11] Bu kararın birileri için 
olumlu olması ya da olumsuz olmasına bağlı değil, zorunlu bir tekerrür. Bu 
Dike’nin/ adaletin fedasından başka nedir ki?

Tam bu noktada Derrida’nın çarpıcı sorusunu tartışmaya açmak ve 
tekrardan Orpheus’la Eurydike’nin acıklı hikâyesine dönmek icap ediyor: 
Adalete ihanet etmeden “bu adildir” denebilir mi? Cevap olumsuz, zira adalet 
hukuk olmadan, yani gücü elinde bulundurmaksızın gelmez. Tersinden bir 
sorunun da cevabı kuşkusuz olumsuz olacak; adalete ihanet edildiğinde, 
yani neyin adil olup olmadığına dair bir belirleme yapıldığında da hakiki bir 
adaletin vuku buluşu imkânsızlaşır. Bu minvalde eğer adalet güç olmadan 
gelemiyorsa, yani hukuk olmadan adalet olmuyorsa ve hukuk kurallarına 
adil olduğu için değil de otorite nedeniyle uyuluyorsa “hukuk olarak ada-
let”, adalet değildir. Bu açmazın müsebbibi hukuk ve adalet mefhumları 
arasındaki nitelik farkıdır. Bir tarafta hesaplanamayan, sınırlanamayan, 
kurala bağlanamayan, buna binaen –Derrida’nın tabirleriyle– “heterojen ve 
heterotop”, yani ancak belirleyen kararın olmadığı yerde varlık gösterebilen 
adalet, diğer yandan tam tersi özellikler arz eden hukuk ya da “hukuk olarak 

[9] “Introduction: On Nietzsche’s Critique of Morality”, NIETZSCHE, Friedrich, On 
the Genealogy of Morality (Çev. Carol DIETHE) içinde, Cambridge University 
Press, New York, 2007, s. 50. s. XVİİİ, XİX, XX.

[10] BENJAMIN, s. 36.
[11] AGTAŞ, Ceza ve Adalet, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, s. 68.
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adalet” cereyan eder.[12] Ezcümle şiddetle özdeş olan hukukun aksine adalet 
yapıbozumdur ya da “[y]apıbozum adalettir.”[13]

Bu aynı zamanda somut mevcudiyetiyle tam orada olan yasanın önündeki 
insanla, aşkın yasanın pozisyonunu ifade eder. Yasa insanın hemen yanı 
başında olsa da insan ona dokunamaz. Buyurmak için, yeri geldiğinde O, 
insana doğru –pek tabi ki yukarıdan– eğilir.[14] Bu yükseklik, erişememe hâli 
mevki farkını, kat edilemeyen bir mesafeyi, uyumsuzluğu ifade etmekte. 
“Heterojen ve heteretop adalet”le bir türlü yan yana gelemeyen hukuk, 
önündeki insanla da bir türlü yüz yüze gelemez. Adaletin kurucu ilkesinin 
tekillikleri, ötekinin tekilliğini varsaymak olması hasebiyle, aksi mecrada 
hareket eden, normatif ifade, aşkın radenin buyruğuna ya da teoriye dönüşen 
hukuk adalet değil, adaletin ihlali niteliğinde. Zira hukuk tekillikleri bir 
araya getirir, soyut bir düzlemde birbirine benzetir, sonra da ayrıştırır.[15]

Adaletle hukuk ya da “hukuk olarak adalet”le “heteretop adalet” anlayışı 
arasında mevcut olan mesafeyle, pozitivizmle tabi hukukçu yaklaşım arasın-
daki –görünürdeki– ihtilafı birbirine benzetmek yanlış olur. Antigone’yi de 
hatırlayarak ifade edecek olursak; tabii hukuka gönderme yapmak, mevcut 
adaletsizliklere karşıt bir argüman sunmak, olması gereken hukuka işaret 
etmek adına kullanılagelmiştir. Fakat ilki millet iradesine, diğeri evrensel 
iradeye atıf yapmak suretiyle, nihayetinde aynı aşkın irade fikrine dayanırlar. 
Her ne kadar tabii hukukçular pozitivistlere karşı yoğun bir saldırı başlatmış 
olsa da iradecilik bağlamında esaslı bir ayrışmadan bahsedilemez. Hâliyle, 
klasik tabii hukukçular bir yana, iki akımın da millet iradesine ve eni sonu 
devletin meşruiyetine gönderme yaptığını belirtmekte beis söz konusu 
değil. Aynı şekilde aşkın ve öncel kaynağa ya da kaynaklara atıf yapmaları 
üstünlük taslamaları bakımından da bu iki akım müşterek özellikleri haiz. 
Zira kendilerini dünyanın, insanların, insanlar arası ilişkilerin ve elbette 
güç ilişkilerinin üzerine yerleştirirler. İddia odur ki, bu her şeyin üzerindeki 

[12] DERRIDA, “Yasanın Gücü Otoritenin Mistik Temeli”, s. 53, 54, 56, 62, 68, 69; 
ayrıca bkz. AGTAŞ, Özkan, Ceza ve Adalet, s. 57.

[13] DOUZINAS, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları- Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 174. 
[14] DERRIDA, “Yasanın Gücü Otoritenin Mistik Temeli”, s. 95; DERRIDA, Jacques, 

Edebiyat Edimleri (Çev. Ali UTKU ve Mukadder ERKAN), Otonom Yayıncılık, 
İstanbul, 2010, s. 223, 224.

[15] DOUZINAS, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları- Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 173.
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mefhum bize yegâne doğruyu gösteren ve gösterecek olan.[16] Hâliyle hakiki 
vaziyetle hukuk arasındaki mesafe iki hukuki yaklaşımda da kapanmış 
olmaz. Bir yanda somut, olumsallık içerisinde tecessüm eden somut hayat 
pratikleri, diğer yanda aşkın irade ve onun buyrukları. Bir yanda yasa, diğer 
yanda yasa önündeki insan ya da “insan olmayan”.

“1. Biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim,”[17] diyordu Ece Ayhan. 
Tüzüklerle ancak çarpışılabilir de demek istiyordu belki. Kanunlar, tüzükler, 
yönetmelikler, kararlar ve hattâ anayasalarla, sözleşmelerle, pek tabii ki ola-
ğan ve olağanüstü kararnamelerle olsa olsa çarpışılabilir. Mevzu gömülme 
hakkı, öyleyse buna binaen bu çarpışmaya insan hakları bağlamında biraz 
daha yakından bakalım.

“İnsan Hakları”

“Hukuku güvence altına alabilecek tek şey olan şiddetin bakış açısıyla, 
eşitlik yoktur.”[18] Eğer Benjamin bu kanaatinde haklıysa insan haklarının 
pozisyonunu nasıl tartışacağız? Metinler Benjamin’e muhalif birtakım argü-
manlardan müteşekkil: Bugün insan haklarının bir hayli gelişme katettiği, 
yeni hak gruplarının tanınmaya başladığı ve gömülme hakkının kimi zaman 
dolaylı kimi zaman doğrudan tanınan bir hak olduğu aşikâr. Özellikle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) geliştirdiği içtihat çerçeve-
sinde, gömülme hakkı, işkence yasağı, özel yaşama ve aile hayatına saygı, 
din ve vicdan özgürlüğü gibi başkaca hak grupları içinden olsa da bir hayli 
gündeme geldi ve ölenin kimliğinden bağımsız olarak herkes için geçerli 
bir hak olduğu tescillendi. İnsancıl hukukta da muhtelif düzenlemelerle, 
“savaş hâlinde bile” ölü bedene yapılan muamelenin insan haysiyetine yaraşır 
olması gerektiği belirtiliyor.[19] Metinler bunu vaaz ededursun, Bush savaş 

[16] AKAL, Cemal Bâli, Hukuk Nedir?, Dost Kitabevi, Ankara, 2017, s. 67- 69.
[17] AYHAN, Ece, Şiirimiz Mor Külhanidir Abiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019, 

s. 66.
[18] BENJAMIN, s. 37; Ayrıca bkz.: HAMACHER, Werner, “Afformatif, Grev”, (Çev. 

Ferit Burak AYDAR), Şiddetin Eleştirisi Üzerine (Haz. Aykut Çelebi) içinde, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 138.

[19] Bkz. DUMAN, Ezgi, “‘Düşman Ceza hukuku’ ve Gömülme Hakkı”, Birikim, 358- 
359. sayı, 2019, İstanbul, s. 132- 135.
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hukukuna tabi olanlara ve olmayanlara karar vermeye ehil olduğunu iddia/
ilan ederek, hayatın bambaşka seyrine işaret ediyordu.[20]

Tekerrür etme pahasına –bu kez insan hakları özelinde vurgulanacak 
olursa– söz konusu “evrensel” hukuk metin ve teamüllerinin muhtevası 
bize ne söylerse söylesin menşeinde performatif/şedit bir edim mevcut ve bu 
edim hakkı verenin her an aynı hakları askıya alabilmesini de ihtiva etmekte. 
Derrida’nın “yasanın mistik temeli”ni soruşturmaya açarken tehdidin tam 
da hukukun kendisi olduğunu, yani hukukun aslında kendisinin tehdidi 
altında olduğunu ifade etmesi bundan.[21] Bir başka ifadeyle, hukuk neticede 
siyasi iktidarı sınırlayan değil, inşasıyla beraber kendisini, hâliyle iktidarı 
sınırlama potansiyelini imkânsız hâle getiren, yani kendini feda edendir.

“İnsan hakları bunun dışında olmalı,” diye seslenebiliriz elbette ya da 
“hukuk devleti anlayışının bu askıya almayı belli ilkeler çerçevesinde hakiki 
bir istisna hâline getireceğini, hakların en geniş şekilde tanınmasına yol 
açmaya ehil olduğunu” iddia edebiliriz. Fakat hukukun kendi tuzağına 
düşmesine yol açan “istisna hâli” tam da zaten her şeyin askıya alınabilmesi 
derken insan hak ve özgürlüklerine işaret etmiyor mu? Zira karşı cepheden 
seslenenler, en çok hak ve özgürlüklerin askıya alınamayacağını iddia etmiyor 
mudur? Daha da mühimi, insan hakları hukuku da “istisna”sı içerisinde 
gömülü hâlde, kendi tuzağına düşerek tecessüm etmiyor mudur?

İstisna kuralın/hukukun ortadan kaldırıldığı, iptal edildiği an, yani tam 
da kuralın olmadığı yerde salınan bir mefhuma işaret ediyor gibi görünse de 
hukuka dayanılarak hukukun askıya alınmasıdır ve burada iç-dış birbirini 
belirleyendir. Yani kural askıya alındığı, geri çekildiği için kuralla istisna 
arasındaki bağ sürer. O saatten sonra kural istisna olarak varlığını idame 
ettirmekte. Hâliyle burada ne hukukun ortadan kaldırılmasından, ne de 
hukuktan ya da hukukun bir nev’inden –mesela savaş hukuku– değil, 
eşiğinden/sınırından bahsedilebilir.[22] “Nitekim, istisna ilişkisi, hukuksal 
ilişkinin başlangıçtaki formel yapısını ifade ediyor. Bu mânâda, egemen 

[20] BALTA, Evren, “Ölü Bedenlerin Siyasi Yaşamları”, Öteki Olarak Ölmek içinde, Der. 
Evrim C. İFLAZOĞLU ve A. Aslı DEMİR, Dipnot Yayınları, Ankara, 2016, s. 153.

[21] DERRIDA, “Yasanın Gücü Otoritenin Mistik Temeli”, s. 102, 103; ayrıca bkz.: 
AGTAŞ, Ceza ve Adalet, s. 55. 

[22] AGAMBEN, Giorgio, İstisna Hâli (Çev. Kemal ATAKAY), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2018, s. 13, 35; AGAMBEN, Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, s. 28, 
29. 
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kişinin istisna konusundaki hükmü, hukuksal-siyasal yapının başlangıcıdır 
ve hukuk düzeni içinde olan ve bu düzenden dışlanan her şey, anlamını 
başlangıçtaki bu yapıdan alır. Dolayısıyla da istisnai durum, bu ilk hâliyle, 
bütün hukuksal yerleştirmelerin izlediği ilkedir; çünkü belli bir hukuk 
düzeninin ve belli bir mekân diliminin belirlenmesinin mümkün olduğu 
alanı yaratan tek şey, istisnai durumdur.”[23]

Butler bunu hukuk olmayan hukukun varlık göstermesi olarak niteler. 
İstisna hukuk olmayandır, zira iktidar hukukla bağlı olmayan ve hukuk 
çerçevesinde temellenmeyen resmî memurlara geçer ve bu idari görevliler 
her şeye muktedir hâle gelir. Diğer yandan hukuk hâlâ varlık göstermekte, 
zira bahsi geçen muktedirlik hukuktan neşet etmekte, yani hukuk, hukuka 
dayanarak askıya alınmakta.[24] Bu yüzden Agamben “istisna hâli”ni bir 
“yönetim tekniği”[25] olarak ele alır. Adı bu olsa da, “istisna”, istisnai bir 
hâlden, değil, yönetim tekniği olarak, kökensel olarak zuhur eder. Olağandışı 
idari önlemler, olağanüstü kararnameler, belli, somut, spesifik şiddet vaka-
ları bu mıntıkada olup bitenlerin ancak bir sureti olabilir. Hâliyle modern 
demokratik sistemler ve onların hukuku, yani “hukukun üstünlüğü” ilkesini 
gözettiği iddiasında olan hukuk sistemlerini diğerlerinden –otoriter ya da 
totaliter olanlardan– ayırmamızı icap edecek ağırlıkta bir farktan bahse-
demeyiz. Tarihsel vakalara kısa bir göz atmak bile bunun sübutu için kâfi. 
Günümüzde hâlâ mevcudiyetini sürdüren modern demokratik devletlerin 
de esas karakteristiğini belirleyen mefhum “hukukun üstünlüğü” değil istis-
nası, hem “hukuk devleti”ne sıkıca bağlı hâliyle hem de somut görünüm 
biçimleriyle şiddet ve adaletsizlik.

Burjuva demokratik devrimlerin temel ilkelerinden, özgürlük mücade-
lesinden mülhem demokratik anayasalar gibi savaşların, korkunç katliam 
ve soykırımların akabinde gelişen, bu bahisle birer ibret ve örnek vesikası 
olması umulan “evrensel” insan hakları normları da aynı “istisna”yı içle-
rinde taşır. Douzinas anayasaların ve haklar bildirgelerinin ikili yanının 
bir tarafında performatif diğer tarafındaysa betimleyici veçhe olduğunu 
belirtir. Birincisi deklare etme eylemi, ikincisi metinlerin muhtevasına dair 
ve performatifliğin işaret ettiği şey hakları muktedirlerin ilan etmeye ve 
hâliyle geri almaya yetkili oldukları. Bu vaziyet metinlerin pratik hayattaki 

[23] AGAMBEN, a.g.y., s. 30.
[24] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 74.
[25] AGAMBEN, İstisna Hâli, s. 16. 
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tesirini de belirler, neticede bu iki veçhe arasındaki gerilim hak ihlallerine 
karşı insanları kollamak ya da aynı insanların üzerinde tahakküm kurmak 
arası karşıtlık olarak hayata yansır. Bu gerilimin diğer tarafında haklara sahip 
olanlarla olmayanlar var.[26] “En önemsiz ampirik ya da tarihsel materyal 
insan doğasının içine sokulduğunda, bildirgelerden yola çıkıp cinsiyetiyle, 
ırkıyla, sınıfı ve yaşıyla cisimleşmiş somut insana yöneldiğimizde, insan 
doğası, eşitliği ve haysiyetiyle birlikte hızlıca geri çekilir.”[27] Bu geri çekil-
meden geriye kalan “insan” artık, mülk sahibi, beyaz, heteroseksüel erkek. 
Bizzat vaaz etme ediminde mündemiç sınırlama, tanımlama, ayrıştırma yani 
saptama yetkisinin mecburi neticesi bu.

Agamben insan hakları metinlerini –illa ki yer yer Michel Foucault’ya 
atıf yapmak suretiyle– biyosiyasetle ilişkilendirir. Biyosiyaset üzerine çok şey 
söylemek mümkün ve fakat esas konu olmadığı için insan haklarıyla ilişkisi 
bağlamında ve Agamben’in fikirleriyle sınırlı olarak belirtecek olursam, 
modern milli devletle insan hakları arasındaki illiyetten yola çıkmak icap 
eder. Zira bu haklar ve onları düzenleyen metinler “üst hukuk değerleri”nin 
ilanından ziyade, “doğal hayatı, ulus-devletin hukuksal-siyasal düzenine 
kazıyan ilk figürü temsil ediyor”[28]. Çıplak hayat, doğumla beraber milli 
devletin bir esası hâline geliyor, “tabii hayat” hak sahibi olan vatandaşlığa 
devrediliyor, yani hayat –bildirgelerdeki ve anayasalardaki– vatandaşlıkla 
birlikte devlet düzenine kazınıyor.[29]

Bu meşum tablo ve insan haklarının malum hasleti karşısında, insan şunu 
sormadan edemiyor: O zaman mahkeme salonlarından sokaklara, haklar 
mücadelesi, “hukuki adalet” talebi beyhude mi? Mesela cenazesi kaçırılan 
bir ölünün gömülme hakkının ihlal edildiğine dair verilen uluslararası bir 
mahkeme kararının ya da –yarın bir gün olur ya– bir transın cenazesini 
arkadaşlarının alabilmesi için gereken mevzuat değişikliğinin yapılmasının, 
hiç mi ehemmiyeti olmayacak?

Her şeye, paradoksuna rağmen insan hakları, “hukukun üstünlüğü” 
adına verilen mücadeleler, hakları talep etmek beyhude bir çaba değil. İnsan 

[26] DOUZINAS, Costas, İnsan Haklarının Sonu (Çev. Umre Deniz TUNA ve Kasım 
AKBAŞ), Dipnot Yayınları, Ankara, 2018, s. 112, 113, 199.

[27] DOUZINAS, a.g.y., s. 115.
[28] AGAMBEN, Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, s. 154.
[29] AGAMBEN, a.g.y., s. 156.
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haklarının –büyük oranda soyut ve yazınsal düzlemde kalsa da– geldiği 
aşama bunu kafi derecede izah ediyor. O hâlde hukuku, hukuki mücadeleyi 
toptan reddetmekten ziyade, hukukun güç ilişkilerinden neşet eden, şedit, 
bu bahisle adalet mefhumuyla örtüşmez olduğunu görmek. Derrida, Dou-
zinas gibi hukukun yapıbozumunu öneren düşünüler de zaten bunun altını 
çiziyorlar. Son kertede, ne hukuk adaletin, ne de adalet hukukun lehine ve 
imkânsız bir deneyim diye gözden çıkarılmıyor. Bu iki mefhumdan birini 
itmekten ziyade, bunların arasındaki boşluğun/ mesafenin, insan haklarının 
yapay/ kurgusal oluşunun görmezlikten gelinmesine karşı çıkılıyor.[30] Kaldı 
ki haklar ve özgürlükler tam da hukuk ve adalet, hakikiyle metinsel söylemsel 
olan arasındaki boşlukta gelişti ve gelişecek. Bu gelişmeyle beraber elbette 
bir takım manalı neticeler ortaya çıkacak ve daha bir “insan” olacağız.[31] 
“2. Velhasıl onlar vurdu biz büyüdük kardeşim”; velhasıl, onlar vuracak, 
biz büyüyeceğiz.

O zaman tüzüklerle çarpışarak, yalınayak büyüyenlerin ya da bazen daha 
büyüyemeden “devlet dersinde öldürülmüş”[32] olanların, “insan hakları 
çağı”ndaki “isimsiz ve yüzsüz ölümler”[33]in, “bunu toprak bile kabul etmez” 
denilenlerin bahsini açamaya başlayalım.

Homo Sacer

Nietzsche ahlakı bir kez olsun sorgulamamız gerektiğini; zira ebedi değil, 
tarihsel bir mefhumla karşı karşıya olduğumuzu yazmıştı.[34] Ondan yıllar 
sonra Douzinas insan haklarına dair kitabında “ahlaki kaygılar haritasından 
silinmiş”[35] insanlardan bahsedecek, Agamben “kutsal insan”ı anlattığı kita-
bında “Yaşamayı Hak Etmeyen Can”[36] diye bir başlık açacaktı.

Şayet İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin daha en başından (madde 
1) karşımıza çıktığı üzere, herkes onur sahibi ve bu yüzden eşit doğuyorsa 
“ahlaki [ve de hukuki] kaygılar haritasından silinmiş”leri, bu silinmişlerin 

[30] AGTAŞ, Ceza ve Adalet, s. 63.
[31] DOUZINAS, İnsan Haklarının Sonu, s. 115; DOUZINAS, Hukuk, Adalet ve İnsan 

Hakları, s. 33.
[32] AYHAN, s. 58.
[33] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 60.
[34] NIETZSCHE, s. 7, 8.
[35] DOUZINAS, İnsan Haklarının Sonu, s. 153.
[36] AGAMBEN, Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, s. 163-171.
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yere ve zamana göre değişmesini hangi bağlamda tartışacağız? O zaman 
“insan” olmaktan ve “insan olmaya dayalı haysiyet”ten azade insanlar mevcut 
ve Butler’ın şu sorusunu tartışmaya açmak kaçınılmaz: “Kim insan sayılır? 
Kimin hayatı hayat sayılır? Son olarak da, bir yaşamı yası tutulabilir kılan 
nedir?”[37]

Cemal Bâli Akal’a göre, “Sayısızca çoğaltılabilecek ve birbirinin yerine 
geçebilecek, hukuk, siyaset sözcükleri yaratılan ve yaratılacak her yeni 
Hakikat’te değişir. Ama hangi anlamı taşırlarsa taşısınlar her biri kendinden 
menkul gerçek gibi sunulur ve gerçekliğin sonsuzca değişirken bu anlamların 
değiştiği fark edilmez.”[38] “Sonsuzca özgür” ve insanların ötesinde bir aşkın 
irade faraziyesinden yola çıkılır. Bu fikrin dünyevleştirilmesi hâlinde de bu 
faraziyenin meşrulaştırıcı tesirinden başka bir yere varmak mümkün olmaz, 
yine bir “sıfır noktası”na gönderme yapılmaktadır zira. Söz konusu “nokta”da 
“insan iradesi”, evvelindeyse tabii hâl var ve meşrulaştırıcı misyon da tam 
bu bağlamda ortaya çıkıyor; “insanların bir araya gelerek, özgür iradeleriyle 
sözleşme inşa ettikleri” iddiası meşruiyet bağını kurmakta. Bu sözleşmeye 
dahil olmayanlar, yani modernleşemeyenler, bir başka ifadeyle modernizm 
öncesine ait ve/veya hâlihazırda Batı modernleşirken “geri” kaldığı iddia 
edilen toplumların hukuk öncesi bir tabii hâl içerisinde olduğu ima ve hattâ 
iddia edilmekte.[39]

Ancak bu “tabii hâl” faraziyesi, sadece geçmişe ait bir hatıra değil: Hukuki 
intizamın kendi bindiği dalı kesen istisnayı içinde taşıyor oluşunun şifreleri 
burada. Tabii hâli, “geri kalmış”, “ilkel”, “vahşi”, “tekinsiz” ve “tehlikeli” 
olanı bir tehdit olarak dışarıda ve fakat içeride kurmasıyla iktidar kendini 
idame eder. “Nitekim modern biyosiyasette egemen, hayatın değerine ve 
değersizliğine hükmeden kişi demektir. Artık hayatın –haklar bildirgeleriyle 
birlikte egemenlik ilkesiyle donatılan hayatın– ta kendisi egemen kararın 
mekânına dönüşüyor.”[40] Hayata değer biçince bir sınır noktası, yani haya-
tın siyasal mânâsını yitirdiği, hâliyle tamamen değersizleştiği ve bu yüzden 
namevcudiyetinin mubah olduğu bir hat belirlemek kaçınılmaz. Bu sınır 
hattını “yaşamayı hak etmeyen can” ya da “kutsal hayat” oluşturmakta. 
İktidarla ve hâliyle “istisna hâli”yle kurduğu kaçınılmaz ilişki nedeniyledir 

[37] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 35.
[38] AKAL, s. 120.
[39] AKAL, s. 60, 61.
[40] AGAMBEN, Kutsal Hayat: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, s. 170.
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ki, en modern, en “insan haklarına saygılı” toplumda dahi “kutsal hayat”/ 
“yaşamayı hak etmeyen can”/ homo sacer yaratılır. Hattâ şimdilerde homo 
sacer herkesin hayatında kol gezmektedir.[41]

Agamben’in homo saceri toplumsallaşma, yasa öncesi hayattan günümüze 
fırlatılmış bir figür gibidir. Fakat Agamben bu figürün sadece vahşi tabiatın 
bir parçası olmadığını, tam bir hayvan değil, muğlak bir varlık olduğunu 
belirtir. Bu yüzden “kurt adam”, “eşkıya” gibi, yani daha müphem bir 
mıntıkada, aynı anda hem içeride hem dışarıda mevcut olabilen varlıklarla 
analoji yapmayı tercih etmiş.[42] Nazi Almanya’sından evvel, sömürgelerde 
ilk olarak inşa edilmiş ve Nazi Almanya’sından sonra da başka yerlerde sür-
dürülen toplama kamplarının üyeleri bu bağlamda iyi bir emsal teşkil eder. 
Zira kampa almak, içleyerek dışlamak, istisnayı kurala dönüştürmek ve bu 
çerçevede kurala uygunluk tartışmasının mânâsını kaybettiği yere tekabül 
eder. Bu mekânda artık her şey mümkündür: Her türlü siyasi statüden 
sıyrılmış olması hasebiyle muktedirin karşısında çıplak/saf hayatıyla baş 
başa kalmış olan homo sacere yapılacak her şey mubahtır, yani hiçbir ihlal 
suç teşkil etmeyecektir.[43]

Bu yüzden kölelerin yuvasını, bedeni üzerindeki haklarını ve siyasal 
statüsünü yitirdiği sömürge plantasyonları Nazi toplama kamplarının selefi 
olma niteliğini haiz. Zira köle insanlıktan ihraç edilmeyle karşı karşıya kal-
mış, yaşayan ölüye, “gölge figür”e dönüşmüştür.[44] Nasıl ki kampta istisna 
kurala dönüşmüşse, plantasyon için de benzer bir hâl vuku bulur ve bu 
mıntıka “‘barış’ın da ‘bitimsiz bir savaş’ görünümü almaya eğilim gösterdiği 
bir yeri temsil eder”[45]. Kapatılanların tüm haklarından soyundurulduğu 
Guantanamo bu vesileyle sömürge plantasyonlarının ve Nazi kamplarının 
muadili.[46] Ezcümle, zaman ve mekân değişse de birilerinin mevcudiyeti 

[41] AGAMBEN, a.g.y., s. 167.
[42] AGAMBEN, a.g.y., s. 128, 130.
[43] AGAMBEN, a.g.y., s. 199, 203, 204; ayrıca bkz.: Abdurrahman AYDIN, “Ölümün ve 

Hayatın Üretimi Üzerine”, Öteki Olarak Ölmek içinde, Der. Evrim C. İFLAZOĞLU 
ve A. Aslı DEMİR, Dipnot Yayınları, Ankara, 2016, s. 101.

[44] MBEMBE, Achille, “Nekro-Siyaset” (Çev. Abdurrahman AYDIN), Öteki Olarak 
Ölmek içinde, Der. Evrim C. İFLAZOĞLU ve A. Aslı DEMİR, Dipnot Yayınları, 
Ankara, 2016, s. 237-239.

[45] MBEMBE, s. 241.
[46] Söz konusu analoji için bkz.: AGAMBEN, İstisna Hâli, s. 12, 13. Guantanamo’nun 

bu bağlamda teferruatlı betimlemesi için bkz.: BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve 
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ve hattâ selameti bakımından tehlike ve tehdit olarak bir “Öteki”nin var 
oluşuna dair mülahaza modern iktidar anlayışının esaslarından olmuştur.[47]

Modern iktidar “Öteki”nin mevcudiyeti arasındaki arası bu bağ sadece 
yerin üstü için geçerli değil. Bu yüzden “katli vacip ve fakat kurban edileme-
yenler” aynı zamanda yası tutulamayanlar. “İstisna hâli” ölü bedene yapılan 
müdahaleyi de kapsamakta ve hâliyle ölü bedene, yakınlarına yapılanlar 
suç/ ya da ihlal olarak görülmeyecektir. Yaşamlar gibi bu yaşamların kaybı 
da yok hükmünde ve hâliyle “ahlaki kaygılar haritası”nda yer almaya ehil 
değildir. Neticede “[y]asları tutulamaz çünkü zaten hep kayıptırlar, ya da 
daha ziyade hiç olmamışlardır ve öldürülmelidirler, zira ölüm hâlinde inatla 
yaşamayı sürdürüyor gibidirler.” [48]

Ya da Antigone

“Egemen, karşısında bütün insanların potansiyel homines sacri olduğu 
kişi, homo sacer karşısında bütün insanların egemen kesildiği kişidir.”[49] 
Homo sacerin üzerindeki bu hâkimiyet çifte bir yan taşır ve bir yanda kur-
ban edilememe, diğer yanda katli vaciplik mevcut. Hâliyle aslında hayatı 
zaptedilmiş, aynı zamanda metruk homo sacere uygulanan şiddet hiçbir 
hukuki formun ilgi alanında değildir.[50] Kısacası, o bir yaşayan ölü, “insa-
ninin sınırında insani olmayanı temsil eden” varlık[51], bir nevi Antigone’dir.

Bunu Antigone bizzat kendisi belirtiyor, kız kardeşi İsmene’ye hitaben:

“Topla cesaretini! Sen yaşıyorsun, oysa ben

çoktan ölmüşüm kendimi ölülere adayarak.”[52]

Şiddetin Gücü, s. 47- 107.
[47] MBEMBE, s. 233.
[48] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 48.
[49] AGAMBEN, Kutsal Hayat: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, s. 105.
[50] AGAMBEN, a.g.y., s. 103, 104.
[51] BUTLER, Antigone’nin İddiası: Yaşam ile Ölümün Akrabalığı, Kabalcı Yayınları, 

İstanbul, 2007, s. 107.
[52] SOPHOKLES, Antigone (Çev. Ari ÇOKONA), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul, 2018, s. 22/ 559, 560.
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Jacques Lacan’ın nazarında bu dizeler Antigone’nin hayata karşı tavrını 
bize anlatır; bu kadın kahramanın ruhu çoktan ölmüştür. Zaten ölülerin 
krallığında olduğunu ifade eden Antigone’nin cezası yaşam ve ölüm arasında 
kapatılmak ya da askıya alınmak. Ölmemiş, ama yaşayan dünyadan tasfiye 
edilmiş biri; ne yasını tutan bir arkadaşı, ne meskeni, ne de mezarı var; 
hiçbir zaman evlenemeyecek, hiçbir zaman çocuk yapamayacak. Bu yüzden 
Antigone evvelden beri bize aslında ölü olduğunu ve ölümü arzuladığını 
dile getiriyor.[53]

Antigone’nin ölüm arzusunun dışa vurulduğu noktalardan birinde bir 
başka mesel kahramanı Niobe’yle tesadüf ediyoruz. “Tantalos’un kızı Frigyalı 
yabancı” Niobe kendisini Leto’yla bir tuttuğu için, Leto’nun çocukları Apol-
lon ve Artemis tarafından, çocukları öldürülür ve Niobe “tanrı buyruğu”yla 
taş olur.[54] Antigone de içinde bulunduğu hâli yağmurda ıslanan, üzerinden 
kar eksik olmayan, bedeni taşlaşmış, etrafını kayalar sarmış, gözünden sel 
gibi yaş akan, ebedi uykudaki Niobe’nin hâliyle bağdaştırır.[55] Bu bağdaş-
tırma Lacan’ın nazarında ölüm içgüdüsüne işaret eden şey, zira taşlaşmışlık 
cansız hâli ifade eder.[56]

Niobe’den söz açılınca ister istemez akıllara Benjamin geliyor. Apollon ve 
Artemis’in hukuk kurma, yani şiddet fiilinin neticesinde taşlaşan/cansızlaşan 
Niobe “sonsuza dek suçun dilsiz taşıyıcısı”[57]dır. “Suçun dilsiz taşıyıcısı” 
Niobe’yle kendini mukayese eden Antigone’ye düşen de zaten –Lacan’a 
göre– suçtur; ensest birlikteliğin meyvesi iki kardeşten biri kuvvet biri suçu 
temsil ederken, suçu ve suçun meşruluğunu üstenmek, suçun mevcudiye-
tinin muhafızı olmaktır Antigone’nin payına düşen. Antigone’nin gitmek 
istediği yer sadece kısa bir süre için geçilebilecek sınırı ifade eden “Ate”nin 
ötesidir; vücuda getirdiği arzusu bu minvalde şekil alır. Burada bir şeyin 
gerçekleşmesi için sınırın zorlanması söz konusu ve bu şey de “basit ve saf 

[53] LACAN, Jacques, The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960: The Seminar of Jacques 
Lacan Book VII (Çev. Dennis PORTER), W.W. Norton & Company, Inc., ABD, 
1997, p. 270, 280, 281.

[54] HOMEROS, İlyada (Çev. Azra ERHAT ve A. KADİR), Türkiye İş Bankası Yayınları, 
İstanbul, 2019, s. 541/ 603- 617.

[55] SOPHOKLES, s. 22/ 825- 833.
[56] LACAN, s. 281.
[57] BENJAMIN, s. 36.



Bir Şiddet Biçimi Olarak Gömülme Hakkının İhlali

392 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ölüm arzusu”, Öteki’nin/ annenin arzusu, mücrim arzu.[58] O hâlde Lacan’dan 
alıntılayarak şu soruları soralım:

“[Antigone k]lasik yorumda olduğu gibi, kutsal bir nizamın ve yaşayan 
cevhere saygının kulu mu? Onunki merhamet imgesi mi? [Ve cevap:] Belki, 
ama sadece merhamet kelimesine vahşi bir boyut bahşedersek.”[59]

Tragedyanın hukuki tartışmalar bağlamında daha mühimmiş gibi görünen 
dizelerinden birisi Zeus, Dike ve tüm tanrısal yasalara atıf yaptığı kısım. 
Fakat ben –Lacan’ı izlemeye devam etmek suretiyle– dizelerin devamındaki 
ölüm meselesine dikkati, biraz daha çekmek istiyorum. Antigone ölüm-
lüden korktuğu için tanrıların nezdinde suç işleyemeyeceğini belirttikten 
sonra Kreon’un elinden bile olsa ölmenin kar olduğunu, O’nun gibi fela-
ketlere maruz kalan birinin kendisini ölünce şanslı sayacağını, annesinin 
oğlunu toprağa vermemenin ona acı çektireceğini belirtir. O anda korobaşı 
Antigone’nin en az babası kadar “dikkafalı” olduğunu ilan eder.[60] Fakat 
Lacan’a göre “dikkafalı”lık sadece “inatçı” anlamında okunmamalı, zira bu 
ifade aynı zamanda ve daha ziyade Antigone’nin insandışı –medeni olma-
yan, çiğ/ pişmemiş– oluşunu anlatıyor:[61] babası kadar “çiğ”, “barbar”, ama 
“canavar da değil”, ezcümle “insandışı” bir varlık Antigone. Nitekim Slavoj 
Žižek Antigone’ye dair yeniden-yazımında bu nitelendirme açılır ve Žižek’in 
Korobaşı bu bağlamda şunları söyler:

“Anlaşıldı bu kızda tutkulu bir ruh var –

babası da aynıydı. Belalı zamanlarda

uzlaşı gerektiği hiç dank etmiyor kafasına.

Arızası adından da belli.

Hem ‘bükülmez’ hem de ‘doğurmaya karşı’ demek anlamı.

Toplumumuzdaki kadınlar doğurup anne olarak bükülüp tabi olurlar 
erkeklerin üstün iradesine.

O yüzden biz hatalıydık ve o ölümü seven bir ahmak.

[58] LACAN, s. 262, 263, 282, 283.
[59] LACAN, s. 277, 278.
[60] SOPHOKLES, s. 19/ 471- 472.
[61] LACAN, s. 263.
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Çılgın ve küstah, hiç de iddia edildiği gibi mütevazı değil.”[62]

Uzlaşmaya teşne olmayan, arızalı, “doğurmaya karşı”, “ölümü seven 
ahmak” Antigone, Žižek için “Antik Yunan evreninin muğlak ve gizli ters 
yüzüne, […] ahenkli nizamın sınırına işaret eder”[63].

Biraz da Butler’ın Antigone’sine bakalım: Antigone her şeyden önce 
konuşan, siyasiliğin sınırlarını ihlal eden tarzda konuşan bir figür. Bunu 
yaparken her ne kadar Zeus’un yasasına atıf yapıyor olsa da tutarlı bir hatta 
yürümediğini ifade etmek mümkün ki kendisi başka bir aile üyesi için, aynı 
şekilde bu yasayı savunmayacağını söylüyor.[64] Ağabeyinin yani bir akrabası-
nın yasını tutuyor ve hakkını savunuyor olması hasebiyle akrabalık yasasını 
olumluyor gibi görünse de bu performatif bir edim olarak da okunabilir. 
Yani Antigone sapmış bir akrabalık yasasını performe eder ve bize tam da 
zaten yasanın farklı olanak, muamma ve sapmalarının olduğunu gösterir. 
Performatif yineleme niteliğindeki abisini gömme edimiyle sapmayı nor-
mun merkezine yerleştirir.[65] O zaman mesele akrabalığı, tanrıların yasasını 
savunmaktan ziyade, akrabalık ilkelerinden ve elbette akrabalıkla organik 
bağları haiz devletin yasasından köklü bir kopuş olabilir.

Hattâ Antigone daha da ileri gider ve heteroseksist matrisi de hedef alan 
siyasi olanakların sinyallerini verir.[66] Zaman zaman Kreon’un/ erkekli-
ğin dilinden konuşan ama diğer yandan da normları, hâliyle erkekliği bir 
bütün dağıtan bir Antigone’den bahsedilebilir. Hâliyle “Antigone akrabalık 
tanrısı adına değil, tam da bu tür tanrıların emirlerini ihlal ederek edimde 
bulunur”[67]:

“Yer altındaki tanrılarına sadık olmak olsaydı tek isteği

onları yer altında, herkesin gözünden uzakta, aile tapınağında anmalı.

Öne çıkıp onlar hakkında ulu orta konuşarak, kralı karşısına alarak

erkeklerin alanına girdi.

[62] ŽİŽEK, Slavoj, Antigone’nin Üç Yaşamı (Çev. Erkal ÜNAL), Encore Yayınları, 
İstanbul, 2016, s. 41. 

[63] ŽİŽEK, s. 18.
[64] BUTLER, Antigone’nin İddiası: Yaşam ile Ölümün Akrabalığı, s. 15, 22.
[65] BUTLER, a.g.y., s. 80, 90.
[66] BUTLER, a.g.y., s. 18.
[67] BUTLER, a.g.y., s. 23, 24.
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Sözleri bir kadının sözleri gibi tınlayabilir, ama hareketi bir erkek 
hareketi.”[68]

O hâlde artık başka bir Antigone’den bahsedebiliriz, bahsetmeliyiz. Hangi 
yasanın üstün olduğunu işaret eden Antigone’den ziyade, “insandışı”, “babası 
gibi dikkafalı” daha doğrusu “medenileşmemiş”, yasanın içererek dışladığı 
bir “eşkıya”/homo sacer olan, akrabalık yasasının, hattâ heteroseksist norm-
ların muammasının içerisinde salınan, yasayla olsa olsa çarpışan, liyakati de 
sadakati de reddeden, “tüm dünyanın fazlalığı ol[an]”[69] bir Antigone’dir 
söz konusu olan. “Ayrımcı yas tahsisi”[70] sırasında kendine yer edinememiş 
olanların en önde gelenlerinden Antigone. Bu yüzden Dike’ye değil “Ate”ye 
yerleştirilebilir bu kadın kahraman ve Polyneikes’e bir “vatan haini”ne saygı 
göstererek diğer abine ihanet etmiyor musun diyen Kreon’a şöyle söyler:

“Cansız bedenlerin yoktur öyle kaygıları.

[…]

Köle değil, ağabeyimdir yerde cansız yatan.

[…]

Hades’te aynıdır ikisinin değeri.

[…]

Öbür dünyada kim bilir nasıldır ‘iyi’nin tanımı! ”[71]

“Naaş”tan “Leş”e Yas Tahsisi

Biraz da Kreon’[lara]a, bakalım ve şunu soralım: Zaten yaşam bunca 
zapturapt altına alınmışken ve ölü artık dünyada değilken her şey gibi 
gömülme hakkı da neden pay edilir ve birilerinin payına hiçbir şey düşmez? 
Evvela Kreon cevap versin:

[68] ŽİŽEK, s. 42.
[69] SAYIN, Zeynep, Ölüm Terbiyesi, Metis Yayınları, İstanbul, 2018, s. 29.
[70] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 12.
[71] SOPHOKLES, s. 20, 21/ 514-521.
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“Her şeyi gören Zeus tanığımdır,

[…]

vatan hainlerinin dostu olmayacağım.”[72]

Bu yüzden Kral Kreon’a göre “vatanını kahramanca savunurken ölen 
Eteokles” “şehitlere layık” bir törenle gömülürken, “hain” Polyneikes’in 
yası tutulmayacak, cesedi kurda kuş yem edilecektir. Kreon bir kral olarak 
misyonunu yerine getirmiş ve yas tahsisini gerçekleştirmişti. Birinin payına 
yüksek mertebe, diğerinin ve o diğerinin yasını tutmaya çalışanın payına 
mezalim düşmüştü. Bu pay edişin arkaik çağlara ya da mesellere mahsus 
olmadığı aşikâr. Kreon’un işaret ettiği iki uç mertebe bugün aynı ya da 
başkaca ifadelerle, farklı farklı düzeylerde yeniden ve yeniden kuruluyor. 
Bu kurgu kuşkusuz ölüm, ceset, mezar, imge arası ilişkilerden mülhem.

Ceset cansız beden olması hasebiyle insan değil ve belleği namevcut, 
insanın kendini ayırdığı ötekisi.[73] Ancak cansız/imgesiz/ ıssız yani hiç gibi 
duran beden esasen yaşamla bağlı ve bu anlamda ölüm hiçlikle bağlı fakat 
muğlak bir şekilde. Hatta ölüm öz bir yaşam tözüne tekabül eder, zira ölü 
bir türlü namevcut olamayandır ve hem bizim, yorulamak, mânâyla donat-
mak suretiyle cenazeye dönüştürmemizle hem de tek başına “yaşam”aya 
devam eder.

“Ceset ile imgenin ayrışması, cesedin imgeye dönüşmesi için cesedin 
gömülmesi, belleği taşıyanın imge olması gerekir. İmgenin varlığı cesedin 
varlığına bağlıdır. Mezar taşları yatmakta olan ölünün hatırasını ayağa kaldı-
rır. İmge cesedin bir zamanlar canlı olmuş olduğunun kanıtıdır; bir zamanlar 
insan olduğuna düşülen kayıttır.”[74] Yaşamı kâfi değeri haiz olmayanın kaydı 
da yası da tutulmaz, zira bir zamanlar insan mıdır ki insan olduğuna dair 
kayıt düşülsün?

Bir yanda hatırlamamız istenir, muktedirin istediği gibi elbette. Mesela 
heykeller, resmî bayramlar, resmî bayraklar, marşlar ve şehitlikler ve daha 
nice yapılar, yapıtlar, sözler ve metinler bu yüzdendir. Diğer taraftan da bir 
unutturma çabası zuhur eder. Kaldı ki gerekirse zor yoluyla hatırlanacak olan, 
çoğu kez yıkılan, unutulması, berhava edilmesi istenen bir şeylerin üzerine 

[72] SOPHOKLES, s. 8/ 184, 187.
[73] SAYIN, s. 10.
[74] SAYIN, s. 10, 11.
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inşa edilmekte. Hâliyle muktedir hem içerisinde mânâ yüklü ritüelleri kendi 
bünyesine almaya çalışır, buna ehil olamadığı zaman da yasaklama devreye 
girer.[75] Hülasa, muktedir ve hâliyle yasa “benim istediğim gibi hatırlaya-
caksın, yok olmuyorsa unutacaksın,” der. “Unutacaksın”, yani gerekirse “yas 
tutmayacak”, gerekirse “gömmeyeceksin”, hattâ gerekirse “ölünün cesedine, 
kabristanına yani senin imgene zulüm edeceğim”. İşte ölümün siyasallaşması 
ve hukukileşmesi tam bu anda vuku bulur ve sıklıkla gömülme hakkının 
pay edilişi/“ayrımcı yas tahsisi” olarak tecessüm eder.

Bu tahsisatta kâfi kıymeti haiz olmayanlar ölmesi gereken, geçmişi ve 
fikirleri itibarıyla da ölmesi gerekenler. Hâliyle siyaset kimin nasıl ve niçin 
öldüğüyle yakından ilgili.[76] Eğer ölen “makbul” değilse, yani içeride değil, 
içerlenerek dışlanansa yapılan meşum muamele hem bir “intikam operas-
yonu” hem de geride kalanlara, tanıklık edenlere bir mesaj verir. Bu mesa-
jın muhtevasında muktedirlik, ölü bedene her muameleyi yapma ehliyeti 
vardır, amacı da elbette talim ve terbiyedir, yani tarihsizleştirmek suretiyle 
normalleştirmek.[77] Zeynep Sayın tam bu noktada Kanuni döneminin 
Şeyhülislamı Ebussuud Efendi’yi örnek verir.[78] Örnek çok yerindedir, zira 
bu zat tek cümlede farklılaştırılan, daha doğrusu karşıt kutba konulan iki 
ölüm mertebesini bir çırpıda ve kısaca ifade edivermiş: “Canları malları helal 
olanlar” ve “onlarla savaşırken ölen, yüce şehitlik mertebesine erişenler”. 
Böylece “[i]mkânsız olanı tanımlamış, insanla insan olmayanın, ölümün 
haysiyeti ile zilleti arasındaki sınırı çizmiştir Ebussuuf Efendi.”[79] Aleviler 
için söylenen bu söz onlar için hâlâ geçerli olmakla birlikte, “canları malları 
helal”, “katli vacip”, “yası yasak” olanlar bir hayli çoktur.

Muktedirin icat ve –kudreti yettiğince– icra ettiği bu yas hiyerarşisinin 
bir ucunu temsil eden “yüce şehitler”in naaşı kaldırılır; müthiş teferruatlı 
ve elbette “müstesna”, kalabalıklara çağrı yapılan büyük cenaze merasimleri 

[75] ETÖZ, Zeliha, “Vasiyetimdir Yükleri Ağırlaşsın Diye Tabutumun İçinde Tepineceğim”, 
Öteki Olarak Ölmek içinde, Der. Evrim C. İFLAZOĞLU ve A. Aslı DEMİR, Dipnot 
Yayınları, Ankara, 2016, s. 91.

[76] BALTA, s. 155.
[77] YALÇINKAYA, Ayhan, “Sunuş: Gözleri Faltaşı Gibi Kapalı: Lades”, Öteki Olarak 

Ölmek içinde, Der. Evrim C. İFLAZOĞLU ve A. Aslı DEMİR, Dipnot Yayınları, 
Ankara, 2016, s. 57, 59.

[78] SAYIN, s. 49.
[79] SAYIN. s. 50.
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tertiplenir. Aslında “merasim” sözcüğü kifayetsiz, bir iktidar gösterisinden 
bahsediyoruz. Hele bir de en baştakilerden birinin cenazesi söz konusuysa 
akla hayale gelmeyecek bir şaşaaya tesadüf etmek kaçınılmaz. Neticede, “[h]
erhangi bir cenazeyi iktidar ile birlikte düşünmek, naaşı iktidarla birlikte 
düşünmekten daha kolay olamaz.”[80] Bu birliktelik üzerine çok şey ifade 
etmek mümkün fakat mevzu muktedirlerin tertipledikleri ve/ veya yücelt-
tikleri değil, mani oldukları, yok saydıkları, en iyi ihtimalle kabul etmek 
zorunda kaldıkları merasimler.

Bir kez daha Ebussuuf Efendi’ye başvuralım. Ne diyordu? “Canları malları 
helal olanlar”, “tehlikeliler”, “mücrimler”, kurt başlılar, başsızlar, yaşayan 
ölüler, “vatan hainleri”, “teröristler”, yas hiyerarşisinin zelilleri, hâliyle yası 
tutulamayanlar… Hattâ “leş”. “Ölümün şeceresi vardır: şehit aileleri digni-
tas sahibi, hainler soysuzdur. Kimsesizler mezarları, öleni kimsesizlendirme 
mezarlarıdır. Şehit cenazeleri birer yapıt, hain cesetleri birer leştir.”[81] “Leş” 
de “naaş” gibi iktidara maruz kalandır.[82] Nasıl ki homo sacersiz muktedir, 
istisnasız hukuk bir tahayyülse, “leş”siz de “naaş” düşünülemez. Benjamin 
diyordu ya “hukuk kurmak iktidar kurmaktır”, kimin ölüsünün “leş” kimin-
kinin “naaş”, kiminkinin arada gezinen ölü olduğunu belirlemek de iktidar 
kurmak ve zaten hukuk kurmanın temel bir veçhesi.

Butler’ın çarpıcı 11 Eylül örneği vasıtasıyla –her zaman– “leş” olarak 
görülmeyen fakat kaydı tutulmayanlara, sessizlikle bu mânâda namevcudi-
yetle mühürlenenlere de değinmek istiyorum. Bu ilk bakışta yasa ve hâliyle 
gömülme hakkına yönelik bir ihlale vücut vermiyormuş gibi görünebilir. 
Fakat sessizlik, namevcut addetme, kayıt altına alınmama söz konusuysa, yas 
nerede? Butler’ın örneğine[83] gelecek olursam: 11 Eylül saldırısında hayatını 
kaybeden eşcinsellerden, cinsel yönelimi hasebiyle saldırıya ve muktedirin yası 
tutulabilir gördüklerine dair kamusal anlatı sürüp giderken, bu hâkim anlatı 
içerisinde eriyip giden, kayıplardan bahsediyor düşünür. Belki doğrudan 
katli vacip ilan edilmese de milli kimliğe dahli asla münasip olmayanlar-
dan… Kuşkusuz bu vaziyet ne eşcinsellerle sınırlı ne de mekânsal-zamansal 

[80] ARIKAN, Mustafa, “İktidar İçin Bir Cenazeler Topoğrafyası”, Öteki Olarak Ölmek 
içinde, Der. Evrim C. İFLAZOĞLU ve A. Aslı DEMİR, Dipnot Yayınları, Ankara, 
2016, s. 121.

[81] SAYIN, s. 85.
[82] ARIKAN, s. 127.
[83] BUTLER, Kırılgan Hayat:Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 49.
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açıdan sabit bir yas hiyerarşisi mevcut; eşcinsellikten, mülteciliğe uzunca 
bir makbul olmama sebebi niteliğinde hâl ve şartları listesi çıkartılabilir. 
Üstelik bu listedekilerin nerde ne zaman hiyerarşinin derekelerine kaydırılıp 
kaydırılmayacağı da bilinemez.

Bütün bu hiyerarşik kodlama aklımıza yeniden sadece hangi insanın 
ne kadar hakka sahip olduğunu değil, kimin insan olup olmadığını belir-
lemeye dahi yetkili olduğunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilan eden 
Bush ve Türkiye’de de tesadüf edebileceğimiz muadilleri geliyor. Bu ilanın 
doğrudan, ayan tezahürüne son 20 yılda çok rastladık, “terörün insanlığın 
başına musallat olduğu ve geleceğimizi zapturapt altına aldığı” iddiasıyla 
geleceğimiz zapturapt altına alındı. Gittikçe genişleyen “terörist” ve “potan-
siyel terörist” mefhumuna uzaktan yakından dahli olan herkes “hak öznesi” 
mertebesinden atıldı.[84] “Hak öznesi” mertebesinden atılmış, yani “katli 
vacip ve kurban edilemez” olana “ayrımcı yas tahsisi” sırasında ayrılan 
yeri gösteriyor. Zira “insan olanın sahip olduğu haklardan mahrumiyetin 
hüküm sürdüğü istisna hâlinde ölü bedene, ölünün yakınlarına da her türlü 
muamele vacip”. Hâliyle geleceğimiz tam da yasımıza, ölülerimizin imgesine 
yapılan mezalimle zapturapt altına alındı/ alınıyor. Ölümle hayat arası bir 
yerde, ölülerimizle birlikte hapsedilmiş hâlde kala kalmamız isteniyor. Ne 
ölebiliyoruz ne de hayatta kalabiliyoruz: “Ölü ölmediği için onun hayatı da 
bir hayat değil […] (özellikle ‘tesirsiz hâle getirme’ ifadesi bunu son derece 
belirgin kılmaktadır) ve ölen kişi öteki tarafa gönderilemediği için onun 
yakınları da bu tarafa gelememekte, hem ölü hem de sağlar ölümle yaşam 
arasındaki bu belirsizlik bölgesine sıkışmakta[…].”[85]

Bu belirsizlik mıntıkasından gelen bir sesi, bir kadın şairin sesini duyma-
mızı sağlayan bir tiyatro oyunundan örnek vermek istiyorum. “Yaralarım 
Aşktandır/ Füruğ Ferruhzad: Bir Kadının Hikâyesi” oyununda Füruğ (Nazan 
Kesal) mollalar gömülmesine izin vermediği sırada, musalla taşında ömrünün 
şiirini yazıyordu ve neden muktedirler bir homo sacerin, “marjinalin” toprağa 
bile kavuşmasını istemez, gayet sarih bir biçimde anlatıyordu:

“ ‘Kadın şiir yazıyor’ demiş içlerinden birisi. ‘Bildiğimiz kadın mı?’ 
demiş öteki. Onların bildiği kadın… benim gibi bir ceset çünkü. İtaatkâr! 
Yok. Yokkk kadın! Ama ben vardım, var! Şu yaralı, cansız bedenime bile 

[84] DUMAN, s. 122, 123, 130.
[85] AYDIN, s. 103.
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tahammül edemeyecekleri kadar var! Terzi olarak belki gözlerine girebilirdim. 
Yaptım çünkü terzilik. Ama erkeğin söküğünü dikmedim hiç. Kendime eteği 
kısa… yakası açık elbiseler diktim bir tek. Aaaa resim yaptım… ‘Onlar da 
nüüüü’ymüşşş molla efendi’ ‘Neymüşşşşşş neymüşşşşş?’ ‘Nü. Çırılçıplak 
insanlarmış.’ ‘Amanınnnnnn! Manzara olsa belki. Yaradanın yarattığını 
resmetmiş derdik ama bu kadın… onun da aşırısını yapmış” Öyle olsun. 
Sonra…Oyunculuk yaptım. ‘Karıları kızları toplayıp onlara meddahlık 
etmiş olsa belki…’ Yok ben tiyatro yaptım. Sahneye çıktım. Kıçımı başımı 
salladım. İman tahtamı kamuya açtım. Memelerimi hoplattım. Lorca oyna-
dım. ‘Orospuuuuuuu!’ ‘Bu kadın var ya bu kadın…film çekmiş. Hem de 
cüzzamlıları. Hasta diye insan içinden sürdüklerimizi…’ ‘O da hastalıklıdır 
da ondan. Cüzzamlıdır bir nevi bunu yapan kadın bizim gözümüzde. Kaltak.’ 
O doğuştan hastalıklı. Çünkü yaratıcı. Değil mi? ‘Gavurun dilini öğrenmiş 
bu şeytannnnnn’ Üstelik kaç dilini birden. İtalyanca öğrenmem sekiz ay 
sürdü. ‘O dillerden bizim mukaddes Farsçamıza çeviriler yapmış.’ Sus be 
molla. Valla Allah’ın gücüne gidecek: ‘Seni de onları da ben yaratmadım 
mı?’ diyecek Mollaların arzu ettiği gibi aciz olsam… sorgusuz sualsiz bana 
gömmek isterler… Ama gömdürmezler benim gibi bir kadını hepimize hak 
olan şu kara toprağa.”[86]

Füruğ kuşkusuz haklı: “Hepimize hak olan şu kara toprak”. Fakat işte 
hepimize hak olanı bir bölüştüren var. Pay etmek bir eşitlikle ilişkili olarak 
adaletin gereğiymiş gibi dursa da hakiki hayatta vaziyetin böyle olmadığını 
kara toprağın diriye-ölüye pay edilişinde görebiliriz. Tekrar vurgulamak gere-
kirse, her pay ediş aynı zamanda bir dışlamayı da bağrında taşır ve hukuki 
pay ediş “babanın ayrıştırıcı gücü” olarak tecessüm eder. Muktedirin bu pay 
edişi sırasında birileri sayılır/ hesaplanır, diğerlerinden sarf-ı nazar edilir.[87] 
Muhtevasında kara toprağın hepimize hak oluşu binlerce kez vurgulansa da 
karar verilince/hukuki performans tecessüm edince belirlenir, tertip edilir, 
pay edilir, kara toprak da pay edilir ve bu yüzden birileri bu paydan mahrum 
bırakılır, ölüye de diriye de kıymet biçilir zira.

Füruğ kuşkusuz haklıdır: Gömdürmezler, bazılarının adı caddelere, köp-
rülere, meydanlara verilir, uğruna anıtlar dikilir, resmî “yas”lar ilan edilirken 
bazılarını gömdürmezler. Bazılarının ölüsü “naaş” olurken bazılarının ki 

[86] “Yaralarım Aşktandır/ Füruğ Ferruhzad: Bir Kadının Hikâyesi”, Yazan: Şebnem 
İŞİGÜZEL, Yöneten: Berfin ZENDERLİOĞLU, Oynayan: Nazan KESAL. 

[87] AĞTAŞ, Ceza ve Adalet, s. 70, 72, 73.
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“sıradan” ölü mertebesine bile layık görülmez, olsa olsa “leş” derekesinde 
olabilir. Nihayetinde bahsi geçen oyunda da dendiği üzere; “‘Yılan,’ […] 
Şahmaran gibi uzanmış yatıyor şimdi, günahkâr”.

Mucizevi Yas

“Bahçeye dikiyorum ellerimi/ Yeşereceğim, biliyorum, biliyorum, 
biliyorum”[88] demişti Füruğ, “Bir Başka Doğuş” isimli şiirinde ve yeşerdi 
de nitekim. Zira şiirleri gibi ölümü de sonsuz bir salınım içerisinde bizi etki-
lemeye devam ediyor. Muadilleri gibi O’nun da mezarlığı bir küçük “bahçe”.

Ölen ölmüştür ve ölenle ölünmez, fakat hiç kimse aslında yalnız ölmez 
ya da bu ölüm sadece ölene tesir etmez. Geride kalanlarda, hayatına devam 
edenlerde bir iz olarak kalır. Üstelik bu iz bir tahayyül içerisinde salındığı 
için zamansız bir şeye dönüşür ve bizi geçmiş hatıraların içerisinde veyahut 
içerisinden geleceğimize taşır. Yas bu taşıma için elzemdir, zira ölü bu zamana, 
şimdiki âna ait değil ve yaşayanların kendi içerisinde bulundukları anda 
var olabilmeleri, yani hayatta olabilmeleri için ölülerini başkaca zamanlara 
uğurlayabilmeleri gerekir.[89] Yas ve buna binaen ritüel sayesinde uğurlama 
gerçekleştirlir ve böylece kayıp, mahrumiyet, O’nsuzluk üstlenilebilir.

Kuşkusuz burada bahsedilen ne ölüm, ne hatıra ne de gelecek sadece 
bireysel değil, aksine son derece toplumsal. Zira ölüm sadece geçmişle ve 
gelecekle değil birbirimizle –tanışsak da tanışmasak da– bir araya gelişimizin 
anahtarı. Buradaki biz ya da bir araya geliş “tek bayrak, tek millet, tek dil, 
tek mezhep” altında bir toplanmaya benzemiyor elbette. Hattâ farklı kim-
liklerimizle bir araya gelmekten de bahsetmiyorum. Butler’a atıfla söyleyecek 
olursam; “şiddete açık olmamız ve şiddetteki payımızla, kayıplar karşısındaki 
yaralanabilirliğimiz ve ardından gelen yas tutma göreviyle” koşullanmış biz 
olma hâli bahsi geçen.[90] Maurice Blanchot’nun[91] sonluluğumuz/ölümlü-
lüğümüz dışında hiçbir niteliğimiz ya da kimliğimizle dâhil olamadığımız, 
bu yüzden de aslında bir nevi dâhil olamadığımızı söylediği bir toplanmayı 
işaret etmeye çalışıyorum.

[88] FERRUHZÂD, Furûğ, Bir Başka Doğuş (Çev. Ali GÜZELYÜZ), Demavend 
Yayınları, İstanbul, 2016, s. 123. 

[89] AYDIN, s. 104.
[90] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 35.
[91] Bkz. BLANCHOT, Maurice, İtiraf Edilemeyen Cemaat (Çev. Işık ERGÜDEN), 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
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Ölümün ve yasın burada edindiği yer hakikatle olan bağıyla ilgili. Ivan 
Illich “Ölüme Karşı Ölüm” başlıklı makalesinde yasın bu veçhesine işaret 
eden bir anekdot paylaşıyor. Burkino Faso-Mali sınırını bekleyen gümrük 
memurlarından biriyle olan sohbeti sırasında Illich’in amacı Nijer kıyısın-
daki insanların nasıl olup da ayrı dil konuşmalarına rağmen anlaştıklarını 
öğrenmek ve buna dair sorular yöneltiyor. Memur şöyle cevap veriyor: 
“‘Oğullarını bizim gibi sünnet ettikleri ve bizim gibi öldükleri sürece onları 
anlarız.’”[92] İşte yasın kuvveti ve mucizevi yanı: Birbirinin dilini hiç bilmeyen 
Nijer köylülerini, birbirinin dilini hiç bilmeyen ve hattâ farklı zamanlarda 
yaşamış ve ölmüş, farklı zamanlarda yaşamakta ve yas tutmakta olanları böyle 
birleştirebilir ve dili, kimlikleri, özneliği hükümsüz bırakabilir.

Kafka’nın öyküsündeki gibi dokunamadığımız, aşkın ve hayatın içeri-
sindeki ahvale bir türlü uymayan yasanın aksine, ölüm hakikati, yasanın 
değil insanın aşkınlığını temsil eder ve özneliği, kimlikleri bir an için de 
olsa bırakma imkânı yaratır. Antigone gibi sınırı ihlal etme, mevcut matrisi/ 
tertibatı sarsma ihtimali sonluluk gerçeğinde mündemiç. Bu bahisle ölümden 
sonra, ötekinin ölümünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yas tut-
manın evveli kayıp, ahiri mahrumiyetimizden neşet eden ebedi dönüştürücü 
tesirdir. Zira kayıpla beraber bizi oluşturanın ötekiyle olan bağ olduğu ayan 
olur.[93] “Yas içinde, yas boyunca kurulur hayatlarımız.”[94] Mucizevi bir yanı 
varsa eğer hakikatin yasın da vardır.

Kaybın tesiri evvelden kestirilemez, zira ötekiyle kurulan ilişkide ve bu 
ilişkinin kaybında bir olumsallık her zaman mevcut. Neye maruz kalacağımızı 
seçemediğimiz gibi tam olarak bilemeyiz de, yani yas bir bilmeme, bir türlü 
akıl sır erdirememe, ezcümle vakıf olamama tecrübesidir. Bu vakıf olamama, 
mahrumiyet/yoksullaşma anında “ilksel toplumsallığımızın bilinçdışı dam-
gası” tecelli eder.[95] Bu bahisle her ölüm, her kayıp kendimize, kendi içimize 
bir geri dönüştür fakat bu Kartezyen bireyin içine dönüşü gibi değil. Tam 
aksine, bireyselliğimizin dışına taşabildiğimiz, zira edilgenleştiğimiz bir 
mıntıka ya da an bahşeder bize ölüm. “Çünkü ölüm ve insanın sonluluğu, 

[92] ILLICH, Ivan, “Ölüme Karşı Ölüm” (Çev. E. Efe ÇAKMAK), Cogito, “Ölüm: Bir 
Topografya” dosyası içinde, 40. sayı, İstanbul, 2004 s. 119.

[93] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 42.
[94] ÖZMEN, Erdoğan, Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan: Yas, Melankoli, 

Depresyon, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s. 23.
[95] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 37, 43.
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kişinin kendi bilincinde üretmeyeceği, kendinin yapıt olarak yapamayacağı, 
simgesel düzenin içinde yer veremediği, yer veremeyeceği bir şeydir. Her 
şey mümkündür ama insanın kendi kendine kendi ölümünü yapması ve 
kendini “Ben öldüm” diye düşünmesi mümkün değildir.”[96] Hâliyle, hakiki 
olmayanı öyleymiş gibi göstermeye ehil simgesel düzenin perdesi çekilir. 
Geriye kalan eşsiz ve sonlu oluşumuz, ölümlülüğümüze, öldürülebilirliği-
mize duyduğumuz hürmet ve şefkat kalır.[97] Perdenin ardındaki hakikat, 
Hakikat’in ardındaki hakikat tecelli ediverir.

Tüm kimliklerimizden sıyrıldığımız, bireyselliği ya da kendiliği –belki 
bir an ya da bir nebze– reddettiğimizde geriye ölümlü/ yaralanabilir oluşu-
muzdan başka bizi ortak kılacak bir şey kalmaz. Bu mahrumiyet ve ortaklık, 
sınırdır, eşiktir. “Kendilerinden taşmış”, “kendilerini aşmış” olanların çizdiği 
bir sınır hattıdır burası.[98] Blanchot’ya kalırsa insan kendini ancak burada 
aşabilir ve böylece, esersiz bir cemaatin açıklığına bırakabilir. Bir başka 
deyişle, tüm kimlikler gittiğinde geriye kalan başlangıcın ve sonun yani 
doğumun ve ölümün ortaklığı olmasa cemaat de olmaz.[99]

Yas bu yüzden mevzu bahistir. Sadece adı gömülme hakkı olup hukuki 
tartışmalara mevzu olduğu, AİHM kararlarında, “insancıl hukuk” metinle-
rinde belli belirsiz ya da –haydi insaflı olalım– yetersiz de olsa yer verildiği 
için ya da hukuki retorik ve metin düzleminde hepimizin sahip olduğu bir 
hak olarak düzenlendiği için değil. “[S]öylemlerin içinde küfür gibi oturabilen 
bir tutku”[100] olduğu ve tam da bu yüzden hukukun adaleti feda ederken 
şedit suretini en çok gösterdiği mıntıkada, yani ölümün siyasallaştığı mın-
tıkada, hakiki, dokunulabilen ve dokunan bir tecrübe olarak zuhur ettiği 
için mevzubahis.

İnsan hakları ve onun bir parçası olarak gömülme hakkı Kartezyen 
bireyin, Kantçı öznenin değil, haklardan mahrum olanların/bırakılanların 
çığlığı olarak[101] her alanda savunulmalı. Fakat şu soru hiç peşimizi bırak-
mayacak: “Zeus’un yasası” heyulasına mı “insanlar topluluğundan dışlandığı 

[96] SAYIN, s. 56.
[97] SAYIN, s.55, 56.
[98] SAYIN, s. 57.
[99] BLANCHOT, s. 19, 20. 
[100] SAYIN, s. 52.
[101] DOUZINAS, İnsan Haklarının Sonu, s. 165-166.
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anda, yaşadığı dertten şikâyet ederek duygudaşlığımızı uyaran yüce bir 
heyulaya”,[102] Antigone’ye mi sarılacağız?

Yas tutmak ölümün ahlakından, burada bahsedilen ahlak o bildiğimizden, 
Nietzsche’nin soruşturmaya açtığından farklı; yasanın, simgeselin ahlakıyla 
özdeş değil, aksine bu ahlakta durmadan gedik açan, tasarruf sahibi olmak-
tan değil olamamaktan ve bu hâle duyulan hürmetten neşet eden, bir “sınır 
ahlakı”. Antigone’nin namına hareket ettiği ahlak işte bu ve bu ahlak da 
zaten kelimelerle değil, eylemeyle ilgili.[103] Devletin yası tutulamaz olarak 
ilan ettiğini yası tutulabilir olarak ilan etmek[104], yani devletin ilanını, 
bir başka deyişle yas tahsisi yasasını/ kararını yasa sahip çıkmak, mesela 
Cumartesi İnsanları gibi mezar bulamayınca meydanı ziyaret ederek felce 
uğratmak bu ahlakın gereği.

Erdoğan Özmen’in yasa dair veciz ifadeleriyle “Yasın Kuvveti” bahsini 
kapatmak istiyorum:

“İnsan, sadece yas tutarken, kaybettiği insan kardeşlerini kendi içine 
almaya çalışırken, onların yüzleri, hatıraları, hayalleri içine sığsın diye 
büzülmüş içini genişletmeye çalışırken eşsiz bir iç görüyle yükselir. İnsan 
çünkü, yapıldığı en baştaki zemini ya da özü kendinden dışarı atarak, onu 
kaybederek, kendini kendinden kopararak insan olur. Başlangıçtaki bu 
kurucu kayıpla. İnsan budur işte: Hiç durmadan kendi kaybını yeniden 
bulmaya, onu geri kazanmaya didinip duran nostaljik bir özne. Bu yüzden 
başka insanların kayıpları karşısında, varlığımızın tam kalbinden yükselen 
bir çağrıya uyarak, o titremeye teslim olarak yas tutarız biz de. Kadim bir 
kaybın ateşiyle çoktan kavrulmuş bir içimiz olduğu içindir ki, kendiliğin-
den olur bu. Yas kardeşi oluruz bu sefer, başka herkesle. İnsanın en büyük 
hakikati bu mucizevi olaydır işte.

Ne diyelim ki başka! Yas tutarken başkaları, hiç olmazsa sessiz kalınır…”[105]

[102] ŽİŽEK, s. 12.
[103] SAYIN, s. 65-67, 86.
[104] AYDIN, s. 107.
[105] ÖZMEN, s. 44, 45.
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Sonuç Yerine: İz

“Karanlıkta bir vaveyladır sesin!” Bu cümle 28 Kasım 2019 Perşembe 
günü, yani Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesinin yıldönümünde Türkan 
Elçi tarafından kişisel sosyal medya hesabında paylaşıldı. Evet, kayıpları-
mız bir vaveyla. Zira artık ne kişisel ne de sosyal ve siyasal hayatımızda 
olmayanlar, hiçbir zaman olamayacak olanlar. Geri de kalanların, şaş kaza 
hayatta kalanların da “yaralanabilirliği”nin, “sonluluğu”nun işareti. Bu 
yüzden mahrumiyetlerimizle, eksikliklerimizle müştereklerimiz aynı mın-
tıkada tecessüm ediyor. Yasın ve hâliyle kayıplarımızın bıraktığı izlerin bizi 
yeniden yaratışı ve bu yeniden yaratılışla beraber yeniden ortaklaşmamız 
söz konusu olan. Zira şairin “İz” şiirinde dediği gibi “[…] acının ormanı 
büyütür insanı” ve yaşadıklarımız/karşılaşmalarımız hiçbir zaman geride 
kalmaz hep, “içimizdeki tortu” olur, kayıplarımız acılarımız da nihayetinde 
“telleri titreten şarkılar” olarak içimize yerleşir.[106]

Bu kuşkusuz yası, ölümü yüceltmek ya da istemek değil. Ama zaten 
istemiyor olmamıza rağmen ölüyoruz, öldürülüyoruz, kaybediyoruz, sadece 
insanları da değil, mesela Hasankeyf ’i kaybediyoruz, sonra İstanbul’u; birey-
sel ve toplumsal kayıpla malûlüz. O yüzden arıyoruz, Antigone gibi adalet 
arıyoruz, mahkeme salonlarında, meydanlarda, tabutların arkalarında adalet 
arıyoruz. Hektor’un babası Priamos gibi ölülerimizin ve geride kalanların, 
mahrum bırakılanlar, yaşayan ölüler olarak kendimizin “ateş payı”nı istiyo-
ruz.[107] Kaybettik ve kaybediyoruz ki arıyoruz, arıyoruz ki kendiliğinden, 

[106] KESKİN, Birhan, Kim Bağışlayacak Beni, Metis Yayınları, İstanbul, 2016, s. 98. 
[107] Troya Savaşı’nda Troyalı Hektor Akhilleus’un arkadaşı Patroklos’u öldürür. Bunu 

öğrenene kadar Kral Agamennon’a sinirlendiği için savaştan çekilmiş olan Tanrıça 
Thetis’in oğlu Akhilleus tekrar savaşa katılır ve yareninin intikamını alarak Hektor’u 
öldürür. Ancak “kahramanımız” bununla yetinmeyecektir: Hektor’un cenazesini 
ailesine vermediği gibi bir de yerlerde sürükleyecek, toz toprak içinde bırakacak, 
ezcümle, Hektor’un cesedine ve illa ki –imgelerine saldırmak suretiyle- geride kalan 
yakınlarına zulüm edecektir. Akabinde, tanrılar katında bir yaygara kopar ve yüreği 
burkulan tanrılar Hermeias’ı ölüyü kaçırmaları için kışkırtırlar. Fakat Here, Posedion 
ve gök gözlü kız tanrı, yani Athene bu fikre karşı çıkar. Apollon da onlara karşı 
çıkacaktır:
“Ama on ikinci şafak sökünce tanrılar katında,
Phoibos Apollon ölümsüzlere şöyle dedi:
‘Amansız tanrılar işiniz gücünüz kötülükte.
Beneksiz keçilerin, sığırların butlarını,
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usul usul ya da gürültülü bir arada oluyoruz. Hiç tanımadıklarımızla, hattâ 
başka çağlarda, çok uzak diyarlarda yaşamış olanlarla bile yan yana olabiliyo-
ruz. Hrant’ın cenazesindeki gibi mesela, yan yana yürüyebiliyoruz, temayüz 
etmeye çalışmadan, dayatamadan.

Bu yüzden ölülerimiz, ölülerimizden bize yadigâr kalanlar, yasımız, yas 
ritüellerimiz siyasetin ve hâliyle hukukun da esas konularından. Bu yüzden 
gömülme hakkı diye bir hak var ve bir talebin konusu, hâliyle ihlalin de 
konusu. Zira hafızalarımız çok mühim, bu yüzden daimi olarak yıkılacak 
ve yeniden yapılacak siyasi ve hâliyle hukuki bir bina. Kayıplarımız da o 
binada saklanan, hakikati dışarı taşıranlar olarak muktedir için en büyük 
tehlike. Kaybedenler içinse vaveyla.

Biz karanlıktaki bu vaveylaya kulak veriyor/“acının ormanı”ndaki izi 
takip ediyoruz. Bu takibi kimi zaman insan haklarına dair ses çıkararak, 
“herkes eşittir” diyen kararlar ve kanunlar talep ederek yaptığımızı ve bu 
yaptığımızın mânâsı olmadığını inkâr etmek yanlış olur. Neticede Butler’ın 
dediği gibi, “[k]imi insanlar insanlıklarını hep varsayarlar, ötekiler ise terime 
erişebilmek için mücadele ederler”[108].

Fakat burada şu soruları sormak istiyorum: Bu mânâlı faaliyeti icra 
ederken hukukun arkasındaki güç ilişkilerini ve buna binaen içerisinde 
mündemiç şiddeti/istisnayı ve tam da bu alanda yası tutulabileceklerin ve 
tutulamayacakların ilan edildiğini görebilecek miyiz? Yoksa insan haklarını, 
hukuku ilahi kurtarıcı pozisyonuna yerleştirip, “hukuk devleti” heyulasıyla 

Hektor hiç mi yakmadı size?
Ölüyken bile yüreğiniz varmıyor onu kurtarmaya,
onu görmesin mi anası, karısı, çocuğu,
görmesin mi babası Priamos, Troya halkı,
alıp saygı göstermesinler mi ölüsüne,
yakmasınlar, ateş payını vermesinler mi?
[…]’”
En sonunda ZEUS Thetis’i çağırması için İris’i görevlendirir ve Hektor’un 
Akhilleus’tan gizlice kaçırılmaksızın alınması için işe koyulmuş olur. Böylece tanrıların 
kararlarına uygun olarak Hektor’un cenazesi aile tarafından alınır ve gerekli ritüeller 
gerçekleştirilerek veda/ yas işlemi gerçekleşir. Ve Destan şu dizeyle biter:
“İşte böyle yapıldı atları iyi süren Hektor’un cenaze töreni.”
Bkz. HOMEROS, s. 521-547. 

[108] BUTLER, Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, s. 157.
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mı yaşayacağız? Haklar için verilen hukuki mücadeleye mi sıkışacağız? Yoksa 
siyasal sahneyi yeniden kurup, muktedirlerce gömülme hakkı ihlal edileni 
performatif bir ilanla yası tutulabilir olarak yeniden işaretleyecek miyiz? 
“Kara mermerin altında” yatan “meçhul öğrenci”ye bütün sınıf bir olup 
“çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek” miyiz?[109] Lafın kısası, 
ölüm ahlakıyla eyleyebilecek miyiz?

“Kaybettiklerimiz geride yalnızca dayanması güç bir acıyı değil, aynı 
zamanda yanıt vermesi güç bir soruyu da bıraktılar: Kötünün ayartmala-
rına kapılmadan yas tutmayı becerebilecek miyiz? Aynı soruyu başka türlü 
de sorabiliriz elbette: İyinin gücüyle yas tutmayı becerebilecek miyiz?”[110]
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Öz

Tutuklu ve hükümlülerin temel haklarının kullandırılması bakımından 
mevzuat ve uygulamada çeşitli çekinceler bulunduğu göze çarpmaktadır. 
Mahpuslar toplumun sahip olduğu iletişim ayrıcalıklarına sahip olmamalıdır 
düşüncesi bir yandayken, bu kimselerin topluma entegre olmayı öğrenmeleri 
amaçlanmaktadır. Bilgi edinme hakkının kullandırılması gerekmekte, ancak 
özellikle internet aracılığı ile iletişimde toplum için tehlike yaratılmasın-
dan çekinilmektedir. Bu çekinceler, birtakım hukuki ilkelerin görmezden 
gelinmesine yol açmaktadır. İnfazda amaç hükümlünün yeniden topluma 
kazandırılmasıdır ve iletişim araçları bu amaç için gerekliliktir. İfade özgür-
lüğü temel haktır, çözümü mümkün aksaklıklar öne sürülerek ihlal edilemez.

Anahtar Kelimeler: Tutuklu hakları, hükümlü hakları, internete erişim 
hakkı, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kamu özgürlükleri

The Right to Internet Access  
of Detainees and Convicts

Abstract

In practice and positive law, it stands out there are a variety of reserva-
tions with regards to letting detainees and convicts use their fundamental 
rights. Besides the thought the prisoners, should not have the privileges of 
communication which community has, it is aimed these people to learn 
to be integrated into society. The freedom to receive information should 
be exercised, but there is the hesitation of creating a danger for society, 

[1] Basılı Kurultay kitabında sehven ilk hali yayımlanan tebliğin düzeltilmiş ve genişletilmiş 
son halidir.
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especially with communication via the internet. These reservations cause 
some legal principles to be ignored. The purpose of the criminal execution 
is to reintegration the convicted to society, and communication instruments 
are the necessity for this aim. The freedom of expression is a fundamental 
human right, and it shall not be violated with the excuse of solvable obstacles.

Keywords: The rights of the detainee, the rights of the convicted, the 
right to internet access, human rights, fundamental rights and liberties, 
public libertie

1982 Anayasası’nda internete erişim hakkı düzenlenmemiştir. Ancak bu 
durum internete erişimin hak niteliğini tartışmaya engel teşkil etmez. Anayasa 
m. 12-16 hükümleri yalnızca Anayasa’da düzenlenen hak ve özgürlüklere 
ilişkin olmayıp Anayasa ile düzenlenmeyen ve “isimsiz hak ve hürriyetler” 
olarak da adlandırılan hak ve özgürlükler grubu için de geçerlidir.[2]

Hak, özgürlük, insan hakları, temel haklar, anayasal haklar, kamu 
özgürlükleri terimleri arasında çalışmada tercih edilen yaklaşım açıklan-
malıdır. Özgürlük kavramına ilişkin, 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi’nde “(…) başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücü 
(…)” biçimindeki serbestlik yaklaşımına yer verilmiştir. Bu tanım, zarar 
kavramının nasıl belirleneceği sorunu ve insan doğasındaki özgürlüğün 
toplumla çatışma içinde olmaya mahkum oluşu nedeniyle, hukuk sistemi 
içerisinde yeniden bir değerlendirmeyi gerektirmiştir. Doktrinde kabul 
gördüğü üzere, özgürlük bir haktır.[3] Ancak bu iki taraftan doğrulanabilir 
bir hipotez değildir. Her hak özgürlük anlamına gelmemektedir.[4] Huku-
ken tanınan yetki olarak hakkın, maddi konusu özgürlüktür.[5] Diğer bir 
deyişle, bu yetki özgürlükleri sağlama amacıyla kişiye tanınır.[6] Sınırları 

[2] Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Bursa, 2017, s.273. Yazar, özgürlük ve 
hürriyet terimleri arasında kişisel bir tercih olarak hürriyet kelimesini kullandığını 
ifade etmektedir; s.65. 

[3] Ahmet Mumcu, Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, 2007, 
s.14 vd, 130.; İbrahim Ö Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku 1, Ankara, 2013, s.13.

[4] İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku 1, Ankara, 2013, s.13., İbrahim Ö. 
Kaboğlu, Kollektif Özgürlükler, Diyarbakır, 1989, s. 15-17, Ahmet Mumcu, Elif 
Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, 2007,

[5] Gözler, s. 67 vd.
[6] Kaboğlu, Özgürlükler, s. 13.
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tartışmalı olan ve hukuk sisteminden önce var olduğu görüşü de savunulan 
özgürlükler yerine, çalışmada çoklukla hukuki bir araç olarak hak kavramı 
üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. İnsan hakları, temel haklar/ana-
yasal haklar ve kamu özgürlükleri terimleri bakımından ise insan hakları 
kavramı, gerçekleşmesi devlete bağlı olmayan, insan olmaktan kaynaklanan 
hakların karşılığı olarak; temel haklar, şekli bir değer biçme ile anayasa ile 
düzenlenen haklar bakımından; kamu özgürlükleri ise kanun veya anayasa 
ile tanınan özgürlükler olarak tercih edilmektedir. 

Beş bölümden oluşan bildirinin ilk bölümünde, internete erişimin hak 
olarak değerlendirilmesine katkısı bulunan gelişmelere yer verilmektedir. 
İkinci bölümde, tutuklu ve hükümlülerin hakları bakımından internete 
erişimin yeri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda infazın amacı ile bunun 
uygulamadaki yansımaları sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, bilgiye erişim 
hakkı ile internete erişim ilişkisi, dördüncü bölümde internete erişim ile 
iletişim araçları ilişkisi çeşitli içtihatlar ile ortaya koyulmakta ve sonuç nite-
liğindeki beşinci bölümde, çalışma önerilerle tamamlanmaktadır.

I. İNTERNETE ERİŞİMİN HAK OLARAK DEĞERLENDİRİL-
MEYE BAŞLANMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, internete erişime ilişkin olarak, “erişi-
lebilirliği ve devasa miktarda bilgi iletimi ve depolama kapasitesi ışığında, 
internet, halkın haberlere erişimini ve bilginin yayılmasını kolaylaştırmakta, 
önemli rol oynamaktadır”[7] değerlendirmesinde bulunmaktadır. AİHM, 
internete erişimin engellenmesini insan haklarına müdahale kapsamında 
incelediği davalar ile önemli bir katkı sunsa da internete erişimin hak olarak 
değerlendirilmesine ilişkin ilk yükselen ses, Birleşmiş Milletler kaynaklıdır.

Birleşmiş Milletlerin insan haklarına ilişkin koruma sistemi bakımından 
“yargısal olmayan denetim yolları” kavramı kullanılmaktadır. BM, ilgili 
sözleşmenin taraflarının insan haklarına ilişkin kurallara riayetini tespit ama-
cıyla komite biçimindeki birimleri aracılığıyla, şikayetler üzerine denetim, 
raporlama ve karma usullerle denetim mekanizmalarına sahiptir.[8] Birleşmiş 

[7] Kalda v. Estonie, no. 17429/10 § 44, ECHR 2016, Delfi AS v. Estonia [GC], no. 
64569/09, § 133, ECHR 2015; Ahmet Yıldırım v. Turkey, no. 3111/10, § 48, 
ECHR 2012; and Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (nos. 1 and 2), 
nos. 3002/03 and 23676/03, § 27, ECHR 2009

[8] Kaboğlu, s. 175.
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Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından, ilk olarak[9] 2011 yılında 17. 
oturumda[10] sunulan rapor[11] ile internet; ekonomik, sosyal, kültürel hakların 
kullanımını “mümkün kılan” ve tek başına da temel hak olan düşünce ve 
ifade özgürlüğünün, “katalizörü” olarak nitelendirilmiştir. Bu rapor sonra-
sında insan hakları alanında, internete erişim hakkının doğduğu yönünde 
değerlendirmeler yapılmıştır. 2012 yılındaki 20. oturumda[12] Türkiye’nin 
de dahil olduğu tüm ülkelerin oybirliği ile ifade özgürlüğü başta olmak 
üzere, “bireylerin çevrimdışı iken sahip olduğu tüm hakların çevrimiçi 
iken de korunacağı” yönünde karar alınmış, bu ifade sonraki oturumlarda 
tekrarlanmış ve internete erişim hakkına ilişkin çalışma başlıkları zamanla 
genişlemiştir. En son 24 Haziran- 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 41. oturumda, internet haklarına ilişkin olarak gözetleme 
teknolojileri, dijital çağda toplanma ve örgütlenme özgürlüğü gibi başlıklar 
yer almıştır.[13]

İnternete erişim hakkı ilk bakışta ifade özgürlüğü ile ilgili olarak değer-
lendirme konusu yapılsa da[14] daha geniş bir hak grubuna etki etmektedir. 
Bunlardan bazılarını, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkı, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin giz-
liliği vb. biçiminde sıralamak mümkündür. İnternete erişim ile ortaya çıkan, 

[9] İnternetin insan haklarına etkisine ilişkin ilk rapor daha eski tarihlidir. E/CN.4/1998/40 
sayılı 1998 tarihli raporda, ayrımcılık yasağı ve ifade özgürlüğü kapsamında yakın 
gelecekte internetin de araç olarak kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Çalışmada 
“ilk olarak” ifadesi, temel hak tartışmalarına yön veren ilk rapor olma özelliğine vurgu 
yapmak için kullanılmıştır. 

[10] United Nations General Assembly A/HRC/17/27 (E.T. 20.10.2019),
 (https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/27)
[11] Frank La Rue, “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection 

of the right to freedom of opinion and expression”, Human Rights Council/ 
Seventeenth session/Agenda item 3/Promotion and protection of all human rights, 
civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development 

[12] United Nations General Assembly A/HRC/20/L.13
[13] Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 41. Oturum Dökümanları, (E.T.20.11.2019) 

“https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/
Pages/41RegularSession.aspx”

[14] E. 2015/76, K. 2017/153, T. 07.02.2018 sayılı kararda, internete erişimin 
engellenmesini inceleyen Anayasa Mahkemesi, konuyu haberleşme hürriyeti 
(Anayasa m.22) ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (An. m. 26) bakımından 
değerlendirmiştir.
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eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile bağlantılı yeni kavramlar da bulunmaktadır. 
Çalışma kapsamının dışında bulunsa da erişimin kurallarının, gelişen çağın 
ihlallerinin önüne geçmek adına her geçen gün detaylandırıldığı belirtil-
melidir. Her web sitesinin aynı hızda iletilmesine ilişkin ağ tarafsızlığı (net 
neutrality)[15], bilgi ve iletişim teknolojilerinin eşit dağıtılmaması meselesi 
(digital divide)[16], internete ücret ödemeden veya makul ücret standardı ile 
erişim sağlama projeleri (ör: Makul Fiyatlı İnternet İttifakı/ the Alliance For 
Affordable Internet (A4AI), Avrupa’da her yere ücretsiz internet kampanyası 
(WiFI4EU)) gibi gündemler, internete erişimin, ayrıcalıktan öte bir hak 
olarak değerlendirildiğinin göstergeleri olarak ortaya çıkmaktadır.

A. Devletlerin İnternete Erişime İlişkin Uygulamaları ve Türkiye

Birçok ülkede internete erişimin hak niteliği, hukuki bir zeminde karşılık 
bulmaktadır:

•	 Estonya’da 2000 yılında çıkarılan bir düzenleme ile internete erişimin 
hak niteliği kabul edilmiştir.[17]

•	 Kanunların anayasallığını denetleme yanında çeşitli yetkileri de bulu-
nan Fransa Anayasa Konseyi, 2009 yılında internet erişimini hak 
olarak değerlendirmiştir.[18]

•	 Kosta Rika çeşitli yüksek mahkeme değerlendirmelerinde Fransa’nın 
kararına atıfta bulunmuş, temel hakların kullanılması bakımından 
internete erişime dikkat çekmiştir.[19]

[15] Net neutrality ve bu kavramın sanıkların adalete erişimi bakımından etkilerinin 
değerlendirildiği kapsamlı çalışma için bknz. Ashley Krenelka Chase, “Neutralizing 
Access to Justice: Criminal Defendants’ Access to Justice in a New Neutrality 
Information World”, Missouri Law Review, vol. 84, no. 2, Spring 2019, s. 323-370.

[16] Digital divide, Bilgi ve iletişim ve teknolojilerine (ICT) sahip olanlar ve olmayanlar 
arasındaki uçuruma işaret etmektedir. Detaylı bilgi için bknz. Delphine Gomes De 
Sousa, “Digital Divide”, Proceedings on the Law of Outer Space, 47, 2004.

[17] BM raporu (A/HRC/17/27) ile de atıf yapılan ilgili bilgi kaynağı için bknz. Colin 
Woodard, “Estonia, where being wired is a human right,” Christian Science Monitor, 
1 July 2003.

[18] The Constitutional Council of the French Republic, in judgment No. 2009-580 AD 
of June 10, 2009

[19] Constitutional Chamber, Resolution No. 04142 – 2011, Resolution Date: March 29, 
2011, File: 11-001590-0007-CO ; Constitutional Chamber Resolution No. 12790 
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•	 Finlandiya’da 2009 yılında çıkarılan bir düzenleyici işlem ile her 
internet bağlantısının en azından 1 megabit /1 saniye (geniş bant 
kademesi) hıza sahip olması gerektiği düzenlenmiştir.[20] 

•	 Hindistan Kerala’da internetin temel hak olduğu kabulü ile her eve 
fiber internet erişimi sağlanması için Kabine tarafından 2020 itibarı 
ile tamamlanması öngörülen KFON projesi  (Kerala Fibre Optic 
Network Project) onaylanmış, 07.11.2019’da ise Kerala Yüksek Mah-
kemesi tarafından, internet erişiminin belirli saatlerde yasaklandığı 
bir öğrenci yurdunda kalan başvurucu bakımından yapılan değerlen-
dirmede, internete erişimin hak niteliği vurgulanmıştır.[21] 

•	 “Hükümet, bilgiye ve temel haklara online erişime destek vermeye 
devam edecektir (Dijital Ajanda/Chap. 31.1)” yaklaşımı ile Norveç, 
2016 yılında açıkladığı Dijital Ajanda ile bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin (ICT) toplum yararına kullanıma ilişkin ilkeler belirlemiştir.[22] 

•	 Kanada Radyo Televizyon ve İletişim Komisyonu (CRTC), 2016 
yılında inovasyon ajandası kapsamında hükümete sunduğu raporda, 
her vatandaşın hakkı olan en azından 50 Mbps (indirme) internet 
hızının sağlanması adına çalışma yürüteceklerini duyurmuştur.[23] 

– 2010, Resolution Date: July 30, 2010, File: 09-013141-0007-CO, (E.T.12.12.2019) 
“https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/”

[20] “732/2009, Decree of the Ministry of Transport and Communications on the 
minimum rate of a functional Internet access as a universal service,” (original: 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhtyeden 
vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa), FINLEX, 22.10.2009. (E.T.:12.12.2019) 
“http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732”.

[21] İlgili haber kaynakları için bknz. (E.T.10.12.2019); “https://www.telegraphindia.
com/india/internet-a-basic-right-kerala-high-court/cid/1706186”; “https://www.
thenewsminute.com/article/why-kerala-has-declared-internet-access-basic-human-
right-112242”; “https://www.indiatoday.in/technology/news/story/kerala-first-
indian-state-declare-internet-basic-human-right-966265-2017-03-18”; “https://
economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/access-to-internet-
fundamental-right-kerala-high-court/articleshow/71208025.cms” 

[22] Norveç Dijital Ajanda İngilizce Özeti, (E.T. 10.12.2019), 
“https://www.regjeringen.no/contentassets/07b212c03fee4d0a94234b101c5b8ef0/
engb/pdfs/digital_agenda_for_norway_in_brief.pdf”

[23] Kanada Radyo Televizyon ve İletişim Komisyonu Raporu, (E.T.10.12.2019),
“https://crtc.gc.ca/eng/publications/reports/rp161221/rp161221.htm”
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2019 yılında Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yalnızca 
hızlı internet değil, kaliteli servisin de Telekomünikasyon Yasası 
(Telecommunications Act)’nın hedefleri arasında yer aldığını ve son 
verilere göre 2018 sonu itibarı ile 85.7 % hane halkının 50 Mbps 
indirme/ 10 Mbps yükleme hızına kotasız erişiminin sağlandığını 
ayrıca Kanada’daki kablosuz hizmetin 87.2%’sinin LTE (Long Term 
Evolution) standardında olduğunu açıklamıştır.[24] Kanada’da ücret-
siz internet servisi henüz yerleşmemişse de gelir seviyesi nedeniyle 
yaşanan bilgi ve iletişim teknolojilerinin eşit dağıtılmaması (digital 
divide) meselesi için bütçeden pay ayrılmıştır. Yürütülen projeler 
kapsamında, daha fazla kişinin hızlı internete erişebilmesi adına, 
durumu olmayan bireylere ücretsiz bilgisayar sağlanması ve 10 doları 
geçmeyen bedellerle hızlı ve kotasız internet hizmeti sunulması söz 
konusudur.[25]

Türkiye’de, yukarıda da belirtildiği üzere, internete erişimin temel hak 
olarak tanındığı söylenemez. Ancak bazı gelişmelere yer vermek gerekmek-
tedir. Bilişim sektörü, internet kullanımının bireysel ve toplumsal boyutu, 
bilgi güvenliği ve bilişim suçları, bilgi toplumu ve e-dönüşüm, internet 
medyası temel başlıklarından oluşan, yaklaşık bin sayfalık Meclis Araştırma 
Komisyonu raporunda, “Bilgiye ve İnternete Erişimin Anayasa’da Düzen-
lenmesine İlişkin Öneri” başlığıyla şu ifadelere yer verilmiştir: “Anayasa’da 
düzenlenen özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, haberleşmenin gizli-
liği, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına ilişkin düzenlemeler esas alınarak; bilgiye erişim hakkını 
kısıtlayan her türlü engeli ortadan kaldıracak, katılımcılığın artmasına ve 
serbest kamuoyu oluşumuna imkân sağlayacak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
destekleyecek şekilde, bilgiye ve internete erişim Anayasa’da temel bir hak 
olarak düzenlenmelidir.”[26] Anayasa Mahkemesi’nin belirttiği gibi, “inter-

[24] Kanada Hükümeti/ Radyo Televizyon ve İletişim Komisyonu Başkanı Açıklaması, 
(E.T.10.12.2019), “https://www.canada.ca/en/radio-television-telecommunications/
news/2019/11/chris-seidl-to-the-rural-and-remote-broadband-conference.html”

[25] Kanada Hükümeti / “The Connecting Families” initiativ (E.T.10.12.2019), “http://
www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/eng/home”

[26] Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet 
Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal 
Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan (10 /108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Dönem: 24 Yasama Yılı: 2, 
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netin modern demokrasilerde başta haberleşme hürriyeti ve ifade özgürlüğü 
olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemi 
tartışmasızdır” (E.2015/76, K.2017/153, T. 15.11.2017). 2018 yılında, 1 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi[27] ile Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuş, 
dijital dönüşüm, siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka uygulamalarına 
ilişkin faaliyet planları açıklanmıştır.[28] 

İnternete erişimin hak olarak tanınması söz konusu olmasa da Türkiye’de 
sonraki adıma ilişkin faaliyetlere rastlandığını söylemek yanlış olmaz. Bu 
hakkın kabul edilmesini takip eden talepler; altyapı yatırımları ile bireylerin 
öncelikle internete eşit biçimde erişiminin sağlanması, her içeriğe eşit hızda 
erişim ve son olarak makul bir ücretlendirme yahut ücretsiz erişim sunulması 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, ilan edilen faaliyet planlarının, 
gerçekleştirilmeleri halinde, ücretlendirme adımı hariç, internete erişime 
ilişkin taleplerin karşılanmasına yönelik adımlar bulunduğu ifade edilmelidir.

II. İNFAZ SİSTEMİNDE İNTERNETE ERİŞİM HAKKI

5275 sayılı İnfaz Kanunu m. 3’e göre, “ceza ve güvenlik tedbirlerinin 
infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi 
sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici 
etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden 
sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal 
kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolay-
laştırmaktır” Sayılan amaçları iki temel başlığa indirgemek mümkündür. 
Alman Hukukunda bu kullanım tercih edilmiştir. Alman İnfaz Kanunu 
m. 2’ye göre hükmün infazının iki amacı bulunmaktadır. Bunlar, failin 
yeniden sosyalleşmesi ve toplumun diğer suçlardan korunmasıdır. Modern 
ceza sistemlerinde failin yeniden toplumun parçası olması hedeflenmektedir. 
Bu amaç bakımından yapılan birçok düzenleme ve uygulama bulunmakta 
ise de çalışma kapsamında internete erişimin katkısı değerlendirilmektedir. 
İnternete erişim, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, haberleşme özgürlüğü, 

(S. Sayısı: 381), Haziran 2012, “https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/
ss381.pdf” (E.T. 13.11.2019), s. 959.

[27] Resmî Gazete Tarih - Sayı: 10/7/2018- 30474 “https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2018/07/20180710.htm” (E.T. 02.10.2019)

[28] Dijital Dönüşüm Ofisi organizasyon şeması ve faaliyet alanlarına ilişkin bknz; “https://
cbddo.gov.tr/” (E.T. 14.11.2019)
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maddi manevi varlığı geliştirme hakkı gibi haklarla bağlantılı olarak infazda 
özellikle yeniden topluma kazandırma amacına hizmet etmektedir. Avust-
ralya, Amerika, Kanada[29] ve Avrupa infaz kurumlarının birçoğunun yak-
laşımlarının genel olarak mahpusların internete erişimine mesafeli olduğu 
belirtilmelidir.[30] Çalışmada örnek uygulamalar yanında hak ihlallerine de 
yer verilmektedir.

A. Fiziksel Hapsedilme – Sosyal İzolasyon İlişkisi

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun 
yürürlüğe girene kadar, 765 sayılı TCK ile düzenlenen Türkiye’de hapishane 
sistemine bakıldığında, ağır hapis halinde, iletişimi sınırlama biçimindeki 
rejim dikkat çekmektedir. İki evrede çektirilen ağır hapis cezasının ilk 
bölümünde, hükümlü geceli gündüzlü bir hücrede, yalnız başına hapsedil-
mekte; ikinci evrede, geceleri yalnız kalmaya devam ederken, gündüzleri 
diğer hükümlülere konuşmamak şartıyla çalıştırılmaktadır.[31] Daha köklü 
bir sistemi bulunan İngiltere’ye bakıldığında benzer yaklaşım 19. yüzyılın 
başlarında gözlemlenmektedir. Bu dönemde hapishanelerin yalnızca fiziksel 
bir hapsedilme değil aynı zamanda bilgiye erişimi engelleme anlamında 
bir izolasyon fonksiyonu bulunduğunun altı çizilmektedir. Hükümlülerin 
sosyal düzenden tecrit edilmesinin ve toplumun sahip olduğu iletişim 
ayrıcalıklarını hak etmediği düşünülen bir sınıf olarak görülmesinin tarihi 
bir karşılığı bulunmaktadır.[32] Ancak modern infaz sisteminde topluma 
yeniden kazandırma amacı ile gelişen toplumdan uzak tutmaya yönelik 
rejim bağdaşmamaktadır. 

[29] Kanada Islah Hizmetleri, “https://www.csc-scc.gc.ca/002/001/002001-2002-eng.
shtml”, (E.T.12.12.2019)

[30] İlgili ülkeler ve sınırlamalar için bknz. Aysha Kerr, Matthew Willis, Prisoner Use of 
İnformation and Communications Technology, Trends & Issues in Crime and 
Criminal Justice, (No. 560, 10.2018), Australian Institute of Criminology s.3

[31] Dereceli sistem ile ağır hapis cezasının çektirilmesine ilişkin düzenlemede yapılan 
değişiklikler ve sürecin devamı için bknz. Timur Demirbaş, İnfaz Hukuku, Ankara, 
2019, s. 179 vd. 

[32] İngiltere ve İrlanda’da 19. Yüzyılda baskın olan ayırma ve sessizleştirme sistemi ve 
gelişimi için bknz. Yvonne Jewkes, Helen Johnston “‘Cavemen in an Era of Speed-
of-Light Technology’: Historical and Contemporary Perspectives on Communication 
within Prisons”, The Howard Journal, Vol. 48, No. 2. May 2009, s. 137 vd.
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Avrupa Cezaevi Kuralları (1973, R.73/5)[33] m.24/1’e göre, mahpusların 
olabildiğince sıklıkla mektup, telefon ve diğer iletişim yolları ile aileleri, diğer 
yakınları, organizasyon ve örgütlerin temsilcileri ile görüşmesi sağlanmalı 
ve bu kişilerden ziyaret kabul etmeleri sağlanmalıdır. Kurallar 2018 yılında 
gözden geçirilmiştir. Bu revizede, VoIP (Voice Over Internet Protocol) - 
VoIP (İnternet Üzerinden Sesli İletişim Protokolü) gibi modern teknoloji 
hizmetlerinin ücretsiz olarak görüşmelerde sağlanmasına katkı sunacağı ifade 
edilmiştir.[34] Hükümlülerin sosyal düzen ile bağı, gelişen iletişim yöntemleri 
dikkate alınarak düzenlenmelidir.

İnfaz kurumları, kameralar, izleme donanımları ve yüksek teknoloji içeren 
güvenlik sistemleri bakımından son gelişmelerin uygulama alanıdır. Ancak 
diğer bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından, konuyu siber dünyadan bir 
terimle ifade etmek gerekirse, dışarıdaki bilginin akışını kesen bir güvenlik 
duvarı (firewall) bulunduğunu belirtmek gerekir. Suç işlenmesinin önlenmesi 
ve kamu düzeni amaçlarına bağlı olarak sınırsız bir etkileşim istenmemesi 
haklı görülmektedir. Ancak diğer ucun da başkada toplumsal sorunların 
doğmasına yol açacağı ve infaz kurumlarındaki kesimin marjinalleşmesine 
yol açabileceği göz önünde tutulmalıdır. İnternetin iyileştirme faaliyet-
leri ve suçun işlenmesinin önlenmesinde sağlayabileceği faydalar dikkate 
alınmalıdır.[35]

[33] “European Prison Rules”; Avrupa’da cezaevi standartlarına ilişkin ilk girişim 
1973 tarihlidir. Bakanlar Komitesinin bu girişimi 1955 tarihli Birleşmiş Milletler 
kurallarını Avrupa’ya uygun hale getirilen bir adaptasyon niteliğindedir. 1987 
tarihinde ise kurallar, kapsamlı olarak revize edilmiştir. Detaylı tarihi gelişim 
için bknz. 2006 revizyonları, s. 39 vd.; (E.T. 01.01.2020) “https://rm.coe.int/
european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae”.

[34] PC-CP (2018) 15 rev 3, (E.T.:01.01.2020), “https://rm.coe.int/pc-cp-2018-15-e-
rev-3-epr-2006-with-changes-and-commentary-08-10-18/16808e4ac1”

[35] Peter Scharff Smith, “Imprisonment and Internet-Access”, Nordic Journal of Human 
Rights, vol. 30, no. 4, 2012, s. 456.
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B. İnfaz Kurumunda İnternete Erişimin Bir Ayrıcalık Değil Hak 
Olması Meselesi

Birleşmiş Milletler Mahpuslara Muameleye İlişkin Asgari Standart 
Kuralları(1955)[36] (Nelson Mandela Kuralları)[37], m. 95 ile mahpusların 
ıslahı bakımından teşvik edici ayrıcalıkların sağlanması önerilmektedir. Türk 
Hukukunda da mahpusların hakları ve ödülleri[38]/ayrıcalıkları bakımından 
fark bulunmaktadır. Örneğin telefonla görüşme uygulaması, haberleşme 
özgürlüğü ve aile hayatına saygı hakkı ile bağlantılıdır ve bir haktır. Kanunda 
sayılı mahpus grupları için veya disiplin cezası olarak, hakların sınırlandırıl-
masına uygun ilkeler gözetilerek sınırlandırılabilir. Haftalık görüşme süresi 
veya sayısının arttırılması ise ödüldür. İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 
teşvik amacıyla uygulanır. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hak-
kında Yönetmelik m. 5/c’ye göre; hükümlü ve tutuklulara ödül verilirken 
bunların bir hak değil, teşvik esaslı ayrıcalık olarak verilebileceği göz ardı 
edilemez.

Mevzuatta, “internet olanaklarından yararlanma hakkı”, radyo ve televiz-
yon ile birlikte düzenlenmiştir (5275 s. Kanun m. 67). Kullanım alanı olarak 
aşağıda detaylandırılacağı üzere, eğitimin altı çizilmekte ise de internetin 
iyileştirme programları kapsamında da kullanılabileceği belirtilmektedir. 
İnsan hakkı niteliği günümüzde tartışılan internete erişim, en hafif haliyle, 
mahpuslar bakımından, kanun ile düzenlenmiş bir kamu özgürlüğüdür. 
İnternet bir ayrıcalık değildir. Kanun veya Yönetmelik ile ödüller arasında 

[36] 1955 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen ilk Birleşmiş Milletler Suçların Önlenmesi ve 
Suçlulara Muamele Kongresi’nden adapte edilmiş ve 31.07.1957 tarihinde, Ekonomik 
ve Sosyal Konsey tarafından (663 C (XXIV)) onaylanmıştır. (E.T.:02.01.2020),
“https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_
the_Treatment_of_Prisoners.pdf”

[37] 1955 tarihli kurallar, 2015 yılında yeniden gözden geçirilmiştir/ General Assembly 
resolution 70/175, annex, adopted on 17 December 2015; (E.T.12.12.2019), “https://
undocs.org/A/RES/70/175” Bu revizede, uzmanlar tarafından sunulan, “Asgari 
Standart Kuralları”nın, mahpus olarak 27 yıl geçiren ve evrensel insan hakları, eşitlik, 
demokrasi ve barış kültürünün yerleşmesi konularında mücadele veren Nelson 
Rolihlahla Mandela anısına “Nelson Mandela Kuralları” olarak anılması önerisi kabul 
edilmiştir. Bknz. RES70/175, s.5.

[38] 5275 sayılı Kanun ödül kavramını kullanmaktadır (m.51). Hükümlü ve Tutukluların 
Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile ödülün bir ayrıcalık olduğunun altı 
çizilmiş, hak olarak dikkate alınamayacağı belirtilmiştir (m.5/c).
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da sayılmayan internete erişim, belirli tutum ve davranışları gösterme şartına 
bağlı tutulamaz.

C. Hükümlü ve Tutukluların Bilgilendirilmesi

“Özgürlüğünden yoksun bırakılan tüm bireyler, insan haklarına saygılı 
muamele görmelidir.”[39] Hakları kullanmanın ilk adımı, varlıklarının far-
kında olmaktır. Hükümlü ve tutukluların sahip oldukları hak ve ayrıcalıklar 
konusunda bilgilendirilmeleri konusu, mevzuatımızda düzenlenmektedir.

5275 sayılı İnfaz Kanunu m. 22/1’e göre, “Hükümlülere, kuruma alındık-
larında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin suçları ve cezaları, bilgi 
edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorumlulukları gibi konular ile kurumdaki 
yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler, kurum yöneticileri 
tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ olunur. İnfaz sonrası 
koruma ve yardım konusunda ayrıca bilgi verilir. Türkçe bilmeyen yabancı 
uyruklu hükümlülere kendi dilinde, mümkün olmadığında İngilizce, Fran-
sızca veya Almanca olarak bildirilir. Duyma ve konuşma engellilere işaret 
diliyle anlatılır. Görme engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış kitapçık 
verilir.” Ancak TCSP tarafından hazırlanan Türkiye Hapishaneler Rapo-
runda, hükümlü ve tutukluların bu uygulamadan yararlandırılmadıkları 
ve haklarını öğrenme konusunda sıkıntılar yaşadıkları belirtilmektedir. Bu 
nedenle CİSST[40]/TCPS tarafından hazırlanan mahpus hakları kitapçığının 
ücretsiz biçimde mahkumlara postalanmasının sağlandığını ifade edilmek-
tedir.[41] Tüm haklar gibi internete erişim hakkı bakımından da ilk olarak 
Kanun’un bilgilendirme adımının doğru uygulanması gerekliliği açıktır. 

[39] Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to member states 
on the European Prison Rules/ Appendix to Recommendation Rec (2006) 2, Basic 
Principles, 1, s. 6, “https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-
3/16806ab9ae” (E.T.:01.12.2019)

[40] Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / “tcps.org.tr”
[41] “http://www.tcps.org.tr/sites/default/files/kitaplar/Prisons-of-Turkey-Report.pdf” 

(E.T.11.12.2019), s.6,7.
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D. Mevzuatta İnfaz Kurumlarında İnternete Erişim Hakkı 
Düzenlemeleri

Tutuklu ve hükümlülerin haklarına ilişkin ulusal mevzuattaki kaynağı-
mız Anayasa’dan sonra 5275 sayılı İnfaz Kanunu, ilgili Tüzük[42] ve diğer 
düzenleyici işlemlerdir. 5275 sayılı Kanun m. 67 ve Tüzük m. 90’a göre, 
tutuklu[43] ve hükümlüler, eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı 
takdirde denetim altında internetten yararlanabilir. Bu düzenleme dışında, 
bilgisayara erişim için infaz kurumlarında uygun görülen ihtiyaç; “terör ve 
örgütlü suçlar ile toplu işlenen suç tutuklularına yargı merciilerince dijital 
ortamda gönderilen iddianame sayfaları ve ekindeki soruşturma evrakı 
veya kovuşturma dosyalarında bulunan dokümanların makul sayılama-
yacak miktarda olması”, biçiminde tespit edilmiştir. Bu durum ile sınırlı 
olarak tutuklu/ hükümlüleri bilgisayardan yararlandırılmaya ilişkin, Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün bir genel yazısı[44] ile; mesai gün ve 
saatleriyle sınırlı olarak “özel olarak sadece bu amaçla oluşturulan odalarda, 
dijital ortamda gönderilen verilerin incelenmesi ve savunma hazırlanması” 
hususunda gereken kolaylığın sağlanması uygun görülmüştür.

Hükümlü ve tutukluların internete erişimine ilişkin düzenleme, “radyo, 
televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı” biçiminde 
ele alınmaktadır. Ancak internet, radyo ve televizyon yayınlarından farklıdır. 
İnsan Hakları Konseyi 17. oturumda sunulan raporda, “tek taraflı iletim 
sağlayan radyo, televizyon ve basılı eserler gibi diğer iletişim araçlarından 
farklı olarak internet, interaktif bir araç olarak çok büyük bir sıçramayı 

[42] Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Tüzük

[43] İlgili maddeler hükümlülerin haklarını düzenlerken, 5275 sayılı Kanun, “Tutukluların 
Yükümlülükleri” başlıklı 116’ıncı maddesi “(1) Bu Kanunun; (….)radyo, televizyon 
yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı, (…) konularında (…) 
66 ilâ 76 (…) maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin tutukluluk hâliyle uzlaşır 
nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir.” düzenlemesi ve Tüzük 
“Tutuklulara Uygulanacak Hükümler ve Yükümlülükleri” başlıklı 186’ıncı maddesi; 
“ (1) Tüzüğün; (…)75 ilâ 96, (…)uncu maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin 
tutukluluk hâliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir.” 
düzenlemesi ile internet kullanımına ilişkin anılan hükümler, tutuklular bakımından 
uygulanmaktadır.

[44] 01/06/2017 gün ve 77204178.207.99.06/7258/66406 sayılı Genel Yazı



Tutuklu ve Hükümlülerin İnternete Erişim Hakkı

424 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

temsil etmektedir”[45] tespitine yer verilmiştir. İyileştirme programları kap-
samında internetin kullanılmasına ilişkin ifade olumlu bir tercih olsa da 
madde düzenlemelerinde internet, yalnızca hükümlü veya mahkumun alıcı 
/ pasif durumda olduğu bir tür eğitim aracı olarak değerlendirilmektedir. 
5275 sayılı Kanun m. 90’a göre, hükümlü veya tutuklu, odasında bilgisayara 
sahip olamaz. Kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel eğitim 
araç ve gereçlerinin kullanımına izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme prog-
ramları gerekli kıldığı takdirde denetim altında internetten yararlanılabilir.

Yargıtay, bir tutuklunun bilgisayar ve internet kullanma talebini değer-
lendirdiği kararında, internete erişim hakkına müdahale talebini incelerken, 
hakkın sınırlanmasındaki meşru amaç bakımından “kurumun işleyişini 
yavaşlatma kriteri” yaratarak adeta kanun koyucu gibi hareket etmiş-
tir.[46] Hakların sınırlandırılması usulü, Anayasa Hukuku kapsamında başka 
bir çalışmanın konusunu oluşturacaktır. Bu kapsamda bir değerlendirme 
sunmak, infaz sisteminde internete erişime ilişkin çalışmanın kapsamını 
aşmaktadır. Ancak Yargıtay’ın incelemesi, yukarıda yer verilen mevzuatın, 
uygulamada “yorumlanırken” genişleyip ulaştığı kapsamı tespit bakımın-
dan gerekli görülmüştür. Kanun yararına bozma yolu ile incelenen olayda 
tutuklu, bilgisayar ve internet kullanma talebinde bulunmuş, İdare ve Gözlem 
Kurulu Başkanlığı tarafından talebi reddedilmiş, tutuklunun şikayeti infaz 
hakimliğince incelenip reddedilmiş, ağır ceza mahkemesi karara itirazı kabul 
edip kararı kaldırmıştır. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma yolunu 
kullanarak konuyu Yargıtay incelemesine taşımıştır. Yargıtay, inceleme-
sinde, yukarıda söz edilen, eğitim amacına yönelik internet kullanımına 
ilişkin mevzuattan hareket etmiştir. Ek olarak yukarıda yer verilen Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün genel yazısı kapsamında savunma hazır-
lığı kapsamında internete erişimin mümkün olabileceğini tespit etmiştir. 
İnternete erişim ve bilgisayar kullanımına ilişkin taleplerin değerlendirilme-
sinin önünü açan ağır ceza mahkemesi kararını şu gerekçelerle bozmuştur 
“(…) tutuklu/hükümlülerin haklarındaki soruşturma veya kovuşturma 
kapsamında savunmalarıyla bir ilgisi olmadığı açıkça anlaşılan bilgisayar 
taleplerinin, yukarıda işaret olunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü-
ğünün genel yazısına aykırılık oluşturması bir yana, kurumdaki tutuklu/

[45] Report of the Special Rapporteur, Frank La Rue, s.6. (bknz. yukarıda, dipnot 10, 
11)

[46] Yargıtay 1. Ceza Dairesi, E. 2017/1712, K. 2018/4303, T. 23.10.2018
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hükümlü sayısı karşısında, kurumun fiziki yapısının ve bilgisayarlar ile 
yazıcılarının yetersiz kalacak olması, ayrıca, dijital ortamda intikal eden 
dosya muhteviyatını incelemek ve savunma hazırlamak isteyenlerin çalışma 
sürelerini kısaltacak olması nedenleriyle geri çevrildiği, infaz kurumuna, 
kapsadığı tutuklu/hükümlü nüfusu ile orantılı olarak bilgisayar sağlanılsa 
dahi fiziki ortam oluşturulmasının, boş oda ve alanın mevcut olmaması, 
ana koridorlarda yapılmasının ise, telafisi mümkün olmayacak derecede 
güvenlik sorunu oluşturması nedeniyle savunması ile ilgisi olmayan baş-
vuru dilekçesi hazırlama istemlerinin kabul görmesi kurumu ve işleyişi 
yavaşlatarak kilitlemek bir yana, savunma hazırlamak isteyenlerin de 
bu haktan yararlanmalarını önemli ölçüde kısıtlayacağından, tutuklu/
hükümlülere, savunmaları ile ilgisi olmayan ve her türlü başvuru dilekçesini 
bilgisayar ortamında hazırlayabilme yolunu açan ….Ağır Ceza Mahke-
mesinin 02/06/2017 gün ve 2017/1167 değişik iş sayılı kararında isabet 
görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. 
maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 28/07/2017 gün ve 94660652-105-34-
8043- 2017-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderil-
mekle, incelenerek gereği düşünüldü;”: TÜRK MİLLETİ ADINA Kanun 
yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 
düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre 
yerinde görüldüğünden, ….Ağır Ceza Mahkemesinin 02/06/2017 tarihli 
ve …/… 2017/1167 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. 
maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemle-
rin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23/10/2018 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.”

Yargıtay kararında, hükümlü ve tutukluların internete erişim hakkına 
ilişkin; fiziki altyapı yetersizliği, buna bağlı güvenliğin sağlanmasının zorluğu, 
kurumu ve işleyişi yavaşlatma ihtimali ve savunma hazırlamak isteyenlerin de 
bu haktan yararlanmalarının önemli ölçüde kısıtlanması ihtimali, çekinceleri 
öne çıkmaktadır. Çekince kavramı tercih edilmiştir; çünkü hakkın sınır-
landırılması değerlendirmesi bakımından, altyapı yetersizliğinin sunulduğu 
bir maliyet analizi veya kurum işleyişini yavaşlatma iddiasını ispatlayan bir 
rapor veya güvenlik açığı yaratmaya sebep olacak veri aranmamıştır. Karara 
konu somut olay, olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozma yoluyla 
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mahkemenin önüne gelmiştir. CMK m. 309 ve 310 ile düzenlenen kanun 
yararına bozma, inceleme yapılmaksızın kesinleşen karar ve hükümlerdeki 
hukuka aykırılıkların giderilmesine yönelik bir kanun yolu olup bu kap-
samda verilen bozma kararına karşı direnilemez. Kanun yararına bozma 
yeni bir kanun yolu değildir, CMUK yürürlüğünde yazılı emir/ olağanüstü 
temyiz[47] adıyla anılmaktadır. Bu olağanüstü kanun yolunun, kanunun eşit 
uygulanması, kesinleşmiş bir kararın hukuka aykırılıklarının giderilmesi ve 
bu giderilme failin lehine ise onun da faydalanması bakımından etki doğur-
ması beklenmektedir.[48] Hukuka aykırılığı, kararlarında dar yorumlayan[49] 
Yargıtay’ın “isabetsizlik” gerekçesi ile bozduğu bu karardaki hukuka aykırılığı 
tespit güçtür.[50] Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozmada 
olağan kanun yollarından farklı olarak kesin hükmün kesinliği ilkesinden 
ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmaktadır. Bu nedenle ancak ciddi 
boyuttaki hukuka aykırılıklar bu yolla giderilmelidir.[51]

III. BİLGİYE ERİŞİM HAKKI- İNTERNETE ERİŞİM İLİŞKİSİ

Geniş bant hakkı veya erişim hakkı olarak da ifade edilen internete eri-
şim hakkının, ifade özgürlüğü başta olmak üzere kendini geliştirme hakkı, 
savunma hakkı, eğitim hakkı ve diğer haklar üzerindeki etkisi insan hakları 
çalışmalarının konusu haline gelmeye başlamıştır. Hükümlü ve tutuklu-
ların internete erişim haklarının sınırlandırılması, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından, hukuki bilgiye erişim ve eğitim hakkına erişime 
müdahale talepleri bakımından değerlendirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, Sözleşme m.10/2’ ye ilişkin müdahalenin haklılığını kontrol 

[47] Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 
İstanbul, 1978, s. 826 vd.; Veli Özer Özbek; Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2019, s. 791 vd.

[48] Kunter, s. 827, Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2019, s. 946, 
Ezgi Aygün Eşitli, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kanun Yararına Bozma”, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, 2016, S.122, s.196 vd., failin lehine sonuç doğurmanın 
aranmaması görüşü için bknz. Özbek vd. s.796; Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2018, s. 814.

[49] Dar yoruma örnek teşkil eden kanun yararına bozma kararları için bknz. Özbek vd. 
s. 792 vd., 

[50] Hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin ilke ve hukuk düzenince öngörülen 
argümanlara ilişkin olarak bknz. Gözler, s. 333 vd. 

[51] Mustafa Ruhan Erdem, Candide Şentürk, Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları, 
Ankara, 2018, s. 260; Ünver, Hakeri, s. 813 vd.
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etmek için üç adımlı bir prosedür geliştirmiştir. Müdahale, şart, yaptırım ya 
da sınırlama, kanun ile düzenlenmiş midir? Müdahale meşru amaca hizmet 
etmekte midir?[52] Müdahale demokratik bir toplumda gereklilik midir?[53] 
Eğer kriterlerden herhangi birisi sağlanmıyorsa Mahkeme, Sözleşme m. 
10’un ihlal edildiği sonucuna varmaktadır.[54]

A. İnternete Erişim ve İfade Özgürlüğü / Bilgi Edinme Hakkı / Hukuki 
Bilgiye Erişim

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2016 yılında karara bağlanan 
Kalda v. Estonia[55] davasında mahpus başvurucu, internet aracılığıyla bilgi 
edinme hakkının, Sözleşme m. 10 (ifade özgürlüğü) ihlali olarak değerlen-
dirilmesini talep etmiştir. 

Müebbet hapis cezasını çekmekte olan mahkum başvurucunun davaya 
konu internet erişimi talebi, hukuki bilgi almaya yönelik sitelere erişime 
ilişkindir.  Başvurucu, ulusal mahkeme kararları ve AİHM kararlarının yer 
aldığı resmi gazetenin (Riigi Teataja) internet sitesine erişim talebinde bulun-
muştur. Gazetenin 01.01.2007 tarihinden itibaren öncelikli olarak online 
hizmete geçtiği ve her edisyondan yalnızca beş basılı kopyanın yayınlandığı 

[52] Sözleşme m. 10§ 2’ye göre; ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu güvenliği; 
düzensizliğin ya da suçun önlenmesi; sağlığın ya da ahlakın korunması; başkalarının 
saygınlığının ve haklarının korunması; gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının 
önlenmesi; yargılama organlarının yetki ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi

[53] Yerel mahkemeler demokratik toplumda gereklilik kriterini dikkate alırken ölçülülük 
değerlendirmesi yapmalıdır. Bu bakımdan Sözleşme m. 10 §2’de sayılan amaçla, 
kanun ile düzenlenmiş müdahalenin ölçülülüğü değerlendirilmelidir. Demokratik 
toplum için gereklilik kriteri bakımından detaylı açıklama için bknz. Monica Macovei, 
Freedom of Expression, A Guide to the Implementation of Article 10 of the European 
Convention on Human Rights, COE Human Rights Handbooks, No. 2, second 
edition (2004), s. 35 vd.

[54] Jana Havlickova, “Dynamic Interpretation of Article 10 of the Convention in the 
ECTHR’s Jurisprudence: On the Road towards the Recognition of the Right to Access 
Legally Relevant Information via the Internet”, Common Law Review, 15, 2018, 
s. 53; üç kritere ilişkin detaylı açıklama için bknz.; Monica Macovei, Freedom of 
Expression, A Guide to the Implementation of Article 10 of the European Convention 
on Human Rights, COE Human Rights Handbooks, No. 2, second edition (2004), 
s. 29 vd.

[55] Case of Kalda v. Estonia, Case N: 17429/10, Judgment Date:19/01/2016, 
(E.T. 12.12.2019) “https://hudoc.echr.coe. int/eng#{%22ite
mid%22:[%22001-160270%22]}”
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bilgisi bulunmaktadır. Transfer edildiği Tartu İnfaz Kurumu’nda ise www.coe.
ee (the Council of Europe Information Office in Tallinn), www.oiguskantsler.
ee (the Chancellor of Justice, or Õiguskantsler)) ve www.riigikogu.ee (the 
Estonian Parliament, or Riigikogu) sitelerine erişim talebi reddedilmiştir. 
İdare mahkemesi, resmi gazetenin sitesi ve AİHM kararlarının yerel dilde 
çevirilerine yer veren Avrupa Konseyi Tallinn Ofisi internet sitesine erişime 
izin verirken diğer iki site bakımından, 2008’e yürürlüğe giren mevzuat, Imp-
risonment Act (Vangistusseadus) 31-1 ve yüksek mahkemenin 2007 tarihli 
kararına atıfta bulunarak, engeli yerinde bulmuştur. Hem Adalet Bakanlığı 
hem de başvurucu tarafından karar temyiz edilmiştir. Temyiz mahkemesi iki 
başvuruyu da reddetmiş, ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Bu karar 
taraflarca yüksek mahkemeye taşınmıştır. Yüksek Mahkeme, anılan kanuna 
atıfta bulunarak internete erişimin yasak olmasının kural, mahkeme kararları 
ve mevzuata ilişkin resmi sitelere erişimin sınırlı istisnalar olduğunun altını 
çizmiştir. Bu kanunun dayanağı olarak Estonya Anayasası m. 44-1 (halkın 
erişimine açık bilgiye özgürce erişim) işaret edilmektedir. Yüksek mahkeme 
www.coe.ee, www.oiguskantsler.ee ve www.riigikogu.ee siteleri bakımından 
erişimin engellenmesini kamu güvenliği gerekçesi ile yerinde bulmuştur.

AİHM, internet erişiminin önemine vurgu yapmakta (§ 44)[56] ancak 
değerlendirmesinde m.10’un mahpuslara sınırsız internet erişimi sağlamak 
veya belirli sitelere erişim sağlamak bakımından devletlere yükümlülük 
yükleyecek biçimde değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir. Estonya huku-
kunda mahpusların hukuki bilgiler içeren belirli sitelere sınırlı erişimine 
izin verilmektedir. Bu nedenle yine hukuki bilgiye erişime yönelik, listede 
sayılmayan sitelere erişim izni verilmemesi, bilgi edinme hakkının ihlali 
olarak değerlendirilmiştir (§ 45). 

İfade özgürlüğüne ilişkin müdahalenin meşru kabul edilebilmesi için 
müdahalenin kaynağı kanun olmalıdır. Bu düzenleme, Sözleşme m. 10/2’de 
sayılan meşru amaçlarla örtüşmelidir ve demokratik toplum gereklerine 
uygun olmalıdır.[57] Mahkeme tarafından somut uyuşmazlık için, Söz-
leşme m. 10 ihlali yönünde kurulan kararı, anılan kriterlere göre özetlemek 
mümkündür:

[56] Bknz. yukarıda; başlık I
[57] Monica Macovei, Freedom of Expression, A Guide to the Implementation of Article 

10 of the European Convention on Human Rights, COE Human Rights Handbooks, 
No. 2, second edition (2004), s. 29.
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Kanun ile düzenlenme: Estonya’da, hükümlüler bakımından, kural olarak 
internete erişimi yasaklayan, ancak mevzuat ve içtihat arama siteleri ile sınırlı 
olarak internet erişimine izin veren düzenleme bulunmaktadır. Sözleşme m. 
10 § 2 kapsamındaki müdahalenin kanunla yapıldığı tespit edilmiştir. (§46)

 Meşru amaç: Sözleşmede yer alan meşru amaçlar bakımından[58], belirli 
sitelere erişim izni verilip belirli sitelere erişim izninin sınırlandırılmasında, 
mahkeme, Estonya hükümetinin “başkalarının haklarının korunması ile 
düzensizliğin ya da suçun önlenmesi” amacını uygun bulmaktadır (§47).

Demokratik toplum gereklilikleri: Mahkeme m. 10 § 2 kapsamında 
“gereklilik” kriterini değerlendirirken iki tarafın argümanlarını karşılaştır-
mıştır. Güvenlik riskinin artması gerekçesine karşılık, halihazırda uygulanan 
erişim sınırlamasında kullanılandan farklı bir alt yapı gerekmeyeceği ileri 
sürülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yerel mahkemenin güven-
lik riski ve ortaya çıkarabileceği maliyete yönelik somut bir veri ile hareket 
etmemiş olması; Avrupa Konseyi kararlarının çevirilerinin yalnızca erişilmek 
istenen sitede bulunması; Estonya hükümetinin kanunlarını resmi olarak 
yalnızca internet sitesi üzerinden yayınlıyor olması; internete erişimin hak 
niteliğinde görülmeye başlanması ve “digital divide”[59] yaşanmasının önüne 
geçilmesi adına, evrensel olarak internete erişimin sağlanmasına yönelik 
çağrılar yapılması ve her gün daha fazla bilgiye internet aracılığı ile erişimin 
mümkün olması tespitleriyle, hükümetin müdahalesini demokratik toplum 
gerekleri ile bağdaşır görmemiştir (§48-54). 

B. İnternete Erişim ve İfade Özgürlüğü / Bilgi Edinme Hakkı/ Eğitime 
İlişkin Bilgiye Erişim

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, internete erişiminin sağlanmadığı ve 
eğitime ilişkin bilgi edinme hakkının kullandırılmayarak ifade özgürlüğü-
nün ihlal edildiği gerekçesi ile bir hükümlü tarafından yapılan başvuruda 
(Jankovskis v. Lithuania 21575/08), oybirliği ile 10. madde ihlali olduğu 
yönünde karar vermiştir. 

[58] Bknz. yukarıda; dipnot 51
[59] Bknz. yukarıda; başlık I
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Jankovskis v. Lithuania[60] kararına konu olayda, uzaktan eğitim imkanını 
araştırmak isteyen mahpus başvurucu, hükümlü olduğunu ve derslere fiziksel 
olarak katılmasının imkan dahilinde olup olmadığını ve bu konuda bilgi 
almak istediğini belirten talebini posta yoluyla Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na 
iletmiştir. Gelen cevapla ilgili bilgiye Litvanya’da eğitime ilişkin tüm güncel 
bilgiye AIKOS adı verilen bakanlığa ait internet sitesinden ulaşılabileceği 
bildirilmiştir. Başvurucu da adı geçen siteye ve (kayıt için gerekli olan) e-posta 
hesabının bulunduğu siteye başvurma talebini infaz kurumu yetkililerine 
iletmiş, hükümlülerin internete erişimine izin veren bir kanun olmadığı 
gerekçesi ile talebi reddedilmiştir. Başvurucu iç hukuk yollarını tüketmiş, 
AİHM’e başvurmuştur. Mahkeme, değerlendirmesinde, Kalda v. Estonia 
davasında olduğu gibi, mahpuslara sınırsız internet erişimi sağlama yüküm-
lülüğünün devletlere yüklenemeyeceğini ifade edilmektedir (§55). Ancak 
somut olay bakımından Litvanya mevzuatına göre, eğitime ilişkin bilgi 
alma hakkı tanındığı tespit edilmiştir. Bu göz önünde bulundurulduğunda, 
bakanlığın sitesine erişimin engellenmesi, bilgi edinme hakkına müdahale 
teşkil etmektedir. Yapılan müdahalenin meşruluğu bakımından yukarıda 
belirtilen[61] üç kritere göre inceleme yapılmıştır:

Kanun ile düzenlenme: Mahkeme bu müdahalenin kanunla yapıldığını 
tespit etmiştir. Kanunla radyo, mobil telefon vb. araçların yasaklanmasına 
bağlı olarak internet erişiminin de mümkün olmayacağı sonucunun çıka-
rıldığı ifade edilmiştir. (§57) 

Meşru amaç: Müdahalenin Sözleşme m. 10§2 kapsamındaki amaçlardan 
birisine dayanması gerekmektedir.[62] Hükümet, Kalda davasında olduğu gibi 
“başkalarının haklarının korunması ile düzensizliğin ya da suçun önlenmesi” 
amacı ile internete erişime izin verilmediğini belirtmiştir. Bu argüman, infaz 
kurumu yetkilileri ve yerel mahkemelerce de sunulmuştur. Mahkeme, yerel 
mahkemenin, telefon izni bulunmazken hükümlüler tarafından işlenen 
telefon dolandırıcılığı vakasını da örnek göstererek, suçun işlenmesinin 
önlenmesinde internete erişime müdahalenin meşru amaca yönelik olacağı 
yönündeki gerekçesini kabul etmiştir. (§58) 

[60] JANKOVSKIS v. LITHUANIA App. No(s). 21575/08, Judgment Date 
17/01/2017 (E.T. 12.12.2019) “https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite
mid%22:[%22001-170354%22]}”

[61] Bknz., yukarıda; Başlık III
[62] Bknz., yukarıda; dipnot 51.
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Demokratik toplum gereklilikleri: Mahkeme bu kanunun demokra-
tik toplum gereklerine uygun olmadığını belirtmektedir. Başvurucunun 
ulaşmaya çalıştığı internet sitesi sürekli güncellenen ve ek olarak eğitimde 
gelişmeler ve iş olanaklarına ilişkin bilgiler de barındıran içeriği ile başvu-
rucunun rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması bakımından 
etkili bulunmuştur. Litvanyalı yetkililerin yalnızca internetin yasaklanması 
konusunu genel olarak ele aldığı, başvurucunun somut olayda erişmeye 
çalıştığı internet sitesine ilişkin değerlendirme yapılmadığı vurgulanmış-
tır. Yerel mahkemeler de benzer açıdan değerlendirmede bulunmuş, mali 
sonuçları gündeme getirmemiş ve eğitim hakkına ilişkin sessiz kalmıştır. 
Mahkeme Avrupa Konseyi’nin ve uluslararası organizasyonların, internete 
erişimin kamusal hizmet değerini tanımış olmasını ve erişimin hak niteliğine 
ilişkin yaklaşımların varlığını dikkate aldığını vurgulamıştır. Somut olayda, 
Litvanyalı yetkililerin, sınırlı bir erişim ile dahi olsa, başvurucu bakımından, 
anılan sitedeki bilgilere erişimin sağlanması ihtimalini dahi tartışmadıklarını 
tespit etmiştir. Mahkeme müdahalenin demokratik toplum gereklerine uygun 
olmadığı ve Sözleşme m. 10 ihlali bulunduğu sonucuna varmıştır. (§59-64)

C. İnternete Erişim ve Eğitim Hakkı

Sözleşme, Ek 1 No.lu Protokol m. 2 ile eğitim hakkı düzenlenmektedir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aşağıda iç hukuk yolu süreci ile birlikte 
yer verilen somut olayda, hükümlü başvurucunun eğitim hakkının ihlali 
talebini, anılan madde kapsamında değerlendirmiş ve Türkiye’nin, hakka 
müdahalesini, ihlal olarak değerlendirmiştir. 

Türkiye’de infaz kurumlarında internete erişimin, mevzuata göre eğitim ve 
iyileştirme faaliyetleri kapsamında olduğu yukarıda açıklanmıştır.[63] Kimse, 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz (Anayasa m. 42/1). 5275 
sayılı İnfaz Kanunu ile tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faa-
liyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmış (m. 3,6,7,26,60,61,62,65,73,75,
76,77,87,88 ve 89.), Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği’nde 
konu detaylandırılmıştır. 

İlgili mevzuata dayanılarak çıkarılan Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü’nün “Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve 
İyileştirilme İşlemleri ve Diğer Hükümler” konu başlıklı, 46/1 numaralı 

[63] Bknz. yukarıda, Başlık II - D.
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genelgesi m. 3’te, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (89) 12 sayılı 
“Ceza İnfaz Kurumlarındaki Eğitim” konulu tavsiye kararı ile ceza infaz 
kurumlarındaki eğitim hakkında üye devletlerce benimsenmesi önerilen 
aşağıdaki temel ilkelere uyulur; denilmekte ve ilkeler sıralanmaktadır. Sayı-
lan ilkeler arasında internete erişime ilişkin dikkat çekilmesi gereken ilkeler 
bulunmaktadır. “b) Hükümlü ve tutuklulara verilecek eğitimin, dış dünyada 
aynı yaş gruplarına sağlanan eğitimle aynı olması sağlanacak ve öğrenme 
fırsatlarının alanı olabildiğince geniş tutulacaktır. e) Ceza infaz kurumları 
eğitimcilerinin, uygun yetişkin eğitim metotlarını benimsemelerinin sağlan-
ması için geliştirme programları temin edilecektir. g) Meslekî eğitim, bireyin 
daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar 
da dikkate alınarak düzenlenecektir.” Genelge’nin “Eğitim ve Öğretim 
Çalışmaları” başlıklı dördüncü bölümü, “F-Yüksek Öğretim Çalışmaları” 
/ m.5’e göre; “Uzaktan eğitime katılacak öğrenciler, personel nezaretinde 
internetten yararlandırılacaklardır.”

1. Anayasa Mahkemesi İncelemesi

Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuru yolu ile incelenen Mehmet 
Reşit Arslan ve diğerleri davasında[64], genelgenin anılan maddesine ilişkin 
bir uyuşmazlık söz konusudur. 

“Başvurucular, hükümlü olarak bulundukları Kırıkkale F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun aldığı kararlar ve fiili uygulamalarıyla 
uzaktan eğitim yoluyla katıldıkları yüksek öğrenimleri için gerekli bilgisa-
yar kullanımının ve kaynaklara ulaşımın kısıtlanmasının ve buna ilişkin 
şikâyetin usul hükümleri gözetilmeksizin İnfaz Hâkimliği tarafından red-
dedilmesinin eğitim ve öğrenim ile adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini 
ileri sürmüşler ve tazminat talebinde bulunmuşlardır.”

Mahkeme eğitim ve öğrenim hakkının ihlali yönünden kabul edilebilir 
bulduğu başvuruyu, adil yargılanma hakkının ihlali bakımından esastan 
incelemeye geçmemiştir. 

Eğitim hakkının sınırlandırılmasına ilişkin hangi kriterlerden yararlanaca-
ğına işaret eden Anayasa Mahkemesi, öncelikle Anayasa m. 42 ve Sözleşme’ye 
ek 1 No.lu Protokol’ün 2. maddesinde eğitim hakkının sınırlandırılmasına 

[64] Anayasa Mahkemesi, Mehmet Reşit Arslan ve diğerleri, Başvuru Numarası: 2013/583 
Karar Tarihi: 10/12/2014
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ilişkin düzenleme bulunmadığına dikkat çekmektedir. Ancak eğitim hakkı-
nın alanının belirlenmesindeki takdir bakımından AİHM içtihadına (Leyla 
Şahin/Türkiye, § 154) atıfta bulunmaktadır: “(…) kısıtlamaların kişiler 
açısından öngörülebilir olup olmadığına, meşru amaç izlenip izlenmediğine 
ve başvurulan araç ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir orantılılık 
ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Dolayısıyla eğitim hakkının 
özüne dokunan ve etkinliğini ortadan kaldıran kısıtlamalardan korunmak 
için bu kısıtlamaların öngörülebilir olması ve meşru amaç çerçevesinde 
ölçülü olarak yapılması gereklidir.” (§ 69).

Öngörülebilirlik, meşru amaç ve ölçülülük biçiminde öne çıkan kriterlere 
göre Anayasa Mahkemesi kararını özetlemek mümkündür:

Öngörülebilirlik: Anayasa ve Sözleşme ile ceza infaz kurumlarında eği-
tim zorunluluğu getirilmemişse de mevzuat ile düzenlenen konu, Anayasa 
Mahkemesi tarafından, ceza infaz kurumları bakımından zorunluluk olarak 
nitelendirilmiştir (§ 72). Bununla birlikte, “5275 sayılı Kanun ve İnfaz 
Tüzüğü uyarınca (§§ 17-18) tehlikeli veya örgüt suçundan ceza almış 
mahkûmlar için eğitim ve öğrenim faaliyetlerine katılımın sınırlandırıla-
bileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla cezaevi idare ve gözlem kurulunun 
uzaktan eğitim sınıfının kullanım saatlerini kısıtlaması öngörülebilir bir 
durumdur” (§ 79).

Meşru amaç: “Eğitim hakkının kısıtlanmasında Anayasa ve Sözleşme’de 
sınırlı sayıda belirtilmiş meşru amaçlar listesi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
özellikle mahkûmlar açısından eğitim hakkında yapılacak düzenleme-
lerde Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen genel ilkeler çerçevesinde 
meşru amaçların ne olabileceği hususunda devletin geniş bir takdir alanı 
bulunmaktadır. Bu nedenle cezaevi idare ve gözlem kurulunun cezaevinin 
güvenliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim sınıfının kullanımını sınır-
lamasının meşru bir amaç çerçevesinde yapıldığı kabul edilmelidir” (§ 80).

Ölçülülük: Anayasa Mahkemesi, eğitim hakkının sınırlandırılmasında 
kullanılan araçların, “güvenliğin sağlanması” olarak belirlediği, meşru amaçla, 
orantılı olması için makul ve kabul edilebilir olarak nitelendirilmesi gerek-
tiğini, ifade etmektedir. “Başvuru konusu olayda idare ve gözlem kurulu, 
aynı uzaktan eğitim sınıfında olmasına rağmen bireysel olarak yürütülmesi 
gereken uzaktan eğitim faaliyetinden yararlanma hususunda hükümlülerin 
işledikleri suç temelinde bir kısıtlama yapmıştır. Bu kısıtlamada esas alınan 
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husus cezaevi güvenliği için terör suçlularının ve çıkar amaçlı suç örgütüne 
üye olmak suçundan hüküm giymiş kişilerin bir araya getirilmemesidir. 
Cezaevinde disiplinin ve güvenliğin sağlanması için böyle bir sınıflandırma 
yapılması idarenin takdir alanı içinde olup, makul ve kabul edilebilir bir 
tedbirdir. Diğer taraftan cezaevi idaresi bu tedbir kapsamında bilgisayar 
odasının kullanılmasına dair yeni bir planlama yaparken başvurucuların 
uzaktan eğitim sınıfını kullanmasını tamamen engellememektedir. Aksine 
cezaevinin imkânları çerçevesinde bir kısıtlamaya gitmektedir” (§ 83).

Anayasa Mahkemesi, eğitim faaliyetine yönelik uzaktan eğitim sınıfının 
kullanımının kısıtlanmasında yapılacak ölçülülük değerlendirmesinde, 
uzaktan eğitim kapsamında derslere devam zorunluluğunun olup olmadığı 
ve bu durumun eğitim faaliyetlerine etkisini inceleme gerekliliğine vurgu 
yapmıştır. Zira bu husus, eğitim hakkının kısıtlanmasının, hakkın kullanı-
mını anlamsız kılacak ve beklenen amaçları sağlayacak nitelikte olup olmadığı 
açısından önemlidir. Ancak mahkeme bu değerlendirmeden sonra, zorunlu 
21 ders saatinin 15 saate indirilmiş olmasını ölçülü bulmuştur. Mahkeme, 
saatin indirilmesinin eğitim faaliyetini anlamsız hale getirip getirmediğini 
tespit edemediğini; ancak böyle bir tespit yapılsa dahi, eğitimin etkinliği 
ve kalitesinden sorumlu bulunmayan infaz kurumunun, Anayasa m. 42 
ile öngörülmemiş bir yükün altına girmesi anlamına geldiğini belirtmiştir 
(§ 84, 85). İnfaz hakimliğinin, internet kısıtlaması yanında ders kitapları 
ile telafi seçeneği sunması ve 2011-2012 öğretim yılında (önceki dönem) 
başvurucuları tam zamanlı olarak uzaktan eğitimden yararlandırmış olması 
hallerini idarenin eğitime teşviki olarak dikkate almıştır. “2012-2013 eğitim-
öğretim yılı için ise güvenlik gibi cezaevleri açısından vazgeçilmez bir amaç 
çerçevesinde uzaktan eğitim sınıfının kullanımının kısıtlanması, eğitim 
hakkına ölçülü ve makul bir müdahale olarak değerlendirilmelidir” (§ 86).

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi, oybirliği ile Anayasa m. 42 kapsamında 
eğitim hakkının ihlal edilmediği yönünde karar vermiştir. 
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2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İncelemesi

AİHM, iki hükümlünün eğitim hakkını kullanmak amacıyla internet 
erişim talebinin reddedildiği Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. 
Turkey[65] incelemesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1 numaralı 
Protokol m. 2’nin (eğitim hakkı) ihlal edildiği yönünde karar vermiştir.

Mahkeme, davanın neden Sözleşme m. 10 üzerinden değil 1 numaralı 
Protokol m. 2’ye ilişkin bir uyuşmazlık olduğunu tespit ederek başlamıştır: 
Başvurucular, yüksek öğrenimleri ve genel kültür gelişimleri için gerekli gör-
dükleri vasıtalar olarak, bilgisayar kullanımı ve internete erişim yoksunluğu 
şikayetini ileri sürmektedir. Mahkeme taleplerin, infaz kurumunda bilgisayar 
kullanımı ve internete erişim imkansızlığına ilişkin olduğunu tespit etmişse 
de bu şikayet, Kalda veya Jankovskis davalarındaki gibi kamuya açık bir 
siteye erişerek bilgi alma biçimindeki erişime müdahale ile ilişkili değildir. 
Başvurucular, 5275 sayılı Kanun’un ihlal edilmesi, bilgisayar kullanımı 
ve internete erişimin sağlanmaması aracılığı ile yüksek öğrenim hakkının 
kullanımının imkansızlığı şikayetinde bulunmuştur. Bu nedenle mahkeme, 
iddiaları, eğitim hakkına (1 No’lu Protokol’ün 2. madde) müdahale kapsa-
mında değerlendirecektir.

1 numaralı Protokol m.2’de açıkça sayılmasa da eğitim hakkına ilişkin 
sınırlamalar bulunmaktadır. “Getirilen kısıtlamaların söz konusu hakkı, 
özünü zedeleyecek ve etkinliğinden yoksun bırakacak düzeyde daraltmama-
sını temin etmek amacıyla Mahkeme, bu kısıtlamaların ilgili kişiler açısın-
dan öngörülebilir olduğuna ve meşru bir amaç güttüğüne ikna olmalıdır. 
Bununla birlikte Sözleşme’nin 8.,9.,10. ve 11. maddelerindeki tutumundan 
farklı olarak Mahkeme, 1 No’lu Ek Protokol’ün 2. maddesi kapsamında 
“meşru amaçlar”ın tamamını sıralamak zorunda değildir (bkz, mutatis 
mutandis, Podkolzina-Letonya, no. 46726/99, § 36, ECHR 2002-II). 
Dahası, ancak başvurulan yollar ile güdülen amaç arasında makul bir 
orantılılık ilişkisi bulunduğu takdirde, bu türden bir kısıtlama 1 No’lu 
Protokol’ün 2. maddesi ile uyumlu olacaktır” (Leyla Şahin v. Turkey, § 154).

[65]  Chamber judgement press release/ Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey, 
(application no. 47121/06), (E.T.:01.01.2020),
“http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6436034-8464108”; Court 
Judgement, Affaıre Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl C. Turquıa, App. No(s). 
47121/06, 13988/07, 34750/07, (E.T.01.01.2020), “http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-193741”
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Otoritelerin aktarabileceği kaynaklar sınırlı iken eğitim, ekonomik yükü 
bulunan ve organizasyonu zor, karmaşık bir hizmettir. Hükümetlerin eğitime 
erişimini planlarken ihtiyaçlar ile sunulabilecek sınırlı kaynaklar arasında 
denge kurması gerekliliği açıktır. Ancak Mahkeme belli bir gerçeğin daha 
altını çizme ihtiyacı duymuştur. Diğer kamu hizmetlerinden farklı olarak 
eğitim, doğrudan Sözleşme ile korunan bir haktır. Ek olarak, doğrudan 
kullanıcılarına fayda sağlamakla kalmayıp sosyal kazanımlara da hizmet eder. 
Demokratik toplum düzeninde eğitim, temel hakların gerçekleşmesinde 
esas bir gerekliliktir (§ 57).

Öngörülebilirlik: Mahkeme yüksek güvenlikli infaz kurumları da dahil 
olmak üzere internet kullanımının genel olarak yasaklanmasına ilişkin bir 
düzenlemeye rastlamamıştır (§64).

Meşru Amaç: Hükümet ve yetkililer tarafından güvenlik gerekçeleri sunul-
muşsa da Kalda ve Jankovskis davalarında da olduğu gibi, yerel mahkeme, 
somut olay bakımından, güvenlik risklerine ilişkin detaylı bir analiz yapma-
mış; davaya konu menfaatlerin dengelenmesi ve idareden kaynaklanabilecek 
bir istismarı önleme görevlerini yerine getirmemiştir (§ 69).

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yerel mahkemeyi, başvurucunun 
menfaatleri ile kamu düzeni gerekliliklerini dengelemede yetersiz bulmuştur. 
(§71) İki başvurucu bakımından da Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol m. 2 
ihlali yönünde karar vermiştir.

Hükümlü ve tutukluların, eğitim hakkı, bilgi edinme hakkı ve ifade 
özgürlüğü kapsamında internete erişim hakkının kanuni güvenceye kavuş-
turulması, yalnızca hapishanelerdeki nüfusu değil, toplumu da etkileyen bir 
gelişme olarak etki doğurur. İnternete erişimin insan haklarından sayılması, 
devletin internete erişimi ücretsiz olarak ve her kesimin faydalanabileceği 
biçimde sağlama yükümlülüğü gibi gündemlerin tartışılabilir hale gelmesine 
katkı sağlar.[66]

[66] Jana Havlickova, “Dynamic Interpretation of Article 10 of the Convention in the 
ECTHR’s Jurisprudence: On the Road towards the Recognition of the Right to 
Access Legally Relevant Information via the Internet”, Common Law Review, 15, 
2018, s. 53.
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IV. İNTERNETE ERİŞİM – İLETİŞİM ARAÇLARI İLİŞKİSİ

A. Mektuplaşmadan Sonraki Adım: Elektronik Posta ile Haberleşme

Avustralya’da elektronik posta iletişimine izin verilen Alexander Maconoc-
hie Merkezi[67]’nde, e-mail kullanım iznine sahip mahpusların, onaylanmış 
en fazla beş kişiye kadarlık bir liste ile belirlenmiş bilgisayarlar aracılığı ile 
iletişim kurması mümkün kılınmıştır. Norveç, İngiltere ve Amerika’da 
bulunan infaz kurumlarında da elektronik mesajlaşma veya elektronik posta 
iletişimine ilişkin uygulamalar bulunmaktadır.[68] Amerika uygulaması, 
Federal Cezaevi Bürosu ve TRULINCS (the Trust Fund Limited Inmate 
Computer System) ile yürütülmektedir.[69] Giderleri, mahpusların içerideki 
alışverişlerinden elde edilen karlar, telefon servisinden elde edilen gelirler 
ve kullanıcıların ödediği kullanım bedelleri ile oluşturulan bir fondan 
karşılanmaktadır. Mesaj sınırlamaları ve sistemin güvenliği için alınan ted-
birler resmi internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır.[70] Mahpusların 
elektronik postayı okuması, çıktısını alması veya ekine resim eklenebilen 
elektronik posta göndermesi biçiminde uygulanan servisin temelde bir 
firma tarafından sağlanan ticari bir girişim olarak oluşturulduğu ifade edil-
mektedir.[71] İngiltere’de “e-mail a prisoner” servisi, internet sitesi aracılığı 
ile gönderilen e-postanın cezaevinde çıktısının alınması ve günlük posta 
dağıtımına eklenmesi yoluyla iletim sağlamaktadır. Bazı kurumlara kurulan 

[67] Avustralya  ACT Islah Hizmetleri için bknz. (E.T.13.12.2019),
“http://www.cs.act.gov.au/custodial_operations/types_of_detention/
alexander_maconochie_centre”

[68] Aysha Kerr, Matthew Willis, Prisoner Use of İnformation and Communications 
Technology, Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (No. 560, 10.2018), 
Australian Institute of Criminology s.4.

[69] 2006 yılında uygulamaya giren sistem ve Amerika’daki Anayasal haklarla bağlantısına 
ilişkin kapsamlı değerlendirme için bknz. Brennen J. Johnson, “Jail (E)Mail: Free 
Speech Implications of Granting Inmates Access to Electronic Messaging Services”, 
Washington Journal of Law, Technology & Arts 11, no. 4, Winter 2016, 285-310.

[70] Amerika Federal Cezaevi Bürosu internet sitesi, mahpusların iletişim imkanları için 
bknz., (E.T. 13.12.2019),
“https://www.bop.gov/inmates/communications.jsp”

[71] Aysha Kerr, Matthew Willis, Prisoner Use of İnformation and Communications 
Technology, Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (No. 560, 10.2018), 
Australian Institute of Criminology s.4.
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kiosklardan ise kendisine e-posta gönderilen mahpusun mesajı doğrudan 
okuması hizmeti de bulunmaktadır.[72]

Türkiye’de hükümlü ve tutukluların elektronik posta ile haberleşmesi 
uygulaması bulunmamaktadır. Ancak uygulamaya geçildiğinde geleneksel 
posta ile haberleşme esasları üzerinden değerlendirilmesi olası bu haberleşme 
aracı bakımından, Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı incelenmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin 2013 tarihli kararında,[73] “hükümlünün yazmış 
olduğu mektubun yerine gönderilmemesine” ilişkin başvuruda, 5275 sayılı 
Kanun m. 68’in Anayasa’ya aykırılığını ve haberleşme hakkının sınırlandı-
rılmasını değerlendirmiştir. Hakların sınırlandırılmasına ilişkin karar, m. 
13’e göre incelendiğinde; yedi şart üzerinden değerlendirme yapılmalıdır; 
1) Hak ve hürriyetlerin özüne dokunmama 2) Anayasa’nın ilgili maddesinde 
belirtilen sebeplere bağlı olma 3) Kanunla sınırlama 4) Anayasa’nın sözüne 
ve ruhuna uygunluk 5) Demokratik toplum düzeni gereklerine uygunluk 
6) Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmama 7) Ölçülülük ilkesine 
aykırı olmama[74]

1) Hak ve hürriyetlerin özüne dokunmama; Karar metninde esasa ilişkin 
olarak Mahkeme; “Anayasal açıdan dokunulamayacak özün, her temel 
hak ve özgürlük açısından farklılık göstermekle birlikte kanunla getirilen 
sınırlamanın hakkın özüne dokunmadığının kabulü için temel hakların 
kullanılmasını ciddi surette güçleştirip, amacına ulaşmasına engel olma-
ması ve etkisini ortadan kaldırıcı bir nitelik taşımaması gerekir.” demekle 
yetinmiş, somut olaya ilişkin tespitine yer vermemiş, mektubun ilgilisine 
gönderilmemesi eyleminde, haberleşme hakkının ortadan kalktığı sonu-
cuna varmamıştır. Bu tanım Anayasa Mahkemesi’nin  hakkın özüne ilişkin 
1963[75]’teki yaklaşımının devamı niteliğindedir ve sıklıkla kullanılan bir 

[72] Servisin internet sayfası, “https://www.emailaprisoner.com/content/howitworks”, 
(E.T.13.12.2019)

[73] Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı : 2013/54, Karar Sayısı : 2013/161, Karar Günü : 
26.12.2013, R.G. Tarih-Sayı : 29.05.2014-29014

[74] Şartların sıralanmasında Anayasa m. 13 metni dikkate alınmıştır. Ancak bu sıralamanın 
“kanunla sınırlama” şartı ile başlaması gerektiği yönündeki değerlendirme için bknz. 
Gözler, s. 339 vd.

[75] Anayasa Mahkemesi, E.1962/208, K. 1963/1, T.04.01.1963, Resmi Gazete; 
13.03.1963; E.1963/17, K. 1963/84, T.08.04.1963, Resmi Gazete;17.07.1963; 
Gözler, s. 395, 396.
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kalıptır. Gözler’in ifade ettiği gibi, bu karar özelinde, hakkın özü kriterinin 
uygulanmış olduğu ihtimalde, hükmün iptali gerekmektedir. Yazar, bu 
durumu, haberleşmenin gizliliği gibi bazı hakların kendi içerisinde dere-
celendirilmesinin imkan dahilinde olmamasına bağlamaktadır. Mektuplar 
açılınca, telefonlar dinlenince hak tamamen ortadan kalkmakta, geriye bu 
hakkın dokunulmamış çekirdeği kalmamaktadır.[76]

 2) Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olma, haber-
leşme özgürlüğün ilişkin m. 22/2 ile “ancak milli güvenlik, kamu düzeni, 
suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak,” sınırlamanın mümkün olabileceği belirtilmiştir. 
Mahkeme tarafından; “itiraz konusu kuralla ceza infaz kurumunda düze-
nin, güvenliğin ve disiplinin sağlanması ve suç işlenmesinin önüne geçilmesi 
açısından hükümlülerin yazılı haberleşmelerinin denetim altına alındığı 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuralla kamu düzenin sağlanması 
amacıyla hükümlülerin haberleşme özgürlüğüne bir sınırlandırma getiril-
diği (…)” değerlendirilmesi yapılarak bu şartın sağlandığı ifade edilmiştir.

 3) Kanunla sınırlama kriteri, 5275 sayılı Kanun ile sağlanmıştır.

4) Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygunluk ; Anayasa’nın sözüne uygunluk 
kriteri, hakkın sınırlandırılmasında kanun koyucu tarafından dokunula-
mayacak ek güvenceler getirildiğinde önem taşımaktadır. Hakim onayına 
sunma, yetkili mercii kararı arama, hakim kararı ile sınırlama yapabilme 
halleri ek güvencelere örnek olarak gösterilmektedir.[77]  Somut olay hakim 
kararının arandığı m. 22’ye ilişkindir. Mahkeme bu kriterin sağlandığı 
yönünde değerlendirmede bulunmuştur; “Başvuru kararında, ceza infaz 
kurumlarında hükümlülerin yazılı haberleşmesinin hâkim kararı olmaksızın 
denetlenemeyeceği ileri sürülmüşse de Anayasa’nın 22. maddesinin son fık-
rasında haberleşme hürriyeti ve gizliliğinin istisnai olarak kısıtlanabileceği 
kamu kurum ve kuruluşlarının kanunla belirtileceğinin öngörülmüş olması, 
aynı zamanda Kanun’da kurala konu uygulamalara karşı yargı yolu da açık 
tutularak idarenin sınırlandırma aracını sınırlandırma amacına ve Kanun’a 
aykırı şekilde kullanmasının önüne geçecek güvencenin de sağlanmış olması 
karşısında Anayasa’ya aykırılıktan söz etmek mümkün değildir.”

[76] Gözler, s. 398.
[77] Gözler, s. 362.
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5) Demokratik toplum düzeni gereklerine uygunluk / 7) Ölçülülük ilkesine 
aykırı olmama; Mahkeme iki kriteri birlikte değerlendirmiştir. “Ölçülülük, 
aynı zamanda yasal önlemin sınırlama amacına ulaşmaya elverişli olmasını, 
amaç ve aracın ölçülü bir oranı kapsamasını ve sınırlayıcı önlemin demok-
ratik toplum düzeni bakımından zorunluluk[78] taşımasını da içeren bir 
ilkedir.” Anayasa Mahkemesi bu değerlendirmesinde ölçülülüğü demokratik 
toplum düzenine uygunluğu kapsayan bir kriter olarak tanımlamıştır ancak 
bu iki kriterin sıkı ilişki içinde olsalar da farklı kriterler olduklarını ifade 
ettiği kararları da bulunmaktadır.[79] Somut incelemede; “Devletin hem bu 
kurumda bulunanların güvenliklerinin korunması hem de düzen ve disiplini 
tesis etme yükümlülüğünün bulunmasının doğal sonucu olarak hükümlüle-
rin sosyal ilişkilerinin ve dış dünya ile iletişimlerinin sınırlandırılması”nın 
kaçınılmaz olduğu sonucuna varılmıştır.

6) Laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmama, mahkemenin kararla-
rında dikkate aldığı bir kriter değildir.

Anayasa Mahkemesi, m.13’e göre yaptığı değerlendirme sonucunda; 
“kuralla tutuklu ve hükümlülerin haberleşme özgürlüğüne getirilen sınır-
landırmanın, hakkın özünü zedelediğinden söz edilemeyeceği gibi demok-
ratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü de 
söylenemez” biçimindeki karara varmıştır. 

Elektronik posta erişimi henüz izin verilmiş bir uygulama olmasa da 
hükümlü ve tutuklular bakımından haberleşme hürriyetinin özüne dokunula-
rak sınırlama getiren uygulamaların, Anayasa’ya aykırı düşmediği yönündeki 
değerlendirme endişe vericidir. Demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygun bir sınırlama yapıldığı görüşündeki Anayasa Mahkemesi’nin demok-
ratik toplum kriterine yaklaşımını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.[80] 
“Özgürlüklerin sınırlandırılmasında uyulması gereken bir başka ilke de sınır-
landırmaların demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olamayacağıdır. 

[78] Gözler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tercih ettiği “pressing social need” 
kullanımın çevirisi olarak zaman zaman zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç veya zorunlu 
bir sosyal ihtiyaç teriminin Anayasa Mahkemesi’nce kullanıldığını tespit etmiştir; 
Gözler, s. 392.

[79] Anayasa Mahkemesi, E.2015/96, K.2016/9, T.10.02.2016, Resmi Gazete:23.02.2016; 
Gözler, s. 391.

[80] Anayasa Mahkemesi, E.: 1985/8, K.: 1986/27, T.: 26.11.1986, R.G. Tarih-Sayı 
:14.08.1987-19544, Kaboğlu, Özgürlükler, s. 157.
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Klasik demokrasiler temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp 
güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, 
vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulup 
tümüyle kullanılamaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düzeni 
gerekleriyle uyum içinde sayılamaz. Özgürlükçü olmak yanında, hukuk 
devleti olmak ve kişiyi ön planda tutmak da aynı rejimin öğelerindendir. Şu 
halde getirilen sınırlamaların, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan 
Cumhuriyetin temel niteliklerine de uygun olması gerekir. Bu anlayış içinde 
özgürlüklerin yalnızca ne ölçüde kısıtlandığı değil, kısıtlamanın koşulları, 
nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları, hep demokratik 
toplum düzeni kavramı içerisinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak; 
istisnaî olarak ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için zorunlu 
olduğu ölçüde sınırlandırılabilirler. Demokratik hukuk devletinde, güdülen 
amaç ne olursa olsun, özgürlük kısıtlamalarının bu rejimlere özgü olmayan 
yöntemlerle yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını ortadan 
kaldıracak düzeye vardırmamasıdır (…)”

B. Hükümlü ve Tutukluların Görüntülü Görüşmesine İlişkin 
Uygulamalar

İtalya’da 2015 yılından itibaren planlanmaya alınan, mahpusların internete 
erişim ihtimaline ilişkin kişisel gelişim ve karmaşık iyileştirme çalışmala-
rına destek sağlamak, uluslararası tavsiye kurallarına uygun biçimde “dış 
dünya ile etkileşimi sağlamak” ve “mahpusların olabildiğince normal aile 
ilişkileri geliştirmelerini sağlamak” amaçlarını gerçekleştirmek için Skype 
üzerinden görüntülü görüşme yapılanması projesi hayata geçirilmiştir. 
Önce bir kurumda gerçekleştirilen uygulamanın geniş ölçekte uygulanması 
planlanmıştır.[81] 2018 yılında altyapı için gerekli yatırımlar yapılmış olup[82] 
çeşitli hapishanelerdeki test ve denemelerden sonra ülke çapında uygulama 

[81] İtalya Adalet Bakanlığı, (E.T.12.12.2019),
“https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1192008&p
revisiousPage=mg_14_7”, “https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?co
ntentId=SDC1190344&previsiousPage=mg_14_7

[82] İtalya Adalet Bakanlığı, (E.T.12.12.2019)
“https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG165862&pre
visiousPage=mg_14_7”
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için adımlar atılmaktadır.[83] Hollanda’da Veenhuizen’de yer alan Esserheem 
Hapishanesi, yabancı uyruklu mahkumların kısa süreliğine tutulduğu bir 
kurum olması sebebiyle Skype kullanımının bulunduğu bir infaz tesisi olarak 
uyarlanmıştır. 2011 verilerine göre iki bilgisayar bunun için hazırlanmış ve 
uzun mesafe görüşmeler bakımından maddi durumu yeterli bulunmayan 
mahkumların tesiste bulunması sebebiyle, ülke dışındaki ailelerle görüşme 
amacıyla görüntülü görüşme imkanı, bir hak olarak olmasa da bir destek ola-
rak ücretsiz sağlanmıştır.[84] Hollanda dışında Norveç ve İspanya’da da aile ile 
Skype ve görüntülü görüşme imkanlarının sunulduğu ifade edilmektedir.[85]

Türkiye’de hükümlülerin ve tutukluların görüntülü görüşmesi uygula-
masının planlandığı tespitinde bulunmak mümkündür. Adalet Bakanlığı 
tarafından Mayıs 2019’da ilan edilen Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 
belirlenen; “(HEDEF 7.5) cezaların infazı alanında genel infaz usullerinin 
uygulanmasında sakınca bulunanlara yönelik uygulamalar geliştirilecek ve 
güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanacaktır” hedefi kapsamında 
“(FAALİYETLER/e)) teknolojik imkânların kullanılması suretiyle hükümlü 
ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı 
gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilecektir” ifadesine yer verilmiştir.[86] Aynı 
ifade Bakanlık Strateji Başkanlığı’nın, 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer 
bulmuştur.[87] En güncel bilgilendirme ise Kasım 2019 itibarı ile yapılan 
açıklamadır. 25.11.2019 tarihinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, 
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış-

[83] “The Local” haber sitesi/ “https://www.thelocal.it/20190130/italian-prisoners-to-
get-skype-privileges”, (E.T.12.12.2019)

[84] Hollanda Hükümeti’nin, Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı 
Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi’nin, 10-21 Ekim 2011 tarihli 
Hollanda ziyaretleri sonrası sunduğu rapora, cevabı (E.T.12.12.2019),“https://rm.coe.
int/168069782a”, s. 16.

[85] Winston Churcill Yaşatma Vakfı, Yabancı Uyruklu Mahpuslar Raporu, 
(E.T.12.12.2019), “https://www.wcmt.org.uk/sites/default/files/report-documents/
Slade%20L%20Report%202015%20FINAL_0.pdf”, s.23.

[86] Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı/ Yargı Reformu Stratejisi, Mayıs 2019, 
s.80, (E.T.:03.01.2020),
 “http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/pdf/YRS_TR.pdf”

[87] Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı/ 2019-2023 Stratejik Planı, 
s.33, (E.T.:03.01.2020), “http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/yayin/Stratejik-
Plan-2019-2023.pdf”
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tay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 2020 yılı bütçeleri kabul edilmiştir. 
İnfaz sisteminin ıslah işlevine odaklı bir şekilde etkili, doğru çalışması üze-
rinde durduklarının altını çizen Adalet Bakanı tarafından, “Bu kapsamda 
şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların 
cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi 
üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü 
görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi 
de çalışma gündemimizde yer alıyor” açıklaması yapılmıştır.[88] 

V. SONUÇ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A. İnternete Erişimin Engellenmesi ve Sınıf Yaratma

İnfaz kurumunda bulunanların, internete erişiminin engellenmesi yoluyla, 
teknolojinin bir tür sosyal dışlama aracı haline getirildiği ifade edilmekte-
dir.[89] İnfaz sistemi üzerine genel bir analiz yapmak, çalışmanın amacının 
çok ötesinde olsa da mahkumların cezalandırılmalarına ilişkin uygulamaların 
etkinliği üzerine fazla bir çalışma yürütülmediğini belirtmek gerekmek-
tedir. Doktrinde, uygulanan yaptırımların, hükümlüler üzerindeki etki 
derecesi veya ölçülülüğü üzerine sistematik bir ölçme girişiminin eksikliği 
değerlendirildiğinde, bu durum, hükümlülerin hiçbir kesimin sempatisini 
kazanamamış olmalarına ve siyasi otoriteler üzerinde etkisi bulunan bir 
sermaye grubundan olmamalarına bağlanmıştır.[90]

İnfaz Kanunu m. 3’e göre infazda güdülen temel amaçlardan birisi hüküm-
lünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizam-
lara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine 
uyumunu kolaylaştırmaktır. Kanun m. 29 vd. ile hükümlülerin çalıştırılma 
esasları düzenlenmektedir; “Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıveril-
melerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini 

[88] TBMM/ Meclis Haber / (E.T. 12.12.2019),
 “https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=147814”

[89] Yvonne Jewkes, Helen Johnston “‘Cavemen in an Era of Speed-of-Light Technology’: 
Historical and Contemporary Perspectives on Communication within Prisons”, The 
Howard Journal, Vol. 48, No. 2. May 2009, s. 137.

[90] Mirko Bagaric; Nick Fischer; Dan Hunter, “The Hardship That Is Internet Deprivation 
and What It Means for Sentencing: Development of the Internet Sanction and 
Connectivity for Prisoners”, Akron Law Review, 51/2, 2017, s. 265.
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sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmektir. 
Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel 
durumları göz önünde bulundurulur.” TCSP tarafından hazırlanan Türkiye 
Hapishaneler raporunda, mahpuslara teklif edilen işlerin kol gücü gerekti-
ren işler ve tekstil ile ilgili düşük teknoloji kategorisindeki işlerden olduğu 
belirtilmektedir.[91] 

Telefon, mektup, telgraf gibi eski iletişim araçları ile sınırlı bir haberleşme 
imkanı bulunan, teknoloji ile gelişen iş alanlarından uzak olan mahpuslar 
bakımından, salıverilme sonrası için yönelmeye uygun meslek alanlarının 
kol gücü gerektiren işlerden fazlası olamayacağı açıktır. Bu durum özellikle 
uzun süreli hapis cezası hükümlüleri bakımından, “ışık hızı çağında mağara 
adamı” olmaya benzetilmiştir.[92] 

Tutuklu ve hükümlülerin yalnızca kas gücü gerektiren işlerde çalıştırıl-
ması, infazın tamamlanmasından sonra da bu tip işlerde istihdam edilmeleri 
sonucunu doğurmaktadır. Okul öncesi dönemde robotik kodlama eğitiminin 
verildiği bir çağda, özellikle suça sürüklenen çocukların eğitiminde nitelikli 
bilgisayar kullanımı, internetten bilgi edinme ve eğitim amacı ile yararlanma 
bilincinin geliştirilmesinin gerekliliği açıktır. 

Hükümlü ve tutukluların internete, eğitime ve nitelikli iş olanaklarına 
erişimi, tecrit edilen bu sınıfın, üretken, sosyal, sorumluluk bilinci ile ve 
toplum kurallarına uygun bir yaşam sürmesi amacının gerçekleştirilmesi 
yanında, özel önleme amacına da katkı sağlamaktadır.

B. Öneriler

Genel ve özel önleme amaçlarına da hizmet eden internete erişim, infaz 
kurumlarının projelerinde ve faaliyet planlarında dikkate alınması gereken 
bir haktır. Tutuklu ve hükümlülerin internete erişim hakkı bakımından 
dünyadaki uygulamalar arasında; online eğitim ve diploma sahibi olma, iş 

[91] Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu ile Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Türkiye 
Hapishaneler Enformasyon Ağı (THEA) projesi kapsamında yayın yapan internet 
sitesi/ http://www.tcps.org.tr/sites/default/files/kitaplar/Prisons-of-Turkey-Report.
pdf” (E.T.11.12.2019), s.15.

[92] Yvonne Jewkes, Helen Johnston “‘Cavemen in an Era of Speed-of-Light Technology’: 
Historical and Contemporary Perspectives on Communication within Prisons”, The 
Howard Journal, Vol. 48, No. 2. May 2009, s. 135.
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edinme imkanlarına ve ilanlara ulaşım, “bir mahkuma yaz” benzeri reha-
bilitasyon projeleri, yazılım şirketlerince sağlanan güvenli tabletlerle çağı 
yakalama ve toplumun parçası olabilme şansı, ifade özgürlüğü kapsamında 
içerik oluşturma vb. yer almaktadır. İnfaz sisteminde modernleşme ile yer 
bulan hakların kullanılabilmesi adına strateji planları oluşturulmalı, ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşleri değerlendirilmeli, iyileştirme ve topluma 
kazandırmaya yönelik, çağa uygun yatırımlar planlanmalıdır. 

İnfaz sisteminde internete erişime ilişkin öneriler:

•	 İnternete erişim hakkının kullandırılmasına ilişkin güvenlik çekin-
celeri, altyapı yatırımları ile giderilmelidir. İnfaz sistemine ilişkin 
yatırımlar arasında elektronik kelepçe öne çıksa da infaz kurumların-
daki nüfusun, toplumun parçası haline getirilmesine yönelik bütçe 
aktarımı ihtiyacı, yalnızca toplumsal faydaya yönelik bir temenni 
olmayıp İnfaz Kanunu m.3’ün gereğidir. 

•	 Mevzuatta çok kısıtlı yer bulan hükümlü ve tutukluların internete 
erişimi, radyo ve televizyon gibi tek taraflı iletim araçlarından bağımsız 
olarak ve internet erişimine ilişkin mevzuat ile uyumlu hale getirile-
rek düzenlenmelidir. Hükümlüler bakımından düzenlenen hakların 
tutuklulara da uygulanması yolunun tercih edildiği İnfaz Kanunu’nda, 
hakların sınırlandırılması bakımından, infaz kurumuna kabul sebep-
leri ve sürelerinde farklılıklar bulunan bu kimseler arasındaki ayrım 
dikkate alınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da 
belirtildiği üzere hukukumuzda hükümlü ve mahkumların internete 
erişimini yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Güvenlik 
gerekçesi ile sınırlama ise meşru bir amaçtır. Ancak önemli olan 
hükümlü ve mahkumların temel haklarına sahip olduklarının dikkate 
alınmasıdır. Mahkeme içtihatları mevzuatımızı insan haklarına ve 
demokratik toplum gereklerine uygun hale getirmek için bir imkan 
yaratmaktadır. AİHM tarafından değerlendirilen ve internete erişim 
ile bağlantılı olarak hak ihlali kararı verilen iki durum öne çıkmak-
tadır. Mahkeme içtihatlarına, mevzuata, insan hakları örgütlerinin 
yayınlarına vb. hukuki bilgiye ulaşmak isteyen hükümlü ve tutuklular 
ile eğitim hakkının kullanılmasına katkı sağlayan internet sitelerine 
erişim talep eden hükümlü ve tutukluların talepleri ilk adım olarak 
planlanabilir. Bilgi edinme hakkı ve eğitim hakkının internet erişimi 
ile kullanılması bakımından ne tür güvenlik risklerinin bulunduğu, 
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hangi sitelere erişimin uygun olacağı, fiziksel engeli bulunanlar ve 
Türkçe bilmeyenler de dikkate alınarak etkin ve güvenli erişim için 
hangi donanım ve yazılımlara ihtiyaç bulunduğu tespit edildikten 
sonra mevzuat güncellemesi gerekecektir. Kütüphaneden yararlanma 
hakkı ile uyumlu olarak kapalı, açık ceza infaz kurumları ve çocuk 
eğitim evlerindeki kurallar da yeniden gözden geçirilmelidir.

 Haberleşme araçlarının gelişimine uyum sağlayan ülke sayısı her 
gün artmaktadır. Ortak alanlarda bulunan bilgisayar ve kiosklar ile 
halihazırda e-posta ve görüntülü görüşme hizmeti sunan şirketlerden, 
altyapı hizmeti sağlanması biçiminde hayata geçirilen uygulamalar 
bulunmaktadır.  Türkiye’de strateji planlarında, görüntülü görüşmeye 
yer verilmiş olması, umut vericidir. Elektronik posta hizmetinin de 
benzer bir altyapı çalışması ile uygulamaya sokulması mümkündür. 
Yürütülen diğer ülke uygulamalarında, ortaya çıkmış sorunlar ve 
üretilmiş çözümlerin bulunması, ilk andan itibaren hem güvenli 
hem de hakların özüne dokunmayan bir yapı oluşturulmasına katkı 
sağlayacaktır.
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GİRİŞ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 3 Eylül 1953 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Hâlihazırda 47 ülke Sözleşmeye taraftır.[1] Sözleşmenin amacı, 
Avrupa bölgesindeki demokratik rejimlerde insan haklarıyla ilgili ortak bir 
anlayışın geliştirilmesidir. Bu amaçla tesis edilen Sözleşme sisteminde taraf 
devletlerin yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdikleri konusunda dene-
tim mekanizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. 
Sözleşmenin 46. Maddesine göre, taraf devletler Mahkeme’nin vereceği 
kararlara uymayı taahhüt ederler.[2]

Çalışmaya konu edilen ve Sözleşmeye Ek 1 Nolu Protokolün 3. Mad-
desinde yer alan “serbest seçim hakkı” konusunda Mahkeme’nin vereceği 
kararlara Taraf devletler tarafından uyulacaktır. Sözleşme sistemine ek ola-
rak yayınlanmış protokollerin Mahkeme’nin yargı yetkisine dahil olduğu 
Sözleşmenin 32. maddesinde belirtilmiştir.[3]

Serbest seçim hakkı Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 3. Maddesinde 
şu şekilde düzenlenmiştir:

[1] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkçe Çeviri, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005 (Erişim 
Tarihi: 17.03.2019).

[2] Sözleşmenin 46. Maddesinin 1. Fıkrası şu şekildedir: “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 
taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt 
ederler.”

[3] Sözleşmenin 32. Maddesinin 1. Fıkrası şu şekildedir: “Mahkeme’nin yargı yetkisi, 
33, 34, 46 ve 47. Maddelerde belirlenen koşullar uyarınca kendisine sunulan, bu 
Sözleşme’nin ve Protokollerinin yorumu ve uygulanmasına ilişkin tüm sorunları 
kapsar.” 
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“Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kana-
atlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, 
gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.”[4]

Mahkemenin serbest seçim hakkına ilişkin vermiş olduğu kararlar incelen-
diğinde, bu hakkı en çok ihlal eden ülkeler sırasıyla, Azerbaycan, Türkiye ve 
İtalya’dır.[5] Türkiye’nin bu hakkı en çok ihlal eden ülkelerden biri olması bu 
çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu amaçla, çalışmada Mahkeme’nin 
kararları dikkate alınarak, serbest seçim hakkının genel çerçevesi ortaya 
konulacak ve demokrasiyle ilişkisi değerlendirilecektir.

Serbest Seçim Hakkı

Mahkeme önüne bir başvuru iletildiğinde esas yönünden incelemeye 
geçilmeden önce kabul edilebilirlik incelemesi yapılmaktadır. Bu incelemede 
öncelikle, taraf devletin Sözleşmeci ülke olup olmadığına bakılmaktadır. 
Daha sonra iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediği incelenmektedir. 
İç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkeme’ye 
başvuru yapılmalıdır. Başvuru hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığı 
yine kabul edilebilirlik incelemesinde ele alınır. Başvuruya konu edilen 
olayın başka bir uluslararası mahkemeye ya da mecraya taşınıp taşınmadığı 
incelenir. Başvurucunun Mahkemeye başvuru yapma hakkına sahip olup 
olmadığı (ratione personae) , başvuruya konu iddianın konu bakımından 
(ratione materiae), yer bakımından (ratione loci) ve süre bakımından 
(ratione temporis) Mahkeme’ye götürülüp götürülemeyeceği bu aşamada 
değerlendirilmektedir. Ayrıca başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olup 
olmadığı ve başvuruya konu olayın önemsiz bir zarara yol açıp açmadığı 
da incelenmektedir.[6]

Dolayısıyla serbest seçim hakkının kapsamı, hangi iddiaların Mahke-
meye götürülüp götürülemeyeceği ile ilgilidir. Serbest seçim hakkına ilişkin 
hükümden anlaşılacağı üzere yüksek sözleşmeci taraflar, yasama organının 

[4] Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 No’lu Protokol, Madde 3, http://www.echr.
coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf (Erişim Tarihi: 10.12.2019)

[5] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “Violations by Article and by State”, https://
www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2018_ENG.pdf (Erişim Tarihi: 
21.03.2019)

[6] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kabul Edilebilirlik Kriterleri El Kitabı, https://www.
echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_TUR.pdf (Erişim Tairihi: 10.12.2019)
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seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar 
içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt etmiştir. 
Hükümden de anlaşılacağı üzere, yasama seçimleri açıkça serbest seçim hak-
kının kapsamındadır. Yasama seçimleri ile kastedilen, yasa yapma yetkisine 
haiz bir meclisin teşkilini sağlayan seçim faaliyetleridir. Ancak, her ülkenin 
anayasal yapısında ve anayasal işleyişinde farklılık olabileceği gözetilerek, 
farklı kurum, meclis veya konseylerin de hakkın kapsamında sayılabileceği 
belirtilmektedir.[7] Bu nedenle, belirli aralıklarla yapılan bir seçimde, gizli 
oyla ve halkın fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir ortamda gerçekleşen 
seçimler sonucunda teşkil edilen bir meclis, konsey veya kurum yasama 
organı olarak değerlendirilebilecektir. Mahkeme, serbest seçim hakkının 
yalnız yasama organı oluşturan seçimlerle ilgili olarak oy kullanma hakkı, 
katılım hakları ve seçmenlerin fikirlerini özgürce ifade etmesi ile sınırlı 
olduğunu belirtmiştir.[8]

Mahkemenin, parlamento niteliğindeki yapının altında yer alan bir 
meclisin seçimine ilişkin faaliyetleri de hakkın kapsamında gördüğü Isakov/
Rusya kararı önemlidir. Bu başvuruda Mahkeme her ülkenin kendi anaya-
sal yapısı ve işleyişinde farklılıklar olabileceğini bir kez daha yinelemiştir. 
Rusya Federal Meclisi’nin alt meclisi olan Devlet Duması seçimlerinde oy 
kullanma hakkının engellendiğini ileri süren başvurucunun başvurusunu 
kabul edilebilir görmüştür. Mahkeme, Devlet Duması’nı Federal Meclis’in 
bir alt meclisi olarak gördüğünden, bu başvuruyu serbest seçim hakkı kap-
samında kabul edilebilir bulmuştur.[9]

Öte yandan, bir ülkede iki veya daha çok meclis varsa, bunlardan han-
gisine ilişkin seçimlerin serbest seçim hakkı kapsamında görüleceği önem 
taşımaktadır. Mahkeme Sejdic ve Finci / Bosna Hersek başvurusunda bu 
konuya açıklık getirerek, böyle bir durumda meclislerden en az bir tanesinin 

[7] CLERFAYT, LEGROS vd./Belçika, (Başvuru No: 10650/83), 17.05.1985 tarihli 
Komisyon kararı. Ayrıca Bkz. MATHIEU-MOHIN ve CLERFAYT/ Belçika(Başvuru 
No. 9267/81, Karar Tarihi 02.03.1987), par. 54

[8] Mathieu MOHIN ve CLERFAYT /Belçika(Başvuru No. 9267/81, Karar Tarihi 
02.03.1987), par.51 ve par.52

[9] ISAKOV/Rusya, (Başvuru No: 54446/07, Karar Tarihi 04.07.2017) par.8 ve 12 arası. 
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teşkili için yapılacak seçimlerin serbest seçim hakkı kapsamında görüleceği 
belirtilmiştir.[10]

Yasama seçimlerinin yanı sıra Mahkeme Avrupa Parlamentosu seçimleri-
nin de serbest seçim hakkı kapsamında olduğuna hükmetmiştir. Matthews/
Birleşik Krallık başvurusunda, başvurucu Birleşik Krallık vatandaşı olup, 
Cebelitarık’ta yaşamaktadır. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma 
hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştür. Mahkeme Avrupa Parlamentosu’nun 
yasama organı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtmiştir. Avrupa Parla-
mentosu ulus-üstü bir organ olsa bile, uluslararası taahhütler ulusal parla-
mentoların da yasama gücünü etkileyebilir. Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun 
hem yasama ile ilgili yetkileri vardır ve Topluluk işlemleri üzerinde denetim 
yetkisine de sahiptir.[11]

Devlet Başkanı seçimleri serbest seçim hakkı kapsamında değerlendirilmez, 
çünkü başkanlık seçimleri yasama seçimi değildir. Devlet başkanının yetkileri 
yasaları imzalama, veto etme veya başkanlık kararnameleri yayımlama gibi 
sınırlı yetkilerdir. Ancak, yasama yetkisini elinde bulunduran devlet başkanı 
seçimini serbest seçim hakkı kapsamında değerlendirilir. Devlet Başkanı, 
yasa teklif edebiliyorsa, kabul edebiliyorsa, yasa metnini doğrudan kontrol 
edebiliyorsa ve bu konularda geniş bir yetki söz konusuysa, devlet başka-
nının seçimleri serbest seçim hakkı kapsamında değerlendirilebilecektir.[12]

Referandumlar belirli konularda halkın görüşünü sormak amacıyla 
yapılır. Yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi/Türkiye kararında 
Mahkeme,referandumun, serbest seçim hakkı kapsamındaki bir seçim 
faaliyeti olamayacağını belirtmiştir.[13] Belirli aralıklarla yapılan seçim faa-
liyetleri serbest seçim hakkının kapsamında olabilir. Ancak, referandum-
ların ne zaman ve hangi aralıklarla gerçekleşeceği önceden belirli değildir. 
Referandumlar süreklilik gösteren seçim faaliyetleri değildir. Başvurucular, 
başvuruya konu edilen referandumun Türk parlamenter yapısını değiştirecek 

[10] SEJDIC ve FINCI / Bosna Hersek, (Başvuru No. 27996/06 ve 34836/06, Karar 
Tarihi 22.12.2009), par. 40

[11] MATTHEWS/Birleşik Krallık, (Başvuru No: 24833/94, Karar Tarihi 18.02.1999), 
par. 45-52

[12] BOSKOSKI / Makedonya (Başvuru no: 11676/04, Karar Tarihi 02.09.2004), Guliyev 
/ Azerbaycan,(Başvuru no: 35584/02, Karar Tarihi 27.05.2004).

[13] Cumhuriyet Halk Partisi/ Türkiye (Başvuru No. 48818/17, Karar Tarihi 21.11.2017), 
par.33
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sonuçlara neden olacağını, Sözleşme’nin yaşayan bir belge olduğunu ve dola-
yısıyla Mahkeme’nin serbest seçim hakkının kapsamına ilişkin yaklaşımını 
yeniden formüle etmesi gerektiğini belirtmiştir. Yine de Mahkeme Sözleşme 
sistematiği içerisindeki sınırlı yorumunu sürdürmüştür.[14]

Yakın zamanda görülen Yavaş/Türkiye başvurusunda, belediye ve belediye 
başkanlığı seçimlerinin serbest seçim hakkı kapsamında olmadığı; çünkü 
bu organların yasama gücü belirtilmiştir.[15] Ancak, Mahkeme Vinto Sane 
Santoro/İtalya başvurusunda seçim yapılan bölgede yerel siyaset, sağlık, 
eğitim, iskân, planlama gibi konularda kural koyma yetkisine sahip olan 
bir yerel konsey varsa, bu durum yasama faaliyeti olarak görülecektir.[16]

Serbest seçim hakkının kapsamı Mahkeme kararlarıyla bu şekilde çizil-
miştir. Dolayısıyla yasama meclisi teşkil eden seçim faaliyetleriyle ilgili olarak 
taraf devletler Sözleşme’nin gereklerini yerine getirmek durumundadır. Taraf 
devletler de hakkın gereklerine uygun şekilde düzenlemeler yapacaklarını ve 
bu düzenlemelere uygun olarak seçim faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt 
etmiştir. Ancak, taraf devletler bu düzenlemeleri yaparken iç hukuklarının 
gerektirdiği şekilde hakka ilişkin bazı sınırlandırmalar yapabilirler. Serbest 
seçim hakkına ilişkin düzenlemede korunan haklar mutlak değildir.[17] 
Dolayısıyla hangi seçim sisteminin uygulanacağı, seçimlerin hangi aralık-
larla yapılacağı, seçim faaliyetlerine hangi seçmenlerin katılabileceği gibi 
konularda düzenleme yapma yetkisi taraf devletlere aittir. Mahkeme, bu 
açıdan Sözleşmeci devletlere geniş takdir yetkisi tanımıştır. Ancak, düzen-
lemelerin serbest seçim hakkı ve Sözleşmenin sistematiği ile uyumlu olup 
olmadığını Mahkeme değerlendirebilir.[18] Bu sınırlandırmalar Sözleşmenin 
genel ilkelerine de aykırı olmamalıdır.[19]

Taraf devletlerin yaptığı sınırlandırmaya ilişkin bir başvuru Mahkeme’nin 
önüne geldiğinde, önce başvuruya konu olayda başvuran açısından bir 

[14] Cumhuriyet Halk Partisi/ Türkiye (Başvuru No. 48818/17, Karar Tarihi 21.11.2017), 
par.38

[15] YAVAŞ/Türkiye, (Başvuru No: 16576/15, Karar Tarihi 30.08.2016 ), par.20
[16] Vito Sante SANTORO /İtalya, (Başvuru No: 36681/97, Karar Tarihi 01.07.2004), 

par.52
[17] Alajos KISS/Macaristan, (Başvuru No. 38832/06, 20.05.2010), par.60.
[18] MATHIEU-MOHIN ve CLERFAYT / Belçika, par.52 ve Alajos Kiss/Macaristan, 

par.62.
[19] MATHIEU-MOHIN ve CLERFAYT / Belçika, par. 52.
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hakkın söz konusu olup olamayacağı incelenir. Daha sonra bu hakka taraf 
devletin yönelttiği bir müdahale olup olmadığı değerlendirilir. Bu aşamada, 
eğer bir müdahale varsa bu müdahalenin yasal bir dayanağı bulunmalıdır. 
Yasal dayanakta meşru bir amaç söz konusu olmalı ve söz konusu sınırlan-
dırmanın meşru amaca rağmen demokratik toplumda gerçekten de gerekli 
olup olmadığı araştırılır. 

Serbest Seçim Hakkı ve Demokrasi

Serbest seçim hakkına ilişkin hükümde açıkça “demokrasi” kavramına yer 
verilmemiştir. Ancak, serbest seçim hakkı ve demokrasi arasında güçlü bir bağ 
vardır. Serbest seçim hakkının kapsamında oy kullanma hakkı, seçimlerde 
aday olma hakkı, seçmenlerin düşüncelerini serbestçe ifade etmeleri, gizli 
oy ve makul aralıklarla yapılan seçimlerdir. Serbest seçim hakkı demokratik 
siyasi ortamın tesisi edilmesi için gereklidir. Öyle ki demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünün merkezinde serbest seçim hakkının olduğu söylenebilir.[20] 
Hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir sistemde temel hak ve 
özgürlüklerin de korunması mümkün olabilir. Dolayısıyla, demokratik bir 
sistemin hukukun üstünlüğüne ihtiyacı varken, hukukun üstünlüğü de 
ancak demokratik bir sistemde anlam ifade eder.

Serbest seçim hakkının demokratik bir rejim için ne kadar önemli oldu-
ğunu Mahkeme de kararlarında ifade etmiştir.[21] Temel hak ve özgürlük-
lerin ancak demokratik ortamda korunabileceği Mahkeme tarafından da 
vurgulanmıştır.[22] Ayrıca Mahkeme, Sözleşme ile uyumlu olan tek politik 
modelin demokrasi olabileceği sonucuna varmıştır.[23] Mahkemenin böyle bir 
çıkarımda bulunması, serbest seçim hakkını taahhüt eden taraf devletlerin 
demokratik bir sistem inşa etmeleri gerektiğini şeklinde yorumlanabilir.

Serbest seçimlerin gizli oyla ve makul aralıklarla yapılması gerekmektedir. 
Bunların yanında serbest, genel ve eşit oy ilkesi, hükümde belirtilmemiş olsa 
da demokratik bir rejim için önemlidir. Eşit oy ilkesi, etkili politik demok-
rasinin tesisi için gereklidir. Eşit oy ilkesi, her yurttaşın oyunun değerinin 

[20] AZİZ/Kıbrıs, (Başvuru No. 69949/01, 22.06.2004), par.25.
[21] TANASE/Moldova, (Başvuru No. 7/08, 27.04.2010), par.154. 
[22] MATHIEU-MOHIN ve CLEREFAYT / Belçika, par. 47.
[23] MATHIEU-MOHIN ve CLEREFAYT v. Belçika, par.48 ve par. 49



Av. Gizem YARDIMCI

457Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

aynı olmasıdır.[24] Ancak, oyların seçim sonuçlarına etkisi aynı olmayabilir. 
Bu durumda seçmenlerin kullandığı oyların değeri aynıdır, fakat bunların 
sonuca etkisi farklı olacaktır.[25] Dolayısıyla serbest seçim hakkı, Sözleşmeci 
devletlere belirli bir seçim sistemini benimsemeleri yönünde bir zorunluluk 
getiremez. Serbest seçim hakkı, demokratik bir ortamda seçim sürecinin 
tamamlanması için asgari nitelikleri içerir. Bu gerekleri yerine getirecek 
olan taraf devletlerdir.

Seçim süreçlerinde yurttaşların ifade özgürlüklerinin garanti altına alınması 
demokratik ortamın tesisi için başka bir önkoşuldur. Seçmenler herhangi bir 
baskı hissetmeden oy kullanmalı veya oy kullanmama yönündeki iradelerini 
belirtmedir. Bu durum serbest oy ilkesiyle açıklanabilir. Mahkeme, serbest 
seçim hakkının ve ifade özgürlüğünün, tüm demokratik rejimlerin temelini 
oluşturduğunu vurgular.[26] Özellikle politik tartışma özgürlüğünün sağlan-
dığı bir ortamda seçimler demokratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Taraf 
devletlerden seçim sürecinin şeffaf, tarafsız ve politik manipülasyondan uzak 
bir şekilde tamamlanmasını sağlamaları beklenir.[27] Dolayısıyla serbest seçim 
hakkı kapsamında ifade özgürlüğü garanti edilirken, yurttaşların manipüle 
edilmesine neden olacak girişimlerin tespiti ve bu girişimlere karşılık gelen 
yaptırımın uygulanması da devletlerce sağlanmalıdır.

Mahkemeye göre demokrasi ancak ifade özgürlüğü sayesinde gelişebilir. 
Ancak, şaşırtıcı ve rahatsız edici fikirler için de ifade özgürlüğünün sağlanması 
gerekir. Özellikle parti kapatma davalarında Mahkeme ifade özgürlüğünü 
vurgulayarak değerlendirme yapmıştır.[28] İfade özgürlüğünün korunması 
yalnız seçmenler için değil, seçmenleri temsil eden ve onların menfaatini 
koruyan seçilenler için de değerlidir.[29] Yakın zamanda verilen Demirtaş/

[24] Election Observation Handbook, s.23. Ayrıca bkz. “Guide on Article 3 of Protocol 
No. 1 to the European Convention on Human Rights”, s. 6, 2018. https://www.echr.
coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_ENG.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2019)

[25] BOMPARD v. France, Başvuru No. 44081/02, 04.04.2006, Gürcistan İşçi Partisi /
Gürcistan, par.122.

[26] MATHIEU-MOHIN ve CLERFAYT / Belçika, par. 47 ve Lingens/Avusturya, 
Başvuru No. 9815/82, 08.07.1986, par.41 ve par.42.

[27] TAHIROV/Azerbaycan, (Başvuru No. 31953/11, 11.06.2015), par.57.
[28] Herri BATASUNA ve BATASUNA/ İspanya, (Başvuru No. 25803/04 ve 25817/04, 

30.06.2009), par.76.
[29] SADAK vd. / Türkiye, (Başvuru no: 25144/94, 27100/95 ve 27101/95 ve 26149/95 

no’dan 26154/95 no’ya kadar, 11.06.2002), Castells/İspanya, (Başvuru No. 11798/85, 
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Türkiye kararında da Mahkeme, ifade özgürlüğünün özellikle seçilmiş 
temsilciler açısından çok daha önemli olduğunu vurgulamıştır.[30] Bu başvu-
ruda etkili politik demokrasi ile etkili bir şekilde parlamento faaliyetlerinin 
yürütülmesi arasında güçlü bir bağ olduğu vurgulanmıştır.[31] Dolayısıyla 
devletler yalnızca seçim faaliyetleri sürerken değil, seçilme işlemi tamam-
landıktan sonra da temsilcilerin etkin bir şekilde parlamentoda faaliyette 
bulunmasını sağlamalıdır.

Demokrasiyle doğrudan ilgili olarak hak sahibi bütün yurttaşların oy 
kullanma hakkı ve seçimlerde aday olma haklarını genel oy ilkesi kapsa-
mında incelenir. Genel oy ilkesi, oy kullanırken hiçbir yurttaşın herhangi bir 
ayrımla karşılaşmamasıdır. Yukarıda değinildiği gibi, her ülkenin demokratik 
ve tarihsel gelişimi farklılık gösterdiğinden seçim sistemleri birbirinden 
farklı olabilir. Dolayısıyla devletler, seçimlerle ilgili prosedürleri belirlerken 
bazı sınırlandırmaları yasalarla ortaya koyabilirler. Asıl olan her yurttaşın 
serbest seçim hakkı kapsamındaki haklarını kullanabilmesidir. İstisnai ola-
rak, işlediği bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm olunması durumuna 
seçme hakkından yoksun bırakılması durumu olabilir.[32] Bu halde suçların 
niteliklerine bakılmadan suçlar ve ağırlıkları yönünden herhangi bir ayrım 
gözetmeden bütün mahkûmlar için oy kullanma hakkının askıya alınmasını 
Sözleşme ile uyumlu değildir.[33]

Oy kullanma hakkını herhangi bir ayrıcalık olarak nitelemeden, bu hakkı 
mümkün olduğunca fazla sayıda kişiye sağlamak demokratik bir toplumda 
gereklidir.[34] Dolayısıyla azınlık bir gruba, kadınlara veya yaşlılara veya 
herhangi bir şekilde toplumda dezavantajlı görülen bir gruba mensup kişiler 
yönünden serbest seçim hakkının kullanımında bir ayrım yapılmamalıdır.[35]

23.04.1992), par.42.
[30] CASTELLS /İspanya, par. 42, Demirtaş/Türkiye, (Başvuru No. 14305/17, 

20.11.2018), par.228.
[31] DEMİRTAŞ/Türkiye, Başvuru No. 14305/17, 20.11.2018, par.227
[32] HIRST/Birleşik Krallık, (Başvuru No. 74025/01, 06.10.2005), par.12
[33] ANCHUGOV ve GLADKOV/Rusya, (Başvuru No: 11157/04 ve 15162/05, 

04.07.2013),par.107 ve Söyler /Türkiye, (Başvuru No. 29411/07, 17.09.2013), 
par.47.

[34] HIRST/Birleşik Krallık, par.59
[35] “Monitoring human rights in the context of elections”, Manual on Monitoring, 

Chapter 23, United Nations Human Rights Office of the High Commisioner, 
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SONUÇ

Serbest seçim hakkının korunması demokratik bir düzende sağlanabilir. 
Seçme ve seçilme hakkı ile demokrasi arasında açık bir ilişki vardır. Bu ilişki-
nin temelinde ise hukuk devleti yer almaktadır. Sözleşme sistematiğinde yer 
alan temel hak ve özgürlükler, ancak etkili bir demokrasi ortamında koruna-
bilir. Böyle bir ortamın yaratılması ise, taraf devletlerin sorumluluğundadır.

Taraf devletler, asgari olarak serbest seçim hakkında belirtilen niteliklere 
ve ilkelere uygun bir şekilde seçim faaliyetlerini yürütmelidir. Bu asgari 
gerekliliklerin yanı sıra, devletler seçim faaliyetlerinin daha serbest, daha 
adil, şeffaf ve eşit koşullarda tamamlanması için gereken diğer önlemleri 
de alabilir. Mahkemenin taraf devletlere sunduğu şey, asgari olarak yasama 
seçimlerinin yürütülmesinde oluşturulacak koşullardır. Ancak, devletlerin 
yasama seçimleri dışında diğer seçim faaliyetleri yönünden de Sözleşme ile 
getirilen gereklilikleri benimseyip bu alanı genişletme imkânı vardır. Bu 
düşüncenin tersi de söz konusu olabilir. Yani, hükümetler yasama seçimleri 
dışında kalan seçim faaliyetlerini kullanarak demokrasinin güvencesi olan 
kurumların işleyişlerine etki edebilirler. Bunu referandumlar aracılığıyla 
yapabilirler. Öte yandan bazı sistemlerde yerel seçimlerin yasama seçimlerine 
dolaylı olarak etki ettiği düşünülebilir. Türkiye’de de olduğu yerel seçimlerle 
kazanılan bölgelerde, genel seçim hazırlıkları ilgili partiler lehine ve kolayca 
yürütülebilmektedir. Bu nedenle genel seçimler ve yerel seçimlerdeki parti 
başarıları Türkiye’de birbirinden ayrı düşünülemez. Yerel seçimlerin serbest 
seçim hakkı kapsamı dışında bırakılması da bu seçimlerde karşılaşılan ihlal-
ler nedeniyle uluslararası bir korumanın sağlanmamasına yol açar. Ancak, 
Mahkeme’nin her türlü seçimi bu hakkın kapsamında görerek, ülkelerin iç 
hukuktaki uygulamalarına bu denli karışması egemenlik yetkisine müdahale 
olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle, Mahkeme’nin özellikle bir standart 
sağlamak için serbest seçim hakkının kapsamını yasama seçimleriyle sınırlı 
tuttuğu düşünülebilir.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter23-MHRM.pdf (Erişim 
Tarihi: 28.03.2019 )s.23.
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Serbest seçim hakkı Sözleşme sistematiğinde yer alan tek siyasi hak 
olarak, Sözleşmeci devletlerin tarihsel gelişimi ve anayasal düzenlemeleri 
düşünüldüğünde ortak bir payda olarak yasama seçimlerini kapsamaktadır. 
Bu kapsam içerisinde de ülkelere asgari gereklilikleri sağlamaktadır. Her 
ne kadar kapsam konusu bazı faaliyetleri dışlayacak olsa da, hukuk metni 
olarak sözleşmenin hükmüne bağlı kalmak esastır. Bu noktada, Sözleşmeci 
devletlerin demokratik toplum oluşturma gayesini önemsediği varsayılır.
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“HAKİKAT VE DEMOKRASİ” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: İlker KILIÇ

Konuşmacılar: Zelal Pelin DOĞAN, Ezgi DUMAN, Merve DUYSAK 
ÖZDEMİR, Gizem YARDIMCI

İlker KILIÇ (Oturum Başkanı) – Soruları alabiliriz. Yalnız soru sorar-
ken adınızı ve soyadınızı da bize iletirseniz seviniriz. Her şey açık anladığım 
kadarıyla, bir sorumuz var galiba.

Salondan – Ziz fakültedeyken de pratik sorumuz da sorulmuştu bize bu 
soru, ben şunu düşünüyorum: Yani sadece seçilen için değil, seçmen için de 
ben YSK’nın vermiş olduğu kararlara bir vatandaş olarak güvenmiyorsam 
bunun için ne yapılabilir? Yani bir sistem düşünülebilir mi? Çünkü ihlal 
ediliyor.

Salondan – Şöyle, aslında benim de bu çalışmaya, benim Ankara Üni-
versitesine hazırladığım yüksek lisans tez çalışmam aslında bu hakkın değer-
lendirilmesi ve benim yola çıkışım da tam olarak benzer şekildeydi. Yani bir 
seçmen olarak bu kararları benim de hakkım ihlal ediliyor. Çünkü belki oy 
verenim, belki oy vermeyenim, ama seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesini 
istiyorum. Seçimlerin yönetiminden de aslında YSK sorumlu Türkiye öze-
linde, fakat mahkeme maalesef şunu aşamıyor: Yani Yüksek Seçim Kurulu 
kararları kesindir gibi bir tavrı var, ama buna mesela bu başvurular ilk defa 
geldiği zaman iki üyenin karşı oyu vardı. Onlar şunu söylüyorlardı: “YSK 
kararları kesin değildir aslında, YSK’nın bazı kararları kesindir, ama 
bütün kararlarının kesin olduğu değerlendirilemez” şeklinde bütün bu 
üyelerin olduğu dönem içerisinde verilen kararlarda hepsinde şerhleri vardı 
aslında bunun bu şekilde anlaşılamayacağı, Anayasa hükmünün bu şekilde 
yorumlanamayacağına ilişkin, dolayısıyla aslında burada bir YSK’nın yorum 
konusunda çok muhafazakar bir tavrı var. Yani bu artık çağdaş bir dünyada 
seçim sistemleriyle ilgili bazı değişiklikleri konuşmamız gerekirken biz şu 
an YSK kararlarının kesin olmasını aşamıyoruz. Bu kapsamda hani seçim 
sistemlerinin hani ben artık elektronik oylamadan veya elektronik seçim-
lerden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden size katılıyorum 
ve bir başka seçim sistemi önerisinin de bu olduğunu, kendi adıma bunu 
önerebileceğimi söylüyorum.
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İlker KILIÇ (Oturum Başkanı) – Buyurun.

Salondan – Aslında ben de sizden devam edeyim istiyorum. Şöyle, 
hepimizin çok iyi bildiği Güneydoğu coğrafyasındaki birçok il ve ilçede 
malum belediye başkanlarının hakları gasp edildi, hapislere atıldılar, tutuk-
landılar ve yine belediye meclisleri de işlevsiz hale getirildi. Aslında burada 
da yanılmıyorsam bir serbest seçim hakkının çok açık ihlali var. Bu yönden 
hani değerlendirmenizi arzu ederim. Yani yine İstanbul seçimi, ikinci seçim 
hukuksuz, Anayasaya aykırı olarak yapılan o seçimde aslında bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Bir başka sorum, isminiz 
gitti, ama unuttum, kusura bakmayın. Zelal Hanım, şimdi bu Arjantin örne-
ğinden bahsetmiştiniz ya, Arjantin yanılmıyorsam, yani 17 yıl 73-90 arası Şili 
darbesi, PINOCHET yargılanmaya başlanmıştı, ama ev hapsinde ölmüştü. 
67-74 yanılmıyorsam Yunanistan YUANNIDES Darbesi, YUANNIDES de 
yargılanmıştı, ama cezaevinde ölmüştü hatırladığım, Arjantin’de VIDELA 
yine yargılanıp cezaevinde ölenlerden, ama sizin söylediğiniz generallerin 
hepsi yargılanmadığını söylediniz, hâlâ hakikati arama komisyonlarının da 
devam ettiğini, şimdi aslında bu noktada merak ettiğim, Arjantin örneği 
tabii Güney Afrika hakikati arama komisyonları, o çabayı değerlendirme 
şansımız olmadı. Karşılaştırmalı bakma şansımız da olmadı, ama asıl merak 
ettiğim husus Arjantin’de bu darbe sonrası gelen hükümetler, iktidarlar 
anlamında bu hakikati arama komisyonlarının bakış açıları ne oldu, nasıl 
bir destek sundular? Biraz gazını almak gibi mi bu ya da bu hakikati arama 
komisyonlarında kimler var ve hâlâ aktif olarak bu çabayı sürdürenler kimler?

İlker KILIÇ (Oturum Başkanı) – Sırayla devam edelim isterseniz.

Salondan – Sizin ilk sorunuz bu güneydoğuda belediyelere kayyum atan-
masıyla ilgiliydi. Aslında Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili kararlarına 
baktığımızda şunu görüyoruz: Aslında bununla ilgili başvurular var Anayasa 
Mahkemesine ve burada mahkeme şunu söylüyor, yani belediye meclis üyesi 
hani bir başvuruda bulunmuş. Benim seçilme hakkımla ilgili bir ihlal söz 
konusu, vesaire, ama bu konuda Anayasa Mahkemesinin tavrı çok net, 
yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve benim koruma alanımın dışında 
kalan konulara ben bakmıyorum. Benim koruma alanım nedir? Yasama 
seçimleri, dolayısıyla yerel seçimler benim kapsamımda değil, dolayısıyla 
da Anayasa Mahkemesi bunları incelemiyor. Benim bununla ilgili şunu 
söylemek istiyorum aslında: Sizin bahsettiğiniz işte biraz önce de sorulan 
soruda Mansur YAVAŞ Davasında da olduğu gibi yani bazı seçmenler olarak 
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seçim faaliyetleri sonucunda seçimlerin yönetiminden tutun da seçildikten 
sonra temsil süreci de dahil olmak üzere bazı hakların gasp edilebileceğini 
görebiliyoruz. Bunun sonucunda da şuna bakmak gerekiyor: Serbest seçim 
hakkı konulurken ne gözetildi, neden sadece yasama seçimleri dikkate alındı? 
Buna da baktığımızda şununla karşılaşıyoruz aslında: Ortak, yani bütün 
ülkelerde ortak olabilecek tek şey yasama faaliyetleri. Çünkü ülkelerin yerel 
sistemlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna girmiyor. Sözleşme buna 
girmiyor, buna bakmıyor, ama en temelde ortak aslında şöyle bir ideali var 
bence sözleşmenin ve mahkemenin, ben böyle olduğunu düşünüyorum: 
Eğer yasama seçimleri bir ülkede çok güzel geçiyorsa, o ülkede diğer seçimler 
harikadır, ama ben buna katılmıyorum. Çünkü ben şu örneğin doğru olabi-
leceğini düşünüyorum: Yani yerelde siz bir belediyeyi kazanırsanız genelde, 
muhtemelen genel seçimlerde muhtemelen orayı da alırsınız. Çünkü yerel 
seçimlerde elde ettiğiniz mali birtakım faydalarla genel seçimleri kazanma 
ihtimaliniz çok daha yüksek. Hatta bununla ilgili ÖDP’nin de bir başvu-
rusu vardı, hatta ben bunu es geçtim, ama şunu kısaca belirteyim: Yani 
mesela, belli bir oy oranını geçmediyseniz devlet size seçimlerde mali bir 
yardımda bulunmuyor. O zaman siz 3 kişi bir araya gelip halk olarak bir 
parti kurduğunuzda ya sermayeden destek alacaksınız ya da alamayacaksı-
nız, seçimlere girmeyeceksiniz. Yani bunun dışında bir başka yol yok sizin 
o seçimleri kazanabilmeniz için, dolayısıyla serbest seçim hakkı siyasi bir 
hak ve mahkemenin de sürekli aman, devletlerin ulusal egemenliğine ben 
dokunmayayım dediği, biraz uzak durduğu, fakat hukukçuların da bir yandan 
sözleşmeye bağlı kalmayacaksak neye bağlı kalacağız dediği bir hak ve böyle 
bir çatışma içerisinde sürüp gidiyor. Bana sorarsanız ben bunun disiplinler 
arası boyutuyla hani siyaset bilimi yorumunu yaparak şunu söylemek duru-
mundayım: Yani evet, sözleşme hükümleriyle bağlıyız, ama bu hükümler 
yorumla genişletilebilir ve bu şekilde değerlendirilmelidir demek istiyorum. 
İstanbul seçimleri için de aynı fikirdeyim. Yani söylediklerim onlar için de 
geçerli, çok şey yapmak istemiyorum, ama burada da YSK kararlarının, yani 
YSK’nın gücünü görebildiğiniz bir seçim faaliyetiydi aslında, yani nereye 
varabileceğini gördüğümüz bir şeydi. Çünkü Mansur YAVAŞ seçimlerinden 
bir adım daha ötesiydi bence, bu yüzden de İstanbul seçimlerinin aslında 
Türkiye’deki demokrasi, bizim için demokrasinin ağırlığını tarttığımız bir 
seçim faaliyeti olduğunu düşünüyorum.

Zelal Pelin DOĞAN – Kısaca yanıtlayayım. Bu işte Latin Amerika’da 
aslında bu hafıza politikaları süreci biraz sanırım, yani anladığım kadarıyla 
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domino taşı gibi ilerlemiş. En azından Arjantin bağlamında şöyle bir açık-
lama yapabilirim: Özellikle 2000’lerde Nestor KIRCHNER Hükümetinin 
başa gelmesiyle aslında bu hafıza politikaları daha kamusal alanda yürütül-
meye başlanıyor. Özellikle bu eski gözaltı ve işkence merkezleri birer hafıza 
mekanlarına dönüştürülüyor ve kamuya açık hale getiriliyor ve o dönemdeki 
hafızanın birer simgesi olarak sunuluyor. Şu an da öyle, şu anda oradaki 
tespit edilen hemen hemen bütün eski gözaltı ve işkence merkezleri birer 
hafıza mekanına dönüştürülmüş durumda. Tabii bir yandan söylemiştim, 
yani hakikat arayışı hâlâ devam ediyor, hâlâ orada doğup da kaçırılan insan-
ları arıyorlar ve bu yönde tıbbi olarak da sürekli kendilerini geliştirmeye 
çalışıyorlar. Özellikle çok çeşitli birimleri var. En azından şöyle bir örnek 
vereyim kendi gönüllü olarak çalıştığım yerden: Hâlâ duvarları kazımaya 
devam ediyorlar. Çünkü diktatörlük döneminde o eski gözaltı ve işkence 
merkezinde olabildiğince kapatmaya çalışmışlar. Giderken bütün evrakları 
yakmışlar mesela ve en ufak bir çiziğin bile anlamını bulmaya çalışıyorlar. 
Ufak bir sigara izmaritini bile tabii onların ayrı bir laboratuarı var, orayı da 
gezme imkanı olmuştu. En ufak bir sigara izmaritini ya da bir saç telini bile 
tıbbi olarak inceliyorlar aslında, tabii bunları bilim insanları yapıyor, ama 
bir yandan hakikati araştıran insanlar da var. Tabii ki bunlar zamanında 
bu işkence ve gözaltı merkezlerinde kalmış ve buralardan sağ kurtulmuş 
insanlar da olabiliyor. Mesela, Buenos Aires’deki hafıza ve insan hakları mer-
kezinde, kısaca ESMA’da bu diktatörlük döneminde orada kalmış, işkence 
görmüş, gözaltında tutulmuş kişi oranın müdürü, genellikle böyle önemli 
kurumlarda bu şekilde görevleri de oluyor bu kişilerin, onun haricinde bu 
dediğimiz hakikat komisyonlarında aslında bir şekilde gerçekten ailelerini 
hâlâ kaybetmiş insanlar da var. Tabii ki mecliste de varlar aynı zamanda, 
Arjantin Parlamentosunda özellikle ismini unuttum, hatta bir kişi var yine 
sağ kurtulmuş, bu şekilde. Bilmiyorum yanıtlayabildim mi, cevap verici 
oldu mu?

İlker KILIÇ (Oturum Başkanı) – Sesiniz gayet iyi geliyor.

Salondan – … Avrupa Birliğiyle ilgili çok küçük, kısa bir deneyim 
aktarmak istiyorum. Hem HDP’li milletvekilleri tutuklandıktan sonra 
ve de kayyumlardan sonra seçmenler adına, yani bu kişileri … o kişileri 
seçen seçmenler adına birtakım süreçlerden sonra Anayasa Mahkemesi ve 
İnsan Hakları Mahkemesine, insan hakları mahkemesindeki şeyler tabii 
single … olduğu için blogda yayınlanmıyor. O yüzden göremediniz büyük 
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ihtimalle o kararları, ama kabul edilemez bulundu aynı gerekçeyle, daha 
sonrasında başka şekillerle, yani sadece serbest seçimle sınırlı kalmayıp 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin farklı ülkelere karşı verdiği 
ve bu meseleyi sadece seçmenler bazında söylüyorum, serbest seçim hakkı 
altında değil de özel hayata saygı hakkı ya da adil yargılanma hakkı kapsa-
mında değerlendirdiği birtakım örnekleri ya da ifade özgürlüğü üzerinden 
değerlendirdiği örneklerle tekrar bir dizi başvuru yaptık ve onlarda da aynı 
şekilde kabul edilemezlikle sonuçlandı. Fakat İnsan Hakları Mahkemesinin 
ben her halükarda her koşulda denenmesi gerektiğini düşünmekle birlikte 
artık serbest seçimle ilgili bu tarz hani Türkiye’de yıllardır sistematik bir hal 
aldı ve gerçekten Türkiye’nin bir bölgesinde seçim hakkı tamamen ortadan 
kalkmış vaziyette, dolayısıyla bu tarz başvurularda mutlaka BM İnsan Hakları 
Komitesinin denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onunla ilgili de zaten 
bazı deneyimlerimiz, girişimlerimiz oldu, başvurularımız, ama henüz bir 
karar yok. Yani o yol denenebilir, tekrar teşekkürler.
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İnsan Haklarının Yaşam Pratiğine 
Aktarımında Avukatın İşlevi

Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU
AÜHF İdare Hukuku ABD Emekli Öğretim Üyesi

Öz

Avukatlar, müvekkillerinin hak ve çıkarlarını korumak ve ulaşmalarını 
sağlamak için her gün binlerce dilekçe yazmakta, sayısız duruşmalara girmek-
teler. Ceza davalarından iş davalarına, ticari davalardan tahliye davalarına, 
boşanma davalarından idari davalara uzanan ve birbirlerinden farklı hukuki 
temelleri, yargısal usulleri olan bu davaların aslında ortak bir unsuru vardır. 
Hukukun farklı disiplinlerine konu olan ve taraflarının hukuki statüsü 
değişiklik arz eden bu uyuşmazlıklar, bir temel hak ve özgürlüğe dayan-
maktadır. İnsan olmaktan kaynaklı bu temel hak ve özgürlüklerin bir kısmı 
Anayasa gibi ulusal metinler, bir kısmı ise insan haklarına ilişkin uluslararası 
sözleşmeler tarafından düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Anayasa 
ve insan hakları hukukunun inceleme konusu olan bu metinlerin yaşam 
pratiğine aktarımını sağlamak devlet organlarının yükümlülüğü olmakla 
beraber, bu ödevin gereklerini yerine getirmeyen veya aykırı davranan bu 
organlar nezdinde müvekkillerinin hak ve özgürlüklerini koruma görevini 
avukatlar üstlenmektedir.

Bu anlamda ekonomik, sosyal, kültürel dönüşüm ve mücadelenin tarihsel 
ve düşünsel arka planının biçimlendirdiği insan hakları metinlerinin yaşama 
tekrar aktarımında avukatlar kritik bir işleve sahiplerdir.

Bu tebliğ dava konusu uyuşmazlıkların çözümünde, insan haklarına ilişkin 
geliştirilen ilke ve yorumların, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi öncesinde ve şekli bir değinmenin ötesinde, derece yargılamala-
rında değerlendirilmesi ve kullanılması gereken hukukilik bloku içine dahil 
edilmesi gerekliliği ve bu bağlamda avukatın rolü üzerine inşa edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Hak Savunuculuğu, Avukatın İşlevi, 
Somut Olay Adaleti, Hukuka Uygunluk Bloku
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Avukatlığın Oyun Teorisi

Arş. Gör. Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Öz

Dünyanın en kalabalık barolarından ikisini içinde barındıran ve sahip 
olduğu hukuk fakültesi sayısıyla bu niteliğini uzunca yıllar uhdesinde 
bulundurmaya muktedir Türkiye Hukuk Sistemi, adalet ve hakkaniyet 
ilkeleriyle vücut bulan avukatlık mesleğinin tercih edilmesinden uygulan-
masına tüm veçhelerin gözlemlenebileceği hem sosyolojik bir alan hem de 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde insan hakları ihlalleriyle ilgili 
aleyhine en fazla dava açılan hukuki düzlemlerden biridir. Pierre Bourdieu 
tarafından “sosyolojik mücadelenin gerçekleştiği yer” olarak tanımlanan 
alan kavramı zemininde, Türkiye Hukuk Sistemi ve bu sistem özelinde 
avukatlık mesleği; oyuncuların oyuna dâhil olmak için birtakım çıkarlar 
(illusio) elde etmek için her türlü sorgulamadan bağımsız, baştan kabul 
ettikleri kuralların (doxa) olduğu oyun metaforuyla kusursuz bir gözlem 
imkânı sunmaktadır. Adaletin işleyiş süreçlerinde hayati yapısal sorunlar 
üzerinde neredeyse görünmez bir uzlaşı olan bir hukuk sistemine, ekonomik 
anlamda avukatların içine girdiği gözlemlenen ekonomik kaos ve belirsizlik 
hali de eklendiğinde; bireylerin Türkiye’de hukuk fakültelerine ve avukatlık 
mesleğine gösterdikleri yoğun talep önemli bir çelişki haline gelmektedir. 
Bu çelişki hali, her biri Bourdieu Sosyolojisine ait kavramlar olan alan, 
sermaye, habitus, doxa ve illusio kavramlarının aynı anda cisimleşerek bir 
ucunda adalet sistemi, diğer ucunda ise o adalet sistemi içerisinde savunmayı 
temsil eden avukatların olduğu bir oyun metaforuyla anlamlandırılabilir. 
Çalışma, Bourdieu Sosyolojisi zemininde; avukatlık mesleğini hedefleyerek 
oyuna dâhil olmak isteyen 10 hukuk fakültesi öğrencisi ile avukatlık mes-
leğine başlayarak oyuna dâhil olan ve oyunda kalma motivasyonuna sahip 
10 avukatla yarı yapılandırılmış mülakatlar yaparak Türkiye’de Avukatlığın 
Oyun Teorisi’ni oluşturmayı hedeflemiş ve bunu yaparken Bourdieu’nün 
Oyun Teorisi kavramını başlangıç noktası yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pierre Bourdieu, Oyun Teorisi, Avukatlık, Alan, 
Avukatlık Sosyolojisi
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Giriş

Yoğun hukukçu nüfusunun bir meslek sorunu olmaktan çıkıp ulusal 
boyutta bir tartışma konusu haline geldiği Türkiye, bir taraftan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesince insan hakları ihlallerinde en fazla mahkûm 
edilen ülkelerden biridir. Buna ek olarak, genele yayılmış ekonomik istik-
rarsızlık; serbest niteliği ve bir kamu hizmeti sayılması bizzat Avukatlık 
Kanunu’nun ikinci maddesiyle tartışmasız olan avukatlık mesleğini yakından 
etkiler görünmektedir. Gerek ekonomik gerekse diğer yapısal sorunlar, söz 
konusu adaletin üç sacayağından bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmesi 
gereken avukatlık olduğunda, mesleği aşıp ulusala dokunan bir niteliğe 
bürünmektedir. Pek çok ulusal çaplı raporla ortaya konulan adalete güven 
istatistiklerinin alarm veren verileri ile hukuk fakültesi sayısının artık ülke 
çapında bir problem haline gelmesi; mevcut hukuk düzeni ve ekonomik 
istikrarsızlık ile birleştiğinde beraberinde bir çelişkiyi getirmektedir: makro 
düzeyde yapısal sorunlara rağmen avukatlık mesleğine olan talep fazlalığı. 
Bu çelişkinin dinamiklerini anlamlandırmaksa, meslek sorunlarının ortadan 
kaldırılması ve ulusal boyutta kamu politikalarının üretilmesi için başlangıç 
noktasıdır. Çalışmada, Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu’nün oyun metoforu 
temelinde, avukatlık mesleğini icra eden ya da icra etmek isteyen oyuncuların 
oyuna dâhil olarak hangi kuralları (doxa) baştan kabul edip hangi çıkarları 
(illusio) elde etmeyi amaçladıkları ve bu sosyolojik mücadelenin gerçek-
leştiği alanda hangi sermaye çeşitleriyle habitus oluşturduklarının tespiti 
ile Bourdieucü bakış açısıyla Avukatlığın Oyun Teorisi betimlenmiştir. Bu 
yapılırken, tüm nesnel veriler ışığında ve politik–ekonomik şartların birey-
ler aleyhine göründüğü bir alanda, kişileri adalet sistemi içerisinde avukat 
sıfatıyla bir oyuna dâhil olmaya iten motivasyonu meydana getiren tüm 
bileşenler merkeze alınmıştır. Zira niceliksel yoğunluğa ve makro boyutta 
yapısal sorunlarına rağmen mesleğe talebin anlamlandırılmasında ve nite-
liğinin iyileştirilmesinde atılacak adımlar, sosyolojik bir bakış açısına ve bu 
bakış açısıyla oluşturulmuş devlet politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
çerçevede, avukatlık mesleğini hedefleyerek oyuna dâhil olmak isteyen 10 
hukuk fakültesi öğrencisi ile avukatlık mesleğine başlayarak oyuna dâhil 
olan ve oyunda kalma motivasyonuna sahip 10 avukatla yarı yapılandırıl-
mış mülakatlar yapılmış ve Avukatlığın Oyun Teorisi, Bourdieu Sosyolojisi 
temelinde betimlenmeye çalışılmıştır.
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Kavramlar

Bourdieu Sosyolojisi, her biri yazarla özdeşleşmiş ve görünmez bir illiyet 
bağı ile birbirine bağlı; pek çoğunun varlık sebebinin diğeri olduğu bir dizi 
kavramlar temelinde şekillenmiştir. Onun Oyun Teorisi, öncelikle her bir 
kavramın teker teker anlaşılması ve devamında diğerleri ile bağının kurul-
masını gerektirir. Zira kavramların toplamı, beraberinde “oynanmaya değer” 
bir oyunun kendisini getirmektedir.

Bourdieu Sosyolojisinin bileşenlerini oluşturan kavramlardan biri ser-
mayedir. Sermayeyi üretim araçlarının aidiyetine indirgeyen Marx’a muka-
bil Bourdieu, birden fazla sermaye çeşidi olduğunu dile getirir. Ancak 
Bourdieu’nün, Marx’in ötesinde getirdiği temel katkılardan biri, iktidar 
kaynaklarını kuran çok daha geniş çeşitlilikte emek biçimleri olduğunu ve 
bu emek biçimlerinin, belirli koşullar altında ve belirli oranlarda birbirlerine 
çevrildiğini görmemizi sağlamasıdır (Swartz, 2011: 111). Sermaye, sadece 
üretim araçlarının aidiyetine indirgenmediği gibi ekonomiyi aşan ve diğer 
bileşenlerin dâhil olduğu derinlikli bir kavramdır. Kişiler, sermaye çeşitleri-
nin hepsiyle bir oyuna dâhil olup o oyunda kalma amacını gütmektedirler. 
Bir başka deyişle sermaye, oyuna dâhil olan ya da olmak isteyen kişilere ait 
“kozlar”dır ve bu kozların bir koz olarak nispi değerleri, alanlara göre değişir 
(Palabıyık, 2011: 136). Bourdieu’ye göre dört çeşit sermaye türü bulunur:

a. Ekonomik Sermaye: Kişinin maddi dünyada karşılığı ekonomik olarak 
değişime sokabildiği sermaye türüdür. Kazanılan para, edinilen taşınmazlar 
ya da hisse senedi gibi varlıklar ekonomik sermayeyi oluşturur ve satın alma 
yetisi vardır. Ekonomik bir sermayeye sahibi olmak, diğer sermaye türlerine 
erişmeyi kolaylaştırır (Jourdain ve Naulin, 2016: 106).

b. Kültürel Sermaye: Kişinin özellikle ailesinden aldığı ve kısaca “gusto”yu 
oluşturan takdir edebilme yetisi, onun kültürel sermayesi üzerinde yüksel-
mektedir. Bireyin günlük konuştuğu kelime sayısından, entelektüel birikimi 
ile toplum içerisindeki tavırlarının niteliğine ve hatta sapma davranışlarına 
vücut verme sıklığına kadar genel bir edimler ve nitelikler silsilesidir. Bour-
dieu, kültürel sermayenin üç biçimi olduğunu dile getirir: benimsenmiş, 
nesneleştirilmiş ve kurumsallaşmış halde (Swartz, 2011: 111-112). Kültürel 
sermaye “benimsenmiştir” çünkü ailenin sunduğu doğrular “doğru”, yanlışlar 
“yanlış” ya da iyiler “iyi” olarak aktarılıp ve bu şekilde benimsenmiştir. Kül-
türel sermaye bazen de nesneleşerek maddi dünyada vücut bulan bir esere 
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dönüşebilir. Bourdieu’nün kurumsal laşmış kültürel sermayeden bahsettiği 
ise eğitim sisteminin kazanımları olan diplomalardır. Tüm bunların toplamı; 
kültürel sermayenin kendisidir.

c. Sosyal (Toplumsal) Sermaye: “Birbiriyle tanışma ve karşılıklı tanımaya 
bağlı aşağı yukarı kurumsallaştırılmış bir kalıcı ilişkiler ağına bağlı mevcut 
veya potansiyel kaynaklar bütünü” (Jourdain ve Naulin, 2016: 107) olarak 
tanımlanabilecek sosyal sermaye, özünde bir “tanıdıklar” ağı olarak basitleş-
tirilebilir. Ekonomik ve kültürel sermayeye sahip faillere doğrudan ulaşım, 
bazen ekonomik ve kültürel sermayeye ulaşımın bizzat yöntemi olmaktadır. 
Sosyal sermaye, grup üyeliği üzerinden, birinin ihtiyaç duyduğunda potan-
siyel olarak yararlanabileceği ağ ilişkileridir (Çelik, 2014: 268).

d. Sembolik Sermaye: Diğer üç sermaye türünün toplamının bazı simge-
lerle vücut bulduğu; hepsinin toplamından oluşan ancak hepsine de yaygın 
bir sermaye biçimidir. Tek başına iktidar olarak değil tanınma, itibar, itaat 
ya da hizmet yönündeki meşru talepler olarak algılanan bir iktidar biçimi 
(Swartz, 2011: 131) ya da bize kredi vermeye hazır kimseler üzerinde belirli 
bir gücümüzün olması (Jourdain ve Naulin, 2016: 107) olarak algılanmalıdır.

Sermayenin, yani sahip olunan kozların belirli stratejiler dâhilinde ileri 
sürüldüğü ve sosyolojik mücadelenin geçtiği yer; oyunun oynandığı saha yani 
alandır. Kişiler, sahip oldukları sermayeyi kendilerine koz yaparak alanda 
mücadele verirler. Oyuna dâhil olan ya da olmak isteyen tüm oyuncuların 
birincil hedefi alandaki mücadelenin kazanılmasıdır. Swartz’a göre (2011: 
126-127) alan; mal, hizmet, bilgi ve statünün üretilip dolaşıma girdiği 
arenaları ve oyuncuların bu farklı sermaye türlerini biriktirip tekellerine 
alma mücadelesinde işgal ettikleri rekabete dayalı konumları ifade eder ve 
bu sebeple tam olarak değerli kaynakların denetimi üzerinde yürütülen 
mücadele arenalarıdır. Alanın niteliğine bağlı olarak merkezdeki sermaye 
değişmektedir. Sanat alanında kültürel sermayenin önemi diğer sermaye-
lerden fazlayken örneğin, borsada merkezde ekonomik sermayenin olması 
şaşırtıcı olmayacaktır. Alan, koz olarak sermayelerin çarpıştırıldığı ve her 
oyuncunun denetimini ele geçirmeyi arzuladığı sahadır. Çalışma, hukuk 
sistemi içerisindeki bir alanda yapılmıştır ve hukuk sisteminin içinde olması, 
yasalar üzerinde yükselmesi ona, sui generis bir nitelik kazandırmaktadır.
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Yasa, devlet tarafından oluşturulan yerleşik düzeni kutsar. Oyuncularına güvenli 
bir kimlik, statü ve her şeyden önce sosyal olarak tanınan yeterlilikler verir ve bu 
yeterlilikleri, kullanma hakkının dağılımı yoluyla yapar: dereceler (ör. akademik, 
profesyonel) ve sertifikalar (mesleki uzmanlık, hastalık, engellilik). Ayrıca, bu 
yetkilerin edinilmesi, artırılması, devredilmesi veya geri çekilmesi ile ilgili tüm 
süreçleri onaylayan taraftır. (…) Hukuk, tanımı yapılan şeyleri yaratan ve özellikle 
sosyal gruplar yaratan sembolik gücün özlü biçimidir (Bourdieu, 1987:838).

Sermayenin ileri sürülmesi ise belli bazı stratejilerle mümkün olur ve 
strateji, sermayelerin sahaya sunulmasında belirlenen yöntemdir. Onun 
kendi cümleleriyle strateji, oyun tecrübesiyle edinilen ve hem bilincin hem 
de söylemin ötesine geçen oyunun aşkın zaruretine ve mantığına pratikte 
hükmediş olarak sporcuların sezgisi dediği şeydir (Bourdieu, 2016a: 108-
111). Oyunun nasıl oynanacağına dair yöntemin kendisi, sermayelerin alanda 
nasıl ileri sürüleceğini ve sonucunda illusioların nasıl elde edileceğini belirler.

Oyuncularsa illusiolarına ulaşmak için birtakım stratejilerle ilerlerken 
habitus kavramının inşasına dâhil olurlar. Gürler’e göre (2017: 14), çıkar 
(illusio) ile habitus kavramları ilişkilidir ve aralarında bağı kuran kavram bu 
stratejilerdir. Bourdieu ile özdeşleşen habitus kavramı, onun sosyolojisinin 
anlamlandırılmasında kilit noktayı oluşturur.

Anlamlandırılmış pratiklerin ve böylelikle geliştirilen pratikleri anlamlandır-
maya muktedir algılamaların üretici yatkınlığına dönüşmüş ve bedene işlemiş 
bir zorunluluk olan habitus, genel ve bir yerden bir yere taşınabilir bir yatkın-
lık olarak, doğrudan edinilmiş olanın sınırlarının ötesine uzanarak, öğrenme 
koşullarının özünde bulunan gerekliliğin, sistemli ve evrensel bir uygulamasını 
gerçekleştirir: Habitus, bir eyleyicinin (veya benzer koşulların ürünü olan bir 
eyleyiciler kümesinin) pratiklerinin tümünü, hem özdeş (veya karşılıklı olarak 
tahvil edilebilir) kalıpların uygulanmasının bir ürünü olmasından dolayı sistemli 
kılan, hem de aynı zamanda başka bir yaşam stilini oluşturan pratiklerden belli 
bir sisteme göre ayrı kılan şeydir (Bourdieu, 2016c: 255).

Bourdieu Sosyolojisinde tasviri en güç olan kavram olan habitusun tek ve 
doğrudan bir tanımının olmadığını belirtmek gerekir. Onun erken dönem 
çalışmalarında bu kavram toplumsal yeniden üretimin bozulmasını açık-
lamak için kullanılırken sonrasında toplumsal yeniden üretimin başarısını 
açıklamak için kullanılır (Gorski, 2015: 29). Habitus kavramı için Bour-
dieu, “kültürel bilinçdışı”, “alışkanlık oluşturan güç”, “temel, derinlemesine 
içselleştirilmiş büyük örüntüler”, “zihinsel alışkanlık”, “zihin sel ve bedensel 
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algı, beğeni ve eylem şemaları”, “düzenli doğaçlamaların üretici ilkesi” gibi 
ifadeleri kullanır (Swartz, 2011: 144-145). Kısaca, “Pratikler ve temsillerin 
oluşma ve yapılaşma ilkesi olan, işleyen belirli toplumsal ortamlarca üreti-
len, sürekli ve dönüştürülebilir eğilimler sistemi”dir (Bourdieu, 2016c: 46). 
Habitus, bireylerin içselleştirdikleri birtakım edimler ve kurallar dizisine 
tekabül etmekte; “verilecek” ya da “verilmeyecek” cevapların normalleşmesini 
sağlamaktadır. Örneğin, ilkokula yeni başlayan bir öğrenciye, öğretmeniyle 
ikinci çoğul şahısta konuşması gerektiği ona okulun başlangıcında öğretilir 
ve bunun her sene yeniden öğretilmesine gerek kalmadan eğitim hayatı 
boyunca bireyce benimsenir. Buradaki habitus, habitusun geliştiği alanda 
söylemlerin ve eylemlerin üslubunu ve esasını belirleyen içselleştirmelerin 
kendisidir. Bourdieu’nün yapısalcılıkla suçlanmasına sebep olan bu kavram 
irdelendiğinde, özünde eleştirildiği gibi yapısalcı bir kavram olmadığı, aktör-
lere “fail” statüsü atamasından anlaşılmaktadır. Ona göre, kişiler habitusu 
benimsedikleri kadar onu inşa da ederler. Onun fail kavramı “hem dışa doğru 
eylemde bulunan hem de içeriden eyleme maruz bırakılan”dır (Jourdain ve 
Naulin, 2016: 46).

Habitusla birlikte artık fail statüsüne erişen aktörler, habitusu içselleştir-
dikleri kadar o habitusun inşasında da varlık göstermektedirler.

Habitusun, iki boyutu vardır: bir yandan dışsallığın içselleştirilmesidir: sosyal-
leşme aracılığıyla sosyal dünyalarının yapılarının içselleştirilmesine, başka bir 
deyişle davranışları kısıtlayan sınırların içselleştirmesine olanak sağlar. Diğer 
yandan, adetleri yaratan yapılandırıcı yapıcı rolü nedeniyle içselliğin dışsallaş-
tırılmasını sağlar. Gerçekten habitus, bireylerin belirli bir durumda, üzerlerinde 
düşünmelerine gerek kalmadan toplumsal bağlamın onlardan beklediği davranışı 
üretmelerini mümkün kılar. (Jourdain ve Naulin, 2016: 191-192).

Bu durumda habitus; aktör, fail, eyleyici nasıl tanımlanırsa tanımlansın; 
belli bir alanda varlık gösteren öznelerin habitusa direniş göstermediği ve 
içselleştirdiği kadar varlığını koruyacaktır. İçselleştirmede yaşanacak dire-
nişler, habitusun da niteliğini değiştirecektir. Habitustaki kırılmalar, aynı 
zamanda alandaki kırılmalardır. Habitus, oyunun oynanma sürecindeki 
içselleştirme ve dışsallaştırmaların toplamıdır.

Habitusla içselleştirilen doxa, kişilerin baştan kabul ettikleri ve bu kabul-
leniş sonucunda oyuna dâhil oldukları kurallara tekabül eder. Doxa, “belirli 
bir zamanda ve yerde entelektüel düşünceyi biçimlendiren ve genelde alanın 
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katılımcılarının bilinçli olarak farkında olmadıkları temel varsayımlar ve 
kategoriler” (Swartz, 2016: 319) ya da “söylenmeye bile gerek yok” (Bourdieu, 
2016b: 140) kategorisidir. Ona göre, Doxa; “oyunu, mücadele nesnelerini 
var eden ve oyuna katılıp oynamakla farkında bile olmadan, zımnen kabul 
edilen şeylerin doğal bir parçası”dır. Oyuna girmek üzere olanlar ya da zaten 
oyunun içinde olanlar baştan mücadele alanının mücadele etmeye değer 
olduğu varsayımına sahiptirler.

Oyun boyunca ve oyunun sonunda elde edilmesi istenen çıkarlar, oyunun 
var olmasını ve yeni katılımcıları çekmeyi sağlayan motivasyonun kendi-
sine tekabül eder: Illusio. Illusio kelimesi İtalyancada oyun anlamına gelen 
“ludus”tan gelmekte ve oyunun getirisinin dışarıdan kolayca görülen gülünç-
lüğüne ve illüzyonuna dikkat çekmektedir zira oyuna katılma ya da oyuna 
kendini kaptırma, ucunda büyük bir ödül olduğuna inanmayı gerektirir 
(Jaurdain ve Naulin, 2016: 123). Bu durumda illusio, alanı mücadele alanına 
çeviren ve oyuncuları oyuna dâhil eden çıkarlar, hayaller, motivasyonlardır. 
Belirtilmelidir ki, mücadele verilen her alan belirli bir illusio tipini gerektirir, 
üretir ve Bourdieu bunu “bir alanın oyununun değerli olduğuna dair bir 
inanç ya da kabul” olarak tanımlamaktadır (Swartz, 2011: 178). Illusio, 
oyuna dâhil olmayı salık verir ve oyunu ciddiye almayı, değerli bulmayı 
gerektirir (Gürler, 2017: 17). O zaman her alanın kendine ait habitusu 
olduğu kadar her alan illusioların da kendi çerçevesini kendisi çizmektedir.

Şimdiye kadar sayılan kavramların artık cisimleştiği kavram, oyundur. 
Belirli bir alanda; o alana özgü habitusun içselleştirilerek, doxalarınsa baştan 
kabul edilerek belirli stratejiler dâhilinde, sahip olunan sermayelerin koz 
olarak sunularak birtakım illusioları elde etmek için mücadele edilmesi, 
oyunu betimler.

Alanların işleyebilmesi için, belirli alanlara yatırım yapma imkânlarını ve arzu-
sunu sağlayacak uygun habituslara sahip faillerin olması gerekir. Alanlara yeni 
katılanlar ilk giriş bedelini ödemek zorundadırlar, oyunun değerini kabul etmek 
ve o oyunun nasıl oynanacağını bilmek de buna dâhildir (Swartz, 2011: 179).

Oyuncuların oyuna katılmaları ve oyunda kalma motivasyonlarına sahip 
olmaları için oyunun ve oyunun sonunda elde etmeyi istedikleri ödülün 
cazibesini hiç kaybetmemesi gerekmektedir. Aksi düşünce, kişilerin oyuna 
dâhil olmamasını ya da dâhil olunan oyundan çıkılmasını gerektirir. Hukuk 
alanına girmek, alanın temel yasasının zımni kabulü anlamına gelir ve bu 
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yasa totolojidir: Hukuk alanında uyuşmazlıklar sadece hukuki yolla yani 
alanın kendi kuralları ve teamülleri aracılığıyla çözülebilir (Gürler, 2017: 
117). Oyunun oynanması, ödülü elde etmeye kadarki süreçte alanda kal-
mayı, alanın kendine ait doxalarını benimsemeyi ve onları baştan kabul 
etmeyi, sahip olunan tüm sermaye türlerini uygun stratejilerle ileri sürmeyi 
gerektirir. Siyaset alanı, akademi alanı, avukatlık alanı kısaca her alan kendi 
oyununu ve bu oyuna bağlı olarak doxalarını, illusioları, habitusu üretir. 
Sermaye türlerinin ve bu sermayelerin niteliği bazılarını oyunda önde başla-
tırken diğerleri için dezavantaj sebebi olabilir. Alanda çarpışan sermayelerde 
merkezde hangisinin olduğu oyunun niteliğini belirler. Örneğin, ekonomik 
ya da sosyal sermayenin merkezde olduğu bir avukatlık alanı ile kültürel 
sermayenin merkezde olduğu avukatlık alanı birbirinde taban tabana zıt 
iki ayrı oyuna ve iki ayrı oyunun zıt kurallarına tekabül eder. Sermayelerin 
merkezde olması kadar oyuncuların sahip oldukları sermayelerdeki denge-
sizlik de oyunun niteliğini etkilemektedir.

Sermayeler arasındaki eşitsizlik, hükmedenlerle hükmedilenler arasında bir güç 
ilişkisini doğurur. Bu nedenle, bireylerin konumları, sadece birbirleriyle ilişkili 
olarak ele alındığında anlamlıdır; yalnızca kişisel olarak mevcutturlar. Bireyler 
ilk güç ilişkisini, dolayısıyla alanın yapısını muhafaza etmek veya dönüştürmek 
için güçler arasındaki konumlarına göre değişen araçlarla birbirleriyle savaşırlar 
(Jaurdain ve Naulin, 2016: 125).

Oyun, hayatın mutat akışında faillerin seçme hakkının olduğu her alanda 
oynanmaktadır. Stratejiktir, her mücadeleye ve her mücadele alanına özel 
farklı yaklaşımlar vardır. İyi bir stratejinin ne olduğunu oyunun kuralları 
kadar rakibin niteliği de belirler (Calhoun, 2016:78). Söz konusu bağımsız 
savunmayı temsil eden avukatlar olduğu zamansa, oyunun niteliği temelden 
hukuki alanın tamamının niteliğine bağlanmaktadır. Bu sebeple avukatlık 
alanı, diğer alanlar gibi mikro değil makro boyuttan ele alınması gereken; 
ekonomik ve sosyal politikaları da içeren, diğer hukuk eyleyicileri ile kamu 
görevlilerinin de dâhil olduğu bir alan haline gelmektedir. Doxalar, diğer 
alanlardan ziyade daha fazla yazılı kural ve düzenleme içermekte; illusio ise 
mesleğin kutsallığına ilişkin etiksel kurallardan uzaklaşamamaktadır. Avu-
katlığın Oyun Teorisi’nin betimlenmesi, alanın içinde bulunduğu şartların 
betimlenmesi ile başlamalıdır.
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Amaç ve Yöntem

Çalışma kapsamında, avukatlık yapmak isteyerek oyuna dâhil olmak 
isteyen 10 hukuk fakültesi öğrencisi ile oyuna dâhil olmuş ve oyunda kalma 
motivasyonuna sahip 10 avukat ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapıl-
mıştır. Amaç, yapısal ve makro boyutta sorunlara sahip olduğu düşünülen 
avukatlık alanında faillerin hangi illusioları elde etmek için sahip oldukları 
sermaye türlerini hangi stratejilerle ileri sürerek hangi habitusları benimseyip 
hangi doxalar dâhilinde avukatlık alanına girerek oyuna dâhil oldukları ve 
oyunun ödülünün ne olduğunun anlaşılması ile sorunlu bir alana olan yoğun 
talep neticesinde ortaya çıkan çelişkinin anlamlandırılmasıdır. Bu çalışma, 
özünde bir avukatlık sosyolojisidir. Avukatlığın icra edildiği mecra o ülkenin 
hukuk sisteminin kendisidir ve öncelikle alanın betimlenmesi, devamında 
alanın dönüşümü ile bu dönüşümün dinamiklerinin tespit edilmesi makro 
boyutta birtakım verilerin işlenmesini de gerektirmiştir. Zira mesleğe dair 
yapısal sorunların çözüme kavuşturulması, sadece hukuki yöntemle değil 
öncelikle sosyolojik bir bakışla görünür kılınmalıdır. Bourdieu’nun bir 
mücadele sahası olarak tanımladığı her alan, kendi oyununu kuruyorsa bu 
oyunlardan biri de kuşkusuz ki avukatlık mesleği olmalıdır. Avukatlığın, 
hukukun üç sacayağından bağımsız savunmayı temsil eden kutsal niteliği, 
onu diğer mesleklerden ayırmakta, onu özellikle doxa bazında farklı bir 
konuma yerleştirmektedir. Bu dinamiklerin ifşası ile birbirleriyle ilişkileri-
nin kurulması ve nihayetinde Bourdieu Sosyolojisi temelinde Avukatlığın 
Oyun Teorisi’nin anlamlandırılması, mesleğe ilişkin önemli bir veri olma 
potansiyelini içinde taşımaktadır.

Çalışma kapsamında nitel veri analizi tercih edilip iki ayrı araştırma grubu 
oluşturulmuştur. İlk grup (analizde A kodu alacaktır), mezun olduktan 
sonra sadece avukat olmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri, ikinci grup 
(analizde B kodu alacaktır) ise hâlihazırda avukatlık mesleğini icra edenlerdir. 
10’ar kişilik bu grupların ilkindeki yaş ortalaması 21,1; ikinci grubun yaş 
ortalaması 40,0’tır. İlk grupta katılanların en küçüğü 19, en büyüğü 24; 
ikinci grupta katılanların en küçüğü 28, en büyüğü 53 yaşındadır. İlk grupta 
katılanların 6’sı devlet, 4’ü vakıf üniversitesinde okurken; ikinci grupta 
vakıf üniversitesi mezunu olan kişi sayısı ikidir. Çalışmada, cinsiyet dengesi 
gözetilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat soruları, ilk grup için katılanları 
avukatlık alanında oyuna dahil olmaya iten motivasyon dinamiklerinin; 
ikinci grupta onları yine aynı alana iten ve oyunda kalmalarını sağlayan 
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motivasyonun anlamlandırılmasını hedefleyerek oyunun betimlenmesi için 
sorulmuş sorulardır. Sorular, katılanların sahip oldukları sermaye türleri ile 
stratejilerini, illusio beklentilerini, doxa ile habitusları ve genel olarak alan 
algılarını anlamlandırmayı amaçlamıştır.

Bulgular ve Değerlendirme

Yapılan mülakat verilerinin değerlendirilmesinden önce, Türkiye’de avu-
katlık alanının içinde bulunduğu koşullar ile nesnel yapısal sorunlarının göz 
önünde bulundurulması önemlidir. Zira katılanların anlam dünyasından 
önce alana ilişkin genel veriler, oyunun oynandığı sahanın koşullarının 
değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Bunun için üç kıstas göz önüne 
alınmıştır: avukatlık mesleğinin icra edildiği hukuk sistemine ilişkin güven 
istatistikleri ile ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde dava 
edilme sıklığı, makro düzeyde ekonomik koşullar ve mesleki eğitimin veril-
diği akademi alanının genel nitelikleri.

Avukatlık Alanı ve Oyunun Oynandığı Saha

Avukatlık mesleği, içinde bulunduğu hukuk sisteminden bağımsız düşü-
nülemez. Gürler’e göre, hukuk; devlet açısından bir sembolik sermayedir ve 
devletler bireyler üzerindeki iktidarını hukuk aracılığıyla sağlarlar (2017: 
7). Otoriter ya da totaliter sistemlerdeki hukuk alanı ile demokratik ya da 
liberal sistemlerdeki hukuk alanı arasındaki felsefi fark, avukatların mes-
leklerini icra ederken mutat pratiklerinde vücut bulmaktadır. Bu sebeple, 
avukatların mesleklerini yaparken dâhil oldukları sistemin niteliği makro 
boyuttadır. Alan, oyuna dâhil olan ya da dâhil olmak isteyen aktörleri aşan 
bir niteliğe sahiptir.

Dünya çapında yürütülen Rule of Law Index’e göre Türkiye, hukukun 
üstünlüğünde Myanmar’dan sonra, Bangladeş’ten önce gelerek 113 ülke 
arasından 102. olabilmiştir (WJP, 2017). Hukukun üstünlüğü sıralamasında 
Türkiye’nin önünde olan bazı ülkeler; Zambiya (83), İran (80), Çin (75) 
ve Gana (43) olup Türkiye Uganda (104), Zimbabve (108) ve Afganistan 
(111) önünde yer alabilmiştir. Aynı rapora göre Türkiye, hukuka güven 
konusunda, içinde bulunduğu coğrafyada son sıradadır. 2019 senesine 
gelindiğinde aynı araştırmada Türkiye 109. sıraya gerilemiştir (WJP, 2019).
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Türkiye’nin 27 ilinde yapılan bir başka araştırmaya göre mahkemeye bir 
şekilde gitmiş olanların;

a. Mahkemelerin/yargının kanunlara uymanın denetlendiği, adaletin 
dağıtıldığı ve suçluların cezalandırıldığı yer olduğuna

b. Hukukun vatandaşları koruduğu ve vatandaşların hukuk karşısında 
eşit olduğuna

c. Hâkim, savcı ve polislerin karşısındakinin kim olduğuna bakmadan 
eşit davrandığına, ayrımcılık yapmadığına 2010’da yapılan aynı araştırmaya 
göre çok daha az inandıkları tespit edilmiştir (Konda, 2016).

Yapılan bir başka hukuka güven araştırmasına göre, katılanların % 23,3’le 
en büyük oranı, “Adalet deyince aklınıza ne geliyor?” sorusuna “Adaletin 
olmadığı/adaletsizlik” cevabını vermiştir (SODEV, 2019). Aynı araştırmada, 
Türkiye’de adaletin bağımlı olduğunu düşünen toplam oran % 48,5 olup yar-
gıya güvendiğini söyleyenler genel toplamın sadece % 38’ni oluşturmuşlardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin son güncel raporuna göre, 2018 
senesinde 2017’ye göre mahkemeye başvurular % 45 oranında artmıştır 
ve bu artışın sebeplerinden birinin de olarak yasadışı gözaltılar ve güvenlik 
güçleri tarafından öldürülenlerle ilgili Türkiye’ye karşı açılan başvuruların 
artması olabileceği dile getirilmiştir (ECHR, 2018). Aynı rapora göre, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye aleyhine yapılan başvurular, 
toplamın % 12,6’sını oluşturmaktadır ve bu 37 ülkenin toplamı % 15,6’lık 
orana yakındır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aleyhine en fazla dava 
açılan ülkeler sırasıyla Rusya (toplam 11745 dosyayla % 20,9), Romanya 
(toplam 8503 dosyayla % 15,1), Ukrayna (toplam 7267 dosyayla % 12,9) 
ve Türkiye (toplam 7107 dosyayla % 12,6)’dir. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin 
verilerine göre dünyada hapsedilme oranının en fazla arttığı ülkeler sırasıyla 
Bulgaristan (+10.8%), Türkiye (+9.5%) ve Çekya olup (7.6%), denetim 
kurumlarınca en fazla gözetim altında tutulan kişi sayısı (100000 kişi başına 
471 kişi) Türkiye’dedir (COE, 2019).

Türkiye’de OHAL’le birlikte başlayan süreçte tutuklu avukat sayısı 570’e 
kadar yükselmiştir (Kaya, 2018). Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi’ne göre 2019 
yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye’de yargılanan avukat sayısı 1546’dır[1].

[1] https://www.amerikaninsesi.com/a/hrw-turkiyede-avukatlar-keyfi-sekilde cezaland
%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1yor/4870198.html (Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın son istatistiğine göre[2] Tür-
kiye, insani gelişme indeksinde 59. sırada kalarak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi önünde aleyhine en fazla dava açılan Rusya ve Romanya’nın 
gerisindedir (UNDP, 2019) ve 9,405 $ ile kişi başına düşen gayrisafi milli 
gelirde dünyada 45. sıradadır (OECD, 2019). Tüm bu veriler, makro düzeyde 
ekonomik istikrarsızlığın göstergeleri olarak yorumlanmıştır[3].

Hukuk sisteminde ve ekonomisinde ulusal boyutta sorunlar olan Türkiye’de 
akademi de iç açıcı görünmemektedir. Yükseköğretim Kurumu’nun 
resmi verilerine göre 44’ü devlet, 36’sı vakıf 10’u da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde olmak üzere toplam 90 hukuk fakültesi vardır[4]. YÖK’ün 
aynı verilerine göre, hukuk fakültelerine kayıtlı toplam öğrenci sayısı 79.412 
olup[5] hukuk fakültelerindeki bu popülasyon, beraberinde bir hukukçu 
fazlalığı getirmektedir[6]. Yayımlanan son resmi istatistiğe göre barolara 
kayıtlı avukat sayısı toplam 116.779 (TBB, 2018) olup mesleğini icra eden 
avukatlarda, hukuk fakültelerinde ve öğrenci sayısındaki bu niceliksel yoğun-
luk, akademik niteliğin yükseltilmesinde olumlu bir rol de oynamaktadır. 
University Ranking By Academic Performance–Dünya Alan Sıralaması 
Basın Bildirisi 2017-2018 Raporu’na göre Türkiye’den akademik başarı 
sıralamasında listeye giren üniversitelerinden hiçbiri hukuk fakültesiyle bu 
sıralamada varlık bulamamıştır. Türkiye’den listeye giren başlıca bölümler 
sırasıyla havacılık ve uzay mühendisliği, mimarlık, biyolojik bilimler, kimya 
mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği olup listeye giren sosyal bilimler 
bölümleri sadece eğitim, siyaset bilimi, psikoloji ve bilişsel bilimler ve beşeri 
bilimler olmuştur. Bir başka deyişle, hukuk fakültelerinin akademik yayın 
sayısı ve alınan atıf miktarına bağlı olarak ölçülen niteliği, sosyal bilimler 
içerisindeki diğer bölümlerden geride kalmıştır. TÜBİTAK’ın 2010-2015 

[2] http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)
[3] https://countryeconomy.com/gdp/turkey (Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)
[4] https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10094

Nüfusunun yakınlığından dolayı kıyas yapılan Almanya’da toplam 34 adet hukuk 
fakültesi bulunmaktadır. https://www.hg.org/law-schools-germany.asp (Erişim Tarihi: 
31 Ekim 2019)

[5] https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10094 (Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)
[6] Oysa 2006 senesinde ülkedeki toplam üniversite sayısı 90’dır ve bu sayı 2019’a 

gelindiğinde 202 olmuştur (Gözler, 2019). Ayrıca 82 milyonluk nüfusuyla Türkiye’de 
2019 itibarıyla 7 milyon 750 bin öğrenci varken 83 milyonluk Almanya’da toplam 
3 milyon 43 bin öğrenci bulunmaktadır. http://anayasa.gen.tr/degersizlesme.htm
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dönemini kapsayan resmi istatistiğine göre uluslararası arenada Türkiye’de 
hukuk alanında yayımlanan makale sayısı 90, yapılan atıf sayısı sadece 
83’tür[7]. Toplam 34 hukuk fakültesi bulunan Almanya’da aynı dönemde 
hukuk fakültelerince yayımlanan uluslararası yayım sayısı ise 2.260, yapı-
lan atıf sayısı ise 2.933’tür. Almanya’nın kıyas olarak seçilmesinin sebebi 
ise Türkiye’ye nüfus olarak en yakın olan Avrupa ülkesi olması sebebiy-
ledir. TÜBİTAK’ın aynı verilerine göre, 2010-2015 dönem aralığında 
Türkiye’de hukuk alanında toplam 25.950 yayın, 65.199 atıf söz konusuyken 
Almanya’da 109.905 yayın yapılmış ve bu yayınlara 499.059 atıf alınmıştır. 
Türkiye’de en fazla bilimsel yayının yapılan beş bilim dalı arasında hukuk 
bulunmamaktadır[8].

Avukatlık alanının betimlenmesinde temel alınan; ülke düzeyindeki 
hukuka güven oranları ile AİHM önünde dava edilme sıklığı, ulusal eko-
nomik veriler ve hukuk fakültelerinin niceliksel ve niteliksel yapılarına 
ilişkin verilerin, söz konusu alanın oyunun oynanmasında oyuncuları ya 
da muhtemel oyuncuları motive etmekten uzak bir niteliğe sahip olduğu 
değerlendirilmiştir. Sayılan makro nitelikli problemlere rağmen hukuk 
fakültelerine ve avukatlık mesleğine olan yoğun talep, alanın nitelikleri göz 
önüne alındığında kusursuz bir çelişki halini almaktadır.

Mülakat Veri Analizi

a. Alan ve Doxa

Alan kavramı genel olarak kendi özel belirlenimlerini “içine girenlere 
dayatan” bir güç alanı (Wacquant, 2016); hukuk alanı ise “belirli bir uyuş-
mazlığın doğrudan tarafları arasındaki çatışmanın, otorite sahibi uzmanlar 

[7] https://bibliyometri.ulakbim.gov.tr/yayimlanmis-raporlar/110?charts_
vertical%5Bchart%5D=world_map&charts_vertical%5Bvalue%5D=publication
Number&charts_vertical%5Bfilter_form%5D=%7B%22country%22%3A%5B%
22TUR%22%5D%2C%22subject%22%3A%5B%2237%22%5D%7D&charts_
vertical%5B_token%5D=OXI9ZpkQdPTItWz3vIQi37_mwEEN5icXcpXSOf60cTo 
(Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)

[8] https://bibliyometri.ulakbim.gov.tr/yayimlanmisraporlar/110?charts_
vertical%5Bchart%5D=world_map&charts_vertical%5Bvalue%5D=publication
Number&charts_vertical%5Bfilter_form%5D=%7B%22country%22%3A%5B%
22DEU%22%5D%2C%22subject%22%3A%5B%2237%22%5D%7D&charts_
vertical%5B_token%5D=OXI9ZpkQdPTItWz3vIQi37_mwEEN5icXcpXSOf60cTo 
(Erişim Tarihi: 28 Ekim 2019)
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varasındaki tartışmaya dönüştürüldüğü bir toplumsal uzam”dır (Gürler, 
2017: 116). Avukatlık alanını akademi, ticaret, siyaset gibi alanlardan ayı-
ran; onun sınırlarının çizilmesi noktasındaki belirsizliktir. Bir hukuk siste-
minde, tüm hukuk eyleyicilerinin makro anlamda ayrı, meslek temelinde 
şekillenen mikro düzeyde ayrı alanları vardır ve avukatlık mesleğinde bu 
iki alan iç içe geçmiş görünmektedir. Wacquant (2016: 63), alanın “alan” 
olabilmesi için öncelikle özerk olması gerektiğini savunarak alanın kendini 
dış etkenlerden yalıtarak komşu ve davetsiz alanlar üzerinde ve onlara karşı 
kendi kriterlerini geliştirme etkisini zorunlu görür. Bu açıdan bakıldığında 
avukatlık alanının özerkliği ya da ona bir alan sıfatının bahşedilmesi ilk 
kertede sorunlu gözükse de mesleğin bir baskı grubu olma yetisi, meslek 
örgütünün CMK görevlendirmelerini durdurma yetkisi ve bizzat Avukatlık 
Kanunu ikinci madde[9] ile kendisine özgülenmiş amaç, avukatlık tekelinde 
olan görev ve yetkiler; avukatlık alanını anılan bu açılardan sistemin sonsuz 
tahakkümünden ayırarak ona özerklik yetisi kazandırmaktadır.

Ancak yine de belirtilmelidir ki; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 
en fazla dava edilen ülkelerden biri olan bir ülkede, hukuka güven istatis-
tikleriyle kendi vatandaşlarının kendi sistemine güvenmediğini istikrarlı 
verilerle ortaya koyduğu bir alanda, avukatlık mesleğinin sadece kurallarının 
avukatlar tarafından konulup habitusunun avukatlarca şekillendirildiği gibi 
bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Oyunun oynandığı saha olan 
alan, kaynağı mesleğin kendisi olmayan yapısal ve makro düzeyde sorunlara 
sahip, kaotik bir alan olarak görünmektedir.

[9] Madde 2 – Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü 
hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini 
ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, 
resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin 
yararlanmasına tahsis eder.
Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve 
vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. 
Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek 
duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek 
alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma 
günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
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Hiçbir şey eskisi gibi değil ama bunu değiştirmek de bizim elimizde sayılır. 
(A-6, 22 yaşında, kadın)

Ülkede hukuk kalmadı, mesleğin itibarı yerlerde. Ekonomik olarak zorda olma-
yan avukatı zor bulursun. Eskiden az çalışır çok kazanırdık, şimdi çok çalışsak 
da kazanamıyoruz (B-4, 51 yaşında, erkek).

Ben mesleğe başlarken her şey daha kolaydı. Kirayı düşünmezdin bir kere. Bir 
avukatın kirasını düşünmemesi gerekiyor. İtibar kaybı buradan başlıyor. (B-7, 
45, K)

Benim dedem avukat, annemle babam, abim de. Onlara göre aralarında en 
şanssızı benim. Mesleğe başlayınca göreceğim ama anlattıkları bazen korkutuyor 
beni, her zaman değil ama. (A-8, 20, K)

Mülakat verilerinden, alanda ciddi bir dönüşüm olduğu değerlendi-
rilmiştir. Oyunun oynandığı saha olan alan avukatlık alanı, ekonomik 
sermaye üzerindeki denetimin artık kalabalık oyuncu grubuyla paylaşıldığı 
ve bunun sonucu olarak ekonomik sermaye etrafında mücadele edilen bir 
nitelik kazanmaya başlamıştır. Oyuna dâhil olma motivasyonuna sahip 
müstakbel ve mevcut oyuncular, avukatlık mesleğinin merkezinde yer alan 
ekonomik kaosun farkındadırlar ve bu yapısal sorunun içselleştirilmesi 
eğilimindedirler. Bu, alanın niteliğinin betimlenmesinde ve çerçevesinin 
çizilmesinde önemli bir veridir.

Geçen sene İstanbul’da bir avukat intihar etti, çok borcu varmış diye. Bizim 
gençliğimizde böyle bir şey düşünülmezdi. (B-4, 51, E)

Annem “hâkim ol” diyor, “aç mı gezeceksin” diyor ama hâkim olmak istemiyo-
rum. Ben hep avukat olmak istedim. (A-1, 19, E)

Alanın dönüştüğü ekonomi temelli mücadele alanı, mesleğin bağımsız 
savunma olarak konuşlandığı evrensel konumun sarsılma eğilimi gösterdiğini 
de ortaya koymaktadır. Alandaki ekonomik belirsizlik, mesleğin evrensel ve 
kutsal ilkelerini domine etme eğilimindedir ve oyunun sonunda faillerin 
elde etmeyi istedikleri illusio, ekonomik sermaye ve ekonomik sermayeye 
çevrilebilir sosyal sermaye merkezinde şekillenmektedir.

Ben mesleğimi çok seviyorum ve kutsal olduğunu düşünüyorum ancak vekâlet 
ücretini icraya koymadan alamadığın bir yerde mesleki itibar geri planda 
kalıyor. Eskiden bir avukatın parasını diğerleri derhal ödetirdi, şimdi kimse 
duruşmanın karşı tarafını beklemek istemiyor. (B-3, 46, K)



Avukatlığın Oyun Teorisi

490 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Ekonomik kaygılar bizim kaygılarımızı gençlerin kaygılarına evriltti. Ayakta 
kalmak için onların tecrübe kazanmasından ziyade bizim onlar gibi olmamız 
gerekiyor. (B-6,42, E)

Para kazanmayan avukatın önceliği ülke sorunu, hukuksuzluk değil kendi derdi 
oluyor. Bunlar halbuki birbirine bağlı şeyler. Hukuk işlerse sen de daha itibarlı 
bir iş yaparsın. (B-1, 29, K)

Neredeyse tüm katılımcıların üzerinde mutabık olduğu alana ilişkin 
yapısal sorunlar, onları oyuna dâhil olmaya ve oyunda kalmaya motive eden 
unsurların ne olduğu noktasında iyi değerlendirilmelidir. Zira katılımcıların 
sorunlu olduklarını bildikleri bir alanda oynanacak oyuna olan motivasyon-
ları aynı zamanda bir çelişki halidir. Bu çelişki, oyuna dâhil olmak üzere 
olan müstakbel failler için ayrı; oyuna dâhil olmuş olan mevcut failler için 
ayrı değerlendirilmelidir.

Üniversite öğrencilerine neden avukat olmak istedikleri sorulmuş ve deği-
şik cevaplara ulaşılmışsa da özünde mesleğe ilişkin itibar algısı önemlidir ve 
bu kavram, oyuna dâhil olmak isteyen oyuncuları oyunu oynanmaya değer 
olduğuna halen tek başına ikna edebilmektedir.

Alanın kendi doxası, aynı zamanda alanı şekillendiren ve yeni katılımcıları 
oyuna dâhil etmeye ikna eden örtük kabulleri içinde barındırır. Bu durum, 
kendisini en çok müstakbel oyuncu yani hukuk fakültesi öğrenci evreninde 
belirgin kılmıştır. Avukatlığın “her türlü olumsuz koşula rağmen” var olan 
itibarı, cübbe giymek, hak savunuculuğu; kendinden menkul bir toplumsal 
ön kabulün birey tercihlerinde vücut bulduğu bir motivasyona bürünmüştür. 
Swartz, bu durumu şu şekilde özetlemektedir:

Yerleşik hâkim gruplar ve meydan okuyan tâbi konumdakiler, ortodoks ve aykırı 
görüşler, her şeyden önce örtük bir varsayımı paylaşırlar: Mücadele alanının, 
mücadele edilmeye değer olduğu varsayımını. Bourdieu alanların bu derin yapı-
sından doxa olarak söz eder; bu, aykırılığı savunanlar ile ortodoksiyi muhafaza 
edenler arasında, mücadelenin önemli olduğu konusunda örtük ve temel bir 
mutabakatı temsil eder (2016: 177).

Swartz’ın bahsettiği mücadele alanının “mücadele edilmeye değer olduğu 
varsayımı”, söz konusu avukatlık mesleği olduğunda sadece alana değil 
topluma özgü bir doxa olarak vücut bulur. Bu doxa, alandaki mevcut yapı-
sal sorunlara rağmen yeni katılımcıları oyuna ikna etmektedir. Bir başka 
deyişle; çalışma kapsamında görüşme yapılan katılımcılardan ilk gruptaki 



Arş. Gör. Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN

491Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

müstakbel failleri oyuna katılmaya ikna eden unsur, alanı aşan ve ona yeni 
oyuncu toplayan itibar temelli bir doxanın kendisidir.

Hukuk alanının inşası gerçekliğin bizatihi kendisinin inşa edilmesidir. Oyuna 
katılma, oynamayı kabul etme, uyuşmazlıkların çözümü için hukuka başvurma, 
zımnen belirli bir ifade biçimini ve tartışma yöntemini benimsemek demektir. 
Bu da kaba güçten veya fiziki şiddetten vazgeçmektir. Her şeyden önce dava 
konusu meselenin hukuki inşasının gereklerini yerine getirmeyi kabul etmektir. 
(Gürler, 2017: 117)

Müstakbel faillerin oyunda “yerine getirilmesi gereken gerekler” ile ödül 
algıları ise hem meslek itibarı -yani manevi değerler- hem de ekonomik 
beklentilerin tatmin olmasıdır.

Ben her şeye rağmen avukatlıkta acemiliğin gittiği zaman para kazanabileceğimi 
düşünüyorum. Bir süre dişini sıkacaksın, tecrübe kazanacaksın yaşlı avukatların 
yanında. Ama bu her meslekte yok mu? Sonuçta kimse para kazanamadığı bir 
mesleği yapmak istemez. (A-6, 22, K)

Mevcut faillerin oyunda kalma motivasyonlarına ilişkin alan algılarının ise 
rasyonel tercihten öte yavaş yavaş zorunluluk haline evrildiği gözlemlenmiştir.

Başka bir iş yapmayı düşünmedim çünkü avukatım ben. Ama meslekte sektör 
değiştiren, kafe açan, bir yerlere ortaklık kovalayan pek çok kişi var artık, 
duyuyorum. (B-8, 33, K)

Başka bir iş yapabilseydim eğer avukatlıkta ısrar edeceğimi sanmıyorum. İnsanla 
uğraşıyorsun sonuçta ve ekonomik olarak kendini güvende hissetmeyince de 
anlamlı olmuyor yani. (B-10, 34, K)

Mesleğe devam ediyorum çünkü para kazanmak zorundayım ve bu meslekten 
başka bir yerden para kazanamam. (B-6, 42, E)

Mesleğin itibarında tabii ki düşüş var ama bu düşüş yine bizden kaynaklanıyor, 
meslek önemsiz olduğu için değil. Bugün bu böyledir ama yarın iki hukukçu 
gelir, öyle bir şey yapar ki bunu bir başka meslekten kimse yapamaz. O yüzden 
bizim mesleğimiz çok önemli. (B-9, 53, K)

Meslekte bir itibar kaybı var, herkes başka bir işte çalışabilir miyim derdinde. 
Üstat avukatlar bile ekonomik sıkıntı çekiyor, piyasada iş var para dönmüyor 
ama itibarın azalması benim mesleği bırakmam için bir sebep olamaz. Aksine 
itibarın yeniden kazanılması için biz çalışmak zorundayız. (B-8, 33, K)
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Mesleğin itibarına ilişkin manevi algılar, başta ekonomi olmak üzere alan-
daki tüm yapısal sorunlara rağmen oyuncular için varlığını -düşüşte olduğu-
nun ortak kabulü ile birlikte- muhafaza etmektedir. Ekonomik sıkıntıların ya 
da hukuk sistemindeki istikrarsızlığın itibar üzerindeki olumsuz algısı hemen 
hemen her katılımcı için ortak olsa da, bir taraftan alandaki dönüşümün 
manevi sonuçlarına bireysel direnişler de söz konusudur. Meslekteki itibar 
kaybının kabulü, oyundan ayrılmak için bir unsur olmadığı gibi yeniden 
kazanılması noktasında kişiler kendilerini yetkili ve hatta sorumlu görme 
eğilimindedirler. Sonuç olarak, mevcut failleri oyunda tutan motivasyon şu 
anda bir başka iş yapamama sebebiyle “bir zorunluluk hali” olarak deklare 
edilse de, hiçbiri itibarda meydana gelen düşüşü oyundan çekilme sebebi 
olarak görmemektedir. Aksine bu itibar kaybının ortadan kaldırılması ve 
mesleğin manevi değerlerinin eski hale getirilmesi için birbirine yakın 
söylemlerle vücut bulan ancak eyleme de geçmemiş, pasif mesleki direniş 
söz konusudur.

b. Sermaye, Strateji ve Illusio

Oyuncuların oyuna dâhil olurken ya da oyun süresince ellerinde koz 
olarak tutup belirli stratejilerle ileri sürdükleri sermayeleri, alanda verilecek 
mücadelenin niteliğini belirlediği kadar alan tarafından talep edilen asgari 
şartları da sağlamalıdır. Bourdieu sermaye kavramını ekonomik, kültürel ve 
sosyal sermaye olarak ayırmış ve dördüncü sermaye olan simgesel sermayeyi 
tüm bu sermayelere yaygın kılmıştır. Oyunda mücadele eden ya da edecek 
oyuncuların ellerinde bulundurdukları sermayelerin niteliği ya da iki grup 
(müstakbel oyunular ve mevcut oyuncular) arasındaki bölüşümü, alandaki 
dönüşüm için de fikir vermektedir. Merkeze alınması gereken; oyuncuların 
konumlarını muhafaza etmek ya da yükseltmek için sermaye biriktirme, 
yatırımda bulunma ve çeşitli sermaye biçimlerini birbirine dönüştürme 
stratejilerini nasıl ve hangi koşullar altında kullandıkları sorularıdır (Swartz, 
2016: 110). Çalışmada müstakbel ve mevcut oyuncular olduğu için; sermaye 
algıları, sahip olunan sermayeleri ve bunları kullanma stratejileri ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir.

En baştan belirtilmelidir ki; her iki grup için de kültürel sermayelerinin 
derinlikli bir şekilde değerlendirilememesi, çalışma için bir sınırlılık sebebidir. 
Sözel beceri, genel farkındalık, estetik tercihler, sistem hakkında bilgi, eğitim 
gibi geniş bir çerçevede çeşitlilik gösteren olanaklar olarak özetlenebilecek 
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kültürel sermaye (Swartz, 2016), yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla 
gözlemi zor bir nitelik taşımaktadır. Katılanların birbirleriyle yeknesak 
nitelikleri, kültürel sermaye noktasında teker teker bireylerden ziyade belki 
de jenerasyonlar arasında betimleme yapma ihtiyacını gerektirmektedir. 
Özellikle sosyal medyayla birlikte şekillenen yeni dünya, katılanların pek çok 
söylem, zevk, amaç, farkındalık noktasında birbirlerine yaklaştığını ortaya 
koymuştur. Ekonomik sermayeye sahip aileler, kültürel sermaye noktasında 
örneğin dil aracılığıyla sermaye aktarımı yapmışlardır. Kültürel sermaye 
birikimi fazla olan katılanlar, bu sermayeyi ödüle yaklaşma noktasında koz 
olarak kullanmayı arzulamaktadırlar.

Ben Tevfik Fikret mezunuyum. Lise boyunca her yaz Fransa’da dil okuluna 
gittim. Fransız şirketleri olur, Strazburg’a başvuru olur, Galatasaray’da yüksek 
lisans olur, hepsini düşünüyorum. (A-8, 20, K)

Benim Kıbrıs’ı tercih etmemdeki sebeplerden biri milli yüzücü olmamdı ve bana 
burada çok imkân vermeleriydi. Bu olanaklar Türkiye’deki üniversitelerde yok ve 
burada olmasam yüzmeyi bırakmak zorunda kalabilirdim. Bursla Amerika’da 
program bakıyorum. İleride spor hukuku çalışabilirim belki. (A-2, 19, E)

Hukuk fakültesi popülasyonu; müstakbel oyuncuların sahip oldukları 
sermaye türlerinin niteliklerinden bağımsız bir şekilde hukuk fakültesi 
okumanın önünü açmıştır. Bundan özellikle 10-15 yıl önce tartışılan devlet-
vakıf üniversitesi farkı artık geçerliliğini yitirmiş görünmektedir ancak vakıf 
üniversitelerinin sosyal sermayenin aktarımı ve devamı noktasında işlevselliği 
de halen devam etmektedir. Sosyal sermaye; bir ilişkiler ağı, itibar ve saygın-
lık sermayesidir ve alanda elde edilecek avantajlar için mübadeleye girebilir 
(Bourdieu, 2015). Türkiye gibi sosyal sermayenin kültürel sermayeden daha 
etkili olduğu alanlarda, sosyal sermaye yeni iş olanaklarına ulaşım, etkili 
kimselerle tanışıklık gibi imkânlar sunması bakımından ekonomik sermayeyi 
de yönlendirme ya da ele geçirme noktasında araç olarak görülmektedir.

Dedem avukat benim, annem ve babam, abim de oradalar. Ben hazır büroya 
geçiyorum, dosya peşinde olmayacak olmam şansım tabii. (A-8, 20, K)

Annem Yargıtay emeklisi, dedem eski savcı. Ben hukuk fakültesini kazanınca 
annem emekli olup avukatlığa başladı. Mezun olduğumda hazır bir büroda 
çalışacağım. (A-2, 19, E)
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Diğer sermaye türlerine ulaşımı kolaylaştıran ekonomik sermayenin 
birikimi ise mevcut failler için illusionun kendisi olduğu kadar müstakbel 
oyuncular için de önemli bir strateji nesnesidir.

Oyuna dâhil olmuş mevcut failler için ekonomik sermaye ve ekonomik 
sermayeye çevrilebilir sosyal sermaye üzerindeki denetimin ele geçirilmesi 
merkezinde bir mücadele söz konusudur. Kültürel sermayenin etkinliği, diğer 
iki sermaye türüne göre çok daha azdır ve bunun katılımcıların üzerinde 
mutabık olduğu itibar kaybı ile yakından ilgisi olduğu düşünülmektedir. Zira 
ekonomik ve kültürel sermaye merkezinde oynanan bir oyunla ekonomik ve 
sosyal sermaye etrafından oynanan bir oyun, iki farklı alana tekabül ederken 
alanlardan ilki çok daha itibarlı bir mesleği betimlemektedir. Sosyal serma-
yenin ekonomik sermaye kadar etkili olması, toplum yapısının anlamlan-
dırılması için de önemli ipuçları vermektedir. Mevcut failler, sosyal sermaye 
olan insan ilişkileri ağının önemi noktasında da mutabık gözükmekte hatta 
bunu avukatlık alanının bir adım ötesine taşıyarak diğer hukuk eyleyicileri 
ile kurulan bağlar temelli bir sosyal sermayenin “zorunluluğuna” dikkat 
çekmektedirler. Sosyal sermaye, mesleğin icrası noktasında çok önemli bir 
sermaye türüdür ve ekonomik sermayeye çevrilebilir görünmektedir. Eko-
nomik sermayeye çevrilebilen sosyal sermaye, bu bakımdan oyuna girmek 
ya da oyunda kalmak kadar ödülün kendisi haline de gelmektedir. Alan, 
ekonomik ve sosyal sermayenin mübadele sahasıdır. Tam da bu noktada 
strateji kavramı devreye girmektedir. Bourdieu, iki temel strateji oldu-
ğundan bahseder: muhafaza ve yıkım stratejileri. İlk strateji, alanı tekeline 
almış olan faillerin stratejisiyken yıkım stratejileri sermayesi az ya da oyuna 
yeni girmişlerin stratejisidir (Jourdain ve Naulin, 2016: 126). Oyuna yeni 
girmiş ya da üstat sayılmayan oyuncularla oyunda uzun zamandır var olup 
alanı şekillendiren tecrübeli oyuncular arasındaki stratejik fark, ekonomik 
sermayenin elde tutulması noktasında belirgin hale gelmiştir Tecrübeli avu-
katlar, ekonomik ve sosyal sermayeye doğal olarak daha hâkimken ve bunu 
hayatın mutat akışı olarak değerlendirirken, müstakbel oyuncular için bu 
durum oyunun aleyhe şartlarından biridir.

Ekonomik ve sosyal sermayenin mevcut oyuncuların denetiminde olması 
ve bu oyuncuların muhafaza stratejilerine sahip olmaları, değişmekte ve 
dönüşmekte olan ekonomik ve hukuki düzenin oyuncular üzerindeki etki-
siyle habitus noktasında kırılmaya uğrar görünmektedir. Artık, ekonomik ve 
sosyal sermayeyi elinde bulunduran mevcut tecrübeli oyuncular bakımından 



Arş. Gör. Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN

495Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

avantajlı konumla oyunda kalmak; oyuna yeni dâhil olmuş olan tecrübesiz 
oyuncular gibi emek vermeyi gerektirmektedir.

Tüm sermaye türlerine yaygın olan sembolik sermaye ise yine sadece 
oyuna dâhil olanlar bakımından analiz edilmiştir çünkü müstakbel faillerin 
gözlemlenebilir bir simgesel sermaye birikimleri henüz mevcut değildir. 
Bourdieu, sembolik sermayeyi şu şekilde açıklar:

Simgesel sermaye ancak, sağladığı fayda ve iktidar biçimleriyle, beden, dil, giysi, 
mobilya gibi (her biri değerini, kendisi de nesnel olarak dağılımlardaki konumlar 
sistemine referans veren mukabil özellikler sistemi içindeki konumdan alan) 
ayrı ve ayrıştırıcı özellikler arasındaki ve kendilerini bu özellikleri (terimin iki 
anlamıyla da) tanımaya, bunları güç ilişkileri içindeki konumların dönüşmüş 
ve tanınmaz hale gelmiş biçimlerini, ifade üsluplarını oluşturmaya yatkın kılan 
algı ve beğeni şemalarıyla donanmış bireyler ya da gruplar arasındaki ilişkide 
var olur (Bourdieu, 2014: 199)

Simgesel sermayenin, tanınırlık ve prestij kavramlarıyla yakından bir 
ilişkisi söz konusudur ve Bourdieu’ye göre simgesel sermaye, ekonomik veya 
kültürel sermayeden ibaret olup kredi vermeye hazır kimseler üzerinde belirli 
bir gücümüzün olması olarak özetlenebilir (Jourdain ve Naulin, 2016: 107). 
Ancak Bourdieu Sosyolojisinin kırılmaya uğradığı noktalardan biri de bu 
olup simgesel sermayenin ekonomik ve kültürel sermayeden çok ekonomik 
ve sosyal sermaye ve kuşkusuz ki mallar, semboller ve kabul görme nesneleri 
etrafında şekillendiği gözlemlenmiştir.

Bazı avukat çevrelerine girersen ve orada sevilirsen para kazanma ihtimalin 
artar. Bu hangi avukatı tanıdığına da bağlı olarak değişir, sana iyi iş paslar ya 
da paslamaz. (B-8, 33, K)

Bir avukat olarak iyi arabaya bineceksin, telefonun son model iPhone olacak 
ki diyecek “bu avukat iyi para kazanıyor”. Bazen sıkıntı çeksen de öyle görüne-
ceksin. Yoksa iş alamazsın. (B-2, 28, E)

Koluna taktığın çantanın bile müvekkilin gözünde bir önemi var. Bindiğin 
arabanın, ofisinin nerede olduğunun vs. Bunları göz ardı edemezsin. (B-8, 33, K)

Bu durumda, oyuna dâhil olmuş oyuncular için ekonomik sermayenin 
hem koz hem de birikiminin “illusio” olarak görülmesi söz konusudur. 
Kültürel sermayenin etki ve mübadele yetisi sınırlı, sosyal sermayenin 
alanı şekillendirici gücü söz konusudur. Simgelerde cisimleşen sembolik 
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sermayenin neredeyse zaruri olması ise doxa halini almış görünmektedir. 
Bu sermayelerin oyun kapsamında ileri sürülmesi ise alandaki habitusu 
şekillendirmekte ve yine habitus tarafından şekillendirilmektedir.

c. Habitus

Habitus; hayalleri ve beklentileri belirlediği kadar aynı sınıfa mensup 
kişiler açısından geçerli olan nesnel başarı ya da başarısızlık kriterlerini de 
belirleyen (Swartz, 2016: 151) içselleştirilmiş gerçekliklerdir. Sadece dav-
ranışlar, edimler, kabuller değil bir bütün olarak içselleştirilebilir her türlü 
gerçeklik alanda habitus olarak şekillenir. Kendi tanımlamasıyla nesnelleşmiş 
sermaye (iyelikler) ve bedene işlemiş sermaye, habitustur (Bourdieu, 2015: 
177). Bu durumda habitus, simgesel sermayeden doxaya uzanan geniş bir 
alanın aynı anda hepsine yaygın kabullenişlerdir. Ona göre habitus “bir 
eyleyicinin (…) pratiklerinin tümünü, hem özdeş (…) kalıpların uygulan-
masının bir ürünü olmasından dolayı sistemli kılan, hem de aynı zamanda 
başka bir yaşam stilini oluşturan pratikleri belli bir sisteme göre ayrı kılan 
şeydir” (Bourdieu, 2015: 255).

Hukuk fakültesi öğrencileri, alana henüz dâhil olmadıklarından birinci 
grup için avukatlık alanına ilişkin bir habitustan bahsedilemez. Alanda var 
olan habitus, mevcut oyucuların içselleştirdikleri ve yer yer de dışsallaştı-
rarak inşasında fail oldukları habitustur. Bu habitus, mesleğin kendinden 
menkul evrensel değerleri temelinde ancak ekonomik kaygıdan da uzak-
laşmadan var olmaktadır. Bir avukatın, oyunun oynanma süresi boyunca 
içselleştirdiği ve bedenselleştirdiği dışsallıklar, mesleğin icra edilirken yazılı 
kanunlarda önceden belirlenmiş ritüelleri de kapsayacak şekilde geniş bir 
elden ele alınmalıdır.

Yapılan görüşmeler sonucunda, alana yaygın habitusun vücut bulduğu pek 
çok nokta olduğu gözlemlenmiş ve bu sebeple habitus, betimlenmesi en zor 
kavram olarak değerlendirilmiştir. Avukatların içselleştirdikleri dışsallıklar; 
geliştirdikleri stratejiler dâhilinde yargılama aşamasında, mesleğin başında 
tecrübe kazanma noktasında üstat avukatlara, müvekkille olan ilişkilerinde 
ve mekânın kullanımında yoğunlaşmıştır.

Her ne kadar alana ilişkin bir habitus söz konusu olamayacağı için birinci 
grupla ilgili bir değerlendirme yapılmadıysa da avukatlık mesleğinin tabi 
olduğu hukuk sisteminin gittikçe niteliksizleşmesi iki grup için de kabulle-
nilmiş bir gerçekliktir. Zira bu kabulleniş ilk grup için oyuna dâhil olmaya 
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engel olmadığına; ikinci grup için de oyundan elenmeye sebep olmadığına 
göre “içselleştirildiği” şeklinde değerlendirilmiştir. Ancak hukuk sistemindeki 
olumsuz dönüşüme engel olma noktasında varlık gösteren hukukçulara ve 
özellikle barolara söylemde kalan bir desteğin ve eyleme geçmemiş direnişin 
olduğunu da belirtmek gerekir.

Oyuna dâhil olan oyuncular bakımından alandaki habitusun yargılama 
aşamasında, mesleğin başında tecrübe kazanma noktasında üstat avukatlara, 
müvekkille olan ilişkilerinde ve mekânın kullanımında olduğunu belirtmiş-
tik. Katılanlarla yapılan görüşmelerde pek çoğunun yargılama aşamasında 
ayakta durmak dâhil pek çok edimin baştan içselleştirildiği ancak bunun bir 
tahakküm haline gelme ihtimalinde direniş gösterileceği değerlendirilmiştir.

Kalem memuru, mübaşir dâhil herkese ayrı saygı gösterip aranı iyi tutacaksın. 
İşinin görülmesi için. Ben şahsen duruşmalarda ayakta durmayı tercih ediyorum 
ancak bunun hâkimin kendisiyle değil makama saygıyla ilgisi var. (B-8, 33, K)

Müvekkili biraz sineye çekmezsen bu işi yapamazsın. O arar; gece 10’da arar, 
tahliye alamazsın seni suçlar, para ödemek istemez. Ama zaman geçtikçe nasıl 
davranman ya da davranmaman gerektiğini anlarsın. (B- 7, 45, K)

Benim yaşımda bir avukatın artık ofisinde oturup az çalışıp çok kazanması 
beklenirken yeniden şirket bağlamak için koşturmak zorundayız. Bunun tersini 
söyleyecekler istisnadır, emin ol. (B-9, 53, K)

Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta; ekonomik ve sosyal 
sermayeye sahip tecrübeli oyuncuların oyundaki konumlarını muhafaza 
etmek için bundan 10-20 sene önceki meslektaşlarına mukabil tecrübeli 
oyuncuların değil de oyuna yeni dâhil olan oyuncuların stratejilerine evril-
mek zorunda kaldıklarına dair içselleştirişleridir. Alanda habitus, muhafaza 
stratejistlerinin kırılma yaşadığını göstermektedir. Artık onlar da, mesleğe 
yeni başlayan bir avukat gibi ekonomik ve sosyal sermayenin denetimi için 
aynı olmasa da benzer yöntemleri kullanmak zorundadırlar. Alana yaygın 
habitus kırılma emareleri göstermektedir.

d. Oyun

Avukatlık alanı, mesleği icra edenlerin dahlini aşan makro boyutta yapısal 
sorunlara sahiptir. Alanın betimlenmesinde göz önüne alınan üç kıstas olan; 
ulusal ekonomik veriler, hukuka güven verileri ile AİHM önündeki dava 
edilme sıklığı ve akademik nitelik; meslek sorunlarının sadece mesleği icra 
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edenlerin çabalarıyla değil sistemli devlet politikalarıyla iyileştirilebileceğini 
ortaya koymaktadır.

Çalışmaya başlarken cevap bulunması amaçlanan sorulardan bir tanesi, 
sorunlu olduğu matematiksel verilerle ortada olan bir alanın varlığına 
rağmen oyuna dâhil olmak isteyen yeni oyuncuların niceliksel fazlalığının 
sebebidir. Zira alan; özgül çıkar biçimini, kaybedilip kazanılacakları, baştan 
kabul edilmiş kuralları ve haliyle illusio’yu oluşturup harekete geçirecekse 
eğer (Wacquant, 2016) yeni oyuncuların yoğun talepleri anlamlı hale gele-
cektir. Ancak meslekteki niceliksel yoğunluk ve buna ek olarak toplam 90 
hukuk fakültesiyle bu niceliksel yoğunluğun her geçen sene önlenemez artışı, 
Bourdieu’nün Oyun Teorisinin kısmi rasyonelliğiyle bağdaşır görünmemek-
tedir. Kişiler habitusun mukadder köleleri olmadığına göre, oyuncuların ya 
da oyuna dâhil olmak isteyenlerin alanda gerçekleşen mücadele süresince ve 
bu mücadele sonunda elde etmeyi bekledikleri ödül ya da illusiolar; onları bu 
oyunun oynanmaya değer olduğuna inandırmalıdır. Çalışma verileri değer-
lendirildiğinde makro düzeyde yapısal sorunlara sahip bir alanda; ekonomik 
sermayenin hem belirleyici sermaye türü hem de illusio’nun merkezinde 
olduğu, sosyal sermayenin ekonomik sermayeye dönüştürülebildiği, doxa-
ların sadece yazısız kurallarla değil yazılı kurallarla da şekillendirilebildiği 
ve doxayı koyan muhafaza stratejistlerinin yıkım stratejilerine sahip olması 
gereken yeni oyuncuların habituslarına doğru evrilme emaresi gösterdikleri 
kaotik bir sahanın varlığı gözlemlenmiştir. Alana girmek, oyunun kurallarının 
örtük biçimde kabul edilmesini gerektirir ve bu kabul birtakım mücadele 
biçimlerinin meşrulaşmış, diğerlerinin dışlanmış olduğu anlamına gelir 
(Swartz, 2014: 178). Gürler, alanı şu şekilde betimler:

Yargı, failler arasına bir sınır çeker. Yargılama faaliyetinin bu özelliğini, Bourdieu 
kendisinde görmeye alışık olduğumuz “oyun” metaforuyla açıklar. Bu bağlamda, 
oyuna girmek için gerekli nitelikleri haiz olanlar ile kendisini oyunun ortasında 
bulan fakat oyunu sürdürmek için gerekli zihinsel değişimi beceremediği için 
dışarıda kalanlar birbirinden kesinkes ayrılır. Çoğunlukla sağduyunun basit 
kılavuzluğuyla çatışan mesleki yeterlilik ve sofistike bir bilgi dağarcığına tam 
hakimiyet ancak sıradan adalet duygusunun ve olgular hakkındaki naif kavrayışın 
devre dışı bırakılmasıyla mümkündür (Gürler, 2017:19).

Oyuncuları oyuna girmeye ikna eden en büyük etken mesleğin itibarı 
iken aynı kavram tek başına oyunda kalmaya değer görülecek bir kavram 
olarak değerlendirilmemekteyse de bir taraftan halen kıymetini koruyan ve 



Arş. Gör. Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN

499Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

yeniden yükseltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken mesleki değerdir. Bir 
başka deyişle kişileri oyuna dahil olmaya iten iki motivasyon sebebi itibar ve 
ekonomik sermaye iken oyuna dahil oyuncular için bu ekonomik sermeye 
ve ona dönüştürülebilir sosyal sermaye merkezinde toplanmıştır. Wacquant 
(2016: 106) da, hukukçuların alanda gösterdikleri mücadelenin öncelikle 
hayat standartlarının yükseltilmesi ve devamında başarılarını çocukları için 
fırsatlara dönüştürmek olduğunu söyler. Bu iki motivasyon, kuşkusuz ki 
pek çok meslek için ortaktır ancak konu bağımsız savunmayı temsil eden 
avukatlar olduğunda; oyunda kalmak için itibarın bir illusio olarak bileşen 
olduğu bir alanla bunun tam tersi bir alan arasındaki niteliksel fark; hukuk 
devletinin ve işleyen bir hukuk sisteminin varlığında cisimleşmektedir.

Görüşülenler, mesleklerini icra ettikleri hukuki düzeleme güvenmedik-
lerini ve mesleklerini güvende hissetmediklerini dile getirmişlerdir. Bu, 
Bourdieu’nün (2015: 34) “Sembolik şiddeti elinde bulunduran her iktidar; 
yani bir anlamlar dizisini meşru biçimde temelindeki güç ilişkilerini giz-
leyerek dayatabilen her iktidar, sembolik nitelikteki kendi gücünü bu güç 
ilişkilerine ekler.” diyerek dile getirdiği “meşrulaştırılmış toplumsal düzenin, 
simgesel şiddet aracılığıyla zor kullanarak ayakta tutulması”, yani toplumsal 
yeniden üretimin kendisidir. (Jaurdain ve Naulin, 2016: 118).

20 senelik bir avukatın artık CMK yapmaması gerekiyor, müvekkil peşinden 
koşmaması gerekiyor, vekâlet ücretini almak için icra tepelerinde merdivende 
dolaşmaması gerekiyor. Bununla da bitmiyor; polisi, hâkimi, savcısı, kanunun 
kendisi hepsi kötüye gidiyor. Ben hukukçuyum, emin değilim mesela, yarın bir 
kararnameyle her şey değişebilir. (B-8, 33, K)

Asgari ücretin altından dosya alınması, artık neresinden tutsan elinde kalacak 
kanunlar var. Hâkimlerin, savcıların tecrübelisi gelirdi eskiden Ankara’ya, şimdi 
insanın kararlara inanası gelmiyor. (B-4, 51, E)

Müvekkille görüştürülmediğim zamanlar oldu. Bekliyorsun, haber alamıyorsun. 
Bunların bir hukuk devletinde olma ihtimali var mı? Müvekkil ailesi de çoğu 
zaman senden biliyor, senin eksikliğin sanıyor, beceriksizsin sanabiliyor. Bu da 
seni manevi olarak yıpratıyor, uzaklaştırıyor. ( B-7, 45, K)

Ekonomik belirsizlik, hukuk sistemin çöküşü de bir çeşit şiddet biliyor musun? 
Hatta adliyelerin altıya bölünmesi, birinden diğerine koşturman bile bir şiddet. 
(B-10, 34, K)
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Ben kimsenin söylemediği bir şey söyleyeceğim. Ben Baronun pek çok açıklama-
sına yıllardır giderim. Polis eskiden avukatlara daha farklı davranırdı, şimdi 
öyle bir dağıtışı var ki, hınç alır gibi. (B-6,42, E)

Örnek anlatılardan görüleceği üzere, hukuk sistemindeki istikrarsızlık 
ve adaletin işleyişindeki engeller, sembolik şiddete dönme ihtimalini içinde 
barındırmaktadır. Somersan’ın şiddetin iktidarın yapılık ikizi olduğuna 
ilişkin vurgusu (Somersan, 1996:49) önemlidir ve bu durumda bir hukuk 
sisteminde avukatların maruz kaldıkları şiddetin iktidarla ve meşru otori-
teyle yakından bir ilgisi vardır. Çağımızda artık kişilere bir silah gücünün 
değil de engellemelerin simgesel şiddet olduğunu belirten Bourdieu (Özsöz, 
2014: 293), özellikle OHAL döneminde müvekkiliyle görüştürülmeyen ya 
da kanuna uygun olmayan bir mekânda görüştürülmeye çalışılan avukatın 
maruz kaldığı muamelenin sembolik şiddete dokunan kısmını betimle-
miştir. Alandaki sembolik şiddet şu başlıklar altında toplanmıştır: Kolluk 
görevlilerinin tutumu ve demokratik bir hakkın kullanımı sırasında bazen 
sembolizmi aşan fiziksel müdahaleleri; hâkim ve savcıların duruşma anındaki 
tutum ve söylemleri, altı adliyeye bölünmüş bir işleyişte adliyeye erişimin 
bizzat kendisindeki engeller, istikrarsız bir hukuk düzeninde avukat-müvekkil 
ilişkisinde avukat algısına bağlı olarak müvekkil tarafından kurulmaya çalı-
şılan tahakküm çabaları, bir avukatın modern bir hukuk sisteminde hakkı 
olan birtakım işlemleri yapabilmek için dahi çabalamak zorunda kalması 
ve dönüşmekte olan bir hukuk sistemi. Simgesel şiddetin dayandığı temel 
kaynak, egemenlik altındakilerin habitusunu oluşturan yapılarla egemenlik 
ilişiklerinin yapısı arasındaki uyumdur (Özsöz, 2014: 293). Sembolik şiddete 
vücut veren bu uyum ise adaletin icrasında fail olan avukatlar için her gün 
yeniden sağlanmaktadır. Alanı şekillendiren ve dönüştüren yeni bileşenlerin 
avukatlar üzerinde aynı zamanda sembolik bir şiddete de dönüştüğünün 
belirtisi; Bourdieu’nün dediği gibi meşrulaştırılmaya çalışılan yeni düzenin 
sembolik bir zorlama ile ayakta tutulma çabasında görünür olmaktadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Tekelinde bulundurduğu görev ve yetkilerle özerk bir yapıya sahip olan 
ve bu sebeple kendine ait bir alanı olan avukatlık mesleği; gerek mevcut 
niceliksel yoğunluğu gerekse her sene mesleğe eklenen meslektaş sayısın-
daki artıştan, hukuk sistemine olan güvenin giderek azaldığı, uluslararası 
mahkemelerle aleyhine en fazla dava açılan ülkelerden biridir. Gerek makro 
düzeydeki ekonomik veriler gerekse mülakat verileri, avukatların ekono-
mik anlamda ciddi bir istikrarsızlığın ve belirsizliğin söz konusu olduğunu 
ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, hukuk sisteminde meydana gelen ve 
avukatların mesleklerini evrensel hukuk ilkelerinin prensiplerine uygun bir 
şekilde icra etmelerini engelleyen gerilemeler, alanın üzerinde mücadele 
etmeye değer niteliğini tartışılır hale getirmektedir. Ancak tüm bu yapısal 
ve makro düzeydeki sorunlara rağmen mesleğe olan niceliksel talep fazlalığı 
ve hukuk fakültesi popülasyonu kendi içinde bir çelişki haline gelmektedir. 
Çalışmada, Bourdieu’nün oyun metaforuyla betimlediği alan mücadelesinin 
dinamiklerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Bourdieucü bakış açısı ve oyun metaforuyla gözlemlenen avukatlık alanı 
için öncelikle söylenmesi gereken; alana ilişkin makro düzeyde ve yapısal 
sorunlar olduğu ve makro düzeyde kaynak bulan bu sorunların mesleği 
temelden etkilediği, kaynağı makro düzeyde olan bu yapısal sorunların 
çözümünün de haliyle avukatlarca değil yine makro düzenlemelerle mümkün 
olabileceği olmalıdır. Alanı betimlemek için alınan üç parametre de avukatlık 
mesleğinin evrensel kutsal ilkeler temelinde icra edilmesinin gittikçe zorlaş-
tığını ortaya koymaktadır. Alanı dönüştüren bileşenler, avukatlık mesleğinin 
kendisinden kaynaklanmayan ancak onu ilk elden etkileyen bileşenlerdir. 
Avukatlık alanı; hukukun üstünlüğünün tartışılır olduğu bir hukuk sistemi 
içerisinde ekonomik anlamda istikrarsız, akademik anlamda yetersiz ve bizzat 
akademi politikaları neticesinde niceliksel kargaşaya sahip kaotik bir alandır. 
Oyun mücadelesinin geçtiği yer olan bu alanda, çalışmanın yapıldığı tarih 
itibariyle resmi verilere göre toplam 79.412 hukuk fakültesi öğrencisinin 
olması ise bir çelişki halidir.

Makro düzeyde sorunlara sahip olan bu alanda; oyuna dâhil olmak isteyen 
müstakbel oyuncular için oyunu oynamaya değer kılan iki kavram mesleki 
itibar ve ekonomik sermayenin elde edilmesidir. Oyuna dâhil olmuş olan 
mevcut oyuncular için motivasyon ekonomik sermaye ve ona dönüştürü-
lebilir sosyal sermayenin elde edilmesidir. Ekonomik sermaye hem oyuna 
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girmeye hem oyunda kalmaya değer motivasyon olup mevcut oyuncular 
için başat illusiodur. Sosyal sermaye ise ekonomik sermayeye çevrilebilmesi 
bakımından üzerinde mücadele etmeye değer bir kavram olup mücadele-
nin dinamiklerini ekonomik sermeye ile birlikte belirlemektedir. Kültürel 
sermayenin etki alanının darlığı ise üzerinde oydaşı olan itibar kaybındaki 
temel sebep olarak yorumlanmıştır.

Mesleğin itibarının yeniden kazanılması noktasında ise eyleme dönmemiş 
söylem birliği söz konusudur. Oyuncuları oyuna dâhil eden motivasyonlar-
dan biri olan meslek itibarının yeniden kazanılması ile alanın iyileştirilmesi 
arasındaki illiyet bağında bir farkındalık söz konusuysa da, eylemsel bir 
direniş söz konusu değildir. Bu aşamada mevcut oyuncular için illusio; 
ekonomik sermaye ile ekonomik sermayeye çevrilebilir sosyal sermayenin 
ele geçirilmesidir.

Alandaki doxa, diğer alanlardan farklı olarak sadece yazısız değil yazılı 
kurallarla da şekillendirilmektedir ve bu, onun hukuk sistemindeki üç 
sacayaktan biri olması niteliğinden gelmektedir. Alana yaygın doxa, hukuk 
eyleyicilerinin uygulamaları ve mevcut hukuk düzenindeki olumsuz geliş-
meler neticesinde savunma hakkının kısıtlanmasının mevcut sistem haline 
gelişini de içeren kurallar dizisidir. Mesleğin başındaki ya da henüz oyuna 
dâhil olmamış oyuncuların alandaki tecrübeli oyuncuların yanında tecrübe 
kazanma zaruretleri, ekonomik istikrarsızlığın olduğu bir düzlemdeki riskler 
ise başka doxalara hayat vermektedir.

Çalışma süresince varılan bir diğer sonuç; alanın niteliğini belirleyen ve 
onu kaotik bir saha haline getiren bileşenlerin aynı zamanda avukatlar için 
sembolik bir şiddet kaynağı olduğudur. Yoğun talep aldığı için bir çelişki 
yaratan avukatlık alanı sadece zorlu ve sorunlu bir alan değil aynı zamanda 
sembolik şiddeti inşa eden dinamiklere sahiptir. Avukatların maruz kaldıkları 
şiddet şu başlıklarda vücut bulmaktradır: Kolluk görevlilerinin tutumu ve 
demokratik bir hakkın kullanımı sırasında bazen sembolizmi aşan fiziksel 
müdahaleleri; hâkim ve savcıların duruşma anındaki tutum ve söylemleri, 
altı adliyeye bölünmüş bir işleyişte adliyeye erişimin bizzat kendisindeki 
engeller, istikrarsız bir hukuk düzeninde avukat-müvekkil ilişkisinde avukat 
algısına bağlı olarak müvekkil tarafından kurulmaya çalışılan tahakküm 
çabaları, bir avukatın modern bir hukuk sisteminde hakkı olan birtakım 
işlemleri yapabilmek için dahi çabalamak zorunda kalması ve dönüşmekte 
olan bir hukuk sistemi.
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Sonuç olarak alan, büyük bir dönüşüm içerisindedir bu en çok habitusta 
görünür hale gelmektedir. Muhafaza stratejilerine sahip olması gereken mev-
cut ve tecrübeli oyuncular, yıkım stratejilerine sahip müstakbel oyuncuların 
habitusuna doğru evrilmektedir ve bu da alandaki mücadelenin niteliğini 
değiştirmektedir.

Avukatlık mesleği, üzerinde yükseldiği evrensel hukuk ilkeleri ile vücut 
bulan, bağımsız savunmayı temsil eden ve insanlık tarihi boyunca kutsiyet 
atfedilen bir meslektir. Onun niteliği tümevarımsal bir bakışla hukuk alanının 
bütününün ve hukuk alanının içinde bulunduğu siyasanın da niteliğidir. 
Bu sebeple alanı şekillendiren bileşenler ve meslek sorunlarının çözümü, 
tıpkı kaynağı gibi makro düzlemde mümkündür. Bunun için öncelikle 
ekonomik istikrarsızlığın ve buna bağlı olarak sömürü düzeninin ortadan 
kalkması zaruridir. Devamında, Türkiye’de hukuk sisteminin evrensel hukuk 
ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ile 
hukuk uygulamalarındaki belirsizlik ile istikrarsızlığın ortadan kalkarak 
savunmanın modern bir hukuk sistemine yaraşır bir şekilde icra edilebildiği 
hukuk alanının oluşturulması gerekmektedir. İnsan onurunun ve hukuk 
devletinin evrensel ilkelere uygun bir şekilde müdafaa edildiği avukatlık 
alanına dâhil olacakların niceliğinin azaltılması ve niteliklerinin artırılması 
ise meslek sorunlarının çözümünde diğer zaruret olarak değerlendirilmiştir. 
Tüm bunlar yapıldığında; oyuncuları oyuna dâhil etmenin yanında onları 
oyunda tutmaya motive eden ve mücadeleyi değerli kalan meslek itibarı 
kendiliğinden olması gerektiği konuma gelecek ve kaotik alan, avukatlar 
üzerinde yarattığı sembolik şiddetle birlikte ortadan kalkacaktır. Çalışma; 
alanın büyük ve olumsuz bir yönde dönüşüm geçirmekte olduğunu savun-
makta, müstakbel oyuncuların habituslarına doğru evrilme emaresi gösteren 
alan habitusunu bu sava delil yapmaktadır.
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Avukatlık Meslek Etiği Bağlamında  
Avukatın Ahlaki Sorumluluğu:  

Adalet Savunucuları Olarak Avukatlar

Yrd. Doç. Dr. Nazime BEYSAN
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Öğretim Üyesi

Öz

Hukukun varlığı ve işlevi toplumun düzeni ve refahıyla, hukukun amacı 
ise adalet değeriyle ilgilidir. Hukukun nihai hedefi adil bir toplum düzenidir. 
Adil bir toplum düzeni ise, adaletin gereklerine uygun bir hukuk düzeni ile 
sağlanabilir. Hukukun adaletin gereklerine uygun olması ise, insanın değeri-
nin yani insanın onur sahibi bir varlık olmasının gereklerini karşılamasıyla 
mümkündür. Hukukun nihai amacını bu biçimde kavramak, felsefenin alt 
dallarından biri olan ve insanlararası ilişkilerdeki değer sorunlarını inceleyen 
etiğin hukukla ilişkisinin de kurulmasını sağlar. Çünkü insanın değerinin 
bilgisi yani insanın onur sahibi bir varlık olmasının anlamını bulmak ve 
adaletin gereklerini belirlemek etiğin konusudur[1].

Adalet sadece hukukun yaratılmasında değil, uygulanmasında da gözetil-
mesi gereken bir değerdir. Yani adil bir sonuca ulaşmak için hukuk kuralının 
adil olması yetmez, aynı zamanda bu kuralın adil bir biçimde uygulanması 
da gerekir. Hukukun nihai amacı adaleti sağlamak ise, hukuku uygulayan 
her kurum ve kişinin bu amaç doğrultusunda hareket etmesi beklenir. Bu 
bağlamda hukukun üzerinde temellendiği başta adalet olmak üzere, insan 
hakları, insan onuru gibi değerlerin etikle, etiğin de başta avukat ve hâkim 
olmak üzere hukuk uygulayıcılarını ilgilendiren meslek etiğiyle ilişkisi açık 
biçimde ortaya çıkar. Hukukçuların da adaletin ve dolayısıyla insanın onur 
sahibi bir varlık oluşunun gereklerine uygun biçimde mesleki rollerini yerine 
getirmeleri beklenir.

[1] Gülriz Uygur, “İoanna Kuçuradi’nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının 
Türetilmesindeki Temel Problem: Etik mi? Ahlak mı? ”, İoanna Kuçuradi: Çağın 
Olayları Arasında, Editör: Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur, Hülya Şimga, Tarihçi 
Kitapevi, İstanbul, 2014, s. 170.
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Mesleğe hâkim olan idealler ve davranışlara yön vermesi beklenen etik 
ilke ve değerler konusunda, mesleki rollerin yerine getirilmesine rehberlik 
eden meslek etiğine iki temel yaklaşım vardır: “Hukuk Merkezli Yaklaşım” ve 
“Etik Merkezli Yaklaşım”. Hukuk merkezli yaklaşım, meslek etiğini “mesleki 
sorumluluk” ve “mesleki davranış kurallarına” indirgeyerek, meslek etiğine 
ilişkin hukuki düzenlemelerden hareketle “hukuk kuralları dâhilinde kalarak” 
hukukçuluk mesleğinin (avukatlığın) nasıl icra edileceğini ortaya koymaya 
çalışır. Örneğin avukat-müvekkil ilişkisini, çerçevesi hukuk kuralları ile 
çizilmiş bir toplumsal ilişki olarak ele alan hukuk merkezli yaklaşıma göre, 
mesleki sorumluluk veya davranış kurallarına birebir uyulması durumunda, 
meslek gereği gibi yerine getirilmiş olacaktır. Etik merkezli yaklaşım ise, 
hukukçulara özgü meslek etiğini, meslek yaşamının kurallarla belirlenemeyen 
ahlaki boyutlarıyla ilgili bir disiplin olarak ele alır. Hukuki düzenlemelerle 
belirlenmiş mesleki sorumluluk veya davranış kurallarına ilişkin soyut bir 
takım değerlendirmeler yapmak yerine, bunların pratikte yarattığı sorun-
ları etik açısından inceler. Böylece örneğin avukat-müvekkil ilişkisinin etik 
yanının görülmesi de mümkün olur. Çünkü avukatın müvekkili ile ilişkisi, 
çerçevesi hukuk ile çizilmiş türden bir toplumsal ilişki yapısında olsa dahi, 
aynı zamanda avukatın gerek müvekkilinin durumu karşısında gerekse 
müvekkili ile ilişkisinde değer sorunlarının gündeme gelebileceği etik bir 
ilişkidir.

Benimsenen meslek etiği yaklaşımına bağlı olarak, farklı avukatlık model-
lerinden söz edilebilir. Öyle ki benimsenen yaklaşıma göre, örneğin avukat-
müvekkil ilişkisini tanımlama biçimi de farklılaşır. Bu çalışmada, avukatlık 
meslek etiğine ilişkin sözü geçen iki yaklaşımın avukatlık modellerinin temel 
özelliklerinin karşılaştırması suretiyle, hukukun nihai amacı olan adalete 
ulaşmak bakımından avukatın ahlaki sorumluluğu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Etiği, İnsan Onuru, Adalet, Ahlaki Sorum-
luluk, Avukatlık Modelleri
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“AVUKATLIK PRATİĞİ” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Meltem AKYOL

Konuşmacılar: M. Artuk ARDIÇOĞLU, Ayça Sümeyra AYKUT 
SAĞKAN, Nazime BEYSAN

Meltem AKYOL (Oturum Başkanı) – Şimdi bildirilerimiz bitti, soru-
cevap bölümüne geçeceğiz. Tek tek soru sormak isteyen katılımcılar sorularını 
yöneltebilirler. Sorusu olan var mı? Zaman ilerledi tabii, iki oturum birleşti. 
Biz de biraz geç başladık. Buyurun, isminizi söylerseniz memnun olacağız.

Av. Hakan ALİHAN – Avukatlık pratiğini nasıl akademik olarak ifade 
edebiliriz bilimsel olarak? Bu konuyla ilgili olarak ben yeni fark ettim, bu 
sosyolog BOURDIEU diye okunuyor herhalde, gerçekten etkili olabilir. 
Bu acaba normatif düzeye nasıl indirilebilir, yani yargılama süreçlerinde 
falan filan bir etkisi olabilir mi? Mesela, iktidar ilişkileri açısından yargı-
lama sürecinde nasıl ifade edilir? Bunun için avukatın rolü, hakimin rolleri, 
bunlar ne şekilde gelişir?

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Öncelikle şöyle söyleyeyim, belki 
iktidar ilişkileri deyince FOUCAULT’ya bakmak gerekir öncelikle, ama ben 
BOURDIEU Sosyolojisinin özellikle avukatlığa dair çok fazlasıyla işlevsel 
olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir problemi anlamlandırmak gerekir bir 
bakıma sonuca ulaşmadan önce, bizim bir anlamlandırma problemimiz var. 
Yani mesela, benim şimdiye kadar sosyolojiyle tanışmadan önce hep aklımda 
dağınık kalan şeyler sosyolojiyle birlikte bir vücuda büründü. Belki de ilk 
başka bizim sorunlarımızın ne olduğunu anlamlandırmamız gerekir, belki de 
biz sadece mesleğin itibarı artık düşüşte derken eksik bir şeyler söylüyoruzdur. 
Belki de bunu evet, artık kültürel sermaye görünmezleşiyor diyerek belki 
de desteklememiz gerekir. Bunun için sadece BOURDIEU değil, pek çok 
sosyologdan yardım alınabilir. Sadece BOURDIEU birazcık daha karışık 
biri, belki bizi birazcık daha zorlar, o kadar. Ben BOURDIEU’nun öyle 
olduğunu düşündüğüm için zaten BOURDIEU’yla çalıştım.
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Meltem AKYOL (Oturum Başkanı) – Başka sorusu olan var mı? 
Buyurun.

Selin ESEN – Teşekkür ederim. Benim sorum Artuk Hocaya olacak. Şimdi 
avukatlık özellikle bireysel başvuru yolunun ortaya çıkmasıyla birlikte aslında 
avukatların ve avukatlık mesleğinin de hak ve özgürlüklerin tanınması, daha 
doğrusu güvenceye alınmasında çok daha işlevinin arttığından söz ettiniz. 
Biz hep söyleriz, bir hak ve özgürlük ne kadar soyut olarak tanımlanmışsa, 
onun üzerinde uzlaşmak o kadar kolaydır, ama uygulama aslında bu hak 
ve özgürlüğün kapsamının somutlaştırılmasıdır. Avukatların bu konudaki 
işlevleri ne? Bir de 8 yıllık bu bireysel başvuru pratiğinden bahsettiniz. Bu 
bireysel başvuru pratiği içinde 8 yıl içinde avukatlar Türkiye’de temel hak 
ve özgürlüklerin kapsamının somutlaştırılması bakımından ne tür bir işlev 
gördüler? Buna ilişkin genel bir izlenim edinebildiniz mi bu 8 yıllık bireysel 
başvuru dökümü içinde? Teşekkür ederim.

M. Artuk ARDIÇOĞLU – Ben teşekkür ediyorum Selin Hocama, şimdi 
sonuncusundan başlarsam şey arttı galiba, işte biraz da ailevi nedenlerle de 
şey yapabilirim. Anayasa Mahkemesi’ne gitme, sorma, bu konuda daha dava 
aşamasında veya sonrasında nasıl bir yöntem izlenebilir artmaya başladı, ama 
daha belli ki yeni yeni oluşacak. Çok daha fazla yayılmadı. Hani bunun bir 
etkili yol olduğu da gözükürse, şu anda aslında hani çok etkili de gözükmüyor. 
Bu rakamlara bakarsanız mesela, 240.000 başvurudan yüzde 4-5’lere düşen 
bir ihlal kararı var. Şimdi o zaman bu yolu kullandıkça biz değerlenecek 
bir kere, ama bunun içinde avukatların da hani böyle bir dünya, bir kapı 
olduğunun bir kere farkındalığını geliştirmesi lazım. Onda da barolara çok 
büyük iş düşüyor. Buradaki şöyle bir açmaz var: Avukatın buradaki işte onun 
için yaşam pratiğine geçirmede avukatın işlevi demiştim, çünkü kilit rolü 
oynayacak avukat, çünkü siz bir hayatın içindeki bir kişi olarak başınıza bir 
şey geldiğinde onun Anayasa’daki o ilk başta söylediğiniz gibi bir soyut bir 
hak ve özgürlükle ilgili olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Bunu teorize edecek 
işte bu alttaki durumun, o üstteki durumun içine dahil edilebileceğini, 
genişletilebileceğini süzüp çıkartacak bu hukuki nitelendirmeyi yapacak 
olan kilit kişi avukat en başta, yani mahkemenin önüne bunu sunacak kişi 
ve burada da hani hak savunuculuğu denildiği zaman bizim aklımıza tabii 
bu şimdi tabii alınmasınlar, ama hani işi olmadığı halde bu genel sistematik 
sorunların çözümü için kendisini büyük ölçüde feda eden, canıyla, malıyla 
bütün mesaisiyle kişi anlaşılıyor. Avukatın da bir hak savunucusu olduğu bu 
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anlamda biraz ürkek davranılıyor somut bazı davasında, çünkü niye? Parasını 
alıyor. Halbuki parayla yapılmayacak bir şeymiş gibi değerlendiriliyor, ama 
hani buradaki avukatın para almaktan dolayı kendisini kötü hissetmesin, ama 
şeyde kötü hissetsin, müvekkilinin hak ve hukukunu işte bu üst çerçevede 
de korumuyorsa, ona bu hizmeti sunmuyorsa demek ki o zaman ciddi bir 
vebali var. Onu teorize edecek kişi çünkü ve oradaki hak ve özgürlüklerle 
özellikle AİHM onu gösterdi. İşte bir 8. madde değil mi? O zamanki sınırlı 
kavga dövüş geçmiş ve hiç bu aşamalara geleceği düşünülmeyen bir madde 
AİHM açısından, ama onun içine bir sürü şey getirmiş. Demek ki o zaman 
bu pratikle gelişiyor. O belirli bir hak ve özgürlüğün Anayasa’da veya insan 
hakları metinlerinde çok kuru kalabilir, o zaman düşünülmemiş olabilir, 
ama yaşam pratiği onları genişletir, içine dahil eder ve burada da bu argü-
manları üretecek, mahkemeleri zorlayacak avukat olacaktır. Bunu sadece 
hani insan hakları ihlallerinde de devletin negatif pozisyonundan değil, 
hani ihlal eden devlet olduğunda o davalar değil, asıl daha çok zaten hani 
bugün adliyeleri meşgul eden de kişiler arası uyuşmazlıklar, ama orada da 
devletin ve bireysel başvuru temel hak ve özgürlüklerin koruyucu şemsiyesi 
bitmiyor. Devlete de orada sistem diyor ki senin burada pozitif yükümlü-
lüğün var. Yani oradaki normların hayata geçirilmesinde senin bir kamusal 
makam olarak hem usulü, hem de esasa ilişkin korumayı, kişiler arasındaki 
korumayı sen sağlayacaksın. İşte tüm onlardaki kilit rol bütün o aldığınız 
basit gözüken davalardır. Bütün o insan haklarına ilişkin bu içselleştirme, 
zenginleştirmeyi de asıl olarak bana kalıra bu meslek mensupları yapacaktır. 
Hani burada olduğum için değil ya da eşim avukat olduğu için değil, böyle 
olduğunu düşündüğüm için, teşekkür ederim.

Hacer … – Sizin araştırmanızı şu noktada merak ettim Ayça Hanım: 
Hukuk davalarına bakan avukatlarla mı daha çok çalıştınız, yoksa ceza 
davalarına bakan avukatlarla mı çalıştınız? Bir de öğrenciler hangi fakülte-
lerden mezun? Mesela, ekol olarak adlandırılabilen üniversiteler var. Ben 
genelde araştırmamda hep o insanlara denk geldim, öyle bir şey oldu mesela, 
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi mi, yoksa daha böyle küçük 
şehirlerdeki fakültelerden mezun olmuş arkadaşlarla mı çalıştınız? Bir de 
avukatların mesela, CMK ücretleriyle ilgili çok büyük sıkıntıları var. Bu 
konuda hani herhangi bir araştırmada sonuç, bulgu çıktı mı? Bunu merak 
ettim. İsmim Hacer, ismimi söylemeyi unuttum.
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Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Merhaba, öncelikle ilk soruya cevap 
vereyim. Benim görüşme yaptığım avukatların hukuk ya da ceza almalarının 
sonuca yönelik hiçbir etkisi olmadığı için bunu onlara sormadım. Çünkü 
benim için önemli olan onların sisteme dahil olmalarıydı. Birincisi, sisteme 
dahil olmaları, oyunun içinde olmaları, ikincisi oyunda kalma, oyundan 
elenmeme isteklerinin olmasıydı, mücadele alanında savaş vermeleri gere-
kiyordu ve bunun için de zaten mevcut fail oluyorlar. Dolayısıyla hukuk 
ya da ceza yapmalarına dair herhangi bir ayrım yapmadım. Benim için tek 
kıstas sadece avukatlık yapmak istemeleriydi. İkincisi, zaten hiçbir tanesi 
mezun değil, hepsi üniversite öğrencisi, üniversitede Ankara’dakiler Ankara 
Üniversitesinde yapıldı, 6 tanesi dedim ya Ankara Üniversitesi 4 tanesi vakıf 
diye, devletlerin hepsi Ankara Üniversitesi, vakıf üniversitelerinde de Girne 
ve Ankara’daki birkaç tane vakıf üniversitesi değişiyor.

Hacer … – … bakmak istiyor, ceza davalarına mı bakmak istiyor? Bu 
da önemli aslında bana göre.

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Ama onların alandaki hangi sermaye 
etrafında mücadele edeceğini nitelerken ekonomik sermayeyi bölemeyiz 
zaten, o ekonomik sermayenin bölümü olur. Orada anlamamız gereken 
şey evet, ben bu mesleğe girmek istiyorum ve para kazanmak istiyorum. 
Eğer para kazanırken hangi alandan para kazanmak istiyorsun diye sorarsak 
zaten BOURDIEU Sosyolojisinde bunun bir karşılığı yok. Benim orada 
sadece sormam gereken şey ekonomik sermayenin karşılığıydı, ben bunu 
veremezdim zaten.

Hacer … – Benim yaptığım araştırmada sonuç hani avukatların çok 
umutsuz olduğu sonucu çıktı. Özellikle yeni nesil avukatların, eski avukatlar 
biraz daha hani temeli oturtturmuşlar belki, ama avukatlık mesleğinden bir 
an önce çekilmek istiyorlar.

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – İşte zaten muhafaza stratejistlerinin 
yıkım stratejilerine sahip olması, yıkım stratejilerine doğru habitusların 
evrilmesine dair zaten yaptığım tespit sizin bu dediğinizi anlatıyor zaten.

Av. Çiğdem DURKAN – Muhafaza stratejilerine sahip olması gereken 
şeklinde, acaba bu konuda bir sorunuz olmuş muydu? Yani muhafaza stra-
tejilerine sahipler mi?

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Tabii ki, yani şimdi öncelikle örnek 
anlatılar aslında burada var, ama vaktim çok dar olduğu için tabii onların 
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üzerinde durmadım. Burada şunu anlamaya çalışıyorum ben: Birincisi, 
dünyanın her yerinde bütün mesleklerde usta ve çırak ilişkisi vardır. Artık 
ustalar tecrübeye ve de artık manipülasyona sahip oldukları için el anlamında 
diyorum, mesleğe yeni gelen bir çırak kadar çok emek vermeden ve sadece 
tecrübesiyle çok daha fazlasıyla rahat etmesi gerekirken artık alan dönüş-
tüğü için ve artık ekonomi temelinde bir savaş söz konusu olduğu için ve 
avukatlarda da genel olarak, sadece avukatlarda değil, ülkece fakirleşiyoruz, 
ekonomik sermayenin artık giderek azalması onları belki 15 sene önceki 
yaşıtlarından daha farklı stratejiler geliştirmeye itiyor. Mesela, şunu anlatıyor: 
“Ben 53 yaşındayım, ben aslında bir bakıma dosya peşinde koşmamalıyım, 
ama artık koşmak zorundayım. Ben 10 sene önce bunun böyle olduğunu 
bilmiyordum, çünkü bizde böyle değildi. Bizim üstatlarımızda 20 sene önce 
böyle değildi, ama artık pazar çok daraldı, artık çok fazlasıyla avukat var. 
Dolayısıyla artık bizim de bir şeyler yapmamız lazım, artık sadece bizim 
mesleki yeterliliğimiz, yaşımız, tecrübemiz yeterli değil” diyor. Dolayısıyla 
alana girdikleri zaman aynen sanki böyle bir şey gibi, oyuna yeni dahil olmuş 
ve tecrübesiz bir oyuncu gibi yeri gelince emek vermek zorunda kalıyorlar. 
Halbuki dünyanın hemen hemen her yerindeki o usta ve çırak ilişkisindeki 
beklenen şey artık belli bir yaştan sonra daha rahat etmenizdir. Artık insanlar 
ona dair o stabiliteyi kaybettiler.

Av. Çiğdem DURKAN – Peki, yıkım stratejisi dediğiniz bu mu tam 
olarak?

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Tabii, aslında onun Türkçe karşılığı 
tam yıkım stratejisi şu: Muhafaza stratejistleri sistemin hep devamını ister-
ler. Yani sistem hiç değişmesin isterler. Çünkü onlar oyundadırlar, onların 
tecrübeleri vardır, onların sermayeleri vardır, herkes onları tanıyordur ve o 
sistem aynen o şekilde devam etsin derler. Heretikler, yani yeni oyuna dahil 
olanlar ellerinde bir sermaye olmadığı için kuralları çok daha kolay bozma 
eğilimindedirler. Çünkü yeterli sermayeleri yoktur. Artık bizimkilerin de 
diyorlar ki bu sistem bu şekilde devam etmesin, bir şeyler değişsin. Çünkü 
kötüye doğru bir gidiş var. Buradaki yıkım stratejisini olumsuz anlamda 
düşünmeyin.

Av. Çiğdem DURKAN – Elinize sağlık bu arada, çalışma avukatlar açı-
sından çok açıklayıcı olmuş. Aslında görünürde az kişi gibi görünmesine 
rağmen anladığım kadarıyla güzel sorularla güzel şekilde özetlemişsiniz. Çok 
hızlı bir şekilde çok anlaşılırdı anlattığınız, teşekkürler.
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Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Teşekkür ederim. Yazılı hali 26 sayfa 
tutuyor, eğer okumak isterseniz yayımlanacak.

Av. Çiğdem DURKAN – Var mı, yayımlanacak mı?

Ayça Sümeyra AYKUT SAĞKAN – Bildiri kitabında yayınlanacak.

Meltem AKYOL (Oturum Başkanı) – Sorusu olan var mı? Peki, teşekkür 
ediyoruz ilginiz için, buyurun.

Salondan – Öncelikle bu çalışmanın özel ismini zikretti mi kendisi, ben 
duyamadım. Hani özel ismi varsa onu rica edeceğim kendisinden, ayrıca 
bu sadece primatlar üzerine yoğunlaşmış bir çalışma mı, yoksa daha basit 
olarak nitelendirebileceğimiz belki memeli olmayan canlılarda da bu tür 
eylemler gözlemlenebiliyor mu? Teşekkür ediyorum.

Nazime BEYSAN – Çalışmanın adını zikretmedim, kaçırmadınız. Not-
larımda adının ismini anmadığım için çalışmada onu söyleyemedim, ama 
tam metinde yazacağım. O tam metin bildirim kitapçığında yayınlanacak. 
Çalışma sadece primatlar üzerinde yapılmış durumda, diğer memeliler 
değil, insan türüne en yakın olan onlar olduğu için onlar üstünde çalışılıyor. 
Bir diğer sorun neydi? Özür dilerim, unuttum. Arılar ve karıncalarda belli 
davranışlar gözleniyor, ama bu tarz strateji dediğimiz şeyler memelilerde 
gözleniyor. Antrozooloji çalışma alanı.

Salondan – Beynin büyüklüğü …

Nazime BEYSAN – Beynin büyüklüğünden çok kıvrım, hani küçük bile 
olsa kıvrım, hatta şöyle bir çalışma var: Aslında primatların veya farelerin 
sorunları beyinlerinin çok hızlı büyümesi, insan beyni daha yavaş büyüyor, 
büyüme yavaşladığı için kıvrım sayısı artıyor. Eğer hızlı büyürse, şey olur, 
insan beyni hızlı büyümeye başlarsa zekâ olarak geriye düşmeye başlayacağız.

Kardelen ALTUN – Merhaba, ben araştırma görevlisi Kardelen ALTUN. 
Çok haddim olmayarak çok küçük bir ekleme yapmak istedim soruya, 2012 
yılında yayınlanan Cambridge Bilinç Deklarasyonu belki buna cevap olabilir 
diye düşündüm. Sunumunuz için teşekkür ederim.

Nezahat DEMİRAY – Öğretim üyesiyim, sorum Artuk Hocama ola-
cak. Artuk Hocam, sunuşunuz çok güzeldi ve avukatların kullanabileceği 
bir malzeme olarak, bir hak savunucusu olarak ne olursa olsun Anayasa 
Mahkemesi’ni takip etmesi gerektiği açık, tartışmasız, ama peki, şu bilinç 
de var mı? Sizin buna ilişkin bir gözleminiz var mı? Aslında bizi bu noktaya 
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getiren Avrupa insan hakları mekanizması ve çok genç bir mekanizma ve 
biz tamamıyla içtihat hukukundan oluştuğunu biliyoruz. Yani sözleşmeyi 
hazırlayanların hayal etmediği bir hale geldi bugün sözleşme ve acaba biz 
şeyi verebiliyor muyuz hukukçu olarak, bunun yaşayan bir belge olduğunu, 
yorumun da yaşayıp devamlı gelişeceğini ve bizim hepimizin hak savunu-
culardan tutun da akademikleri, sıradan insanlara kadar bunun bir parçası 
olduğumuz, bu içtihadın, bu gelişin bir parçası olduğu bilincini verebiliyor 
muyuz? Bu genelde gözlemlenebiliyor mu hukukçular ar asında? Teşekkür 
ederim.

M. Artuk ARDIÇOĞLU – Ben teşekkür ediyorum Nezahat Hocama. 
Yok, veremiyoruz. Açıkçası hukuk eğitiminde de bu eksik var. Hani ben 
gene idare hukukuna döneyim, idare hukuku dersinde bu klasik anlatım 
dışına çıkamıyoruz. Büyük bir ihtimalle özel hukukçular da öyle yapıyor. 
Hani kolluğu anlatırken bile ki tam temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir 
alan, hani bu alanı, temel hak ve özgürlükler alanını uygulamasının nerelere 
şamil olabileceğini, ne gibi imkanlar sunduğunu maalesef eksik bırakıyoruz. 
Yani hukuk eğitiminde de böyle, avukatlık pratiğinde de öyle sanırım. Bu 
alan birazcık hani uç bir alanmış gibi gözüküyor. Belki eskiden öyleydi, 
ama gerçekten bu bireysel başvuru bunu değiştirmek durumunda, çünkü 
artık bunun inceleneceği bir merci var ve siz de davanızı oraya götürme, bu 
hukuki çareyi de tüketmek durumundasınız. O zaman hani bunun nasıl 
bağı kurulur, ona ilişkin hani bir fikir geliştirmemiz, anlayış geliştirmemiz 
lazım. Gerçekten bunu kullandıkça nasıl evrim gibi, yani kullanılan organ 
gelişiyor, kullanılmazsa o kuyruklarımız gibi gidiyor. Anayasayı da gitmiş 
bir kuyruk haline getirmemek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Sunucu – Oturumumuz sona ermiştir. Değerli katılımcılarımıza ve siz 
saygıdeğer konuklara teşekkür ederiz. Değerli katılımcılarımıza ve Oturum 
Başkanımıza teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Ankara Barosu Başkanı 
Av. Sayın Erinç Sağkan’ı sahneye davet ediyorum.

Av. Erinç SAĞKAN – Efendim, hemen kısaca ben Oturum Başkanımıza 
ve çok kıymetli konuşmacılarımıza, akademisyenlerimize değerli bilgilerini 
bizlerle paylaştıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu sene Kurultayda 
konuşmacılarımıza plaket takdim etmeme kararı aldık. Onun yerine her 
birinin adına ihtiyacı bulunan Ankara’daki köy okullarına kitap bağışı 
yaptık ve Yenimahalle Belediyesiyle birlikte bu kitap bağışına ilişkin teşek-
kür belgelerimizi kendilerine sunmak istiyoruz. İnsan hakları temalı bir 
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Kurultayda sunum yapan akademisyenlerimizin, hocalarımızın ve değerli 
meslektaşlarımızın plaketin yerine okuma ihtiyacı olan çocuklara kendi 
adlarına ulaştırılan kitaplardan dolayı daha çok mutlu olacaklarına inandık 
ve böyle bir tercihte bulunduk. Ben tekrar hem sizlere, hem değerli konuş-
macılarımıza çok teşekkür ediyorum efendim.
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Katliam Davalarında  
Katılanları Savunmak

Av. Linda Sevinç HOCAOĞULLARI
Ankara Barosu

Öz

Türkiye’nin yakın tarihli toplumsal dava pratikleri arasında katliam dava-
ları ve bu davalarda katılan vekilliği deneyimleri özgün bir yer tutuyor. Bu 
davalarda ilk akla gelen örnekler arasında 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri 
aralığında, Türkiye’nin siyasal sürecine de yön veren Diyarbakır, Suruç ve 
Ankara Katliamlarının davaları, Soma işçi katliamı davası yer alıyor.

Bu davalarda, katliamlarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin ve yarala-
nanların ortak talebi katliamların gerçekleşmesinde devletin sorumluluğunun 
açığa çıkarılması, “bütün” sorumluların yargılanması ve cezalandırılması, 
hakikatin mahkeme kararlarıyla tanınması oldu. Toplumsal mücadelenin 
ve sokağın şiddetle baskılandığı süreçlerde görülen davalar, özellikle 10 
Ekim Ankara Katliamı ve Soma Katliamı davaları, kitlesel dava takipleri 
ve açıklamalarıyla katliamlarla yüzleşmeyi duruşma salonlarından sokağa 
taşıyan birer kanal da yarattı.

İşte bu hedefleri ve adalet mücadelesindeki önemleri nedeniyle katliam 
davalarında katılanlar ve katılan vekilleri bir yandan gerçek anlamda iddia 
makamı yerine geçip katliam gerçeğini çarpıtan iddianameler ile hesaplaşır-
ken, bir yandan şikayetçi iken sanık, katılan vekili iken sanık vekili ve hatta 
sanık olabildi. Devletin sorumluluğunu dile getiren aileler hakkında yapılan 
suç duyuruları ve açılan davalar yargılamaya çizilmek istenilen sınırı gösterdi.

Neredeyse tek bir kamu görevlisine dahi dokunmadan sürdürülen yargı-
lamalar, verilen kararlar, bir anlamda yaşamlarını kaybedenlerin, ailelerinin 
ve yaralananların yaşam hakkının yargı/devlet tarafından güvence altına 
alınmaya değer yurttaşlar olup olmadıklarına dair bir kararı da içerdi.

Tebliğde temel olarak 10 Ekim Ankara Katliamı Davası örneğinden yola 
çıkarak yargının katliam davalarına ve davaların şikayetçilerine yaklaşımı, 
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ailelerin ve katılan vekillerinin dava takip süreçleri ile cezasızlığı engellemeye 
yönelik savunma stratejileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Dava, Hak Savunuculuğu, IŞİD Katli-
amları, Katliam Davaları, Cezasızlık 
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Mahkemeye Erişim Hakkının  
“Hukuk Devleti” Bakımından Önemi

Arş. Gör. Mehmet İNANÇ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Giriş

Bilindiği üzere, mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma için bir ön şart 
niteliğinde olmakla büyük öneme sahiptir. Diğer yandan, bir temel hak 
olma vasfıyla hukuk devleti açısından korunması gereken ayrı bir önemi 
de taşımaktadır. Ancak, bu yararların dışında mahkemeye erişim hakkının 
hukuk devleti açısından başkaca yararlar sağlayıp sağlamadığının da sor-
gulanması mümkündür. Bilhassa, idari yargılamalar bakımından böyle bir 
sorgulamanın yapılması durumunda, olumlu yanıtlar elde edileceği düşü-
nülmektedir. Bunun sebebi, kısaca, idari yargının idari eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluk denetimini gerçekleştirme amacının, hukuk devleti ilke-
sinin yargı denetimine tabi devlet anlayışını egemen kılma amacıyla kesişim 
göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu durumun ne denli önem arzettiğini 
daha iyi anlayabilmek için çalışmamızda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 
içtihatlarından örnekler gösterilmiş sayılı ve bu kararların mahkemeye erişim 
hakkı-hukuk devleti ilişkisi bakımından teorik anlamından bahsedilmiştir. 
Ancak, ilk olarak, çalışmada sıkça kullandığımız iki kavramın sınırlarından 
bahsedilme ihtiyacı hissedilmiştir.

I. HUKUK DEVLETİ VE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI 
TANIMLARI

Hukuk devleti veya mahkemeye erişim hakkı kavramlarının yeterince 
belirgin olduğu ve bu kavramlarla kastedilenin ne olduğunun tarifine ihti-
yaç duyulmadığı zannedilebilir. Ancak, bilhassa, hukuk devleti kavramının 
doktrinde farklı manalar içerebildiği bugün yaygın olarak kabul edilmekte, 
içtihatlarda da bu kavramlar her zaman aynı manada tanımlanmamaktadır. 
Bu sebeplerle, bu çalışmada söz konusu kavramların ne şekilde anlaşıldığının 
da belirtilmesi çok önemlidir.
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A. HUKUK DEVLETİ

Hukuk devleti hiç şüphesiz kanun devleti değildir,[1] kanun devleti kav-
ramını aşar niteliktedir. Bu anlamda kanun devletinden ayrılmaktadır. 
Bu aşamadan sonra hukuk devletinin bir ayrışmaya daha ihtiyacı olduğu 
düşünülebilir. Siyasal bir ideal olma anlamında hukuk devletinden mi yoksa 
hukuki bir ilke olarak hukuk devleti mi? Ancak, hemen belirtmek gerekir 
ki, çalışmamız açısından bunun bir değeri yoktur. Gerek siyasal bir ideal 
olma anlamında[2] hukuk devleti gerekse bir hukuki ilke olma anlamında[3] 
hukuk devletinden bahsediyor olalım, bu anlayışların teorisyenlerinin de 
bizzat ifade ettiği üzere, bağımsız yargı ve uyuşmazlıkların yargı önüne 
taşınabilmesi “hukuk devleti” kavramının içlemine dahildir. Dolayısıyla, bu 
bilgiler ışığında bir hukuk devleti tanımlaması yapılmak istenirse, Anayasa 
Mahkemesinin de bir kararında yapmış olduğu şu tanım yeterli görülebilir: 
“Hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı 
gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir 
hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum 
ve tutumlarından kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, 
Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı deneti-
mine açık olan, yasaların üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı temel 
hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz 
kalacağını bilen devlettir.”[4]

B. MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI

En geniş anlamıyla, kişilerin taraf oldukları uyuşmazlıkların yargılanabil-
mesi için bir yargı organına başvurabilme hakkını ifade eden,[5] mahkemeye 
erişim hakkı, uyuşmazlığın etkili bir şekilde karara bağlanmasını isteyebilmek 
ve kararın uygulanabilmesini isteyebilmek anlamına gelmektedir.[6] Mahkeme 

[1] SABUNCU, Yavuz, Anayasaya Giriş, 15. Bası, Ankara, 2012, s. 84.
[2] Kısaca, liberalizm ve demokrasi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir hukuk devleti anlayışını 

ifade eden bu anlayışla ilgili detaylı bilgi için bkz. HAYEK, Friedrich, The Political 
İdeal Of The Rule Of Law, National Bank of Egypt, Kahire, 1955.

[3] RAZ, Joseph, The Authority Of Law, Oxford University Press, Oxford, 1979, s. 
216-217.

[4] Anayasa Mahkemesi, E.1985/31, K.1986/11, 27.3.1986, AYMKD, S. 22, s.120.
[5] ÖZTÜRK, Burak, Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, 

Yetkin, 2015, s. 74.
[6] AİHM, Honsby v. Yunanistan, B. No: 18357/91, k.t. 19.03.1997, p. 40.
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kararlarını, taraflardan birinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde, uygula-
namaz hale getiren düzenlemeler bulunması veya mahkeme kararlarının 
icrasının herhangi bir şekilde engellenmesi hallerinde, “mahkemeye erişim 
hakkı” da anlamını yitirecektir.[7] Bu bilgiler ışığında mahkemeye erişim 
hakkı kısaca, uyuşmazlıkların yargı organlarının önüne taşınmasını, etkili 
bir şekilde karara bağlanmasını ve bu kararların uygulanmasını isteyebilme 
hakkıdır. Bu tanımımıza göre, kişilerin mahkemeye başvurmasını engelleyen, 
bu yargılama sonucunda nihai karar verilmesini veya mahkeme kararının 
uygulanmasını engelleyen ya da önemli ölçüde anlamsız hale getiren durum-
larda mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği kabul edilebilir.

II. MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI VE HUKUK DEVLETİ İLİŞKİSİ

Mahkemeye erişim hakkı, insan haklarının güvencesi sayılabilen özel 
nitelikli bir haktır. AİHM tarafından, adil yargılanma hakkının bir unsuru 
olarak değerlendirilmiş olan mahkemeye erişim hakkı[8], Anayasamızın 36. 
maddesinde düzenlenmiş bulunan “hak arama hürriyeti” kapsamında bir 
temel hak olma niteliğine de sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerin veya daha 
geniş olarak insan haklarının güvence altına alınması hususunun yukarı-
daki tanımdan da anlaşıldığı üzere hukuk devleti olabilme açısından önemi 
düşünülürse eğer, mahkemeye erişim hakkının da hukuk devleti açısından 
öneminin bir açıdan görünür kılınabileceği düşünülebilir. Ancak, mahkemeye 
erişim hakkının “hukuk devleti” kavramı açısından anlamının bahsedilenle 
sınırlı olup olmadığının değerlendirilmesi de gereklidir. Özellikle, idari 
yargılama hukuku açısından mahkemeye erişim hakkının, insan haklarının 
güvencesi olmanın ötesinde hukuk devleti açısından ayrı bir öneme sahip 
olup olmadığı sorgulanabilir. Bu sebeple aşağıda belirtilen iki yargı kararının 
değerlendirmelerimizi somutlaştırmak adına fayda sağlayacağı düşünülmüş-
tür. Bu kararlardan birisi Anayasa Mahkemesi diğeri ise Danıştay Kararıdır.

[7] Anayasa Mahkemesi, B.No:2012/144, k.t. 02.10.2013, R.G. 15.11.2013-S. 28822.
[8] GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılama”, 

AÜSBFD, C.49, S.1, Ankara, 1994, s. 208.



Mahkemeye Erişim Hakkının  
“Hukuk Devleti” Bakımından Önemi

524 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

A. BİREYSEL BAŞVURU KARARI[9] ÖRNEĞİ

Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirdöven köyü sınırları içinde bulunan vadide 
yapılması planlanan Damla Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) 
Projesi hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi 
(ÇED) ve Planlama Müdürlüğünce ÇED olumlu kararı verilmiştir. Karar, 
Valilik ilan panosunda on gün süreyle ilan edilmiştir. Karardan geç haberdar 
olduklarını belirten başvurucular kararın geri alınması yönünde Bakanlığa 
başvurmuş ancak ret cevabı almıştır. Başvurucular, İdare Mahkemesinde 
yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmıştır. Rize İdare Mahkemesi, 
dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karar 
gerekçesinde; yapılan araştırmalar, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda 
ÇED raporunda taahhüt edilen ve idare tarafından da onaylanan Damla 
HES Projesi’nin faaliyete geçmesinden sonra bırakılacak, hayat suyu mik-
tarının akarsudaki canlı yaşamının sürdürülebilirliği için yeterli düzeyde 
olmadığı, heyelan ve riskli bölgelerin tespit edilmesi, alınacak önlemlerin 
ÇED raporuna eklenmesi belirtilmiştir. Dahası, regülatör inşaatı, çöktürme 
havuzunun inşaatı ve tünellerin açılması sırasında oluşacak hafriyatın sucul 
ekosisteme zarar vermeden nasıl uzaklaştırılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı 
hususunun ayrıntılı bir şekilde ÇED raporunda açıklanması gerekirken 
açıklanmadığı, dolayısıyla raporda eksiklilerin olduğu tespit edilerek ÇED 
olumlu kararının hukuka uygunluk olmadığı ifade edilmiştir. Yani, İdare 
Mahkemesi bu gerekçelerle, ekosisteme ve o yörede yaşayan insanların yaşam 
hakkından çevre hakkına kadar temel haklarını olumsuz etkileyebilecek 
durumlar gözetilmeden çıkarılan ÇED olumlu raporu hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı vermiştir. Ancak, daha sonra İdare Mahkemesi, dava açma 
süresinin başlangıcı olarak ÇED olumlu kararının ilan edildiği tarihin esas 
alınması gerektiği, bu tarihten itibaren altmış gün içinde dava açılması gere-
kirken bu süre geçirildikten sonra davanın açıldığı gerekçesiyle davayı süre 
aşımı nedeniyle 31.07.2012 tarihinde reddetmiştir. Danıştay 14. Dairesi 
temyizen yaptığı inceleme sonucu kararı onanmış, karar düzeltme talebi 
de reddedilmiştir. 20.08.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuruda bulunulmuştur. Başvurucular, ÇED raporunun sadece Valilik 
ilan panosunda asıldığını, ilanı görmelerinin mümkün olmadığını, şir-
ketin köye gelip kullanılan su üzerinde HES yapmaya başlayacaklarını 

[9] Anayasa Mahkemesi, B. No: 2014/14359, K.T. 25.12.2018, R.G., 22.2.2019, 
S.30694.
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bildirmesiyle olaydan haberdar olduklarını, idare tarafından verilen cevap 
üzerine de süresinde dava açtıklarını belirterek, adil yargılanma haklarının 
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Anayasa Mahkemesi, ilk derece yargı yeri olan İdare Mahkemesinin ÇED 
kararının öğrenilmesine ve değerlendirilmesine imkân tanımayan nitelikteki 
Valilik ilan tarihini esas alarak dava açma sürelerini belirlemesine ilişkin 
yorumunun başvurucuların mahkemeye erişim hakkına yönelik katı bir 
yorum olduğu ve bu yorumun başvurucuların mahkemeye erişim hakkını 
kullanmasını aşırı derecede güçleştirdiği tespitinde bulunmuştur. 25.12.2018 
tarihinde Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurucu gerçek 
kişilerin Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma 
hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ve ihlalin 
ortadan kaldırılabilmesi için yeniden yargılama yapılmasına karar vermiştir.

B. DANIŞTAY KARARI[10] ÖRNEĞİ

Davaya konu olayda, uzman Onbaşı olarak görev yapan davacının, 
güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleş-
mesi 27.04.2017 feshedilmiştir. Davacı, bu karara itirazen 28.04.2017, 
01.05.2017, 02.05.2017, 05.05.2017, 09.05.2017, 07.06.2017, 03.08.2017, 
17.08.2017, 31.10.2017, 16.01.2018, 04.02.2018 tarihlerinde BİMER’e 
başvuruda bulunmuştur. Son yaptığı 04.02.2018 tarihli başvurusundan 60 
gün sonra talebinin zımnen reddedildiğini varsayarak 19.03.2018 tarihinde 
İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır. İdare Mahkemesi, “Başbakanlık 
İletişim Merkezi’nin, işlemi tesis eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
üst makamı olmaması sebebiyle başvurunun, 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca işlemeye başlamış olan idari 
dava açma süresini durdurmayacağı”, bu sebeple aynı gün tebliğ edilen söz 
konusu işleme karşı açılacak iptal davasının süresinde kabul edilebilmesi için 
2577 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca tebliğ tarihi olan 27.04.2017 
tarihinden itibaren 60 gün içinde ve son gün olan 26.06.2017 tarihine 
kadar açılması gerektiği, bu tarihin ise Ramazan Bayramı tatiline rastla-
ması sebebiyle, en son, resmi tatilin bitişini izleyen ilk çalışma günü olan 
28.06.2017 tarihine kadar açılması gereken davanın, süresinde açılmadığı 
gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Bu karar karşı yapılan istinaf başvurusu 

[10] Danıştay, 12.D, E.2019/267, K.2019/2375, k.t. 01.04.2019 (Lexpera İçtihat Sistemi, 
Erişim: 13.09.2019).
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sonucunda da Bölge İdare Mahkemesi kararı hukuka uygun bularak, istinaf 
başvurusunu reddetmiştir.

Danıştay 12. Dairesi, temyizen yaptığı inceleme sonucunda, 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesinin hem hak arama özgür-
lüğü ve hukuk devleti ilkesi ile yakından ilgili olması, hem de anayasal 
düzeyde bir hak olan dilekçe hakkının kullanımı ile ilgili olması nedeniyle, 
“Kanun’da açıkça aksi öngörülmediği sürece geniş yorumlanması, idarenin 
yargısal denetimini, kısıtlayıcı, daraltıcı ve en genel anlamda hak arama 
özgürlüğünü sınırlandırmayacak şekilde yorumlanması ve uygulanması” 
gerektiğini belirterek, BİMER’e yapılan başvurunun İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru olduğunun kabulü 
gerektiği, bu kapsamda davacının dava açma süresi içinde yaptığı 28.04.2017 
tarihli başvurusunun dava açma süresini durduracağı ancak, isteğin reddi 
veya reddedilmiş sayılması üzerine dava açma süresinin yeniden işlemeye 
başlayacağı ve bu nedenle davacının sonuncu başvurusu da dahil BİMER’e 
ilk başvurusundan sonra yaptığı diğer başvurularının süreyi durdurma 
yönünde bir etkisi olmadığı gerekçesiyle kararı süresinde açılmadığına karar 
verilen dava hakkında onama kararı vermiştir. Bu belirtilenlerin ötesinde, bu 
kararda Danıştay, konumuz için önemli bir tespitte bulunmakla başlamış-
tır: “Hukuk devleti idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına 
uygunluğunun ödün verilmez bir ilke olarak benimsendiği bir devlet türüdür. 
İdarenin, özellikle işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ise asıl 
olarak idari yargıda açılan iptal davaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
İdarelerin tesis ettiği işlemler yönünden hukuka bağlılığının sağlanmasına 
işlerlik kazandıran iptal davaları ise, temelde kendisi de hem bir Anayasal 
hak ve özgürlük, hem de diğer temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasında 
etkin bir güvence olan hak arama özgürlüğünün kullanımı olan dava açma 
hakkı ile de ilgilidir.”

C. DEĞERLENDİRME

Bazı usul kurallarının davacı aleyhine katı yorumlanması sonucunda, idari 
uyuşmazlıkların yargı mercileri önüne getirilememesi veya esasının bağımsız 
yargı organlarının denetimine tabi tutulamaması söz konusu olabilmektedir. 
Örnek olarak yukarıda sunduğumuz, bireysel başvuru kararında görüldüğü 
üzere, çevre hakkı, sağlık hakkı ve yaşam hakkını etkileyebilecek öneme 
sahip bir ÇED raporunun Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararı 
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sonucuna kadar varlığını sürdürebilmesi mahkemeye erişim hakkını ihlal 
eden bu katı yorumun sonucudur. Üstelik, idare mahkemesinin yürütmeyi 
durdurma kararının gerekçesinde gösterdiği açık hukuka aykırılıklara rağmen, 
31.07.2012 tarihinde süre koşuluna uymaması sebebiyle reddedilen bir 
kararın o tarihten, yeniden yargılama kararının çıktığı 25.12.2018 tarihine 
kadar altı seneden fazla yürürlükte olması; mahkemeye erişim hakkının 
temel hak ve hürriyetleri korumada ve adil yargılanmayı güvence altına 
almak adına her derece yargı yeri tarafından dikkate alınmasının ne denli 
öneme sahip olduğunu göstermek adına güzel bir örnek teşkil etmektedir. 
Ancak, bu noktada, mahkemeye erişim hakkının hukuk devleti açısından 
öneminin yalnızca bir yönü görünür olmaktadır. Yani, yargı mercilerinin 
davanın esasını denetlememesi sonucunda, Anayasanın 125. maddesinin 
ve aynı zamanda hukuk devletinin gereği olarak, idarenin her türlü eylem 
ve işlemine karşı yargı yolunu açık tutan hükmünün[11] gerçekleştirmek 
istediği amaca aykırı bir durumun vuku bulduğu düşünüldüğünde, mah-
kemeye erişim hakkının, ÇED olumlu işlemi gibi pek çok kişiyi ve doğal 
yaşamı etkileyebilecek önemli bir kararın denetimi önüne geçen “süre” 
koşulu gibi usul kurallarının katı yorumunun engellerini aşma hususunda 
hukuk devleti ilkesine özel bir katkı sağladığı açıkça görülebilmektedir. 
Zira bu yarar, Danıştay 12. Dairesinin yukarıda örnek olarak sunduğumuz 
kararının gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Mahkemeye erişim hakkı 
lehine kararın gerekçesinde yer alan güçlü ifadelerle, BİMER’in üst makam 
sayılabileceği kabul edilerek buraya yapılan başvurunun dava açma süresini 
durdurduğunun kabulü mümkün görülmüşse de, dava konusu idari işlemin 
idari yargı mercilerince denetlenmesi önündeki “süre engeli” aşılamamıştır.

Görünen o ki, her ne kadar, bir insan hakkı olarak ve adil yargılanma 
hakkının ön koşulu olarak mahkemeye erişim hakkından bahsediliyor olsa 
da bu hakkın, hukuk devletini, güçler aykırılığı ilkesini ve idarenin yargısal 
denetimini gerçekleştirmek bakımından işlevi ortadadır. Hatta, mahkemeye 
erişim hakkının, yargı denetiminin önünü açmakla, hukuk devletinin tanı-
mında yer alan başka bir unsur olan “…anayasa ve hukukun üstün kural-
larıyla kendini bağlı” devletin gerçekleşmesini de sağladığı düşünülebilir. 
Zira, Danıştay’ın eski tarihli bir kararında da ifade edildiği üzere “bütün 

[11] Bu hüküm bize açıkça Anayasanın idari uyuşmazlıklar için mahkemeye erişim hakkını 
tanıdığını gösterir. Bkz. ÖZTÜRK, a.g.e., s.79.
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idari tasarrufların kazai murakebeye tabi tutulması hukuka bağlı devlet 
prensibinin en mütebariz ve karakteristik vasfı icabından”dır.[12]

SONUÇ

Görüldüğü üzere, mahkemeye erişim hakkı, gerek temel hak ve hürri-
yetlerin korunması, gerek idarenin yargısal denetiminin önünün açılması 
gerekse hukuka bağlı devlet prensibinin gerçekleşmesi gibi hukuk devleti 
olabilmenin koşullarının gerçekleşmesine destek olan bir insan hakkıdır. 
Buna rağmen, bu hakkın hukuk devleti açısından çok yönlü yararının bazen 
Danıştay tarafından göz ardı edildiği görülmektedir. Bu hatalı yaklaşımın, 
mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğinden bahisle Anayasa Mahkemesinin 
yeniden yargılanmaya hükmetmesi sonucunda idari yargı mercilerinin bu 
uyuşmazlıkları uzunca bir süre geçtikten sonra tekrar denetleme imkanı 
söz konusu olmaktadır. Bu olumsuzluklara rağmen, yakın zamanda ver-
diği kararlarında “mahkemeye erişim hakkı” lehine yorumlar geliştirdiğine 
tanık olduğumuz ve idarenin yargısal denetiminin önünü kapatan engelleri 
kaldırmada geçmişte pek çok başarı sağlamış Danıştay’ın idarenin yargısal 
denetimini kolaylaştıracak imkanlardan yararlanmayı sürdüreceğine ina-
nışın sürmemesi için bir sebep yoktur. Bu idari yargının varlık nedeni[13] 
ve işlevi[14] ile ilgilidir. Danıştay Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren asli 
görevi idareyi denetlemek olan bir idari yargı mercii olmuştur.[15]

[12] D.D.D.G.K., E.49/320 ,K.50/128 , Danıştay Kararlar Dergisi, S.50-53, s.118.
[13] Bkz. GÜNDAY, Metin, “idari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları”, 

Anayasa Yargısı Dergisi, C.14. Ankara, 1997, s. 347.
[14] Bkz. AKYILMAZ, B., SEZGİNER, M., KAYA, C., Türk İdari Yargılama Hukuku, 

1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018, s. 6-7. 
[15] TEKİNSOY, M. Ayhan, İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, 

1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2013, s. 34-35. 
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Öz

Uluslararası teamül hukuku (customary international law) ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı” 
ile yakından alakalı bir kavram olan “adalete erişim” (access to justice) klasik 
anlamda bireylerin mahkemeye erişiminin ve hukuki temsilinin önünde 
yer alan engellerin kaldırılması olarak ifade edilmektedir. Adalete erişim 
en başta bireylerin uğradıkları haksızlığın giderilmesi için resmi veya gayri-
resmi kurumlar nezdinde adaleti arama hakkına ve imkanına sahip olması 
şeklinde anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
raporlarına göre de, özellikle dezavantajlı bireylerin, karşısında kendilerini 
yabancı hissettikleri, uğradıkları haksızlığı giderebileceğine olan inançlarının 
olmadığı, aşırı masraflı, yavaş veya etkisiz bir yargı sistemi söz konusu ise 
adalete erişim hakkından bahsedilemez. Bu anlamda adalete erişim hakkının 
gerçekleştirilmesinde insan hakları aktivizminin de önemi büyüktür. Bu 
aktivizme katkıda bulunabilecekler kamu denetçiliği (ombudsman) veya 
insan hakları kurumları olabileceği gibi sivil toplum kuruluşları veya barolar 
da olabilmektedir. Son yıllarda insan hakları aktivizminin en yoğun olduğu 
sivil toplum alanlardan biri ise başta Twitter olmak üzere sosyal medya 
mecralarıdır. Bu anlamda kendisine veya başkasına ait herhangi bir insan 
hakkının ihlal edildiğini düşünen bireyler Twitter gibi mecralarda çok hızlı 
bir şekilde gündem oluşturabilmekte ve ilgili adalet kurumlarının dikkatini 
mevcut haksızlığa çekerek adaletin sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. 
Adalet talebinin dile getirildiği mevzuların başında kadın cinayetleri, taciz 
veya şiddet, çocuk istismarı, şüpheli veya faili meçhul cinayetler gelmektedir. 
Twitter’da gündem olduktan sonra adalet hizmetlerinin hızlandığı, kişilerin 
Avukatlık hizmetlerine erişim imkanı bulduğu veya haksızlığın doğrudan 
ortadan kaldırıldığı birçok örnek mevcuttur. Yargısal yolların tıkandığını 
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düşünen insan hakları aktivistleri herhangi bir haksızlığı Twitter’a taşıyarak 
adalete erişmek istemektedir. Bu çalışma öncelikle uluslararası hukuk ve insan 
hakları perspektifinden adalete erişim hakkının kapsamını ele almayı, daha 
sonrasında ise Twitter özelinde adalete erişim hakkının gerçekleştirilmesinde 
sosyal medyada yürütülen insan hakları aktivizminin rolünü irdelemeyi 
amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adalete Erişim Hakkı, Uluslararası Hukuk, İnsan 
Hakları, Twitter, İnsan Hakları Aktivizmi

Role Of Twitter And Human Rights Activism In 
Realisation Of The Right Of Access To Justice

Abstract

The concept of ‘access to justice’, which is closely related to ‘the right to 
fair trial’ regulated under both the customary international law and Article 
6 of the European Convention on Human Rights, stands for, in classical 
terms, elimination of the obstacles to individuals’ access to courts and legal 
representation. Access to justice is interpreted as having the right and oppor-
tunity to seek justice in the presence of official and unofficial institutions. 
As per the reports of United Nations Development Programme (UNDP), 
access to justice cannot be claimed to be in place if such an unaffordable, 
slow and ineffective legal system exists that particularly disadvantaged 
individuals feel alienated and do not have any faith in redress of the injus-
tices they suffer from. In this sense, human rights activism also bears high 
significance in terms of realisation of the right to access justice. This activ-
ism can be supported and fostered by either the ombudsman and human 
rights institutions or non-governmental organisations and bar associations. 
One of te civil society channels intensely used for human rights activism is 
the means of social media, particularly Twitter. To this end, the individu-
als, who are convinced that either they or any other persons suffer from 
violation of a human right, create an agenda on any channels like Twitter 
very quickly and thus help justice to be realised and ensured by drawing 
attention of the judicial institutions to the current injustice. The pressing 
topics for which Justice is sought after are murdering of women, sexual 
assault, rape, violence, child abuse, doubted or unsolved murders. A lot of 



Dr. Ali Osman KARAOĞLU

531Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

examples can be found, through which justice services have been expedited 
or persons have managed to access the lawyer services or the injustices have 
been directly elimininated after the relevant cases have been revealed and 
put on the agenda of Twitter. In this respect, Twitter functions as an online 
meeting and demonstration area. Human rights activists who are in the 
opinion that legal remedies are blocked, desire to access justice by exposing 
the case of injustice on Twitter. This study primarily aims to describe the 
scope of the right to access justice from the aspects of international law and 
human rights perspective and furthermore examine the role of human rights 
activism carried on social media, Twitter in particular, with an attempt to 
realise the right to access justice.

Keywords: Right of Access to Justice, International Law, Human Rights, 
Twitter, Human Rights Activism

1. Giriş

Uluslararası hukuk alanında 1945 sonrası gözlemlenen en önemli geliş-
melerden bir tanesi bireylerin korunmasına ilişkin gelişmelerin uluslararası 
hukukun ana gündem maddesi haline gelmesidir. Bu anlamda akdedilen 
uluslararası insan hakları andlaşmalarının çok büyük kısmı 1945 sonrasına 
aittir. İnsan hakları hukuku çift yönlü bir hukuk dalıdır. Uluslararası and-
laşmalar akdetmek yeterli olmaz, aynı zamanda bu andlaşmaların iç hukuk 
tarafından da hayata geçirilmesi gerekir. Son yıllarda sosyal medyanın en 
etkin mecralarından biri olan Twitter insan hakları hukukunu ilgilendiren 
sorunlar için bir çözüm arama mekanizmasına dönüştü. Twitter’da oluş-
turulan gündemler bir nevi insan hakları aktivizmine yol açmakta ve çok 
geniş bir yelpazede yer alan çeşitli hak ihlallerine çözüm aramak için resmi 
makamlar harekete geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum da uluslararası 
hukukta sıkça tartışılan “adalete erişim hakkı”nı (right of access to justice) 
yeniden gündeme getirmiştir. Klasik anlamda adalet hizmetlerine erişimin 
önündeki engellerin kaldırılmasını konu alan adalete erişim hakkı günü-
müzde artık adalet mekanizmasının harekete geçirilmesini de kapsamına 
almaktadır.

Esasen her iki durum da Twitter gibi mecralarda yürütülen insan hakları 
aktivizminin gündeminde yer almaktadır. İnsanlar bazı durumlarda adaletin 
yavaş işlemesinden, bazı durumlarda adalet mekanizmalarına erişeme-
mekten, bazı durumlarda ise mevcut veya getirilmesi düşünülen bir yasal 
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düzenlemeden şikayet etmektedir. Hatta trafikte veya sosyal hayatın içeri-
sinde görülen hukuk ihlalleri olağan yollardan değil fakat Twitter üzerinden 
resmi makamlara ihbar edilmekte, daha hızlı ve etkin bir netice alınacağına 
güvenilmektedir. Twitter gündemlerinin neticesinde çeşitli hak mahrumi-
yetleri giderilmekte veya resmi makamlarca bazı önlemler alınmaktadır. 
Twitter özelinde görülen bu fenomen birtakım soruları da beraberinde 
getirmektedir: adalete erişim hakkının hayata geçirilmesi ancak toplumsal 
tepki yoluyla mı mümkündür yoksa adalete erişim hakkının hayata geçiril-
mesi devletler üzerinde bir uluslararası hukuk yükümlülüğü müdür? Twitter 
kamusal alan mı? İnsanlar Twitter’da bir araya gelerek bir nevi toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkını mı kullanmaktadır? Twitter sadece teknolojinin 
getirdiği yeni bir ifade biçimi ve esasen daha önce yazılı basının veya imza 
toplama eylemlerinin yaptığı işi yüklenen bir mecra mı? Çalışmamız bu 
ve benzer soruların cevabını aramak üzere öncelikle günümüzde adalete 
erişim hakkının kapsamını ve daha sonrasında ise bu hakkın insan hakları 
aktivizmi yoluyla Twitter üzerinden hayata geçirilmesini inceleyecektir. Bu 
anlamda Twitter’da gündem olmuş ve çeşitli neticeler doğurmuş olan olaylar 
da örnek olarak ele alınacaktır.

2. Uluslararası Hukuk ve Adalete Erişim Hakkı

Uluslararası hukuk açısından adalete erişim hakkı birçok veçheye sahip-
tir. En basit manasıyla adalete erişim herhangi bir iddiayı mahkeme önüne 
getirme imkanını ifade eder. Geniş manasıyla adalete erişim mahkemelere 
getirilen iddiaların adalet çerçevesi içerisinde görülmesini ifade eder ki bu 
durum da adalet hizmetinde belirli bir standardın olmasını gerektirir. En 
dar manasıyla adalete erişim muhtaç kimselerin adalete erişiminin önün-
deki engellerin kaldırılması olarak anlaşılır ki bu durumun en bariz örneği 
mahkeme masraflarının azaltılması ve avukat ile temsil imkanıdır.[1] Adalete 
erişim hakkı herkesin eşit bir şekilde hukuki korumadan istifade etmesini 
temin eder.

Uluslararası hukukta adalete erişim hakkı öncelikle yabancılara muame-
leden kaynaklanan minimum standartlardan türemiştir. Buna göre devletler 
yabancılar ile vatandaşlar arasında ayrım yaptığı zaman eğer bu ayrımı haklı 

[1] Francioni, F. (2007). The Rights of Access to Justice under Customary International 
Law. In Francioni, F. (ed). Access to Justice as a Human Right. Oxford University 
Press, s.64-65.
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gösterebilecek bir gerekçe yok ise (örneğin kamu hizmetlerine girme, seçme 
ve seçilme hakkı gibi) bu durum devletlerin uluslararası sorumluluğunu 
doğurur.[2] Bu anlamda adalete erişim hakkının bir nevi tersi olarak aynı 
amaca hizmet eden adaletten imtina yasağı (denial of justice) da uluslararası 
teamül hukukunda yerleşik hale gelmiştir. Bu anlamda yabancılara karşı 
muamele uluslararası sorumluluk hukukunun bir parçası olan diplomatik 
himaye yolunun konusu haline gelmiştir. Buna göre bir yabancı, herhangi 
bir devlet tarafından adalete erişiminin engellendiği gerekçesiyle diploma-
tik himaye talep edebilir. Diplomatik himaye Mavrommatis kararında da 
belirtildiği üzere devletlerin yetkisinde olup yabancının iddiasını yüklenerek 
aslında devlet kendi hakkını ileri sürmektedir.[3] Daha açık ifadeyle yaban-
cıya verilen zarar aynı zamanda yabancının uyrukluk devletine de verilmiş 
kabul edilir. Diplomatik himaye için de, insan hakları hukukuna benzer 
şekilde, öncelikle ilgili devletin iç hukuk yollarını tüketmek gerekmekte-
dir. Diplomatik himaye bu anlamda uluslararası insan hakları hukukunun 
gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.[4] Diplomatik himaye mekanizması 
ile hakkını devlet eliyle alan birey insan hakları hukukunun gelişmesi ile 
birlikte doğrudan devleti dava etme imkanına kavuşmuştur. Ayrıca insan 
hakları hukuku mekanizmalarına başvuru imkanı açısından da vatandaş 
veya yabancı arasında bir fark bulunmamaktadır.

Uluslararası insan hakları belgeleri ve sözleşmelerinde adalete erişim 
hakkı ayrı bir hak olarak değil fakat adil yargılanma hakkı veya etkili baş-
vuru hakkı gibi klasik hakların içerisinde düzenlenmektedir. Bu anlamda 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB-UDHR) 8. maddesinde 
“her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan temel haklara aykırı 
muamelelere karşı etkili netice verecek şekilde milli mahkemelere müra-
caat hakkı vardır” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.[5] Uluslararası 
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (UMSHS-ICCPR) 2/3 maddesi 

[2] Dugar, J. (2011). International Law: A South African Perspective. Juta Ltd. 
Publications, s.281.

[3] Mavrommatis Palestine Concessions Case (Greece v. Great Britain), Jurisdiction, PCIJ 
Rep Series A, No 2, s.12.

[4] Vermeer-Künzli, A. (2013). Diplomatic Protection as a Source of Human Rights 
Law. In Shelton, D. (ed). The Oxford Handbook of International Human Rights 
Law, Oxford University Press, s.250.

[5] İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, m.8. http://www.un.org.tr/humanrights/images/
pdf/1-insan-haklari-evrensel-beyannamesi.pdf (erişim tarihi: 06.11.2019).
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ise daha kapsamlı bir düzenleme içermektedir. Buna göre “Bu Sözleşme’ye 
Taraf her Devlet: (a) Bu Sözleşme ile tanınan hakları ve özgürlükleri ihlal 
edilmiş olan her şahsın, bu ihlal resmi sıfatla görev yapan kişiler tarafından 
gerçekleştirilmiş olsa bile, etkin şekilde telafi edilmesini güvence altına 
almakla; (b) Böyle bir telafi talebinde bulunan herkesin haklarının yetkili 
yargı, yürütme ya da yasama organlarınca ya da Devletin yasal sisteminde 
öngörülen başka bir yetkili organ tarafından karara bağlanmasını ve yargısal 
telafi olanaklarının sağlanmasını güvence altına almakla; (c) Bu hukuki yol-
lardan sağlanan kararların yetkili organlarca uygulanmasını güvence altına 
almakla yükümlüdür”. Ayrıca sözleşmenin 9/4 maddesi ‘mahkemeye erişim 
hakkından’ bahsederken 14/1. maddesi de ‘adil ve kamuya açık dinlenilme 
hakkından’ bahsetmektedir.[6]

Öte yandan Türkiye’nin de taraf olduğu ve en etkin insan hakları koruma 
mekanizmasına sahip olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS-ECHR) 
de doğrudan adalete erişim hakkından söz etmemekte ve fakat adil yar-
gılanma hakkı veya etkili başvuru hakkını düzenlemektedir. Söz konusu 
haklar adalete erişim hakkını da düzenleme altına almaktadır. AİHS’in adil 
yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin 1. fıkrası “Herkes davasının, 
medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda 
kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla 
kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak 
ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir” şeklinde bir 
ibare içermektedir. Ayrıca sözleşmenin etkili başvuru hakkını düzenleyen 
13. maddesi de “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal 
edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler 
tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola 
başvurma hakkına sahiptir” şeklindedir.[7]

Adalete erişim hakkı AİHM tarafından adil yargılanma hakkı kapsamında 
ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Bu anlamda en önemli kararlardan 
biri olan Golder v. UK kararında mahkum olan kimsenin avukata başvuru 
hakkının kısıtlanması üzerine Mahkeme sözleşmenin 6/1 maddesinde yer 

[6] Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, m.2/3, 9/4 ve 14/1. http://www.
un.org.tr/humanrights/images/pdf/3-MedeniVeSiyasiHaklaraIliskinSozlesme.pdf 
(erişim tarihi: 06.11.2019).

[7] Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, m.6/1 ve 13. https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_TUR.pdf (erişim tarihi: 06.11.2019).
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alan adalete ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.[8] 
Bu anlamda AİHM adaletten imtina yasağının (denial of justice) öncelikle 
adalete erişim hakkını kapsadığını belirtmiş ve sözleşmenin 6/1. maddesini 
uluslararası hukukun genel ilkeleri çerçevesinde yorumlamıştır. Mahkemeye 
göre Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 31/3-c maddesi uluslara-
rası hukukun ilgili herhangi bir kuralının da somut olayda dikkate alınması 
gerektiğini belirtmektedir. Bu somut kurallardan biri de Uluslararası Adalet 
Divanı Statüsü’nün 38/1-c maddesinde geçen hukukun genel ilkelerinden 
bir tanesi sayılan ve evrensel olarak kabul edilen “adaletten imtina yasağı”dır. 
Ancak adaletten imtina yasağını sadece mevcut mahkemeye yapılmış baş-
vurularda prosedürel garantiler olarak görmek eksik bir değerlendirme olur. 
Bu anlamda bu yasağın öncelikle mahkemeye erişim hakkını garanti altına 
aldığının altını çizmek gerekmektedir.[9]

Görüldüğü üzere AİHM esasen adalet mekanizmalarına erişim hakkının 
uluslararası hukukta yer alan yerleşik bir kural olduğunu vurgulamıştır. Bu 
anlamda kuralın teamül hukuku kuralı veya hukukun genel ilkesi olarak 
tavsif edilmesi bağlayıcılığını etkileyen bir durum arz etmemektedir. Zira 
her iki durumda da uluslararası hukukun birincil kaynakları arasında yer 
almaktadır. Adalete ve mahkemeye erişim hakkı birçok AİHM kararında 
çeşitli somut olaylar çerçevesinde değerlendirilmiştir.[10] Ancak Golder 
kararında da Mahkemenin vurguladığı üzere konumuz açısından önemli 
olan kişilerin adalete ve adalet mekanizmalarına erişebilmesinin önündeki 
engellerin kaldırılmasıdır. Bu anlamda Twitter’da yürütülen insan hakları 
aktivizmi esasen kişilerin adaletten kaçmasını engellemeyi veya adalete 
erişemeyen kimselerin adalet mekanizmalarına hızlı bir şekilde erişebilme-
sini amaçlamaktadır. Bu anlamda çeşitli olayları incelemek konuyu daha 
anlaşılır kılacaktır.

[8] Gerards, J. H. & Glas, L. R. (2017). Access to Justice in the European Convention 
on Human Rights System. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol.35/1, s.15.

[9] Golder v. United Kingdom, Application no. 4451/70, Judgment, 21 February 1975, 
parag.35.

[10] Bakınız: Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Council of 
Europe, s.15-17. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.
pdf (erişim tarihi: 06.11.2019).
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3. Twitter ve İnsan Hakları Aktivizmi

Yirminci yüzyılın bir fenomeni olarak insan hakları aktivizmi kavramı 
1990’lı yıllardan sonra hem ulusal hem de uluslararası alanda daha sık tartı-
şılmaya başlanmıştır. Esasen kavramın ortaya çıkmasında sivil itaatsizlik adı 
verilen politik eylemlerin etkisi olduğu yadsınamaz. Daha açık ifadeyle ilk 
insan hakları aktivizminin ortaya çıkması çoğunlukla sivil itaatsizlik eylemleri 
neticesinde mümkün olmuştur. Zira sivil itaatsizlik eylemlerinin ortaya çık-
tığı zamanlarda toplumlar insan hakları kavramına çok vakıf değildi. Henry 
David Thoreau veya Gandhi’nin ortaya koyduğu sivil itaatsizlik pratiği esas 
itibariyle haksız olduğu düşünülen pozitif hukuk kurallarına karşı şiddet 
kullanılmadan pasif bir direnişi öngörmekteydi.[11] Hatta Martin Luther 
King’in başını çektiği Sivil Haklar Hareketinin eylemleri de, Rosa Parks ve 
Montgomery otobüs olayında olduğu gibi, bazı durumlarda pozitif hukuku 
ihlal anlamı taşıyabilmekteydi.[12]

Günümüzde insan hakları aktivizmi hukuki sınırlar içerisinde kalarak 
yürütülen toplumsal veya bireysel haksızlıklara dikkat çekmek şeklinde 
anlaşılmaktadır. Bazı yazarlar ise insan hakları aktivizmini bir tür insan 
hakları misyonerliği şeklinde tanımlamaktadırlar. Bu yazarlara göre huku-
kun inceleme alanlarından biri olan insan hakları hukukundan hukuk dışı 
amaçlar da beklenmekte ve misyoner hukukçuların yetiştirilmesi hedeflen-
mektedir. Bu anlamda insan hakları hakkında “sivil din” tartışmaları da söz 
konusu olmaktadır.[13] İnsan hakları aktivizmi hakkında tartışmalar yazarlar 
arasında sürmekle birlikte toplumun geniş kitleleri arasında bilinçli veya 
bilinçsiz bir şekilde insan hakları aktivizminin yaygın olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu anlamda Twitter’da birtakım gündem oluşturma çabaları 
bilinçli bir organizasyonun ürünü olabilmekte ve konuya diğer kişilerin de 
katılımı sağlanabilmektedir. Bazı durumlarda ise kişiler gördüğü bir haksızlığı 
belgelemekte ve Twitter’a yüklemekte, diğer insanlar yaşanan haksızlığın 
yayılmasını ve faillerin cezalandırılmasını hızlandırmaktadır. Hatta Arap 
Baharı veya Wall Street olaylarında olduğu gibi artık toplumsal eylemler 
sosyal medya mecraları üzerinden organize edilebilmektedir. Bu anlamda 

[11] Kırlı, Ö. (2015). Sivil İtaatsizlik ve Henry David Thoreau. Akademik Bakış Dergisi, 
Sayı 48, 2015, s.445 vd.

[12] Morris, A. D. (1999). A Retrospective on the Civil Rights Movement: Political and 
Intellectual Landmarks Annual Review of Sociology, Vol. 25, s.535.

[13] Gözler, K. (2017). İnsan Hakları Hukuku. Ekin Yayıncılık, s.58-59.
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bazı yazarlarca bir dijital aktivizmin varlığından söz edilmektedir.[14] Öte 
yandan bilinçli bir şekilde aktivizme katılan insan hakları aktivistleri çeşitli 
olumsuzluklar ve engellerle de karşılaşabilmektedir. Bu anlamda BM Genel 
Kurulu’nda “insan hakları savunuculuğuna dair bir bildiri” kabul edilerek 
çeşitli uluslararası ilkeler oluşturulmuştur.[15]

Adalete erişim hakkı ile bağlantılı bir şekilde Twitter’da yürütülen insan 
hakları aktivizminin en önemli boyutu adalet mekanizmasının işleyişini 
hızlandırması veya etkilemesidir. Ancak iki hususu belirtmek isteriz; birincisi 
Twitter’da yer alan her bilgi veya her kampanya adalete hizmet etmemekte 
bazı durumlarda dezenformasyona veya kişilerin itibarının haksız bir şekilde 
zedelenmesine de yol açmaktadır. Bu nedenle aşağıda bahsedeceğimiz olay-
ların haklılık veya haksızlığını değerlendirmek yargının işidir. Toplumsal 
algı hukuki durumdan farklı olabilmektedir. Bu açıdan yargıya telkinden 
imtina etmek ve sadece Twitter’da adalet arayışı temasına konu olmuş olgu-
lardan bahsetmek istemekteyiz. İkincisi Twitter’da görülen adalet arayışı 
teması diğer ülkelerde de görülen bir fenomen olmakla birlikte konunun 
genişliğine binaen Türkiye’de gündem olduğuna şahit olduğumuz olaylar 
üzerinde duracağız. Bu anlamda ilk örnek olarak Rabia Naz Vatan olayı 
zikredilebilir. 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli bir şekilde ölmesi 
üzerine yürütülen soruşturmaların etkin bir şekilde gerçekleştirilmediği 
Twitter’da defalarca gündem olmuş ve insan hakları örgütlerinden sıradan 
vatandaşlara kadar binlerce kişi Rabia Naz’ın ölümünün üstündeki sır 
perdesinin aralanması için resmi kurumların özenli davranması gerektiğini 
dile getirmiştir. Bu anlamda Twitter’da yürütülen insan hakları aktivizmi 
sonuç doğurmuş ve TBMM bünyesinde “Rabia Naz Vatan Başta Olmak 
Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu” faaliyete geçirilmiştir.[16] Esasen Rabia Naz’ın gündem olması 

[14] Turhan, D. G. (2017). Dijital Aktivizm. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 26, s.38.

[15] Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs 
of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms. UNGA, A/RES/53/144, 8 March 1999, s.2-8. https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf (erişim 
tarihi: 07.11.2019).

[16] Bakınız: https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.
aciklama?p1=147585 (erişim tarihi: 07.11.2019).
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mevcut adalet mekanizmalarının etkinliğini sorgulamakla kalmamış, yeni 
bir mekanizmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum yeni bir şey 
değildir. Basına gazetelerin hakim olduğu dönemlerde de bu tür olayların 
medyada yer alması resmi makamları harekete geçirebilmekteydi. Nitekim 
AİHM de basının toplumsal olayların tartışıldığı ve eleştirildiği bir mecra 
işlevi gördüğünü kararlarında ifade etmiştir.[17] Bugün bu etkinliği sosyal 
medya ve özellikle Twitter üstlenmiştir.

Twitter’da yaratılan gündem bazı durumlarda neticenin sebebi değil 
sadece ihbar anlamı taşımaktadır. Bu tip durumlarda genelde hadise Twitter 
üzerinden emniyet birimlerine ihbar edilmekte ve adalet mekanizmalarına 
ihbarda bulunularak yardımcı olunmaktadır. Bu duruma Baklavacı Kardeşler, 
Emine Bulut, Özgecan Aslan, Şule Çet, Gülay Mübarek ve benzeri taciz/
cinayet olayları örnek verilebilir. Baklavacı Kardeşler olayı olarak bilinen 
hadise trafikte hamile bir kadının olduğu arabaya verilen zarar ile ilgilidir. 
Mağdurlarca Twitter’a yüklenen videoda 2 kişi trafikte yol vermediği gerek-
çesiyle bir arabanın önünü kesmiş ve şahıslardan bir tanesi arabanın üzerine 
çıkarak zarar vermeye çalışmıştır. Video emniyet birimlerinin Twitter hesap-
larına da bildirilmiştir. Videonun Twitter’da yayılması ve gündem olması 
neticesinde mevzubahis şahıslar polis tarafından bulunarak adli birimlere sevk 
edilmiştir. Emine Bulut olayında ise bir kadın cinayeti olayın şahitlerinden 
biri tarafından kaydedilerek Twitter’a yüklenmiştir. Yüklenen videoda Emine 
Bulut eski eşi tarafından boğazından bıçaklanmış bir şekilde can çekişmekte 
ve yardım istemektedir. Olay Twitter’da hızlı bir şekilde gündem olmuş ve 
fail kısa süre içerisinde yakalanarak adli birimlere sevk edilmiştir. Benzer bir 
durum Özgecan Aslan cinayetinde de söz konusu olmuştur.

Esasen suça ilişkin olaylar hakkında kendiliğinden bir insan hakları akti-
vizmi cereyan etmekte bu durum suçun yetkili makamlara hızlı bir şekilde 
ihbar edilmesini temin etmektedir. Bu anlamda oluşan aktivizmin adalet 
mekanizmasını ve adalete erişimi sadece hızlandırdığı söylenebilir. Özellikle 
taciz veya tecavüz olaylarında meselenin Twitter’a taşınması toplumda bir 
infial yaratmakta ve kısa süre içerisinde mağdurların kadın dernekleri ve yar-
dım etmek isteyen avukatlar ile tanışmasına önayak olmaktadır. Bu anlamda 
Gülay Mübarek’in maruz kaldığı tehdit ve taciz olayını Twitter’a taşıması 
benzer bir etki yaratmıştır. Hatta Ankara’da bir plazadan düşerek hayatını 

[17] Thorgeirson v. Iceland, Application no. 13778/88, Judgment, 25 June 1992, 
parag.63-70.
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kaybeden ve cinayet şüphesi bulunan Şule Çet olayında olduğu gibi ifadesi 
alınarak bırakılan şüpheliler Twitter’da oluşan toplumsal tepki sonrasında 
tekrar yakalanabilmektedir. Esasen yargı mensuplarının sosyal medyanın 
etkisiyle karar vermesi bazı durumlarda olumlu sonuca götürebilirken bazen 
de negatif bir etki yaratabilir. Bu anlamda yargı mensuplarına (ABD’de jüri 
üyeleri de dahil) Twitter kullanımının kısıtlanması dahi tartışılmaktadır.[18]

Twitter’ın toplumsal meselelerin ve adaletin tartışıldığı bir forum olup 
olmadığı da son yıllarda tartışma konusudur. Bu anlamda Twitter’ın siber 
bir kamusal alan olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen yazarlar vardır.[19] 
Hatta Twitter adeta bireylerin Bu anlamda Meclis’te gündeme gelen yasa 
tekliflerinin dahi Twitter’a gündem olabildiği bir örnekten bahsetmek gere-
kir. 2016 yılında Meclis’te bir yasa tasarısı gündeme gelmiş ve Twitter’da 
çocuk evliliklerini veya tecavüzü meşrulaştırdığı eleştirilerine maruz kal-
mıştır. Yasa tasarısı yasal evlilik yaşının altında kimseler ile evlilik yapan 
kişilerin daha sonradan reşit olmayan ile cinsel ilişki suçundan dolayı hapse 
mahkum edilmesi ve bu durumun evlilik hayatını olumsuz etkilemesi ile 
gerekçelendirilmişti. Twitter’da kadın dernekleri başta olmak üzere gösterilen 
yoğun tepkinin ardından yasa tasarısı daha detaylı görüşülmek üzere rafa 
kaldırılmıştır. Bu olayda görüldüğü üzere Twitter yasa tasarılarının içeriğinin 
tartışıldığı bir kamusal forum işlevi görmektedir. Dahası Twitter insanların 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı bir kamusal alana benzemektedir. Nite-
kim eskiden olduğu gibi çeşitli toplumsal meselelerde insanlar fiziki olarak 
daha az bir araya gelmekte, daha çok Twitter’ı bu amaçla kullanmaktadır. 
Hatta örgütlenme özgürlüğünü sosyal medyayı kullanarak hayata geçiren 
insanlar daha hızlı organize olabilmektedir. Bu durum Arap Baharı veya Wall 
Street eylemlerinde geçerli olduğu gibi Haluk Levent ve Ahbap Platformu 
faaliyetleri açısından da geçerlidir.

Twitter toplumsal algıda adalete erişim hakkının gerçekleştirilmesi için 
sanal bir “temyiz mercii” işlevi görmektedir. Bu anlamda olağan hukuk 
yolları ile istediği neticeyi elde edemeyen bireyler, bazen de profesyonel 
yardım alarak, Twitter’da konuyu gündem haline getirmekte ve bunu “son 
çare” olarak görmektedirler. Toplumda oluşan böylesi bir algının altında 

[18] Thornburg, E. G. (2018). Twitter and the #So-CalledJudge. SMU Law Review, 
Vol.71, Issue 1, s.249 vd.

[19] Malkoç, İ. B. (2018). Makro Bir Siber Kamusal Alan Olarak Twitter: Türkiye’nin 
‘Trending Topic’leri Analizi. Sosyoloji Notları, Cilt 2, Sayı 1, s.110-111.
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elbette gündem olan olayların seyrinin değiştiğine dair olumlu biz izlenim 
yatmaktadır. Ancak Twitter’da gündem olamayan birçok olay olduğu gibi, 
gündem olmasına da gerek olmadan çözümlenen birçok vakıanın olduğu 
gerçeği de unutulmaktadır. Bu anlamda iki örnekten bahsetmek gerekir. 
Kanser hastası olan ve yurtdışında tedavi olmak isteyen Prof. Haluk Savaş, 
KHK ile akademisyenlik görevinden ihraç edilmiş ve hakkında yurtdışına 
çıkış yasağı içerikli adli kontrol şartı konulmuştur. Daha sonra beraat etme-
sine ve yurtdışı yasağının kaldırılmasına rağmen Adana Valiliği tarafından 
pasaportunun verilmediğini belirterek Twitter’dan yardım çağrısı yapmıştır. 
Olayın Twitter’da gündem olmasından kısa bir süre sonra Adana Valiliği 
tarafından açıklama yapılmış ve Haluk Savaş pasaportunu almıştır. Öte 
yandan Trabzon’da bir köyde yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu hak-
kındaki olaydan da söz etmek gerekir. Gurbetoğlu 1958 yılında Karadeniz 
bölgesine özgü bir mimari ile bir ev inşa etmiş ve bu ev 2005 yılında kültür 
varlıkları kapsamına alınmıştır. Ancak Gurbetoğlu bu durumu 2017 yılında 
hakkında açılan bir savcılık soruşturması yoluyla öğrenmiştir. Soruşturma 
Gurbetoğlu’nun evde yaptığı ufak değişikliklerin Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesi ile açılmıştır. Konu torunu 
Furkan Gurbetoğlu tarafından Twitter gündemine taşınmıştır. Ancak önceki 
olayların aksine Yusuf Gurbetoğlu olayında Twitter adalet mekanizmasını 
etkileyememiş ve savcılık soruşturması olağan seyrinde devam etmiştir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılarak soruşturmanın 
kanuni gerekçeler ile açıldığı beyan edilmiştir. Görüldüğü üzere Twitter 
her durumda adalet mekanizmasını etkileyen bir niteliğe de sahip değildir.
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4. Sonuç

Uluslararası hukukta adalete erişim hakkı artık mahkemeye erişimin 
önündeki engellerin kaldırılmasından öteye geçerek adalet hakkı şeklinde 
anlaşılmaktadır. Bu algının oluşmasında sosyal medyanın etkisi büyüktür. 
AİHM kararlarında da sosyal medyada gerçekleşen olaylar analiz edil-
mekte ve sosyal medyanın artık klasik basının birçok işlevini üstlenebildiği 
görülmektedir. En etkin mecralardan biri olan Twitter günümüzde insan 
hakları aktivizmi açısından klasik medyanın yerini almıştır. Nitekim Twitter 
yoluyla bireyler gazete veya televizyondan daha hızlı bir şekilde gündem 
oluşturmakta ve editoryal müdahaleden de kaçınabilmektedirler. Adaletin 
hızlı bir şekilde cereyan etmesi için Twitter’da oluşturulan gündemler bazen 
olumlu neticelenmekte ve haksızlık giderilmektedir. Ancak Twitter, he ne 
kadar kamusal bir forum olduğu tartışılsa da, bir temyiz mahkemesi değil-
dir. Her olayın Twitter’da gündem olması haksızlığın giderileceği anlamına 
gelmemektedir. Birçok durumda ise Twitter yalnızca suçu ve suçluyu ihbar 
işlevi görmektedir. Bütün olumlu ve olumsuz etkilerine rağmen Twitter’ın 
adaletin gerçekleştirilmesinde bir insan hakları aktivizmi sahnesi olduğu ve 
toplumsal olayları etkileyebildiği gerçeği yadsınamaz. Bu anlamda teknoloji 
ve sosyal medyanın, başta adalete erişim hakkı olmak üzere, insan hakları 
hukukunda daha çok tartışılması gerekmektedir.
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İHAS’ın 18. Maddesi:  
İnsan Hakları Savunucularına Yönelik  

“Yargı Tacizi”ne Karşı Yeni Bir Güvence

Av. Benan MOLU
İstanbul Barosu

Öz

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) taraf devletlerin “iyi niyetle” 
hareket ettikleri karinesine aykırı olarak, hukukun üstünlüğü ilkesi ile 
demokrasiyi tahrip edecek şekilde ellerindeki gücü kötüye kullanmalarını 
ve Sözleşme’de güvence altına alınan hak ve özgürlükleri keyfi bir şekilde 
sınırlandırmalarını yasaklamak amacıyla Sözleşme’ye bir madde eklenmiş-
tir: Sözleşme’nin 18. maddesi. Bu maddenin varlık amacı, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir daha totaliter rejimlerle karşılaşmaması 
için bir alarm mekanizması oluşturmaktır. Gerçekten de Sözleşme’nin 
hazırlık çalışmaları metinlerinde ve doktrinde Sözleşme’nin 18. maddesi 
“demokratik olmayan devletlerin Sözleşme’deki hak ve özgürlükleri kötüye 
kullanarak sınırlandırmalarına karşı bir erken uyarı sistemi, güvence ve hatta 
siper” olarak tanımlanmaktadır.[1]

2000’lerin başından bu yana Avrupa Konseyi üyesi devletlerde otoriter 
eğilimlerin artması krize yol açmış, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, 
Avrupa’nın Soğuk Savaş döneminden bu yana yaşadığı en büyük ve ciddi 

[1] Helen Keller ve Corina Heri, “Selective Criminal Proceedings and Article 18 ECHR. 
The European Court of Human Rights Untapped Potential to Protect Democracy”, 
37, Human Rights Law Journal (2016), 1-10; Floris Tan, “The Dawn of Article 
18 ECHR: A Safeguard Against European Rule of Law Backsliding?”, Goettingen 
Journal of International Law, (1868-1581)) 9, 109-141; H. Satzger, F. Zimmermann 
& M. Eibach, “Does Art. 18 ECHR Grant Protection Against Politically Motivated 
Criminal Proceedings? Rethinking the Interpretation of Art. 18 ECHR Against the 
Background of New Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, 4, 
European Criminal Law Review (2014) 2, 91-113; H. Satzger, F. Zimmermann 
& M. Eibach, “Does Art. 18 ECHR Grant Protection Against Politically Motivated 
Criminal Proceedings?” (Part 2), Prerequisites, Questions of Evidence and Scope of 
Application’, 4 European Criminal Law Review (2014) 3, 248-264.
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krizi yaşadığını söylemiştir.[2] Önceki dönem Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Komiserliği yapan Nils Muiznieks de Avrupa Konseyi üyesi bazı devletlerde 
muhalif kişilerin “yargı tacizi” altında olduğunu tespit etmiştir.[3]

Son yıllarda “yargı tacizi” altında olduğu iddiasıyla İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne (İHAM) başvuranların arasına, muhalif siyasetçilerin ve 
gazetecilerin ardından yeni bir grup eklenmiştir: İnsan hakları savunucu-
ları ve avukatları. İHAM, bu kişilerin başvurularında hem 18. maddenin 
sadece siyasetçilerin ya da kamu görevlilerinin davalarında değil, insan 
hakları savunucularının davalarında da uygulanabileceğini göstermiş; hem 
de, 18. maddenin ihlal edilip edilmediğini incelerken dikkate aldığı üç 
aşamalı testi ortaya koymuş ve 18. maddeden verilecek bir ihlal kararının 
bu kişilerin tahliye edilmesinden yeniden yargılanmasına ya da ilgili taraf 
devletin Konsey üyeliğinden çıkartılmasına kadar gidecek sonuçlar doğu-
rabileceğini belirtmiştir.

Bu nedenle bu makalede, aralarında Türkiye’nin de olduğu taraf devlet-
lerde insan hakları savunucularına ve avukatlarına yönelik artarak devam eden 
“yargı tacizi”ne karşı İHAS’ın 18. maddesinin rolü ve etkisi anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi, 18. madde, Demokrasi, İnsan Hakları Savunucuları.

[2] Secretary General Thorbjørn Jagland: “Europe in biggest human rights crisis since 
Cold War”, 16 Nisan 2014, https://www.coe.int/en/web/secretary-general/news-
2014/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/selon-le-secretaire-general-thorbj-
rn-jagland-les-droits-de-l-homme-en-europe-connaissent-une-crise-sans-precedent-
depuis-la-guerre-froide. 

[3] Commissioner for Human Rights Nils MUİZNIEKS, Memorandum on freedom 
of expression and media freedom in Turkey, CommDH(2017)5, 15 Şubat 2017, 
https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-media-freedom-
in-turkey/16806f1ae2, para. 65.
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“HAK SAVUNUCULARI” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Özgen HİNDİSTAN

Konuşmacılar: Linda Sevinç HOCAOĞULLARI, Mehmet İNANÇ, 
Ali Osman KARAOĞLU, Benan MOLU

Özgen HİNDİSTAN (Oturum Başkanı) – 15 dakikamız var arka-
daşlar, bunun için birkaç tane soru alabileceğim. Önemli bir konu, onun 
için müdahale etmeden, Hocalarımızın aşmasına ben müdahale etmedim. 
Bir mikrofon uzatabilirsek, kâğıtla da olur. Aslında Seçkin, isimle beraber 
söylemeni tercih ederim.

Salondan – Mikrofonu bana verdiler, ama sorabilir miyim?

Özgen HİNDİSTAN (Oturum Başkanı) – Seçkin Bey’e ama ben söz 
verdim, Seçkin Bey sorsun. Tamam, Seçkin Bey’den başlayalım, ondan sonra 
size söz vereceğim.

Seçkin TÜRKOĞLU – Bu katliam davalarına katılmış bir avukat olarak 
suçtan zarar görenlerin avukatlığını yapmış bir insan olarak Linda Sevinç 
HOCAOĞULLARI’na sormak istiyorum. Bu davalarda adalete erişim hakkı 
açısından yargılamaların avukatsız devam ettiğini, sizin taleplerinizin yeteri 
kadar dinlenmediğini ve adalete erişim hakkı açısından çeşitli zorluklar 
yaşadığınızı düşünüyor musunuz?

Linda Sevinç HOCAOĞULLARI – Bizim muhalif olmamız nedeniyle 
adalete erişim engellendi mi? Avukatsız devam ediyor mu? Aslında avukat-
sız devam etmedi. Çünkü böyle sonda biraz dağınık başlayınca başta tam 
ifade edemedim. Kolektif bir dava takibi aslında oradaki sözün bir şekilde 
söylenmesini sağladı. Orada avukatsız değildik, ama mahkemesizdik. Gerçek 
anlamda bir yargılama yoktu. Yani biz avukatlar etkisizleştirilmedik, etki-
sizleştirilemezdik. Çünkü çok gerçek bir adalet talebinden güç aldığımız bir 
şeyin sözcülüğünü yapıyorduk. Ailelerle ortak iletişimli biliyorsunuz dernek 
kuruldu, aileler örgütlendiler. Çünkü bu sürecin 103 kişinin öldürüldüğü, 
500’den fazla kişinin yalnızca fiziksel olarak yaralandığı bir davada avukat-
lık yapmak hani A kişisi bu davanın avukatı, B kişisi bu davanın avukatı 
denilebilecek bir şey değildi. O anlamda bizim muhalif olmamız, bizim o 
davanın müştekisi olmamız, bizim de o davada adalet arayışçısı olmamız bizi 
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etkisizleştirdi mi, avukatsız devam etti mi değil, ama ortada bir mahkeme 
yoktu. Biz orayı gerçek anlamda bir mahkeme haline getirmeye çalıştık.

Özgen HİNDİSTAN (Oturum Başkanı) – Teşekkürler. İsminizi söyler 
misiniz?

Hacer SERT – Benim sorum Benan Hanıma, birtakım hak savunucularını 
istisna tutarak hak savunucuları arasında herkesin kendi cenahını savun-
duğunu düşünüyor musunuz? Yani istisna tutuyorum, ama genç neslin bu 
konuda daha özgürlükçü olarak düşündüğünü peki düşünüyor musunuz? Ben 
böyle düşünüyorum da, yani herkes kendi cenahını savunduğu için aslında 
bazı haklar görmezden geliniyor gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Benan MOLU – Yer yer katılıyorum bu söylediğinize, özellikle gençlerle 
ilgili söylediğinize, çok daha özgürlükçü oldukları, çok daha iyi bir müca-
dele içinde oldukları kısmına katılıyorum. Diğer kısımla ilgili de özellikle 
darbe girişiminden sonrası için konuşacak olursak, yani öncesinde de her 
zaman böyleydi, ama belirli gruplara yönelik olarak insanların kendi için-
den üzüldüklerini ya da keşke öyle olmasaydı dediklerini, ama daha yüksek 
sesle bir şey söylemekten çekindiklerini ya da bunu tercih etmediklerini 
özellikle son yıllarda daha sık görüyoruz belki, yani özellikle Kürt kökenli 
vatandaşlarımızla ilgili olan hak ihlallerinde en somut örneği belki şeyle 
ilgili olabilir, kayyumlar atanırken Diyarbakır’da ya da başka yerlerde kimse 
ses çıkartmıyor, ama mesela İstanbul’da ya da Ankara’da bir şey olduğu 
zaman bu Türkiye’nin en büyük gündemiymiş gibi oluyor. Bu yıllardır aynı 
şekilde devam eden bir durum olduğu için onu çok uzun yıllardır bu şekilde 
düşünüyorum, ama bir taraftan da daha yeni nesille bilmiyorum, belki ben 
de hani yeni yeni bu, işte son 5-6 yıldır belki daha aktif olduğum için bir 
avukat olarak olabilir. Yeni neslin daha böyle bir ayrım gözetmeksizin bu 
mücadeleyi sahiplendiğini ben de düşünüyorum.

Özgen HİNDİSTAN (Oturum Başkanı) – Asım Bey, buyurun, mik-
rofonu alın, isminizi de söylerseniz.

Barış BARIŞIK – Ben Sevinç Hanıma sorumu soracaktım. Katliam 
davalarında kolektif dava takibinin gerçeklerin ortaya çıkartılmasında öne-
minden bahsettiniz. Bunu biraz daha hani kolektif dava takibini biraz daha 
açabilir misiniz ve nasıl gerçekler ortaya çıkar noktasında somutlaştırmanızı 
rica ediyorum.



“Hak Savunucuları” Oturumu Soru-Cevap Bölümü

549Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Linda Sevinç HOCAOĞULLARI – Sonuçta katliam davalarından 
bahsettik. Sınırları çok genişti, tam değinemedim, ama az önceki soruyla 
da bağlantılı olarak diyeceğim, Türkiye’nin siyasal sürecine yön veren bir 
katliam dizisinden bahsediyoruz. Şimdi bu Çorlu veya emek boyutu Soma 
falan, her biri de ayrı ayrı önemde. Kapitalizmin dönüşümü dersem onu bir 
yere koyarsın, ama 10 Ekim katliamı davası için baktığımızda Diyarbakır, 
Suruç, Ankara Türkiye’nin rejimini kuran katliamlardan bahsediyoruz. O 
katliamlardan güç alarak bugün otoriterlikten denildi, diktatörlük denildi, 
her neyse, her nasıl adlandırılıyorsa onu kuran bir katliamlar zincirinin bir 
davasından bahsediyoruz. O anlamda bu dava işte sorumluların yargılanması, 
kimdir sorumlular? IŞİD örgütü, o örgütün işte başı, kademeleri, bombayı 
getireni, her ne o eylemin yer alan kişileri tamam, bir de aslında bu katliam 
zincirinin oluşmasına olanak sağlayan siyasal ortam, siyasal örgütlülük, 
bundan bahsediyoruz. Burada bu herhangi bir, yani her ceza yargılamasında 
bir adalet talebi vardır doğru, bu ceza yargılamasının sınırlarından bahsetti-
ğimizde kolektif dava takibinin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bu bir kişinin 
takip edebileceği bir dava değil, burada hangi avukat ne kadar iyi olursa 
olsun bu davanın niteliği nedeniyle iyi avukatlık yapılabilecek bir dava değil. 
Çünkü bu davada kamunun sorumluluğu dediğimizde Gaziantep’teki IŞİD 
ağını araştıran arkadaşlarımız vardı ya da orada insanlığa karşı suçu çalışan 
arkadaşlarımız vardı ya da adli tıp boyutuyla çalışan arkadaşlarımız vardı, 
ya da işte Anayasa Mahkemesi başvuruları yaptı, kısıtlılık kararı, kamu 
görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin suç duyuruları, vesaire. Toplamda eğer 
ceza yargılaması aracılığıyla biz bir tarihsel gerçekliği açığa çıkartacaksak ve 
bunu kayıt altına alacaksak ancak bu kolektif bir çalışmayla ve kolektif bir 
iradeyle aileleri de içine katan, hatta akademisyenleri, hatta meslek örgüt-
lerini, hatta barolarımızı da katan ortak bir çalışmayla açığa çıkabilirdi. Bu 
aynı zamanda bence şöyle de bir benzetme yapılabilir: Katliamın parçalayı-
cılığı, orada aslında toplum da parçalandı. Yalnızca orada ölenler, katledi-
lenler açısından değil, Ankara’daki meydanlar çıkılamaz meydanlar haline 
geldi. Bir yalıtmaydı, o yalıtmanın karşısında o kolektivizm, dayanışmacılık 
yeniden kurucu bir şey üretti. Evet, emeğin haklarını savunuyoruz, barışı 
savunuyoruz, adaleti savunuyoruz ve bu bizi biz yapan değerleri biz olarak 
birlikte ancak ceza yargılamasında da söz olarak söyleyebiliriz. Demek ki 
hani kolektiflikten kastım oydu.

Özgen HİNDİSTAN (Oturum Başkanı) – Süremizin sonuna geldik. 
Teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 
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Katılımcı arkadaşlarımıza da vakit ayırıp katkı sundukları için çok teşekkür 
ediyoruz.

Sunucu – Oturumumuz sona ermiştir. Değerli katılımcılarımıza ve siz 
saygıdeğer konuklara teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza ve Oturum Başka-
nımıza bu yılki Kurultayımızda plaket yerine geçmek üzere adlarına ihtiyacı 
olan köy okullarına yapılan kitap bağışına ilişkin teşekkür belgelerini takdim 
etmek üzere Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Sayın Kemal KORANEL’i 
sahneye davet ediyorum.

Av. Kemal KORANEL – Ankara Barosu olarak bu sene 11.sini düzen-
lediğimiz Uluslararası Hukuk Kurultayında çok değerli katkıları sunan 
konuşmacılarımıza ve Oturum Başkanımıza Ankara Barosu adına teşekkür 
ederiz. Geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
Çerçevesinde Vergisel Müdahalelerle 

Mülkiyet Hakkının İhlali

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Özellikle Anayasaya Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânının Anayasa’da 
düzenlenmesiyle birlikte bir uluslarüstü anlaşma olan Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin tüm kamu hukuku disiplinleri gibi vergi hukuku alanında da 
daha güçlü bir bağlayıcı kaynağa dönüştüğü söylenebilir. Zira Anayasa’nın 
“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin-
den, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin 
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurabilir.” şeklindeki 148. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca Ana-
yasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için ilgilinin T.C. 
Anayasası’nda yer alan temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildiğini 
iddia etmesi yetmez. Aynı zamanda bu temel hak ve özgürlüklerin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de koruma altına alındığının tespiti gerekir.

Buradan hareketle Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklere ilişkin madde-
lerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kılavuzluğunda ve bu kılavuzluğa 
öncelik tanınarak yorumlanması gerekir. Bu durumun, Anayasa Koyucunun, 
Anayasa’nın 90. maddesinin “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir” ve “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükümleriyle normlar hiye-
rarşisinde uluslararası anlaşmaları, kanunlarla eşit, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin konularda ise kanunların üstünde ama daima Anayasa’nın altında 
konumlandırma iradesiyle çeliştiği söylenebilir.

Bilindiği üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni benzeri sözleşmelerden 
ayıran temel husus, hükümlerine sözleşmeci devletler tarafından uyulup 
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uyulmadığını kendi mahkemesi vasıtasıyla denetlemesidir. Bu bağlamda 
devletlere ait vergilendirme yetkisinin öncelikle mülkiyet hakkına olumsuz 
müdahale teşkil edebilecek yapısından dolayı, vergilendirme ile mülkiyet 
hakkının kesiştiği noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sözleşme hükümlerini yorumlayan/anlam-
landıran içtihatlarının irdelenmesi önem taşımaktadır.

1. MÜLKİYET HAKKINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER 
VE HAKKIN KONUSU

Sözleşme’nin İnsan Haklarına Saygı Yükümlüğü kenar başlıklı 1. maddesi, 
“Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, 
bu Sözleşme’nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yarar-
lanmalarını sağlarlar.” şeklinde olup bu madde, Sözleşme’ye konu her hak 
için geçerli olduğu gibi sözleşmeci devletlere kendi egemenlik sahalarında 
bulunan kişilerin mülkiyet haklarına saygılı hareket etme yükümlülüğü 
yükler. Kişi, gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olabilir. Hükmi şahsiyetleri 
olmamakla birlikte iş ortaklıkları da başvuruda bulunabilirler.

Gerçek kişiler açısından vatandaş yahut yabancı olması bir fark yaratma-
yacağı gibi yabancı kişinin Sözleşme’nin getirdiği haklardan yararlanabilmesi 
için sözleşmeci devletlerden birinin vatandaşı olması da gerekmez. Keza ger-
çek kişinin tam ehliyetli olmaması, dolayısıyla kısıtlı, akıl hastası ve benzeri 
durumda olması, onun başvurucu olması bakımından bir önem taşımaz. 
Yaş, cinsiyet, görüş, dil, din ve bunlar gibi farklı özellikler de başvurucu 
olmak bakımından bir fark yaratmaz[1].

Gerçek kişiler dışında kamu gücü kullanmayan kazanç amacı gütsün 
yahut gütmesin, ticaret şirketleri, sendikalar, dinsel örgütler, siyasi partiler, 
sosyal ve yardım amaçlı dernekler başvurucu olabilir[2].

Kamu kuruluşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuramazlar. 
Bu itibarla kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri, kamu 
görevi ifa eden kuruluşlardan oldukları için kural olarak başvuru hakkından 
yoksundurlar, bu itibarla vergi idaresi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 

[1] Semih Gemalmaz, Uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 
Cilt 2, İstanbul, Legal, 2012, s.61

[2] İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Bası, Ankara, İmge, 2002, s.221
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bireysel başvuruda bulunamaz[3]. Öte yandan kamu tüzel kişilerinin kamu 
gücünü kullanmaksızın faaliyetlerini özel hukuk kişileriyle aynı düzlemde 
sürdürmeleri halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mülkiyet hakla-
rının ihlalinden bahisle başvurmaları mümkündür[4].

Başvurunun konusunu ise taşınır ve taşınmaz mülkiyetine, marka ve patent 
gibi fikri haklara, intifa haklarına ve alacaklara yönelik olumsuz müdahale-
ler oluşturabilecektir. Parayla ölçülebilen neredeyse her değeri kapsayan ve 
dolayısıyla devasa bir uygulanabilirlik spektrumu bulunan mülkiyet hakkının 
koruduğu değerler arasında kişilerin sosyal güvenlik hukukundaki statüleri 
de yer almaktadır[5]. Öte yandan başvurucunun, başvurusunda değeri tam 
olarak belli olmasa bile gerçek ekonomik bir menfaatinin bulunduğunu 
ispat etmesi gerekir[6].

2. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ EK 1. PROTOKOL 
KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKI VE VERGİLENDİRME İLİŞKİSİ

Mülkiyet hakkını konu edinen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 
1. protokolün 1. maddesi;

[3] Selim Kaneti, Esra Ekmekçi, Gülsen Güneş, Mahmut Kaşıkçı, Vergi Hukuku, 
İstanbul, Filiz, 2019, s.554.

[4] Burak Bilgin, Bireysel Başvuruda 3 Yıl: Bir İnsan Hakları Karnesi-Olumsuz 
Örnekler/Uygulamalar/Yaklaşımlar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Malatya, Cilt 6, Sayı 2, 2005, s. 57-128, s.78. “AİHM, yukarıda değindiğimiz gibi, 
kamu otoritesinin kamu gücünü kullandığı hallerde, bunların başvuru yapma ehliyeti 
olmadığını söylerken; böyle olmayan durumlarda, kamu birimlerini başvuruya ehil 
kabul etmektedir. Mahkeme, başvurucunun, iç hukukta bir kamu tüzel kişisi olarak 
nitelendiği hallerde bile, somut olay bakımından bir kamu gücünü kullanmasıyla 
ilgili bir durum olup olmadığını incelemekte ve ona göre hüküm vermektedir. Bu 
bağlamda bkz: Radio France ve Diğerleri/Fransa (NO:53984/00) Holy Monasteries/
Yunanistan (NO:13984/88) Islamic Republic of Iran Shipping Lines/Türkiye (NO: 
40998/98)” 

[5] Burak Gemalmaz,, Mali Güç Ölçütünü Dikkate Almayan Aşırı Vergi Mülkiyet 
Hakkı İhlalidir: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Macaristan’a Karşı 14 
Mayıs 2013 Tarihinde Verdiği N.K.M Kararının İncelenmesi, İstanbul Barosu 
Dergisi, İstanbul, Cilt 88, Sayı 2014/2, 2014, s.128-140, s.131

[6] Oya Boyar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, 2. Bası, Editör Sibel 
İnceoğlu, İstanbul, Beta, 2013, s.499. Bu konuda mahkeme kararları doğrultusunda 
geniş açıklama için bkz. anılan eserin 499 ve devam eden sayfaları 
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“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gös-
terilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve 
yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun 
olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun 
olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların 
veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları 
uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez” şeklindedir.

Öncelikli ve temel bir tespit olarak anılan düzenlemenin ikinci fıkrası 
hükmünün birinci fıkra hükmünü konusuz bırakacak şekilde Devletleri, 
vergilendirme yetkisinin kullanımında Sözleşme’den bağışık kılmadığını 
ortaya koymak gerekir. Bir diğer anlatımla vergilendirme, Sözleşme’nin 
temelini oluşturan ilkelere uygun olmak zorundadır[7]. Bu noktada belirt-
mek gerekir ki; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vergilendirme alanında 
ulusal mercilerin geniş bir takdir yetkisi olduğu ön kabulüyle uzun yıllar 
boyu ön inceleme aşamasında kabul edilebilir bulmamış, 1995 yılından 
sonra ise bu başvuruları esastan incelemeye başlamakla birlikte çok azında 
ihlale hükmetmiştir[8].

Öte yandan 2010 yılından itibaren gerek eski doğu bloku ülkelerinden 
gelen başvuruların iş yoğunluğunu önemli ölçüde arttırması gerek başta İngil-
tere olmak üzere bazı ülkelerin vergilendirme alanındaki takdir yetkilerinin 
kısıtlandığını öne sürmeleri sebebiyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
tarafından 19.02.2010 tarihinde kabul edilen Interlaken Deklarasyonuyla 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin asıl koruyucusunun Devletler olduğu 
Mahkemenin ise ikincil dereceden fonksiyon ifa ettiği belirtilmiş, anılan bu 
deklarasyon ile başlayan süreçte ise Mahkemenin 1995 öncesindeki anlayışını 
benimser pozisyon aldığı görülmektedir[9]. Nitekim kamulaştırma bedeli 
üzerinden %20 vergi salınmasını mülkiyet hakkına olumsuz müdahale teşkil 

[7] Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul, Beta, 2006, s.43 
[8] Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, s.43-44
[9] Robert Spano, The Future of the European Court of Human Rights—Subsidiarity, 

Process-Based Review and the Rule of Law, Human Rights Law Review, Cilt 18, 
Sayı 3, 2018, s 473–494, s 477-478
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ettiği iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkça dayanaktan yoksun 
olduğu gerekçesiyle esasa girmeksizin görmeyi reddetmiştir[10].

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mülkiyet hakkına ilişkin verdiği 
kararlara geri dönersek, Mahkemenin vergisel bir müdahalenin mülkiyet 
hakkını ihlal edip etmediğinin kavramak için üç unsurdan oluşan bir test 
uyguladığı görülmektedir

Bu üç unsur;

1. Müdahalenin Hukuka Dayalı Olması,

2. Müdahalenin Kamu Yararına Uygunluğu,

3. Müdahalenin Ölçülülüğüdür.

2.1. MÜDAHALENİN HUKUKA DAYALI OLMASI

Mülkiyet Hakkının İhlal edilip edilmediği açısından mahkemenin ilk 
üzerinde duracağı husus müdahalenin dayanağı bir hukuk kuralının/kay-
nağının mevcudiyetidir. Buradaki hukuk kuralı sadece yasayı değil ikincil 
mevzuatı hatta yargı kararlarını da kapsamaktadır[11].

Hukuk kuralı ayrıca ulaşılabilir ve öngörülebilir olmalıdır. Müdahalenin 
öngörülebilmesi için o müdahaleye dayanak teşkil eden mevzuatın mülkiyet 
hakkının öznesi tarafından biliniyor olması mantığın gereğidir. Mevzuatın 
bilinmesi için ona ulaşabilmek, ulaşabilmek için ise söz konusu mevzuatın 
aleni olması gereklidir. Aleniyeti sağlayan yayındır. Kanunu bilmemenin 
mazeret sayılmaması ilkesinin ana hatlarıyla geçerli olduğu hukuk düzen-
lerinde yayımlanmamış mevzuatın mevcudiyeti, çok istisnai bazı durumlar 
hariç düşünülemez. O halde ulaşılabilirlik ölçütünün ön koşulu müda-
haleye dayanak teşkil eden mevzuatın yayımlanmış olmasıdır[12]. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin Spacek s.r.o/Çek Cumhuriyeti kararı[13] ise 

[10] Cacciato/İtalya, Kabul Edilmezlik Kararı 16.01.2018 (Çevrimiçi): https://hudoc.
echr.coe.int, Erişim Tarihi: 17.12.2019

[11] Gamze Gümüşkaya, Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesine Kişisel Başvuru, İstanbul, On İki Levha, 2010, s. 
88

[12] Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul, 
Beta, 2009, s.457

[13] Başvuru No: 26449/95, 09.11.1999 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 17.12.2019
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yayımlanmış olma şartını tartışması bakımından önemlidir. Karara konu 
olayda Prag vergi idaresi, SPACEK SW’ye Mali Bülten’de yayımlanan vergisel 
düzenlemeye aykırı davranarak tek girişli muhasebe usulünden çift girişli 
usule geçiş sırasında gelir vergisi matrahlarındaki artışlarını bildirmediğinden 
bahisle 1991 yılına ilişkin olarak 1993 yılında cezalı vergi tarhı yapmıştır. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, “ulaşılabilirlik” ilgili hukuki 
düzenlemenin aleni olması yani yayımlanmasını ifade etmekle beraber 
düzenlemenin nasıl aleni hale getirileceği konusunda bir belirleme/sınırlama 
yapılmadığı gerekçesiyle Resmi Gazete’de hiç yayımlanmamış ancak Mali 
Bülten’de yayınlanmış olan idari düzenleme nedeniyle yapılan cezalı vergi 
tarhiyatının Sözleşme’nin 1’inci Protokolü’nün 1’inci fıkrasında yer alan 
mülkiyet hakkına aykırı olmadığına karar vermiştir.

2.2. MÜDAHALENİN KAMU YARARINA UYGUNLUĞU

Toplum içersinde daima mevcut çıkar çatışmaları, bu çatışmaların çözüme 
kavuşturulmasında kamu gücüne bir tercihte bulunma zorunluluğu yükler ve 
bu aşamada kamu yararı ön plana çıkar dolayısıyla kamu yararı önce çoğun-
luğun yararıdır denebilir[14]. Kamu yararını, kamu esenliğinin sağlanması 
olarak tanımlanması gerektiği zira kamu esenliğinin, birçok özel ve kamusal 
menfaatten oluşan ve herhangi bir çatışma durumunda bile mevcut olan 
kamu yararı olduğu görüşü de doktrinde yer almaktadır[15]. Kamu yararı 
kavramının zamana, kişiye, toplumsal kültüre ve siyasal sistemlere göre 
değişkenlik gösterdiği de kabul edilmelidir[16].

Belirtmek gerekir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, ulusal 
makamlar toplumlarını ve toplumlarının ihtiyaçlarını doğrudan tanıdıkları 
için, ilke olarak neyin kamu yararına olduğunu takdir etmekte mahkemeye 
göre daha yetkin olup bu anlayışın bir sonucu olarak genellikle mülkiyet 
hakkına yapılan müdahalelerin kamu yararına uygun olduğu sonucuna 
varılmaktadır[17].

[14] Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Beta, 2010, s.140
[15] Cemil Kaya, Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı, İstanbul, On İki Levha, 

2011, s. 16
[16] Münci Çakmak, İdare Hukukunda Kuramsal Olarak Kamu Yararı, Ankara, Seçkin, 

2013, 114-115
[17] Gümüşkaya, a.g.e. s. 92-93
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Vergisel müdahalenin kamu yararına uygunluğunun tartışıldığı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlardan örnek olarak aşağıdaki iki karar 
paylaşmak istiyoruz.

Burrows/Birleşik Krallık, Kabul Edilmezlik Kararı[18],

Karara konu olayda Başvurucu, kendisini eşlerinden ayrılmış vergi yüküm-
lüleri ile karşılaştırarak eşlerinden ayrılmış çocuk sahibi kişilere çocuk 
destek mevzuatı kapsamında yapılan yardımların mülkiyet hakkı özelinde 
ayrımcılığa sebep olduğunu ileri sürmüştür. Komisyona göre, çocuklarıyla 
birlikte yaşayan bir çiftin, çocukların bakım ve geçimi bakımından birlikte 
sorumluluk taşıdığı varsayılabilirken ayrılmış eşler için bu varsayım geçerli 
değildir. Dolayısıyla bu sebeple yürürlüğe konulan çocuk destek mevzuatı 
kamu yararına hizmet etmektedir (Para. 4).

S. A. Dangeville/Fransa Kararı[19],

Bu kararda da Başvurucu şirket yükümlü olduğu KDV’yi ödemiş, daha 
sonra sigorta şirketlerinin muamelelerinden elde edilen gelirlerin KDV’den 
muaf tutulmasına ilişkin hüküm getiren Avrupa Topluluğu Direktifi uyarınca 
ödediği KDV’nin kendisine iadesini talep etmiş ancak talebi reddedilmiştir 
(para. 48).

Mahkeme, vergilerin ödenmesi konusundaki genel yararı mutlak biçimde 
kabul etmiş ve şikayet konusu olayı “vergilerin ödenmesini sağlamak bakı-
mından” genel yarar nedeniyle mülkiyetin kullanımının denetim altına 
alınması/düzenlenmesi kuralı çerçevesinde incelemenin daha uygun olacağı 
yönündeki kanaatini belirtmiştir (para. 51).

Öte yandan Mahkeme, doğrudan uygulanabilir nitelikteki Avrupa Top-
luluğu Direktifi’nin yargısal makamların AB hukukuyla yaşadıkları prob-
lemler sebebiyle icra edilmemesini başvurucu şirketin mülkiyet hakkına 
müdahale teşkil ettiğini ve bu müdahalenin genel yarar amacı taşımadığını 
ifade etmiştir (para. 56).

[18] Başvuru No.27558/95, 27.11.1996 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 20.12.2019 

[19] Başvuru No. 36677/97, 16.04.2002 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 20.12.2019
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2.3. MÜDAHALENİN ÖLÇÜLÜLÜĞÜ

Eğer bir müdahale hukukilik testinden sonra meşru amaç testini de 
geçerse, müdahalenin kamunun çıkarları ile hakkı sınırlanan bireyin çıkarları 
arasında adil bir denge kurup kurmadığı veya başvurucuya ölçüsüz ve aşırı 
bir külfet yüklenip yüklenmediği incelenir[20].

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin N.K.M./Macaristan kararında[21] 
-ki bu karara konu olayda 30 yıl Macaristan’da bir bakanlık bünyesinde 
çalıştıktan sonra işten çıkartılarak emekli edilen başvurucunun kıdem 
tazminatı üzerinden %98 oranında gelir vergisi salınmıştır ve başvurucu 
bu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1. protokolün 1. 
Maddesine aykırı biçimde mülkiyet hakkından yoksun bırakılmasına yol 
açtığını iddia etmiştir- mülkiyetin barışçıl bir şekilde yararlanma hakkına 
yönelik bir müdahalenin, toplumun genel çıkarının talepleri ile bireyin temel 
haklarının korunması gerekleri arasında daima “adil bir denge” kurulması, 
özellikle kullanılan araçlar ile itiraz edilen tedbirin gerçekleştirilmesi istenen 
amaç arasında makul bir orantılılık ilişkisinin bulunması gereği ifade edil-
miştir (para 60). Bu kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vergi 
oranının yüksekliği veya düşüklüğü tartışması yapmadığını, yani Sözleşme 
amaçlarını gerçekleştirecek meşru bir vergi oranı belirlemesinin söz konusu 
olmadığını, sadece normal vergi oranının üç katı düzeyinde vergi uygu-
lanmasındaki ağırlığı tespit ettiği vurgulanmalıdır. Mahkeme’nin, üç katı 
düzeyde tesis edilen bu vergi oranının, genel mahiyette değil özel bir vergi 
mükellefi grubuna uygulanmasını, özel bir grubun ayrıştırılarak normalin üç 
katını aşar şekilde vergiye tabi tutulmasını makul bulmadığı söylenebilir[22].

[20] Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El 
Kitapları Serisi – 6, Ankara, 2018, s.7

[21] Başvuru No: 66529/11, 14.05.2013 https://hudoc.echr.coe.int, Erişim Tarihi: 
29.12.2019

[22] Billur Yaltı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Yakın Tarihli İçtihadında 
Mülkiyet Hakkı İhlalleri: N.K.M ve Yehova Şahitleri Kararları: Ağır Vergilendirme 
ve Ayrımcı Vergilendirme, Vergi Sorunları Dergisi, İstanbul, Sayı 300, 2003, s.63-
72, s. 68
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Keza örneğin Eko-Elda Avee/Yunanistan[23] ve Buffalo Srl/İtalya[24] dava-
larında iadesi gereken vergilerin faiz yürütülmeden veya olması gerekenden 
daha düşük faiz yürütülerek iade edilmesi mülkiyet hakkına ölçüsüz müda-
hale olarak kabul edilmiştir[25].

Bulves/Bulgaristan[26] kararına konu uyuşmazlıkta başvurucu şirketin, 
satın aldığı mala ilişkin olarak ödediği Katma Değer Vergisini indirim 
konusu yapması, Bulgar vergi idaresince satıcının Katma Değer Vergisini 
zamanında ve usulüne uygun olarak beyan etmemiş olması sebebiyle kabul 
edilmemiştir. Bu davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Devletin hukuka 
uygun davranan yükümlüleri, haberdar olmadıkları/olamayacakları husus-
lar nedeniyle cezalandırmasının, meşru vergisel amaçlar ile orantılı ve bu 
amaçlara ulaşmak bakımından elverişli olmadığı gerekçesiyle, söz konusu 
müdahaleyi ölçüsüz bulmuştur[27].

Ölçülülük ilkesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında ise alt 
ölçütler tanımlanmıştır.  Bu konuda, Anayasa Mahkemesi, Mehmet Akdo-
ğan ve diğerleri kararındaki “Ölçülülük ilkesi” ‘elverişlilik’ , ‘gereklilik’ ve 
‘orantılılık’ olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. ‘Elverişlilik’ öngörülen 
müdahalenin ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, 
‘gereklilik’ ulaşılmak istenen amaç bakımından müdahalenin zorunlu olma-
sını yani aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının mümkün 
olmamasını, ‘orantılılık’ ise bireyin hakkına yapılan müdahale ile ulaşılmak 
istenen amaç arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade 
etmektedir” şeklindeki kendi yaklaşımına verdiği kararlarında sıklıkla atıfta 
bulunmaktadır (paragraf 38)[28].

[23] Başvuru No 10162/02, 09.03.2006 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 29.12.2019

[24] Başvuru No 38746/97, 03.07.2003 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 29.12.2019

[25] Bu kararlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için bkz.. Gümüşkaya, a.g.e. 
s.156 vd

[26] Başvuru No 3991/03, 22.01.2009 (Çevrimiçi): https://hudoc.echr.coe.int, Erişim 
Tarihi: 29.12.2019

[27] Gümüşkaya, a.g.e. s.167-168
[28] Başvuru No. 2013/817, 19.12.2013, (Çevrimiçi): https://kararlarbilgibankasi.anayasa.

gov.tr/BB/2013/817
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SONUÇ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi 
mülkiyet hakkına ilişkin koruma sağlarken şüphesiz Devletlerin vergilendir-
meye ilişkin uygulamaları da bu korumanın kapsamı içerisinde önemli bir 
boyutu oluşturmaktadır. Diğer taraftan vergilendirme yetkisinin, Devletin 
doğrudan egemenliğine temas eden bir alan olması, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin denetimini de kendiliğinden daraltmaktadır. Özellikle 
Interlaken Deklarasyonu bir dönüm noktası olmuş ve bu deklarasyondan 
sonra Avrupa İnsan hakları Mahkemesi devletin vergilendirme alanındaki 
takdir yetkilerini 1995 öncesinde olduğu gibi geniş biçimde yorumlamaya 
başlamıştır.

Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, anılan bu deklaras-
yon öncesindeki kararları hala yol göstericidir. Bu kararlar, vergisel nitelikte 
bir uygulamanın mülkiyet hakkına olumsuz bir müdahale anlamına gelip 
gelmediğini, müdahalenin hukuka dayalı olup olmadığı, müdahalede kamu 
yararının mevcudiyeti ve nihayet müdahalenin ölçülülüğü perspektifinden 
değerlendirmektedir.



Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS

563Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Kaynakça

Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, (Çevrimiçi) https://www.
anayasa.gov.tr/

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, (Çevrimiçi) 
https://hudoc.echr.coe.int/

Billur Yaltı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Yakın Tarihli İçtihadında 
Mülkiyet Hakkı İhlalleri: N.K.M ve Yehova Şahitleri Kararları: Ağır 
Vergilendirme ve Ayrımcı Vergilendirme, Vergi Sorunları Dergisi, İstanbul, 
Sayı 300, 2003, s.63-72.

Billur Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul, Beta, 2006.

Burak Bilgin, Bireysel Başvuruda 3 Yıl: Bir İnsan Hakları Karnesi-Olumsuz 
Örnekler/Uygulamalar/Yaklaşımlar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Malatya, Cilt 6, Sayı 2, 2005, s. 57-128.

Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, 
İstanbul, Beta, 2009.

Burak Gemalmaz, Mali Güç Ölçütünü Dikkate Almayan Aşırı Vergi 
Mülkiyet Hakkı İhlalidir: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Macaristan’a 
Karşı 14 Mayıs 2013 Tarihinde Verdiği N.K.M Kararının İncelenmesi, 
İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, Cilt 88, Sayı 2014/2, 2014, s.128-140.

Burak Gemalmaz, Mülkiyet Hakkı, Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru El Kitapları Serisi – 6, Ankara, 2018.

Cemil Kaya, Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın Bakışı, İstanbul, On 
İki Levha, 2011.

Gamze Gümüşkaya, Mülkiyet Hakkına Vergisel Müdahaleler Bakımından 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Kişisel Başvuru, İstanbul, On İki 
Levha, 2010.

İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 6. Bası, Ankara, İmge, 2002.

Münci Çakmak, İdare Hukukunda Kuramsal Olarak Kamu Yararı, Ankara, 
Seçkin, 2013.

Oya Boyar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, 2. Bası, Editör 
Sibel İnceoğlu, İstanbul, Beta, 2013.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde  
Vergisel Müdahalelerle Mülkiyet Hakkının İhlali

564 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Robert Spano, The Future of the European Court of Human Rights—
Subsidiarity, Process-Based Review and the Rule of Law, Human Rights 
Law Review, Cilt 18, Sayı 3, 2018, s 473–494

Selim Kaneti, Esra Ekmekçi, Gülsen Güneş, Mahmut Kaşıkçı, Vergi 
Hukuku, İstanbul, Filiz, 2019.

Semih Gemalmaz, Uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine 
Giriş, Cilt 2, İstanbul, Legal, 2012.

Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Beta, 2010.



565Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Toplum Mühendisliği ve Vergilendirme

Doç. Dr. Cenker GÖKER
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Mali Hukuk Anabilim Dalı

Öz

Vergilendirme yetkisinin kullanılması ile devlet egemenliğini ülkede 
yaşayan kişiler üzerinde göstermektedir. Vergilendirme yetkisi kullanıla-
rak, kamu hizmetlerini karşılamak için gelir elde etmenin ötesine geçilerek 
zaman zaman toplum mühendisliği gerçekleştirmektedir. Siyasal iktidarlar 
vergilendirmeyi bir araç olarak kullandıklarından en temel insan haklarından 
kişilerin özgür iradelerine dokunmuş olurlar. Toplumsal anlamda gerçekleşti-
rilmek istenen değişimlerin, kamusal bir zorlama aracı olarak vergilendirme 
ile sağlanmaya çalışılması devlet egemenliğinin siyasal iktidarın tercihleri 
doğrultusunda yönlendiği anlamına gelecektir. Oysa vergilendirme kamu 
hizmetlerini finanse etmek için ödenen bedel olarak, kişilerin özgür irade-
lerinde değişimler gerçekleştirecek bir toplum mühendisliği aracı olarak 
kullanılmamalıdır. Ancak bunun hem tarihsel örnekleri oldukça fazladır. 
Halen ülkemizde ve dünyada vergilendirmenin toplum mühendisliği aracı 
olarak kullanıldığı örnekler mevcuttur. Bu durumda insanın özgür iradesine 
dokunan vergilendirmenin hukukiliği sorgulanmalıdır. Çalışmada örnekler 
üzerinden devletin vergilendirmeyi nasıl ve ne şekilde bir toplum mühen-
disliği aracı olarak kullandığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplum Mühendisliği, Vergilendirme, Yönlendirici 
Vergilendirme, Vergilendirme Yetkisi

I. Giriş

Vergilendirme, devlet egemenliğinin temelidir. Öyle ki, vergilendirme 
yetkisi mali egemenlik olarak nitelendirilebilir. Bu durumda, toplum haya-
tını düzenlemek için hukuku bir araç olarak kullanan devlet, bu kez ver-
gilendirmeyi aynı amaçla kullanmayı tercih edebilir. Bu müdahale zaman 
zaman topluma faydalı yararlar elde etme amacıyla yapılabilirken, bazen de 
devletin toplumu şekillendirme amacının bir aracına dönüşebilmektedir. 
Sağlığa zararlı ürünlerin örneğin alkollü içkiler, tütün mamulleri ve şekerli 
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yiyecek ve içeceklerin tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak bu ürünler 
üzerindeki vergi yükünün artırılması söz konusu olabilmektedir. Hal böyle 
olunca, vergilendirmenin konu bakımından bir sınırı olmadığı düşünüle-
bilir. Ancak burada ekonomik bir sınırdan değil temel hak ve özgürlüklerin 
özüne dokunan bir durumdan bahsedilmektedir. Hiçbir vergi kanunun 
temel hak ve özgürlüğün özüne dokunacak şekilde salınmaması bir hukuk 
devletinin olmazsa olmaz koşulunu teşkil etmelidir. Ancak özü mülkiyet 
hakkına dokunan vergilemenin sınırları elbette ki, kamu harcamalarının 
finanse etmenin yanında devlet egemenliğinin topluma hissettirilmesi ve 
egemenliğin de bir sonucu olduğundan, kendisini hukuk devleti addeden 
bir devlet tarafından özenle çizilmelidir. Toplum mühendisliği, toplumsal 
sorunları teknik verilere indirgeyerek çözümlemeye ve denetlemeye çalışan 
ve bunu yaparken politika üstü, ideolojiler üstü bir görünüm kazanan bir 
yapıyı betimlemek olarak tanımlandığında[1] devletin vergilendirmedeki 
amacı da ön plana çıkmaktadır.

II. Vergilendirmenin Amacı ve Toplum Mühendisliği

Devletin, vergi gelirinin yanında dolaylı veya doğrudan vergiler eliyle 
mükelleflerinin belirli davranışlarının özendirilmesi veya ödüllendirilmesi, 
bunun yanında bazı davranışların yapılmaması için caydırılması yahut 
cezalandırılması yöntemlerinin uygulanmasına yönlendirici vergilendirme 
denilmektedir[2]. Devlet, vergilendirme yetkisini vergi istisna ve muafiyetleri, 
teşvikler, indirimler gibi şekillerde de kullanabildiğinden, insan psikolojisini 
doğrudan etkileyebilecek bir sistem oluşturabilir. Vergilendirme mali amaçlı 
ve mali amaçlı olmayan şeklinde bir tasnife tabi tutulduğunda, mali amaçlı 
olmayan vergilendirmenin içinde dahi devletin gelir elde amacı mevcut 
olabilir. Bu durumda devletin öncelikli amacı kamu hizmetlerini finanse 
etmek için vergi toplamaktır. Bunun yanında istisna muafiyet ve başka şekil-
lerdeki özendirme araçları ile insan davranışlarını, tercihlerini güdülemeyi 
gerçekleştirebilir. Bu durumda vergilerin özendirme fonksiyonu ön plana 
çıkar. Ancak bunun yanında yine tercihleri ve davranış kalıplarını değiştire-
bilmek için vergi yükünü fazlasıyla artırması da bu kez caydırma yöntemini 
oluşturur. Hem özendirme hem caydırmada müdahale edilen kişilerin 

[1] Göle, Nilüfer, Mühendisler ve İdeoloji, Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, 
Metis Yayınları, İstanbul, 2004, s. 27.

[2] Göker, Cenker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 18. 
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tercihlerini vergilendirme eliyle etkilemek amaçlanır. Ancak bu yöntemlerin 
kullanılmasında ki ölçüt temel hak ve özgürlükleri anlamsızlaştırmayacak 
bir vergi sistemini kurabilmektir. Bu şekilde bir sistem kurarken temel 
hak ve özgürlüklere müdahalesinde kabul edilen ölçütler ise, müdahalenin 
mutlaka bir kanunla yapılmış olması, müdahalenin meşru bir amaç için 
yapılması şartlarının sağlanması gereklidir. Toplum mühendisliğine kayan 
bir vergi düzenlemesi gerçekleştiğinde bu koşulların varlığından aranması 
değil, gerçekleştirilmek istenen mükellef davranışlarındaki dönüşümün, 
kişilerin özgür iradesini zedeleyip zedelemediği önemlidir.

Konuyu örneklendirmek gerekirse şunlar söylenebilir: devlet bir ürünün 
tüketimini azaltmayı planladığından vergi yükünü artırabilirken, tüketimin 
artmasını istediğinde vergi kolaylıklarının kullanabilir. Hal böyle olunca 
devletin elinde vergilendirme bir politika aracına dönüşmektedir. Rus Çarı 
Petro’nun koyduğu sakal vergisi buna örnek gösterilebilir. Bu vergi ile Petro, 
şekli bir toplumsal değişim tasarlamıştır. Bu vergiyi ödememek için insanların 
sakallarını kesecekleri üzerinden vergiyi kullanmıştır. Petro’nun bu tasarrufu 
her ne kadar başarıya ulaşamasa, amaçladığı noktaya ulaşmak için verginin 
kullanılması, temel hak ve özgürlüklere vergiler eliyle nasıl dokunulabildi-
ğini göstermesi bakımından önemlidir. Bir başka örnek, bekârlık vergisidir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde defalarca kanun teklifine konu edilen 
bekârlık vergisi, 1950-1960 arasında Gelir Vergisi Kanunu içinde bekârlık 
zammı olarak yer almıştır. Görüldüğü üzere, sadece bu iki örnekte dahi 
verginin toplum mühendisliği aracına kolayca dönüşebildiği görülmektedir. 
Tabii ki tarihi örnekler çoğaltılabilir, ancak bugünün hukuk devleti tanımı 
içinde acaba vergi toplum mühendisliğinin bir aracına bu kadar kolay 
dönüşebilir mi diye sorduğumuzda, bu kez anayasada yer alan temel hak 
ve özgürlüklerin varlığı bir cevap niteliğindedir. Nasıl ki, yurtdışına çıkışı 
azaltmak amaçlandığında, yurtdışı çıkış harcının artırılması, mahkemelerin 
iş yükünü azaltmak için dava harçlarının artırılması gibi örnekler hemen 
hemen tüm toplum tarafından tepki ile karşılanacak düzenlemeler olacaktır. 
Ancak bunun yanında seyahat özgürlüğünü ve mahkemeye erişim hakkını da 
fazlasıyla zedeleyecektir. Ancak bazen öyle örnekler oluşabilir ki, temel hak 
ve özgürlüklerin zedelenip zedelenmediği tartışmalı olabilir. Devlet, muadil 
ürünler arasında tüketim bakımından bir tercihte bulunuyorsa örneğin 
toplumun inek sütü yerine keçi sütü içmesini istiyorsa, bu durumda bir 
ürünün vergi yükü sıfırlanıp hatta vergi teşvikleriyle desteklenirken diğer 
ürün fazlasıyla yüksek bir vergi yüküne tabi tutulabilir. Böylelikle insanların 
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seçimleri etkilenecektir. Bu noktada kişilerin tüketim tercihlerini etkile-
menin temel bir hakkı zedelemediği ancak bir yönlendirici vergilendirme 
gerçekleştirildiği söylenebilmektedir. Vergi kolaylıkları, vergi teşvikleri ve 
vergi indirimlerinin bu şekilde kullanımı devletin sosyal ve ekonomik bakış 
açısının vergi sistemine yansıması olarak da değerlendirilebilir ve fakat tar-
tışılması gereken nokta gözden kaçmamalıdır. Anayasada ve temel hukuk 
metinleri ile güvence altına alınan temel haklar bakımından tarif edilemeyen 
ve adı konulamayan ancak bunlara müdahale olarak nitelendirilen verilen 
örnekteki gibi hallerde vergilendirmenin kullanımının bir politika aracın-
dan[3] olarak kullanmaktan çok toplumu şekillendirme amacı yani toplum 
mühendisliğinin bir uygulamasına dönüşebildiği görülmektedir.

III. Sonuç

Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin göstergesidir[4]. Bu 
yetkinin kullanımında, anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere ölçüsüz 
müdahale olmayacak bir vergi sisteminin kurulması hukuk devleti ilkesinin 
gereğidir. Devleti yönetenlerin toplumu şekillendirme çabası olarak nitelen-
dirilebilecek toplum mühendisliğinin vergilendirmeyi bir araç olarak kul-
lanması bu kapsamda hukuk devleti ilkesini zedeleyebilir. Bunu önlemenin 
yolu, vergi sisteminin, temel hak ve özgürlüklere uygun ve onu anlamsız-
laştırmayacak bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan vergi 
istisna, muafiyet, teşvik ve indirimlerinin kullanımının yaratacağı sosyolojik 
sonuçlar dikkatle irdelenmelidir. İnsanın özgür iradesini şekillendirme amaçlı 
vergilendirme, her ne kadar devletin egemenliğine dayanmaktaysa da, devle-
tin egemen oluşu ona sınırsız bir yetki vermediğinden, devlet anayasa eliyle 
kendisini hukuk devleti olarak tanımlamakta, temel hak ve özgürlüklere aykırı 
hareket etmemeyi bir anayasa ilkesi haline dönüştürmektedir. Anayasanın 
13 üncü maddesinde temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın 
ancak kanunla sınırlanabileceğini ve bu sınırlamaların Anayasanın sözüne 
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 
ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağının düzenlemesi hukuk devleti ilke-
sinin vergilendirmenin bir toplum mühendisliği aracı olarak kullanımını 
net şekilde bir çerçeve içine almaktadır.

[3] McGee R.W., Taxation and Social Engineering. In: The Philosophy of Taxation and 
Public Finance. Springer, Boston, MA, 2004, s. 84.

[4] Öncel, Mualla – Kumrulu, Ahmet – Çağan, Nami – Göker, Cenker, Vergi Hukuku, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2019, s. 50-51.
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Devletin toplumu şekillendirme arzusunun, temel hak ve özgürlükleri 
anlamsızlaştıracak uygulamalarında vergilendirmenin bir araç olarak kul-
lanılmaması hukuk devleti ilkesinin bir sonucu olmalıdır.
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I. Giriş

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak 
vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlana-
bilir[1]. Modern devlet yapısında kamu hizmetlerinin sağlıklı ve düzgün bir 
şekilde yerine getirebilmesi için gereksinim duyulan mali kaynak, vergiler 
yoluyla karşılanmaktadır[2]. Bu açıdan vergilendirme yetkisinin kullanılması 
aynı zamanda bir siyası zorunluluk olarak da karşımıza çıkmaktadır; zira 
devlet kendisinden beklenen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için 
bu hizmetlere karşılık olan kaynakları vergilendirme yetkisini kullanarak 
sağlayacaktır[3]. Borçlanma, para basma gibi olağanüstü kamu gelirleri bir 
yana bırakılacak olursa, kamu harcamaları ağırlıklı olarak devletin en büyük 
gelir kaynağı olan vergilerle finanse edilmektedir. Kamu maliyesi doktri-
ninde vergiler asli gelir, borçlanma ve diğerleri ise tali gelir olarak sınıflan-
dırılmaktadır[4]. Ancak günümüzde vergiler yalnızca bir finansman aracı 
olmanın dışında başkaca fonksiyonları da üstlenebilmektedir[5]. Gerçekten 
de devlet vergilendirme yetkisini sadece kamu hizmetlerinin finansmanı 
olarak tanımlayabileceğimiz mali amaç dışında başkaca ekonomik, sosyal 
ve kültürel amaçlarla da kullanmaktadır. Vergilendirme ile sağlanacak geli-
rin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli sonuçların elde 
edilebileceğinin mümkün olması, mali amaç dışı vergilendirme kavramı 

[1] ÇAĞAN Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1982, s.3.
[2] GÖKER Cenker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s.6.
[3] ÇAĞAN, s.4.
[4] GÖKER,.s 10.
[5] DOĞRUSÖZ A. Bumin, Yargı Kararlarının Işığında Vergilerin Kanuniliği Açısından 

Türk Vergi Mevzuatının Değerlendirilmesi, XII. Türkiye Maliye Sempozyumu 
“Anayasal Mali Düzen” 14-16 Mayıs 1998, T.C. Marmara Üniversitesi Mali Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 12, İstanbul 2000, s.135.
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ile açıklanmaktadır[6]. Bu tür vergiler yönlendirici, düzenleyici vergiler 
olarak adlandırılmakta olup bu vergi yasalarıyla bir kısım vergi doğurucu 
olayların özendirilmesi, önlenmesi ya da caydırılması amaçlanmaktadır[7]. 
Yönlendirici vergilendirme, toplum mühendisliğinin mali yönü olarak da 
ifade edilebilir[8]. Sosyal devlet için vergi alma bir hak ve yetki olarak kalma-
makta, fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için bir görev oluşturmaktadır[9]. 
Bu nedenle sosyal devlet vergilendirme aracını bir yandan sosyal adaletin, 
gelirin ve servetin yeniden dağılımının gerçekleştirilmesinde, diğer yandan 
da planlı kalkınma için gerekli özendirici tedbirleri alırken kullanmaktadır[10].

İster mali amaçla isterse mali amaç dışı olsun, devlet vergilendirme 
yetkisini kullanırken kişilerin çeşitli temel hak ve özgürlüklerinin alanına 
girebilir, bu alanlarda sınırlandırmalar yapabilir ve müdahalelerde bulu-
nabilir[11].Anayasanın vergi ödevi başlıklı 73. Maddesinde herkesin kamu 
giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlü olduğu; resim, harç ve 
benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulup, kanunlar kaldırılabileceği 
ve kanunla değiştirilebileceği ifade edilmiştir. Herkes Anayasada belirtilen 
hak ve özgürlüklere sahip olmakla birlikte aynı zamanda kamu giderlerini 
karşılamak üzere vergi vermekle de yükümlüdür. Bu nedenle kamu gider-
lerinin karşılanması için vergi ödenirken, bireylerin bir takım temel hak ve 
özgürlüklerine müdahale edilmesi anayasal olarak mümkündür[12]

Birey çıkarları ve kamu yararı arasında süregiden çatışma nedeniyle 
vergilendirmenin bir dengeye oturtulması gerekmektedir. Zira temel hak 
ve özgürlüklere vergiler yoluyla müdahale edilmesi sonucunda bu müdaha-
lenin boyutuna göre hak ve özgürlükler kullanılamaz hale gelebilir[13]. Bu 

[6] GÖKER, s.11.
[7] ÖNCEL Mualla/KUMRULU Ahmet/ÇAĞAN Nami/GÖKER Cenker, Vergi 

Hukuku, Turhan Kitabevi, 28. Baskı, Ankara 2019, s.50; GÖKER, s.19
[8] ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN/GÖKER, s.51; GÖKER, s.16-17
[9] DOĞRUSÖZ, s.136.
[10] ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN/GÖKER, s.61.
[11] GÜNEŞ Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, On İki Levha Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 

2011, s. 49
[12] TAYLAR Yıldırım, Vergi Borcu İlişkisinin Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.16 Özel Sayı 2014, s.4943-4987 
(Basım Yılı 2015), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s.4952

[13] Anayasa Mahkemesine göre “Vergi düzenlemeleri hemen hemen tüm hak ve 
özgürlükleri ilgilendirip etkileyen yasama işlemleridir. Devletin akçalı olanaklarının 
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nedenle temel hak ve özgürlüklerle çok yakın bağı bulunan vergilendirme 
açısından iç hukukta başta anayasal düzen, uluslararası alanda da devletlerin 
imzaladıkları sözleşmeler vergilendirme yetkisinin sınırlarını ve belirleyerek 
bir çerçeve çizmektedir[14].

II. Vergilendirme Yetkisinin Sınırı Bağlamında Temel Hak ve 
Özgürlükler

Vergilendirme yetkisine sahip olan devletin asli gelir kaynağını oluş-
turan, vergilerin konularına ilişkin bir sınırın teorik olarak bulunmadığı 
söylenebilir. Nitekim bugün için mevcut olmayan vergilerin yarın söz 
konusu olmayacağının garantisi yoktur[15]. Vergilendirme yetkisi, devlet 
egemenliğinden kaynaklanarak bu denli geniş bir alan oluşturabildiğinden, 
kişi hak ve özgürlükleri bakımından vergilendirmenin sınırının irdelenmesi 
büyük önem kazanmaktadır. Kamu harcamalarının finansmanı için gerçek 
ve tüzel kişilerden, hatta tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluklarından 
alınan karşılıksız ekonomik bir değer olan verginin konulması, tahsili ve 
vergilendirme sürecinin yürütülmesi aşamalarında vergilendirme yetkisi 
ile kişi hak ve özgürlükleri karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır[16]. Temel 
hak ve özgürlükler alanına bir müdahale teşkil eden vergilendirme, hukuk 
devleti ile yakın ilişki içerisindedir. Hukuk devletinde, devlet vergilendirme 
yetkisini hukuk kuralları içinde kullanır. Hukuk devletinde devletin bütün 
eylem işlemleri hukuk çerçevesinde yürütülmekte ve temel hak ve özgür-
lükler anayasal güvence altına alınmaktadır[17]. Anayasa’nın 2. maddesinde 
belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına 
dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir 

en önemli kaynağı olmak yönünden vergi, bu hak ve özgürlükleri kullanma ve 
bundan yararlanmayı tümüyle ya da bir bölümüyle olanaklı ya da olanaksız kılar” 
(AYM E.1989/6, K.1989/42, 07.11.1989).

[14] SABAN Nihal, Vergi Hukuku, Beta Yayınları, 9 Baskı, İstanbul 2019, s.4.
[15] Nitekim 7.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Dijital Hizmet Vergisi, 
Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi adları altında üç yeni vergi ihdas edilmiştir.

[16] TAYLAR, s.4950.
[17] ÇAĞAN Nami, Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, Anayasa 

Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale, Anayasa Mahkemesi 
Yayınları, Ankara 2017, s.137.
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hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum 
ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, 
yargı denetimine açık olan devlettir[18]. Vergilendirme yetkisi hukukla sınırlı 
alanda kullanıldığı oranda hukuksallaşır ve meşrulaşır. Bu nedenle başta 
mülkiyet hakkına olmak üzere, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat 
özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, çalışma ve sözleşme özgürlüğü gibi pek 
çok hakka vergilendirme yoluyla yapılan müdahalenin sınırını da hukuk 
devleti çizmektedir.

Anayasa Mahkemesinin de ifade ettiği üzere “yetkilerle güçlendirilen 
devlet, vergilendirme konusunda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirirken de 
hak ve özgürlükleri özenle koruyacak, devlete kaynak sağlamak amacıyla 
hukuksal ilkelerin yıpranıp yıkılmasına duyarsız kalmayacaktır. Gelir elde 
edilmesi amacıyla hukuk devleti niteliklerinden vazgeçilemez”[19]. Hukuk 
devletinde vergilendirme yetkisinin sınırı temel hak ve özgürlükler olduğu 
için hukuk devletinde bu yetkinin keyfi bir şekilde kullanılmasının önlen-
mesi zorunludur.

Anayasanın 12. maddesi uyarınca “herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak 
ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva eder”. Temel hak ve hürriyetler sınırsız değil-
dir. Anayasanın 13. Maddesi uyarınca “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlama-
lar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 
lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”. 
Anayasanın 13. Maddesi temel hak ve özgürlüklerin hangi hallerde ve 
hangi şartlarla sınırlandırılabileceğini düzenlemiştir. Anayasada temel hak 
ve özgürlüklere müdahalenin hukuki meşruiyet zemini ve müdahale imkânı 
açıkça öngörülmüştür[20]. Temel hak ve özgürlükler sınırsız olmayıp, bazı 

[18] Anayasa Mahkemesi, E. 2013/44, K.2013/59, 2.5.2013, Resmi Gazete, 10.12.2013, 
S.28847.

[19] Anayasa Mahkemesi, E. 1989/6, K. 1989/42, 7.11.1989, Resmi Gazete, 06.04.1990, 
S.20484

[20] BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda, Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere 
Müdahalede Sınır, “Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında 
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sınırlamaların gerekli olduğu tartışmasızdır[21]. Kamu yararı gerektirdiğinde 
temel hak ve özgürlüklere müdahale kural olarak mümkündür ve meşrudur. 
Ancak temel hak ve özgürlüklerde sınırlamanın kural değil istisna olduğu 
akılda tutulmalıdır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi “Vergi düzenlemeleri hemen hemen tüm 
hak ve özgürlükleri ilgilendirip etkileyen yasama işlemleridir. Devletin, 
akçalı olanaklarının en önemli kaynağı olmak yönünden vergi, bu hak 
ve özgürlükleri kullanma ve bunlardan yararlanmayı, tümüyle ya da bir 
bölümüyle olanaklı ya da olanaksız kılar. Anayasa’nın 13. maddesi, temel 
hak ve özgürlüklerle ilgili sınırlama nedenlerini belirleyerek kendi içinde 
sınırlama olanağını tanırken bunun Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak yasayla yapılabileceği koşulunu getirmiş, ayrıca demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamayacakları ve öngörüldükleri amaç dışında 
kullanılamayacaklarını vurgulamıştır. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 
engelleyen düzenlemeler, önleyen uygulamalar, tümüyle geçersiz kılan oluşum-
lar, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşamaz. Güdülen amaç 
ne olursa olsun, sınırlamalar, özgürlüğün kullanılmasını tümüyle ortadan 
kaldıracak düzeyde ve ağırlıkta olamaz. Kamu yararı düşüncesine dayanan 
ceza yaptırımı bile Anayasa’yla belirlenen ayrık durumlar dışında bir hak 
ve özgürlükten tümüyle ve sonsuz yoksunluğu gerektiremez. Ancak belirli bir 
sınırlamayı getirebilir ki, bunun da koşulları Anayasa’nın 13. maddesinde 
temel nedenler olarak sayılmıştır. Hakkı ortadan kaldırıcı nitelikteki aşırı, 
ölçüsüz sınırlama, Anayasa’ya aykırı ve geçersizdir.” İfadeleriyle temel haklar 
bakımından vergilendirmenin sınırını çizmiştir[22].

Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyumu”, Seçkin Yayınları, Ankara 
2009, s.153.

[21] KARAKOÇ Yusuf, Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 15, Özel S., 2013, s.1259-
1308, Basım Yılı: 2014, s. 1280.

[22] Anayasa Mahkemesi, E. 1989/6, K. 1989/42, 7.11.1989, Resmi Gazete, 06.04.1990, 
S.20484
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III. Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalenin 
Koşulları

1. Müdahale Yasa ile Yapılmalıdır

Anayasa md. 13 uyarınca temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırla-
nabilir. İdarenin düzenleyici ya da birel işlemleri ile temel hak ve özgürlüklere 
sınırlama getirilemez[23]. Bu itibarla vergilendirme yoluyla temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlanması durumunda Anayasa md. 73 özel sınırlandırma 
maddesi olarak nitelendirilmelidir[24]. Yasama organı dışında temel hak 
ve özgürlüklerin sınırlanması mümkün olmayıp bu yasak temel hak ve 
özgürlükler konusunda başka bir organa yetki devrini de kapsamaktadır[25].

Temel hak ve özgürlüklerin yasal teminat altına alınmak yoluyla idare-
nin düzenleyici işlemleriyle veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sık 
sık değiştirilmesi ve farklı uygulamalar yapılması önlenmek istenmiştir. 
Kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun tüzük, yönetmelik gibi işlemlerle 
düzenlenmesi anayasaya aykırılık taşıyacağı gibi yetki gaspı da oluşturur[26].

73. Maddenin son fıkrası, yasayla yetkilendirilmek kaydıyla vergilendirme 
ile ilgili olarak yürütmeye bırakılabilecek alanı belirlemektedir. “Vergi resim, 
harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirimleriyle 
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar 
içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilebilir”. Bu hükmün 
amacı yasama organının nispeten yavaş çalışması nedeniyle, anılan konularda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmesine olanak sağlayarak esneklik ve çabukluk 
getirmektir[27] Bu hükme göre verginin esaslı unsurları yasada yer almak 
kaydıyla ve yine yasayla yetkilendirilmek ve yasada çiziline sınırlar dâhilinde 
indirim, oran, muafiyet ve istisnalara ilişkin olarak değişiklik yapmak yetkisi 

[23] TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/SANCAKDAR Oğuz/ÖNOK Rifat 
Murat; İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı Ankara, 2016, s.693.

[24] KARAKOÇ, s. 1282
[25] BAŞARAN YAVAŞLAR, s.155.
[26] TEZCAN/ERDEM/SANCAKDAR/ÖNOK, s.693.
[27] KANETİ Selim/EKMEKCI Esra/ GÜNEŞ Gülsen/KAŞIKÇI Mahmut, Vergi 

Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019, s.57
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yalnızca Cumhurbaşkanına verilebilir. Cumhurbaşkanı kaynağını yasadan 
alan bağlı bir yetki kullanmaktadır[28].

Yasallık ilkesine anlam kazandırılabilmesi için kanunla konulur hükmü-
nün kapsamının belirlenmesi gerekir. “Kanunla konulur” kavramının geniş 
yorumu; verginin konusu, matrahı, uygulanacak oran, muafiyet ve istisna 
halleri ve verginin alınma biçimi gibi unsurların verginin önemli unsurları 
olup yasayla düzenlenmesi gerektiği; kavramın dar yorumu ise hükümetlerin, 
ekonomik koşulların gerektirdiği vergisel önlemleri hızla ve etkinlikle alabil-
mesi, bu bağlamda özellikle yerel yönetimle ilgili alanlarda vergi konularının 
yasayla belirlenmesi diğer unsurlarının düzenlenmesinin ilgili yönetimlere 
bırakılmasının vergide etkinliği artıracağı görüşüne dayanır[29].

Kişilerden tek taraflı olarak aktarılan verginin ne üzerinden, ne zaman, 
hangi esasa göre, ne kadar alınacağı ve bu verginin kimi ilgilendireceği 
hususları birey özgürlüğü ve güvenliği açısından çok duyarlı noktalardır[30]. 
Bu nedenle temel hak ve özgürlüklere kuvvetli bir koruma sağlayabilmek 
için vergiye ilişkin temel unsurların çerçevesinin geniş tutulması, Anayasa 
md 73/4’ün dar yorumlanması ve müdahalenin kanunla yapılması emri-
nin sert bir şekilde uygulanması şarttır[31]. Nitekim Anayasa Mahkemesi 
de Anayasa md. 73/3 uyarınca bir mali yükümlülüğün yasa ile konulmuş 
kabul edilebilmesi için şekli anlamda bir yasayı yeterli görmemiş ve yasanın, 
verginin konusu ve mükellefinin yanı sıra matrahı, oranı, tarh ve tahakkuku, 
tahsil usulü, yaptırımları, zamanaşımı, yukarı ve aşağı sınırları gibi belli başlı 
unsurlarını açıklayarak, çerçevelerini kesin çizgilerle belirlemesi gerektiğini 
ifade etmiştir[32]. Bununla birlikte kanunla düzenlenme zorunluluğu, hakka 

[28] ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Vergileme Yetkisi ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası, 
Danıştay Dergisi, Yıl 13, Sayı 50/51, 1983, s.63.

[29] ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Türk Anayasası Açısında Vergilendirmenin Sınırları, 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale, Anayasa 
Mahkemesi Yayınları, Ankara 2017, s.1011

[30] GÜNEŞ, s.133.
[31] BAŞARAN YAVAŞLAR, s.158
[32] “Mahkememizin yerleşmiş içtihatlarında da açıkça belirtildiği üzere, Anayasa 

Koyucu her çeşit mali yükümün kanunla konulmasını buyururken, keyfi ve takdiri 
uygulamaları önlemeyi amaçlamıştır. Kanun koyucunun yalnız konusunu belli ederek 
bir mali yükümün ilgililere yükletilmesine olur vermesi, bunun kanunla konulmuş 
sayılabilmesi için yeter neden olamaz. Mali yükümlerin, matrah ve oranlan, tarh 
ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı, yukarı ve aşağı sınırları 
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yapılacak müdahalenin uygulamasının kanunun çerçevesini aşmayacak 
şekilde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi yürütme organının çıka-
racağı ikincil düzenlemelerle yapılmasına engel değildir[33].

Verginin konusu ister gelir, ister servet ya da harcama olsun, isterse dolaylı 
ister dolaysız olsun her tür vergi mülkiyet hakkının koruması altında olan 
gelir üzerinden ödenmektedir[34]. Bu nedenle her vergi mülkiyet hakkına 
bir müdahale teşkil edecektir. Bu nedenle Anayasadaki mülkiyet hakkı ve 
vergi kurallarının örtüşmesi gerekecektir[35].

Anayasanın Mülkiyet Hakkı başlıklı 35. Maddesi, uyarınca;

“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir,

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Mülkiyetin Korunması 
Hakkında 1 No’lu EK Protokol’ünün 1. Maddesi

“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösteril-
mesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada 
öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak 
mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, 
mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya 
vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak 
için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka 
halel getirmez” şeklindedir.

gibi çeşitli yönleri vardır. Bir mali yüküm bu yönleri dolayısıyla, yasayla “yeterince 
çerçevelenmemişse, kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını, hatta, temel haklarını 
etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilmesi mümkündür. Bu bakımdan mali 
yükümler belli başlı öğeleri de açıklanarak ve çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek 
yasalarla düzenlenmelidir.”, Anayasa Mahkemesi, 31.03.1987, E. 1986/20, K.1987/9, 
7.11.1989, Resmi Gazete, 28.05.1987, S.19743

[33] Anayasa Mahkemesi, Tahsin Erdoğan Başvurusu, Başvuru No: 2012/1246, 06.02.2014, 
Para. 60.

[34] BAŞARAN YAVAŞLAR s.149.
[35] SABAN, s.21
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Vergilendirme yetkisinin ancak yasa ile kullanılabileceği gerek Anayasa’nın 
35 ve 73’üncü maddelerinde gerekse AİHS 1 No’lu Protokol’ün 1. Madde-
sinde (yasada öngörülen koşullara uygun olma) ifade edilmektedir.

Yasaya uygunluk koşulu, AİHS bağlamında devletin gerçekleştirdiği müda-
halenin ulusal hukukta bir dayanağı olması anlamına gelir[36]. Müdahalenin 
yasa ile yapılması yeterli değildir. Bu yasal düzenlemenin ulaşılabilir, belirgin 
ve öngörülebilir olması zorunludur[37]. Müdahalenin ulaşılabilir olması için 
o müdahaleye dayanak teşkil eden mevzuatın biliniyor ya da bilinebilecek 
olması, diğer bir ifade ile aleni olması gereklidir[38]. Bir düzenlemenin hangi 
yolla kamuoyuna duyurulduğu hakkında farkındalık ve yasal düzenleme hak-
kında bilgi alma yeterliliği yasal düzenlemelerin erişilebilir ve öngörülebilir 
olup olmadığının saptanmasında belirleyici olabilmektedir[39]. Vergi mükellefi 
bakımından vergisel yükümlülüklerin “belirliliği” ve “öngörülebilirliği” ve bu 
bağlamda vergi mükelleflerinin hukuki güvenliği sağlanmak istenmiştir. Söz 
konusu ölçütler mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin kanunla yapılması 
zorunluluğunun alt ölçütleri olarak da kabul edilen ölçütlerdir[40]. Bir norm 
ancak kamu otoritelerinin keyfi müdahalelerine karşı bir korum önlemi 
sağladığında “öngörülebilir”dir[41]. Öngörülebilirlik yasadaki düzenlemenin 
anlam ve mahiyetine ilişkindir, Sözleşme sadece ulusal hukuka gönderme 
yapmaz, o hukukun hukuk devletine uygun bir nitelik arz etmesini talep 
eder[42]. Yasaya uygunluk terimi, ulusal hukukun kamu otoritesinin bireylerin 
Sözleşme kapsamındaki haklarına etki eden önlemlere hangi durumlarda 
ve hangi koşullar altında başvurabileceğini yeteri derecede belirttiği ölçüde 

[36] HARRIS David,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY Carla, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi (Türkçe Birinci Baskı), 2013, s.691

[37] Carbonara ve Ventura v. İtalya 24638/94, 30.05.2000, para 91, 107.
[38] TURUNÇ Caner, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında: ‘Vergisel 

Müdahaleler Yoluyla Mülkiyet Hakkı İhlalleri’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 370, 
s.95

[39] HARRIS,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY Carla, s.691
[40] YALTI Billur, Vergisel Alanda Kanun Kavramının Yorumu: Anayasa Mahkemesinin 

Yakın Tarihli Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Vergi Sorunları Dergisi, S.341, 
Şubat 2017, s.12.

[41] Centro Europa 7 S.r.l. ve Di Stefano v. İtalya, 38433/09, 07.06.2012, para.143
[42] Kruslin v. Fransa, para 30, (YALTI Billur, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta 

Yayıncılık, İstanbul 2006, s.66)
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öngörülebilir olduğu anlamına gelmektedir[43]. Öngörülebilirlik mutlak 
değildir. Başvurucular gerektiğinde uygun bir danışma ile yasanın kapsa-
mında olduklarını makul bir ölçüde öngörebilmelidirler[44].

Aynı anda yürürlükte bulunan ve keyfi ve seçmece uygulama olanağı veren, 
Mevzuattaki birbiriyle çelişkili, birbirine açık aykırılık taşıyan hükümler de 
Sözleşmenin aradığı anlamda kanun niteliğinde kabul edilemeyecektir[45].

2. Vergisel Müdahale Meşru Bir Amaçla Yapılmalıdır

Anayasa md. 13’te temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen sebeplerle ve ancak kanun 
ile sınırlanabileceğini hüküm altına almıştır.

Anayasa md. 35 ise mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla 
sınırlanabileceğini öngörmüştür.

AİHS 1.No’lu Protokol md. 1/1’de mülkiyet hakkının özel istisnası öngö-
rülür: kamu yararı gerektirmedikçe ve uluslararası hukukun genel ilkeleri 
ile hukukun aradığı koşullara uyulmadıkça hiç kimse malından yoksun 
bırakılamaz[46]. Vergilendirme açısından ise mülkiyet hakkına müdahale 

[43] Fernandez Martinez v. İspanya, 56030/07, 12.06.2014, para.117
[44] Spacek S.r.o v. Çek Cumhuriyeti, 26449/95, 9.11.1999, para.59; Slivenko v. Letonya, 

48321/99, 09.10.2003, para.107; Dubská and Krejzová v. Çek Cumhuriyeti, 
28859/11 ve 28743/12,15.11.2016, para 171; Anayasa Mahkemesi Murat Daş 
Başvurusu, Başvuru No: 2013/3063, 26.06.2014, para.41 (Hukuki güvenlik ilkesi, 
Anayasa’nın 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının içinde zımnen mevcut 
bir ilkedir. Bir kanuni düzenlemenin bireylerin davranışını ona göre düzenleyebileceği 
kadar kesinlik içermesi, kişinin gerektiği takdirde hukuki yardım almak suretiyle, 
bu kanunun düzenlediği alanda belli bir eylem nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları 
makul bir düzeyde öngörebilmesi gerekmektedir. Öngörülebilirliğin mutlak bir ölçüde 
olması gerekmez. Kanunun açıklığı arzu edilir bir durum olmakla birlikte bazen 
aşırı bir katılığı da beraberinde getirebilir. Oysa hukukun ortaya çıkan değişikliklere 
uyarlanabilmesi gerekmektedir. Birçok kanun, işin doğası gereği, yorumlanması ve 
uygulanması pratik gerçekliğe bağlı olan yoruma açık formüllerdir). 

[45] YALTI Billur, Mülkiyet Hakkina Vergisel Müdahalede Kanunilik: İnsan Haklari 
Avrupa Mahkemesinin Yeni Kararlarinda “Çelişik Mevzuat” Ve “Çelişik İçtihat, 
Vergi Sorunları Dergisi, S.276, Eylül 2011, http://www.vergisorunlari.com.tr/
makale/mulkiyet-hakkina-vergisel-mudahalede-kanunilik-insan-haklari-avrupa-
mahkemesinin-yeni-kararlarinda-celisik-mevzuat%E2%80%9D-ve-celisik-ictihat%E2-
%80%9D/4532 (Erişim Tarihi 29.12.2019).

[46] YALTI, a.g.e, s.71. 
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md. 1/2 uyarınca vergilerin veya başka katkıların veya cezaların ödenmesini 
güvence altına almak koşulu ile açıkça ifade edilmiştir.

AİHM 1 No’lu Protokolün 1. Maddesini birbirini tamamlayıcı unsurlara 
ayırmış ve bu unsurlar arasındaki ilişkiyi adım adım ortaya koymuştur[47]. 
Mahkemeye göre madde üç ayrı kuralı kapsamaktadır. Genel nitelikte 
olan birinci kural, mülkiyetten barışçı bir biçimde yararlanma hakkını 
tanır. İkinci kural mülkiyetten yoksun bırakılmayı içermekte ve bunu belli 
kurallara bağlamaktadır. Üçüncü kural taraf devletlerin, genel yarara uygun 
yasaları çıkarmak suretiyle bu amaca uygun olarak mülkiyetin kullanımını 
düzenleme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir[48]. Mahkeme bu üç 
kuralın birbiri ile ilgisiz olmadığını, ikinci ve üçüncü kuralların mülkiyetten 
barışçıl bir biçimde yararlanma hakkına müdahalenin özel halleriyle ilgili 
olduğunu ve birinci kuralda ifade edilen genel ilke ışığında yorumlanmaları 
gerektiğini ifade etmektedir[49].

Mahkeme md. 1/1 c.1’e uygun davranılıp davranılmadığını değerlen-
dirirken maddenin amaçları doğrultusunda kamu yararının gerekleri ile 
bireyin temel haklarının korunmasının koşulları arasında adil bir denge 
kurulup kurulmadığını belirlemek zorunda olduğunu ifade etmektedir[50].

Mahkeme adil denge ölçütünü uygularken toplumun menfaatinin ne 
olduğunun belirlenmesini genel olarak devlete bırakmaktadır. Mahkeme, salı-
nacak vergi veya mali yükümlülük türlerinin belirlenmesinde taraf devletlerin 
geniş bir takdir alanı bulunduğunu ve bu alanda verilecek kararların, siyasi, 
ekonomik ve sosyal meselelerin değerlendirmesi anlamına geldiğini ve bu 
alanda da Sözleşme’nin taraf devletleri yetkili olduğunu ifade etmektedir[51].

Mülkiyet hakkına yönelik bir müdahalenin 1 No’lu Protokolün 1. Mad-
desine uygun olabilmesi için meşru bir amacının bulunması zorunludur. Bu 

[47] HARRIS,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY Carla, s.687.
[48] Sporrong ve Lönnroth v. İsveç, 7152/75, 23.09.1982, para 61. 
[49] James ve Diğerleri v. Birleşik Krallık, 8793/79, para.37
[50] Sporrong ve Lönnroth v. İsveç, para. 69.
[51] Di Belmonte v. İtalya, 72638/01, para 41; Gasus Dosier ve Fördertechnik Gmbh 

v. Hollanda, 15375/89, 23.02.1995, para. 60; The National & Provincial Building 
Society, the Leeds Permanent Building Society ve the Yorkshire Building Society v. 
Birleşik Krallık, 117/1996/736/933–935, 23.10.1997 para. 80-82
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zorunluluk kamu yararı veya vergilerin ödenmesini güvence altına almak 
koşulları ile açıkça ifade edilmiştir[52].

Anayasa md 73’te vergi ödevi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkese 
yüklenen bir ödev olarak tanımlanarak, vergilendirme ile takip edilmesi 
gereken kamu yararı, kamu giderlerini karşılamak şeklinde somutlaştırıl-
mıştır[53]. Ancak kamu giderlerinin karşılanması şeklinde karşımıza çıkan 
meşru amaç/kamu yararı ancak genel yarar ile mülkiyet hakkının korunması 
arasındaki adil denge gözetildiğinde meşru bir vergilendirme söz konusu 
olacaktır. Her ne kadar devletin sosyal, ekonomik politikaları çerçevesinde 
vergilendirilecek alanın-vergi konularının belirlenmesinde geniş bir takdir 
yetkisi bulunmaktaysa da, kamu yararı amacıyla temel hak ve özgürlüklere 
vergilendirme yoluyla müdahalesinin meşru olabilmesi bireysel yarar ile kamu 
yararı arasında adil dengenin gözetilmesine bağlıdır. Adil denge ölçütü bir 
kamu menfaatinin geliştirilmesi külfetinin mülk sahibine haddinden fazla 
yüklenilmemesi yönünde koruma sağlamaktadır[54]. Vergi sistemi, vergi 
ödeyen kişiye aşırı bir yük getirdiğinde ya da bu kişinin mali durumuna 
esaslı bir şekilde müdahale ettiğinde mülkiyet güvencesini olumsuz bir 
şekilde etkileyebilir[55].

Adil bir dengenin ortaya konulması orantılılık açısından yapılacak bir 
değerlendirmeye dayalı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Orantılılık Sözleş-
menin bütününe içkin olup, Sözleşmenin açıkça sınırlanmasına izin verdiği 
haklarla ilgili olarak gündeme gelmektedir[56]. Devletlerin kamu yararı 
taşıyan amaçları gerçekleştirmek üzere demokratik bir toplumda gerekli 
olması durumunda korunan hakkı sınırlaması mümkündür. Handyside[57] 
Kararında Mahkeme, ilk kez takdir alanından bahsederken bu alanın geniş-
liğini ifade etmiş ancak orantılılık ilkesinin takdir alanına hükmetmesi ve 
yönlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir[58].

[52] HARRIS,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY, s.689
[53] BAŞARAN YAVAŞLAR, s. 160.
[54] HARRIS,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY, s.697.
[55] Swenska Managementgruppen v. İsveç, 11036/84,
[56] HARRIS,/O’ BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY, s.11
[57] Handyside v. Birleşik Krallık, 5493/72, 07.12.1976
[58] ROLIM Joao Dacio, Proportionality and Fair Taxation, Series on International 

Taxation, Kluwer Law Inrernational, Netherlands, 2014, s.67.
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Anayasanın 13. maddesi gereği temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
şartlarından birisi de ölçülülük ilkesidir. Esas uygulama alanı temel hak ve 
özgürlükler olan ölçülülük ilkesi, devletin kamu yararını gerçekleştirmek 
amacıyla temel hak ve özgürlükler alanına nereye kadar sokulabileceği soru-
nuna odaklanmaktadır[59]. Ölçülülük ilkesi uyarınca meşru bir kamu yararı 
amacına ulaşmak için kullanılan araçların elverişli ve gerekli olmasının yanı 
sıra elverişli ve gerekli olsa da temel hak ve özgürlüğü en az sınırlayan araç 
olması gerekir. Diğer bir ifade ile ölçülülük ilkesi temek hak ve özgürlükler 
bakımından sınırlamanın sınırını oluşturur. Hakkın özüne dokunma yasağı 
mümkün olan sınırlama yapılırken dahi temel hakların çekirdek çevresine 
değmemek yükümlülüğünü ifade etmektedir[60]. Burada temel problem 
dokunulmayacak özün belirlenmesindedir, zira bu öz her hak ve özgürlük 
için değişik nitelik taşıyabilmektedir[61]. Vergilendirme yoluyla temel hak 
ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz. Bu hem hukuki güvenlik ilkesinin 
hem de ölçülülük ilkesinin bir gereği ve sonucudur[62]. Getirilen düzenleme 
bireyin veya toplumun bir kısmının bireysel ve ağır bir yük altında kalması 
sonucunu verdiğinde kamu yararının gerektirdiği taleplerle bireylerin temel 
haklarının korunması için gerekli olan gereksinimler arasında adil denge 
kurulmamış olur[63].

Ölçülülük ilkesi, “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç 
alt ilkeden oluşmaktadır. “Elverişlilik”, öngörülen müdahalenin, ulaşılmak 
istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, “gereklilik”, ulaşılmak 
istenen amaç bakımından müdahalenin zorunlu olmasını, yani aynı amaca 
daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının mümkün olmamasını, “orantılılık” 
ise bireyin hakkına yapılan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç arasında 
makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir[64]. Anayasa 

[59] METİN Yüksel, Ölçülülük İlkesi Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002, s.193.

[60] DOEHRING, K, Genel Devlet Kuramı Genel Kamu Hukuku: Sistematik Bir 
Yaklaşım, çev. A. Mumcu, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 2002 s.266 (ARSLAN Zühtü, 
Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 13. Maddesi Üzerine Bazı 
Düşünceler, Anayasa Yargısı Cilt 19, 2002, s.143’ten naklen)

[61] ARSLAN, s.143
[62] KARAKOÇ, s.1283
[63] YALTI, a.g.e., s.50
[64] Anayasa Mahkemesi, Mehmet Akdoğan ve Diğerleri, Başvuru No: 2013/87, 

19.12.2013, para. 38
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Mahkemesi, kamu otoriteleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin hukuka 
aykırılık iddialarının öne sürülebileceği idari veya yargısal bir takım hukuki 
mekanizmaların var olup olmadığı ve bu mekanizmaların keyfiliğe karşı 
güvenceler içerecek araçlarla donatılıp donatılmadığı hususunun da müda-
halenin ölçülülüğünde göz önünde bulundurulacak bir unsur olduğunu 
ifade etmektedir[65]. AİHM e göre bireyler kamu otoritelerinin kendileri 
hakkında uyguladıkları önleme etkin şekilde itiraz etme olanağı bulamadıkları 
durumda bireysel ve ağır bir yük altında kalacaklardır[66].

Mali güce göre vergilendirmenin bir anlamda ölçülülük ilkesine uygunluk 
sağladığı düşünülse bile, ölçülülük ilkesinin düzenleme, uygulama ve yargı-
lama aşamalarının tamamında dikkate alınması gereklidir[67]. Böylece kişilerin 
taşıyamayacağı mali yükümlülük konulmasına, kişilerin katlanamayacağı 
denetim ve tarhiyatların yapılmasına, menfaatler dengesinin bozulması 
sonucunu doğuracak kamu yararına aykırı hükümlerin verilmesine kısmen 
de olsa engel olunabilecektir [68].

[65] Anayasa Mahkemesi, A.N.A, Başvuru No:2014/109, 20.9.2017, para. 80
[66] Hentrich v. Fransa, 13616/88, 22.09.1994, para.49
[67] KARAKOÇ, s.1283
[68] KARAKOÇ, s.1283
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SONUÇ

Kamu hizmetlerini finanse etmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları aslen 
vergiler yoluyla karşılayan devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken çeşitli 
temel hak ve özgürlüklerin alanına girmektedir. Devletin ülkesi üzerindeki 
egemenliğinden kaynaklanan vergilendirme yetkisinin vergilerin konularına 
ilişkin bir sınırının bulunmadığı söylenebilir. Nitekim vergi konularının 
seçiminde belirleyici olan ekonomik ve mali politikaların belirlenmesinde 
devletin geniş takdir marjı bulunduğu AİHM tarafından da kabul edil-
mektedir. Kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla bireylere yükletilen 
vergi ödevinde kamu yararı/meşru amaç bulunduğu tartışmasız olmakla 
birlikte, ancak, kamu yararı ile bireyin temel hak ve özgürlükleri arasında 
adil dengeyi gözeten bir vergilendirme meşru olacaktır. Vergi sistemi, vergi 
ödeyen kişiye aşırı bir yük getirdiğinde ya da bu kişinin mali durumuna 
esaslı bir şekilde müdahale ettiğinde mülkiyet güvencesini olumsuz bir 
şekilde etkileyebilir. Meşru bir vergilendirmenin ilk şartı verginin yasa ile 
konulması olsa da sadece yasallık ilkesi yeteri kadar güvence sağlamamak-
tadır. Vergilendirme yoluyla temel hak ve özgürlüklere müdahalenin sınırı, 
hakkın özüne dokunma yasağıdır. Bireyleri kişisel ve ağır ve bireysel bir 
yük altında bırakan bir düzenlemenin hakkın özüne dokunacağı açıktır. Bu 
nedenle vergilendirme yetkisinin kullanımı yoluyla temel hak ve özgürlüklere 
müdahale, ancak müdahalenin çerçevesinin kesin çizgilerle belirlendiği, 
müdahalenin hakkın özüne dokunmadığı, bireyleri kişisel ve ağır bir yük 
altında bırakmadığı ölçüde meşru olacaktır.



İnsan Hakları Bakımından Vergilendirmenin Sınırı

586 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Kaynakça

ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Vergileme Yetkisi ve 1980 Sonrası Türk Vergi 
Politikası, Danıştay Dergisi, Yıl 13, Sayı 50/51, 1983 (s.60-80)

ALİEFENDİOĞLU Yılmaz, Türk Anayasası Açısında Vergilendirmenin 
Sınırları, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 
Makale, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2017 (s.1007-1027)

ARSLAN Zühtü, Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 
13. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler, Anayasa Yargısı Cilt 19, 2002 
(s.139-155).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda, Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve 
Özgürlüklere Müdahalede Sınır, “Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza 
Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyumu”, 
Seçkin Yayınları, Ankara 2009

ÇAĞAN Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 
1982

ÇAĞAN Nami, Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale, 
Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 2017,

DOĞRUSÖZ A. Bumin, Yargı Kararlarının Işığında Vergilerin Kanuniliği 
Açısından Türk Vergi Mevzuatının Değerlendirilmesi, XII. Türkiye Maliye 
Sempozyumu “Anayasal Mali Düzen” 14-16 Mayıs 1998, T.C. Marmara 
Üniversitesi Mali Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 12, İstanbul 
2000 (s.135-160)

GÖKER Cenker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, Ankara 
2011

GÜNEŞ Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, On İki Levha Yayınları, 3. 
Baskı, İstanbul 2011

HARRIS David,/O’BOYLE Michael/BATES Ed/BUCKLEY Carla, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi (Türkçe Birinci 
Baskı), 2013

KARAKOÇ Yusuf, Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir 
Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 
15, Özel S., 2013, s.1259-1308, Basım Yılı: 2014



Dr. Hamdi Deniz Ege GÖKTUNA

587Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

KANETİ Selim/EKMEKCI Esra/ GÜNEŞ Gülsen/KAŞIKÇI Mahmut, 
Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019

METİN Yüksel, Ölçülülük İlkesi Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku 
İncelemesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002

ÖNCEL Mualla/KUMRULU Ahmet/ÇAĞAN Nami/GÖKER Cenker, 
Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 28. Baskı, Ankara 2019

ROLIM Joao Dacio, International Jurisdictions and Proportionality 
and Reasonable Standards of Review (The ICJ, the ECHR and the WTO), 
Proportionality and Fair Taxation, Series on International Taxation, Kluwer 
Law Inrernational, Netherlands, 2014.

SABAN Nihal, Vergi Hukuku, Beta Yayınları, 9 Baskı, İstanbul 2019

TAYLAR Yıldırım, Vergi Borcu İlişkisinin Pasif Süjesi Olarak Birey ve 
Vergilendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.16 Özel 
Sayı 2014, s.4943-4987 (Basım Yılı 2015), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 
Armağan

TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/SANCAKDAR Oğuz/
ÖNOK Rifat Murat; İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık Ankara, 
6. Baskı, 2016

TURUNÇ Caner, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında: 
‘Vergisel Müdahaleler Yoluyla Mülkiyet Hakkı İhlalleri’, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı 370, Temmuz 2019 (s.89-109)

YALTI Billur, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayıncılık, İstanbul 
2006

YALTI Billur, Vergisel Alanda Kanun Kavramının Yorumu: Anayasa 
Mahkemesinin Yakın Tarihli Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Vergi 
Sorunları Dergisi, S.341, Şubat 2017, (s.9-25)





589Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Adalet Hizmetlerinin Katma Değer Vergisine 
Tabi Olmasının Temel Hak ve Özgürlükler 

Bakımından Değerlendirilmesi

Av. Dr. Mahcemal SEYHAN
Ankara Barosu

GİRİŞ

Bilindiği gibi avukatlar, uzmanlığa dayalı mesleki bir faaliyet yürüterek 
adalet hizmeti sunmaktadırlar. Sunulan bu hizmet sayesinde ise kişilerin 
haklarına ulaşması sağlanmaktadır. Avukatlar aracılığıyla hak arayan kişiler 
mahkemelerde, yargı organlarında ve resmi veya özel kişi, kurum ve kurullar 
nezdinde temsil edilmektedir. Avukatlar tarafından müvekkillerine verilen 
adalet hizmeti karşılığında ise avukatlara bir serbest meslek ücreti başka bir 
ifadeyle avukatlık ücreti ödenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince hizmetin 
ifasıyla vergiyi doğuran olay vukuu bulmaktadır. Avukatlık hizmetinde de 
hizmetin ifa edilmesiyle birlikte katma değer vergisi doğmaktadır. Avukatlık 
ücreti katma değer vergisinin yanısıra pek tabii gelir vergisine de tabidir. 
Gelir vergisi doğası gereği avukatlar tarafından ödenip müvekkillere yansıtıl-
masa da katma değer vergisi için aynısını söylemek mümkün değildir. Zira 
katma değer vergisinin eleştirilebilir en önemli yanlarından biri, verginin 
tamamının nihai tüketici üzerinde kalmasıdır. Yapısı gereği vergide indirim 
hakkının kullanılmasının mümkün olmadığı avukatlık hizmetlerinde, diğer 
bir deyişle adalet hizmetlerinde de katma değer vergisi müvekkil üzerinde 
kalmaktadır. Bu da müvekkilin adalet hizmetine ulaşması noktasında daha 
fazla mali yükümlülük doğurmaktadır. Bu sebeple mülkiyet ve miras hakkı, 
çalışma ve sözleşme özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı gibi birçok temel 
hak ve özgürlüğün sınırlandırılmasına sebep olmaktadır. Çalışmamızda 
adalet hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olmasının kişilerin temek 
hak ve özgürlüklerine etkisi bakımından inceleyeceğiz.
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A. Katma Değer Vergisi

1. Genel Olarak Katma Değer Vergisi

Türk Vergi Sistemi’nde vergiler, konu unsuru bakımından gelir üzerinden 
alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden 
alınan vergiler olarak sınıflandırılmıştır. Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir 
vergisi ve kurumlar vergisidir. Servet üzerinden alınan vergiler, emlak vergisi, 
veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisidir. Harcamalar üzerinden 
alınan vergiler ise; vergiyi doğuran olayın niteliğine göre iktisadi muamele 
vergileri ve hukuki muamele vergileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkti-
sadi muamele vergileri; katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri 
vergisi ve özel tüketim vergisidir. Hukuki muamele vergilerine ise damga 
vergisi ve harçlar örnek gösterilebilmektedir.

Harcamalar üzerinden alınan vergiler üretilen, satılan ya da tüketilen 
mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerdir. Gelir veya servet elde edil-
diklerinde değil, harcandıkları zaman, mal ve hizmetlerin fiyatları içine 
gizlenmiş olarak vergilendirilmektedirler[1]. Bu sebeple dolaylı vergilerdir. 
Çoğunlukla miktarının, yapılan harcamalara göre değişmesi ve gelir arttıkça 
ödenen verginin toplam gelir içindeki oranın azalması sebebiyle tersine 
artan oranlı vergilerdir[2]. Her ne kadar çoğunlukla tersine artan oranlı 
vergi olarak nitelendirilse de harcamalar üzerinden alınan vergiler, vergi 
yükü karşılaştırmaları için seçilen ölçünün mahiyetine göre; azalan oranlı 
olabileceği gibi, artan oranlı da olabilmektedir. Vergi ödeme gücünün[3] en 
önemli vergi prensiplerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Ancak ödeme 
gücünün marjinal fayda, en az fedakarlık gibi psikolojik ölçülere vurmanın 
zorluğu karşısında objektif kriterlere dönülerek net gelir esas alınmakta, gelir 

[1] Öncel Mualla – Kumrulu Ahmet – Çağan Nami – Göker Cenker, Vergi Hukuku, 
Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 28. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2019, 
s. 427. 

[2] Öncel – Kumrulu – Çağan – Göker, s. 427. 
[3] Bir kişinin vergi ödeme gücünü; gelir, servet ve harcamaları göstermektedir. Ödeme 

gücüne göre vergilendirme ise esas anlamıyla kamu hizmetleri için belirli karşılık veya 
fayda gözönüne alınmaksızın, her bireyin kendisini ve ailesini geçindirecek miktarın 
üstünde malik olduğu servet veya elde ettiği gelire göre vergi gücüne katlanmasıdır 
(Erginay Akif, Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve İşlenmiş 17. Baskı, Savaş 
Yayınları, 2003, s. 53). 
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büyüdükçe ödenen verginin toplam gelire oranı küçülmekte ve tersine artan 
oranlı olduğu görülmektedir[4].

Harcamalar üzerinden alınan vergilerin en gelişmiş ve modern türü olan 
katma değer vergisi II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ortaya çıkmış, vergi 
sistemimize ise 1985 yılında girmiştir. 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğü 
giren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile birlikte Türkiye’de yapılan 
ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmet-
ler, kanunda belirtilen diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler ile her 
türlü mal ve hizmet ithalatı vergilendirilmeye başlanmıştır.

“Vergi ve kar piramitleşmesine yol açmaması ve maliyet unsuru olmaması 
nedeniyle önemli üstünlükleri bulunan katma değer vergisi, dağıtım kanal-
ları içerisinde mal teslimi ve hizmet ifası aşamasında uygulanan bir mua-
mele vergisidir.”[5] Katma değer vergisi, dolaylı vergilerden biri olmasından 
ötürü, dolaylı vergilerin yarar ve sakıncalarını bünyesinde barındırmaktadır. 
Dolaylı vergilerin vergi adaleti bakımından eleştirilen yönleri katma değer 
vergisi açısından da geçerlidir. Nitekim katma değer vergisinin eleştirilebilir 
en önemli yanlarından biri, verginin tamamının nihai tüketici üzerinde 
kalmasıdır[6]. Etkin bir vergi yönetimini gerektiren[7] katma değer vergisi 
özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun ortak vergisi oluşundan itibaren 
diğer ülkelerin de dikkatini çekerek pek çok ülke tarafından benimsenmiştir. 
Eleştirilen yönlerinin olmasına karşın katma değer vergisinin ve harcama-
lar üzerinden alınan diğer vergilerin vergi adaleti ilkesine aykırı olmadığı 
görüşü yaygındır. Özellikle katma değer vergisinde harcamalar üzerinden 

[4] Öncel Mualla, Gider Vergileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:226, 
Sevinç Matbaası, Ankara 1967, s. 103. 

[5] Akdoğan Abdurrahman, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş 
ve Genişletilmiş 13. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2017, s. 527. 

[6] Akdoğan Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 12. 
Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007, s. 283.

[7] Dolaylı vergilerin yönetimi, dolaysız vergilere göre daha kolaydır. Genel olarak bu 
vergilerin toplanması hem kolay hem de maliyeti daha düşüktür. Üreticiler veya 
satıcılar vergiyi ödemekte ve kişilerden küçük tutarlar halinde karşılamaktadırlar. 
Vergilendirilmiş mal ve hizmetlerin satın alınmaması durumu dışında dolaylı 
vergilerden kaçınılamamaktadır. Fiyatın içinde gizlenmiş şekilde olması sebebiyle 
vergiye karşı tepki doğmasına yol açmadığı gibi amaçlanan vergi hasılatının 
sağlanabilmesi bakımından avantajlıdır. Ayrıca kayıt dışı girdi sağlanması ve mal 
ve hizmetlerin pazarlanması söz konusu olabileceğinden vergi denetimi de kolaydır 
(Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 294). 
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alınan vergilerin diğer türlerinde görülen (perakende satış vergisi hariç) 
vergi piramidinin[8] bulunmaması ve üretim-tüketim zincirinde satıcılar 
arasında hazine lehine sonuçlanan çıkar çatışmasının olması, bu vergiyi 
diğer harcamalar üzerinden alınan vergiler nazarında üstün kılmaktadır. 
Harcamalar üzerinden alınan vergilerde vergi mükellefi sayısı ne kadar fazla 
olursa vergiyi toplama masrafları o ölçüde artmakta ve idarenin etkin bir 
denetim sağlaması aynı derecede zorlaşmaktadır[9]. Mükellef sayısının çokluğu 
bakımından katma değer vergisi, yayılı gider vergileri ile benzerdir. Ancak 
bunlardan farklı olarak katma değer vergisinde üretim, dağıtım ve hizmet 
sektörleri her el değiştirme aşamasında vergilendirilerek işletme girdileri 
için yüklenilen vergiler hazineye borçlanılan vergilerden indirilmektedir. 
Böylece üretim ve dağıtım sürecinin her aşamasında ürüne eklenen değer 
üzerinden vergi alınmaktadır. Katma değer vergisinde vergi indirim hakkı[10] 

[8] Vergi piramidi, başka bir ifadeyle vergi piramitleşmesi, vergiye konu mal ve hizmet 
üretiminin her aşamasında, satış fiyatı üzerinden vergi alınmasıdır. Vergiden vergi 
alınmasıyla başka bir ifadeyle mükerrer vergilendirmeyle oluşmaktadır. “Yayılı gider 
(satış) vergilerinde mallar, nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtikleri her aşamada 
ve her seferinde vergi oranı toplam satış fiyatına uygulanmak suretiyle vergilendirilir. 
Böylece bir üreticinin işleyip, üzerine vergisini de ekleyerek sattığı ve diğer teşebbüsler 
için ham madde niteliğinde olan mal, ikinci, üçüncü ve daha sonraki üreticiler 
tarafından biraz daha işlenerek satılırken tekrar tekrar vergiye konu olacağından, 
fiyatlar mükerrer vergilemenin etkisi ile çığ gibi büyür. Bu nitelikleri yüzünden çok 
aşamalı (yayılı) gider vergilerine şelâle vergiler adı verilir.” (Öncel Mualla, “Katma 
Değer Vergisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XXIX, Sayı: 3-4, 
s. 291). Yayılı muamele vergilerinden katma değer vergisinde vergi piramitleşmesinin 
görülmemesinin sebebi, üretim ve değişimin her halkasında alınmakla birlikte, vergi 
konusunun, her seferinde yalnız o aşamada mamule eklenen değerden oluşması ve 
her aşamada verginin indirilebilmesidir.

[9] Öncel, Katma Değer Vergisi, s. 299. 
[10] Katma değer vergisinin saptanması için “çıkarma” ve “toplama” olmak üzere iki yöntem 

bulunmaktadır. Çıkarma yöntemi de “vergi indirimi” ve “masraf indirimi” olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır (Öncel, Katma Değer Vergisi, s. 292). Vergi indiriminde 
kişiler, malı satın alırken ödediği katma değer vergisini, bu malın satışı sırasında 
ödemesi gereken vergiden indirmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu 
maddesi gereğince mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak mal ve hizmet alışlarında 
katlandıkları katma değer vergilerini indirebilmektedir. Bir vergilendirme dönemine 
ilişkin vergilerin toplamı, indirilecek vergiler miktarından fazla olması halinde 
aradaki fark iade edilmeyerek bir sonraki döneme devrolmaktadır. Aradaki vergi 
farkının iade edilmemesi, aslında vergi mükelleflerinin devlete vergi aracılığıyla borç 
verdiğini anlamına geldiği ve işletmelerin finans zorluğu yaşamasına sebep olduğu 
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sebebiyle ortaya çıkan çıkar çatışması, hem bu verginin kendi içinde hem 
de Türk Vergi Sistemi’nde bir otokontrol sağlamakta[11], verginin belge ve 
kayıt düzenine dayanması sebebiyle denetimini kolaylaştırmakta, gelir ve 
kurumlar vergisinin hasılatını artırmakta ve vergi kaçakçılığının önünü 
kesmektedir[12]. Bir vergi sisteminin ancak fatura ve muhasebe usullerinin 
ülkede geniş çapta yerleşmesiyle başarılı olabileceği göz önüne alındığında 
katma değer vergisinin Türk Vergi Sistemi’ne dâhil edilmesinin olumlu 
olduğu[13] ve harcamalar üzerinden alınan diğer vergilere göre daha ikti-
sadi, adil, tarafsız ve modern ekonomi koşullarına uygun bir vergi olduğu 
düşünülmektedir[14].

gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Bu anlamda örnek olarak gösterebileceğimiz İngiliz 
katma değer vergisi sisteminde aradaki vergi farkı, bir sonraki aya devredilmeyerek vergi 
mükelleflerine iade edilmekte, bu da işletmeler açısından finans kolaylığı sağlamaktadır 
(Öz Semih – Göker Cenker – Karabacak Saygın, İngiltere Katma Değer Vergisi 
Sisteminin Temel Özellikleri, TÜRMOB, 495, s. 60). Vergi indirim mekanizması ile 
alıcı ve satıcı arasında çıkar çatışması yaratılarak otokontrol sistemi sağlanmakta ve 
vergi kaçakçılığının bir nebze önüne geçilmektedir. Zira kanunun 34’üncü maddesi 
gereğince, verginin indirilebilmesi için verginin fatura veya benzeri belgeler ile 
gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere 
kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Vergi matrahını azaltma, dolayısıyla vergi 
kaçakçılığı yapma saikiyle fatura ve benzeri belgeleri, gizleyen, muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge olarak düzenleyen/kullanan vergi mükelleflerinin önü kesilmektedir. 
Muhteviyatı itibariyle yanltıcı belge olduğu bilinerek alınan bir faturanın defter ve 
belgelere kaydetmenin tek başına kullanma fiilini oluşturduğu ve beraberinde menfaat 
elde etme şartının aranmaması gerektiği belirtilmektedir (Bayar İbrahim Nihat, Vergi 
Kaçakçılığı, Mali Akademi, Ankara – 2013, 109). 

[11] Öncel – Kumrulu – Çağan – Göker, s. 429; Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 280; 
Mutluer, M. Kamil–Erdoğan, Öner–Kesik, Ahmet. Teoride ve Uygulamada Kamu 
Maliyesi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, s. 366.

[12] Öncel, Katma Değer Vergisi, 300. Katma değer vergisi, vergi kaçakçılığının 
önlenmesinde matrahın bölünmesi ve otokontrol olmak üzere iki bakımdan etkili 
olmaktadır. Matrah üretim ve dağıtım süreçlerinde çeşitli işletmeler arasında 
bölünmekte ve her işletme sadece kendi kattığı değerin vergisini satış bedeli içinde 
müşteriden tahsil ederek vergi dairesine ödemektedir. Böylece her aracı müessese 
verginin yükünü daha az hissetmekte ve kaçakçılık eğilimi azalmaktadır. Otokontrol 
bakımından da daha önce bahsedildiği gibi, alıcılar, girdileri için ödedikleri katma 
değer vergisini ancak alış belgelerinde yer almak kaydıyla, satışları üzerinden hesaplanan 
vergiden düşebilmektedir.

[13] Erginay Akif, Vergi Hukuku, 16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara 1998, s. 114.
[14] Turhan Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul 1998, s. 

164; Erginay, s. 281; Şenyüz Doğan – Yüce Mehmet – Gerçek Adnan, Türk Vergi 
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Katma değer vergisinin konusunu Türkiye’de yapılan işlemler oluştur-
maktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde katma değer 
vergisinin konusu hüküm altına alınmıştır. Türkiye’de yapılan ticari, sınai, 
zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen mal teslimleri ve hiz-
met ifaları vergiye tabidir. Buna göre katma değer vergisinin konusunda iki 
unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kanunda bahsi geçen bir işlemin 
yapılması, ikincisi ise işlemin Türkiye’de yapılmasıdır. Avrupa Birliği’nin 6 
No.lu Direktifi’nde[15] verginin konusu, Direktifin 2/1’nci maddesinde “ülke 
dahilinde bir bedel karşılığında yapılan mal teslimleri veya hizmet ifaları” 
olarak düzenlemiştir[16]. Bu noktada Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 
düzenlenen verginin konusu ile farklılık bulunmamaktadır. Yalnızca 6 No.lu 
Direktif ’te var olan teslim ve hizmetlerin “bir bedel karşılığında yapılması” 
şartı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Karşılıksız işlem-
lerin vergi konusuna alınmamasını kötüye kullanarak muvazaalı işlemler 
yapılmasını ve vergi kaçakçılığına gidilmesini engellemek amacıyla, bizde 
bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarında da katma değer ver-
gisi doğmaktadır. Bu gibi durumlarda emsal bedel ve emsal ücret üzerinden 
katma değer vergisi uygulanmaktadır.

Katma değer vergisinin mükellefi, verginin konusuna giren işlemleri 
yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. İşlemi yapan gerçek ya da tüzel kişinin 
tam ya da dar mükellef olması veya kamu kurumu ya da özel kişi olması 
önem arz etmemektedir. Aslında katma değer vergisi mükellefi, diğer vergi 
kanunlarında yer alan mükellef kavramından farklı olarak tanımlanmıştır. 
Verginin mükellefi ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde mal 
teslimi ve hizmet ifasında bulunanlar olmakla birlikte; verginin yüklenicisi, 

Sistemi, Ekin Kitabevi Yayınları, 14. Baskı, Bursa 2017, s. 245; bkz. Kızılot Şükrü, 
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, C. 1, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1998, 
s.53. 

[15] Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of 
the laws of the Member States relating to turnover taxes–Common system of value 
added tax: uniform basis of assessment, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:31977L0388 , erişim tarihi: 03.09.2019. 

[16] Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the 
laws of the Member States relating to turnover taxes–Common system of value added 
tax: uniform basis of assessment–Article 2
“The following shall be subject to value added tax: 1. the supply of goods or services 
effected for consideration within the territory of the country by a taxable person acting 
as such; 2. the importation of goods.”
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aslında nihai tüketicidir[17]. Zira indirim mekanizmasından faydalanamayan 
nihai tüketici, vergi yüküne katlanmak zorunda kalmaktadır.

Gelir vergisinde ve kurumlar vergisinde olduğu gibi, katma değer vergi-
sinde de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve verginin güvence altına 
alınması amacıyla vergi sorumluluğu müessesesi getirilmiştir[18]. Vergi sorum-
lusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine muhatap olan 
kişidir (VUK m. 8/II). Aslında vergi mükellefi, vergi ödevinin yerine getiril-
mesinden esasen kendisi sorumludur[19], başka bir ifadeyle her vergi mükellefi, 
aynı zamanda vergi sorumlusudur[20]. Her ne kadar kanunda vergi borcunu 
ödemek bakımından tanımlanmış olsa da vergi sorumluluğu daha geniş vergi 
ödevlerini kapsamaktadır. Zira vergi sorumlusu, vergi mükellefi adına vergi 
borcunu ödemenin yanısıra, vergiye ilişkin şekli ödevleri de yerine getirmekle 
yükümlüdür. Katma değer vergisinde sorumluluğun uygulanma amacı ise 
yukarıda da belirtildiği gibi vergi güvenliğinin sağlanmasıdır. Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nun vergi sorumluluğunu düzenleyen 9’uncu maddesinde 
sayılan hallere bakıldığında, vergi mükelleflerinin takibinin zor olduğu ve 
verginin tahsilinin risk taşıdığı durumlarda sorumluluk müessesine gidildiği 
görülmektedir. Maddenin gerekçesinde mükellefin yurtiçinde ikametgahının, 
işyerinin, kanuni merkez veya iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen 
diğer hallere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, vergi alacağını güvence altına 
alınması için işlemlere taraf olan diğer bir kişinin ya da kişilerin verginin 
sorumlusu olarak tutulduğu ifade edilmiştir. Kanun hükmünde belirtilen 
“işlemlere taraf olanlar” ise mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına 
hareket etmeye yetkili herhangi bir kişi veya kendisine mal teslim edilen ya 
da hizmet ifa edilen kişilerdir. Katma değer vergisinde sorumluluğun bir 
amacı daha bulunmaktadır. Zira vergi sorumluluğunun uygulanmasıyla 
birlikte tahsilat hızlı yapılmaktadır[21]. Vergi sorumluluğu büyük ölçüde 
vergi tevkifatına (vergi kesintisine) dayalı olarak yerine getirilmektedir. 
Katma değer vergisinde kesinti, bir işleme ilişkin katma değer vergisini 

[17] Katma değer vergisinin nihai tüketicisine iktisadi mükellef de denilmektedir (Şenyüz 
– Gerçek – Yüce, Türk Vergi Sistemi, s. 449). 

[18] Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, RG. 26.04.2014, S. 28983, s. 17. 
[19] Kaneti Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 2. Bası, İstanbul – 1989, s. 81. 
[20] Aydın Erkan, Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 

– 2009, s. 15. 
[21] Aydın, s. 98.
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ödeme mükellefiyetinin satıcı veya işlemi yapan tarafından alınarak alıcıya 
yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır[22]. Mal ve hizmeti alan veya teslim/
ifa eden kişi başka bir ifadeyle vergi mükellefi ya da satıcı, belge üzerinde 
hesapladığı katma değer vergisini alıcıdan mal bedeliyle tahsil ederek vergi 
dairesine vergi mükellefi sıfatıyla beyan edip ödemektedir. Ancak ekonomik 
faaliyetlerin gizlenmesi ya da sahte belge kullanarak vergi kaçırmanın amaç-
lanması gibi hallerde verginin ödenmesini güvence altına almak ve verginin 
tahsilatını hızlandırmak amacıyla vergi sorumlusu doğrudan vergiyi vergi 
dairesine ödemektedir.

Vergi alacağı, vergiyi doğuran olayın vukuu bulması veya hukuki durumun 
tekemmülü ile doğmaktadır. Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay, 
malın teslimi, hizmetin ifası veya ithalatın yapılmasıyla gerçekleşmektedir. 
Mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay, esas itibariyle, malın satıcı tarafın-
dan teslimidir. Hizmet ifalarında, hizmetin yapılması ile vergi doğmaktadır. 
Ancak teslim veya ifadan önce fatura veya benzeri vesikaların verilmiş olması 
halinde vergiyi doğuran olay işbu fatura ya da vesikanın düzenlendiği anda 
meydana gelmiş sayılmaktadır (KDVK m. 10). Kanun hükmünün gerek-
çesinde fatura veya benzeri vesikanın düzenlenmesiyle verginin doğmasıyla, 
vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacının 
güdüldüğü ifade edilmiştir.

Katma değer vergisinde vergilendirme, gerçek usulde yapılmaktadır. Vergi 
mükellefinin yazılı beyanı ile vergi tarh olmaktadır. Vergilendirme dönemi 
birer aylık dönemlerdir. Her ayın 24’üne kadar vergi mükellefleri ve kesinti 
yapanlar katma değer vergisi beyannamelerini vergi dairesine vermektedir. 
Ödemenin ise aynı ayın 26’sına kadar yapılması gerekmektedir.

2. Adalet Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi

a. Verginin Konusu

Katma değer vergisinin konusunu, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest 
meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan mal teslimleri, hizmet ifaları ile her 
türlü mal ve hizmet ithalatı oluşturmaktadır. Buna göre verginin konusu 
iki unsurdan oluşmaktadır;

[22] Öner Erdoğan, Türk Vergi Sistemi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, 
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014, s. 216. 
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•	 Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faliyetleri çerçevesinde mal teslimi, 
hizmet ifası ve her türlü mal ve hizmet ithalatı işlemlerden birinin 
yapılması,

•	 Bu işlemin Türkiye’de yapılmasıdır.

Katma değer vergisi, esas olarak, yurtiçinde üretilen mal ve hizmetler 
ile Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlere ilişkindir (KDVK m. 1/1). 
Bir mal ve hizmetin Türkiye’de bir faaliyete konu olması ya da Türkiye’ye 
ithal edilmiş olması uygulanacak katma değer vergisinin oran ve esaslarını 
değiştirmemektedir. Bu şekilde tüm mal ve hizmetlerin menşei ne olursa 
olsun aynı vergi yükü söz konusudur[23].

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde hizmet düzen-
lenmiştir. Teslim, teslim sayılan haller ve mal ithalatı dışında kalan tüm 
işlemler hizmet kapsamında düzenlenmiştir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak ve 
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza 
etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt 
etmek gibi şekillerde gerçekleşebilmektedir. Adalet hizmetlerinde verginin 
konusunu avukatın müvekkile vermiş olduğu hukuki destek ve danışmanlık 
hizmeti oluşturmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 4’üncü maddesinde hizmetin dolaylı bir şekilde tanımlandığı 
ve hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmek suretiyle maddede sayılan ve 
bunlara benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı belirtilmiştir. Bu sebeple 
hizmetin belli bir tanım ve bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmadığı, ileride 
değişik bir şekilde değerlendirileceği belirtilmiştir.

Maddenin 2’nci fıkrasına göre bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi 
veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hiz-
met veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Muvazaalı 
işlemlerin önüne geçilmek için yapılmış bir düzenlemedir. Ancak karşı edim 
olarak verilen mal veya ifa edilen hizmetin vergiye tabi tutulabilmesi için 
karşı edimde bulunanın faaliyet kapsamının da vergiye tabi olması gerek-
mektedir[24]. Avukatın müvekkiline hukuki danışmanlık hizmeti vermesi ve 
bunu sözleşmeyle aylık olarak ücretlendirmesi halinde kanun hükmünün 

[23] Öner, Vergi Sistemi, s. 215.
[24] Öncel – Kumrulu – Çağan – Göker, s. 432. 
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2’nci maddesi gereğince parça parça hizmet kapsamında verginin konusuna 
girdiği düşünülmektedir.

b. Vergiyi Doğuran Olay

Vergi yükümlülüğünün başlaması için diğer bir ifadeyle vergi borcunun 
ortaya çıkması için verginin mükellefi ile konusu arasında vergi kanunla-
rının düzenlediği türden bir hukukî ilişkinin meydana gelmesi, başka bir 
ifadeyle vergiyi doğuran olayın vukuu bulması gerekmektedir. Türk Vergi 
Hukuku’nda vergiyi doğuran olay, doğrudan tanımlanmamış ancak Vergi 
Usul Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında “Vergi alacağı, 
vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî durumun 
tekemmülü ile doğar” şeklinde düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 
19’uncu maddesi esas alınarak doktrinde vergiyi doğuran olay, bir kişi (vergi 
mükellefi) ile verginin konusu arasında kurulan ve vergi borcunun doğumu 
için gerçekleşmesi şart olan hukukî ilişki olarak tanımlanmaktadır[25].

Katma Değer Vergisi Kanunu vergiyi doğuran olayları, ayrı ayrı olarak 
belirlemiş ve verginin konusunu oluşturan işlemler bakımından farklı esas-
lara bağlamıştır. Vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, 
malın teslimi veya hizmetin yapılması; malın tesliminden veya hizmetin 
yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde bu bel-
gelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin 
düzenlenmesi; parça parça mal teslimi veya hizmet yapılması hallerinde, 
her parçanın teslimi veya her parça hizmetin yapılması; komisyoncular 
aracılığıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya 
teslimi[26]; malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi 
halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii; su, 
elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında 
bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi; ithalatta, Gümrük Kanunu’na 
göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetininbaşlaması; gümrük vergisine 

[25] Kaneti Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 2. Bası, İstanbul – 1989, s. 106; Erginay, 
s. 42; Öncel – Kumrulu – Çağan–Göker, s. 89; Akkaya Mustafa, Vergi Hukukunda 
Ekonomik Yaklaşım, Mali Akademi Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2016, s. 14; Karakoç 
Yusuf, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 244. 

[26] Komisyoncuların, konsiye satış yapanların sadece satışa aracılık ettiklerinden malın 
sadece bu kişilere gönderilmiş olmasından ötürü mal bu kişilere satılıp alıcıya teslim 
edilmedikçe vergi yükümlülüklerinin doğmayacağı ifade edilmiştir (Öncel – Kumrulu 
– Çağan–Göker, s. 407). 
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tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannemesinin tescili; ikametgahı, 
işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından 
yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacı-
lıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması; 5300 
sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün 
senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesiyle vergiyi doğuran 
olay meydana gelmektedir (KDVK m. 10).

Katma Değer Vergisi Kanunu hizmetin ifasıyla birlikte vergiyi doğu-
ran olayın gerçekleştiğini düzenlemiştir. Hizmetin ifasından ne anlaşıl-
ması gerektiği serbest meslek faaliyetinin türüne göre farklılık göstere-
bilmektedir. Avukatlık hizmetlerinde, vergi idaresi tarafından, avukatın 
işi alması ve alınan işin UYAP sistemine girişiyle birlikte vergiyi doğuran 
olayın gerçekleştiği kabul edilerek vergilendirme yapılmaktaydı. İstanbul 8. 
Vergi Mahkemesi’nin 2018/96E. ve 2018/2768K. sayılı kararıyla[27], takip 
edilen dava veya işin ancak kesin hükümle neticelenmesi halinde vergiyi 
doğuran olayın gerçekleştiğine hükmedilmiştir. Söz konusu karar istinaf 
incelemesinde onanarak kesinleşmiştir.

c. Verginin Mükellefi

Katma değer vergisinin mükellefleri, mal teslim ve hizmet ifa edenler, 
ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, transit taşımacılıkta, gümrük ve geçiş 
işlemine muhatap olanlar, PTT işletme müdürlüğü, radyo ve televizyon 
kurumları, şans ve talih oyunlarında oyunları tertip edenler, at yarışları, 
diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler, profes-
yonel sanatçıların ve sporcuların yer aldığı konserler, maçlar, yarışmalar 
düzenlenmesinde bunları tertipleyenler, gayrimenkul mal ve hakları kiraya 
verenler ve isteğe bağlı olarak yükümlülüğe giren gerçek ve tüzel kişilerdir 
(KDVK m. 8).

Katma değer vergisi mükellefleri aslında vergiyi mal ve hizmetlerin fiyatına 
eklemek suretiyle vergi yükünü nihai taşıyıcı olan tüketicilere geçirmektedir. 
Katma değer vergisi ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapı-
lan mal teslimi veya hizmet ifası dolayısıyla alınmakla birlikte bir kimsenin 
salt ticari, zirai ve mesleki kazanç sahibi olması kendisinin katma değer vergisi 
mükellefi olması sonucu doğurmakta; bunun için katma değer vergisinin 

[27] https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/ISTANBUL8VERGI-2018-2768.pdf 
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kapsamına giren bir mal teslimini veya hizmet ifası işlemini yapıyor olması 
gerekmektedir. Şahıs şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan adi ortaklıklarda vergi 
ortaklık adına doğmakta, gelir vergisinde olduğu gibi ortaklar için tek tek 
katma değer vergisi yükümlülüğü meydana gelmemektedir[28].

Adalet hizmetlerinde verginin mükellefi avukatlardır ancak verginin 
yüklenicisi müvekkillerdir. Zira avukat ile müvekkil arasından düzenlenen 
sözleşme gereğince avukatlık ücretine ek olarak katma değer vergisi hesap-
lanmakta ve müvekkil tarafından avukata ödenmektedir. Her ne kadar yasal 
vergi mükellefi avukat olarak görünse de avukat tarafından vergi müvekkile 
yansıtılmaktadır. Nihai tüketici olarak müvekkil vergiyi indirememekte ve 
tüm vergi yükünü üstlenmek zorunda kalmaktadır.

d. Verginin Oranı

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Oran” başlıklı 29’uncu maddesi şu 
şekilde düzenlenmiştir: “Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem 
için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 
1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile 
bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun 
vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi 
oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Buna göre Cumhurbaşkanı[29], katma değer vergisi oranını %40’a çıkar-
maya ya da %1’e indirmeye, farklı vergi oranları belirlemeye yetkilidir. Bu 
yetkiye istinaden 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla[30] mal ve 
hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları listeler halinde düzen-
lenmiştir. (I) nolu ekli listede yer alan mal ve hizmetlere %1, (II) nolu ekli 
listede yer alan mal ve hizmetlere %8, geri kalan tüm mal ve hizmetlere 
ise %18 katma değer vergisi oranı uygulanacağı düzenlenmiştir. Adalet 
hizmetlerinde genel olarak %18 katma değer vergisi oranı uygulanmakta-
dır. Ancak 2 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri 

[28] Öncel – Kumrulu – Çağan–Göker, s. 435.
[29] 02.07.2018 tarih ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 90’ıncı maddesiyle 

daha önce Bakanlar Kurulu’nda olan oranı belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na 
verilmiştir. 

[30] 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (RG. 30.12.2007 
– S. 26742). 
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ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet dava-
ları ve işleri;  ile bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava 
şartı olarak arabuluculuk ile  bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında 
verilen avukatlık hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e  
indirilmiştir.

B. ADALET HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ VE 
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE ETKİSİ

1. Vergilendirme Yetkisi ve Temel Hak ve Özgürlükleri Sınırlandırma 
Sorunsalı

Devlet kamu giderlerini karşılamak amacıyla kamu gelirlerine ihtiyaç 
duymaktadır. Kamu gelirlerinin başında vergiler gelmektedir. Vergiler, eko-
nomide kaynak ve gelir dağılımını önemli ölçüde etkilemektedir. Devletin 
kamu giderlerini karşılamak amacıyla ihtiyaç duyduğu kamu gelirlerinin 
önemli bir kısmını oluşturan vergiler, günümüzde yalnızca kamu harca-
malarına kaynak sağlama amacıyla sınırlı olmayan ve toplumsal yapıyı 
doğrudan etkileyen çok çeşitli fonksiyonlar üstlenmektedir. Vergilendirme 
yetkisi, doğası gereği eşitlik ve adalet ilkeleri ve özellikle sosyal adalet ilke-
sine etki edecek sonuçlar doğurabilmekte ve bu özelliği sebebiyle de sosyal 
yapı üzerinde olumlu veya olumsuz birçok sonuca yol açma potansiyelini 
bünyesinde barındırmaktadır.

Vergiler aracılığıyla ekonomiye müdahale ederek toplumdaki gelir ve servet 
dağılımındaki adaletsizlikleri giderme amacı güden sosyal devletin, kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerini göz ardı etmemesi gerekmektedir. Zira hukuk 
devleti ilkesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını 
ve vergilendirme yetkisinin, temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunul-
maksızın ölçülülük ilkesi çerçevesinde kullanılmasını gerektirmektedir.

Anayasa’nın 13’üncü maddesi gereği temel hak ve özgürlüklerin sınır-
landırılması, ancak Anayasa’da belirtilen şartlar sağlandığında mümkün 
olabilmektedir. Bu şartlardan biri ölçülülük ilkesidir[31]. Ölçülülük ilkesi; 

[31] “Ölçülülük ilkesi” 3 Ekim 2001 tarihli Anayasa değişikliği ile temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılması için aranan şartlar arasına eklenmiştir. 13’üncü maddenin eski hali 
“temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar… öngörüldükleri amaç 
dışında kullanılamaz” şeklindeydi. Doktrinde birçok yazar ve Anayasa Mahkemesi 
bu ifadeyi “ölçülülük ilkesi” olarak yorumlamaktaydı (Gözler, s. 133). 



Adalet Hizmetlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olmasının  
Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi

602 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli 
olması, bu aracın sınırlama amacı bakımından elverişli olması ve araçla 
amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması olarak tanımlanmaktadır[32]. 
Anayasa Mahkemesi, kararlarında ölçülülük ilkesini sık sık kullanmıştır[33].

Verginin temel hak ve özgürlüklerle arasındaki sıkı ilişki yadsınamaz. 
Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında vergiler ile temel hak ve özgürlükler 
arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilmiştir:

“Vergi düzenlemeleri hemen hemen tüm hak ve özgürlükleri ilgilendirip 
etkileyen yasama işlemleridir. Devletin akçalı olanaklarının en önemli kay-
nağı olmak yönünde vergi, bu hak ve özgürlükleri kullanma ve bunlardan 
yararlanmayı, tümüyle ya da bir bölümüyle olanaklı ya da olanaksız kılar… 
Yetkilerle güçlendirilen devlet, vergilendirme konusunda gerekli düzenle-
meleri gerçekleştirirken de hak ve özgürlükleri özenle koruyacak, devlete 
kaynak sağlamak amacıyla hukuksal ilkelerin yıpranıp yıkılmasına duyarsız 
kalmayacaktır. Gelir elde edilmesi amacıyla hukuk devleti niteliklerinden 
vazgeçilemez[34]”

[32] Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden 
Geçirilmiş 17. Basım, Ankara: Yetkin Yayınları, 2017, s. 116; Gözler Kemal, Türk 
Anayasa Hukuku Dersleri, 21. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım, 2017, s. 
132. 

[33] Anayasa Mahkemesi bir kararında “önleyici ve caydırıcı düzenleme gereksinimi 
ile bulunan çare arasında adaletli ve kabul edilebilir denge”nin bozulmuş olması 
sebebiyle “araç ile amaç arasındaki mantıkî bağ kaybolmaktadır” gerekçesiyle iptal 
kararı vermiştir (Any.M. 11.02.1987 gün ve E.1986/12, K.1987/4, AMKD, S. 
23, s. 23). “Makul, kabul edilebilir sınırların aşılması aykırılığı oluşturur… Makul 
ölçülerin aşılması bir iptal nedenidir… Yapılan sınırlamayla sağladığı yarar arasından 
hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gerekir. Amaçla araç arasındaki makul 
ölçüyü aşmış görülen yeni sınırlamanın uygun olmadığı ortadadır” (Any.M 22.05.1987 
gün ve E.1986/17, K.!987/11, AMKD, S. 23, s. 222). Başka bir kararda ise “makul, 
kabul edilebilir bir ölçü aşılmadıkça sınırlamanın Anayasa’ya aykırılığı söz konusu 
olamaz… Yapılan sınırlamayla sağlanan yarar arasında hakkaniyete uygun dengenin 
bozulduğunu gösteren bir belirti yoktur. Amaçla araç arasındaki makul ölçüyü 
aşmayan yeni sınırlamanın aykırı olmadığı görülmektedir” gerekçesiyle iptal istemi 
reddedilmiştir (Any.M. 14.06.1988 gün ve E.1988/14, K.1988/18, AMKD, S. 24, 
s. 253-254) (Özbudun, s. 117). 

[34] Any.M. 07.11.1989 gün ve E.1989/6, K.1989/42, (RG.06.04.1990-20484), (Yaltı 
Soydan Billur, “Vergi Adaleti Kavramında Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkemesi 
Kararlarını Eşitlik, Özgürlük ve Sosyal Devlet Kavramları İle Okumak”, Vergi 
Sorunları Dergisi, S. 119, s. 114). 
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Vergi devlet açısından, kamu giderlerini karşılamak amacıyla elde etmeyi 
amaçladığı kamu geliri; kişiler açısından ise topluma ve diğer kişilere karşı bir 
ödevdir. Kamu yararı sebebiyle vergiler kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 
sınırlarına zaman zaman teğet geçebilmektedir. Hatta teğet geçmenin de öte-
sinde temel hak ve özgürlerin zaman zaman vergiler sebebiyle sınırlandırıldığı 
görülmektedir. Temel hak ve özgürlüklerde aslolan serbestidir; sınırla(n)ma 
istisnai bir durumdur[35]. Ancak temel hak ve özgürlükler sınırlandırılırken 
sınırlamamanın da sınırının olması gerekmektedir. Bu noktada karşımıza 
“ölçülülük ilkesi” çıkmaktadır. Anayasa’nın 13‘üncü maddesine göre; “Temel 
hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili mad-
delerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilk ilkesine aykırı olamaz”.

Ölçülülük ilkesinin elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç 
unsuru bulunmaktadır. Vergilendirme yetkisi ile özel hayatın gizliliği, seyahat 
özgürlüğü, ailenin korunması, mülkiyet ve miras hakkı, çalışma ve sözleşme 
özgürlüğü arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır[36]. Vergilerin, kamu 
yararı başka bir ifadeyle kamu giderlerini karşılamak amacıyla temel hak 
ve özgürlüklere bir sınırlama getirirken, ölçüsüz bir sınırlama getirmemesi 
gerekmektedir[37]. Anayasa Mahkemesi, bir kararında açıkça ölçülülük 
ilkesinden bahsetmemekle birlikte, “az bir miktar” kavramını kullanarak 
bu ilkeyi uygulamıştır: “…ve mali gücü belirtecek ölçülerin ayrıca kanunda 
gösterilmemiş olmasının uygulama bakımından bir eşitsizlik doğurmaya-
cağı ve esasen en yüksek haddi yirmi lira gibi az bir miktarı geçmeyen bir 
vergi için modern vergi prensiplerinin öngörülmemiş olmasının ne insan 
haklarına, ne sosyal adalete, ne de hukuk devleti ve kanın önünde eşitlik 
ilkelerine bir aykırılık sayılamayacağı açıktır”[38].

[35] Karakoç, s.1014.
[36] Çağan Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuku Yayınları, İstanbul: 1982, s. 

164-170. 
[37] Yaltı Soydan, s. 115. 
[38] Any.M. 05.01.1965 tarih ve E.1965/198, K.1965/1, (RG.24.05.1965-120005), 

(Yaltı Soydan, s.115-116).
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2. Adalet Hizmetlerinde Uygulanan Katma Değer Vergisinin Temel 
Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi

Hukuk devleti, hukukun egemen olduğu ve kişilerin hukukî güvenliğe 
sahip olduğu devlettir. Devlet vergiler aracılığıyla kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerine müdahale ederken hukuk devleti ilkesi gereğince kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması gerektirmektedir. 
1981 Anayasası’nın 2’nci maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti sosyal 
bir hukuk devletidir. Temel hak ve özgürlüklerin vergi kanunları ile sınırlan-
dırılmasının ölçüsüz ve aşırı boyutlara ulaşması halinde hukuk devleti ilkesi 
ihlal edilmektedir. Bunun yanı sıra Anayasa’nın 13’üncü maddesi gereğince 
temel hak ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın 
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılabil-
mekte ve bu sınırlandırmaların Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olmaması gerekmektedir.

Avukatlık sözleşmesi gereği müvekkile yansıtılan katma değer vergisi 
sebebiyle kişiler hukuki destek ve danışmanlık almaktan imtina ederek 
dava açmak ya da icra takibi başlatmak zorunda kalabilmektedir. Hukuki 
bilgi ve tecrübesi olmaksızın dava ve icra dosyasını takip etmek zorunda 
kalan kişilerin ve katma değer vergisi sebebiyle hizmet veremeyen avukatın 
mülkiyet ve miras hakkı, çalışma ve sözleşme özgürlüğü, adil yargılanma 
hakkı gibi birçok temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılmaktadır. Zira bir 
meslek ve sanatın sürdürülmesini ekonomik olarak caydıran ve önleyen 
vergiler mülkiyet ve miras hakkı ile çalışma ve sözleşme özgürlüklerine ters 
düşmektedir[39]. Yüksek vergi oranları sebebiyle ağır vergi yüküne katlan-
mak zorunda kalan müvekkilin avukatlık hizmeti almaktan imtina etmesi 
sebebiyle mahkemeye erişim hakkı ve adil yargılanması hakkı da zedelen-
mektedir. 2 Ekim 2019 tarihinde yapılan düzenleme ile bazı dava ve işler 
bakımından katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirilmiştir. Ancak 
kanımızca tüm dava ve işler bakımından yasal düzenleme yapılarak bu 
denli yüksek bir oran yerine daha düşük örneğin %1 ya da %8 getirilebilir. 
Sosyal devler ilkesi gereğince, devlet, adalet hizmetleri bakımından istisna 
getirerek, kamu giderleri karşılamak için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlama 
saikiyle değil, vatandaşlarının adalet hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmak 
saikiyle hakeret etmelidir.

[39] Öncel – Kumrulu – Çağan – Göker, s. 51. 
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SONUÇ

Vergilendirme yapılırken devletin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine 
müdahalesinin sınırsız ve ölçüsüz olması düşünülemez. Zira temel hak ve 
özgürlüklerde aslolan serbesti olup sınırlandırma istisnaidir. Anayasa’nın 
13’üncü maddesi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını düzen-
lemektedir. Ölçülülük ilkesi gereğince temel hak ve özgürlüklerin sınır-
landırılabilmesi için sınırlama aracının gerekli, orantılı ve elverişli olması 
gerekmektedir.

Avukatlık sözleşmesi gereği müvekkile yansıtılan katma değer vergisi 
sebebiyle kişiler hukuki destek ve danışmanlık almaktan imtina ederek dava 
açmak ya da icra takibi başlatmak zorunda kalabilmektedir. Hukuki bilgi 
ve tecrübesi olmaksızın dava ve icra dosyasını takip etmek zorunda kalan 
kişilerin ve katma değer vergisi sebebiyle hizmet veremeyen avukatın mül-
kiyet ve miras hakkı, çalışma ve sözleşme özgürlüğü, adil yargılanma hakkı 
gibi birçok temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılmaktadır. Zira bir meslek ve 
sanatın sürdürülmesini ekonomik olarak caydıran ve önleyen vergiler mül-
kiyet ve miras hakkı ile çalışma ve sözleşme özgürlüklerine ters düşmektedir. 
Yüksek vergi oranları sebebiyle ağır vergi yüküne katlanmak zorunda kalan 
müvekkilin avukatlık hizmeti almaktan imtina etmesi sebebiyle mahkemeye 
erişim hakkı ve adil yargılanması hakkı da zedelenmektedir

Adalet hizmetleri gibi toplumsal açıdan önemli bir alanda sosyal amaçlı 
vergilendirme politikası güdülmesi gerekirken devletin gelir sağlama amacıyla 
hareket etmesi hem sosyal devlet ilkesine hem de hukuk devleti ilkesine 
aykırıdır. Zira adalet hizmetlerinde genel olarak %18 gibi oldukça yüksek 
bir katma değer vergisi oranı uygulanmaktadır. 2 Ekim 2019 tarih ve 30906 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle aile 
mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına 
giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri;  ile bu davalara bağlı kanun 
yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile  bunlara bağlı 
ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde katma değer 
vergisi oranı %18’den %8’e  indirilmiştir. Ancak yapınla düzenleme yeterli 
değildir. Kanımızca ya tüm dava ve işler bakımından %1 gibi düşük bir 
oran belirlenmelidir ya da katma değer vergisi adalet hizmetleri bakımından 
istisna kapsamına alınmalıdır.
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Anayasa Madde 90 Bakımından İnsan Hakları 
Sözleşmelerinin Vergi Kanunlarına Etkisi

Dr. Öğr. Ü. Zafer Ertunç ŞİRİN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Öz

1982 Anayasası’nın “Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma” başlıklı 
90’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasında “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Vergi 
hukuku alanındaki uluslararası anlaşmaların bu anlamda temel bir hak olan 
mülkiyet hakkı ile doğrudan ilgili olduğu açık olduğundan iç hukuktaki 
geçerliliği üzerinde durulması önemlidir. Şöyle ki, vergilendirme alanındaki 
anlaşmalar genellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları şeklindeki 
ikili anlaşmalar olduğundan, bu anlamda 90’ıncı maddenin kapsamında 
olup olmadığı irdelenmelidir. Aksi halde anayasa koyucunun temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşma deyimiyle bahsettiği konunun 
hangi anlaşmaları kapsadığı tartışmalı hale gelecektir. Temel hak ve özgürlük-
lere ilişkin özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 90’ıncı maddenin 
işaret ettiği anlaşmalardan bir olduğuna kuşku yoktur. Bu durumda, bu tür 
anlaşmaların iç hukuk hükmü olacak ve mevcut vergi mevzuatı ile zaman 
zaman çatışma içinde olabileceği düşünülmelidir. Bu hallerde insan haklarına 
ilişkin uluslararası anlaşmalarının mı geçerli olacağının tartışılması önem 
taşımaktadır. Çalışmada 90’ıncı maddenin diğer fıkralarıyla birlikte 5’inci 
fıkra hükmü de değerlendirilerek özellikle İnsan Hakları Sözleşmelerinin 
vergi kanunlarına etkisi irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Anlaşma, Anayasa’nın 90’ıncı 
Maddesi,Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi
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(1). Bildiri Metni

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin[1] son 
fıkrasına 2004 yılında yapılan değişiklikle[2] eklenen “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükmü 
ile “uygulamada usulüne göre yürürlüğe konulmuş insan haklarına ilişkin 
milletlerarası andlaşmalar ile kanun hükümlerinin çelişmesi halinde ortaya 
çıkacak bir uyuşmazlığın hallinde hangisine öncelik verileceği konusundaki 
tereddütlerin giderilmesi[nin]…”[3] amaçlandığı belirtilse de; söz konusu 

[1] “Cumhuriyetin Temel Organları” Başlıklı Üçüncü Kısım’ın “Yasama” başlıklı Birinci 
Bölüm’ü içerisinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görev ve Yetkileri” başlığı 
altında yer alan 90. Madde hükmü şu şekildedir:
“D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma

MADDE 90

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 
andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla 
uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine 
ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, 
yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından 
başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre 
yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, 
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci 
fıkra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 
(Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır.”

[2] 5170 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun, madde 7 22.5.2004 tarih ve 25469 sayılı Resmî Gazete.

[3] TBMM Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem 2. Yasama Yılı, S. Sayısı: 430. www.
tbmm.gov.tr (çevrimiçi 25.11.2019)
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bu değişiklik, bilakis başka ve yeni bir takım tartışmaların ortaya çıkmasını 
sonuçlamıştır.[4]

Anayasa’nın 90. maddesinin 2004 değişikliğinden önceki lafzı “Usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz” şeklinde ve bu düzenleme uyarınca Türk hukukunda mil-
letlerarası antlaşmaların yeri konusunda doktrindeki baskın olan ve yargı 
organları tarafından da kabul edilen görüş, milletlerarası antlaşmaların Türk 
normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer aldığı yönünde idi.[5]

Bu değişikliğin prensipte milletlerarası antlaşmaların Türk hukukundaki 
yerini netleştirdiği, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşma-
ların çatışma halinde, kanunlardan üstün olduğunun benimsendiği belirtil-
mektedir.[6] Buna karşılık birtakım hususların halen açıklığa kavuşturulmadığı 
ya da yeni birtakım konuların tartışmalı hale geldiği de belirtilmektedir:[7]

•	 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmaların Anayasa 
ile çatışması halinde ne şekilde hareket edilecektir?

•	 Hangi antlaşmalar temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalar olarak kabul edilecektir?

•	 Bu düzenleme sadece antlaşmaları mı, yoksa başka adlarla anılan 
insan hakları belgelerini de kapsamakta mıdır?

[4] Yapılan değişiklik hakkındaki ilginç değerlendirmelerden birinde bu düzenlemenin 
Anayasa koyucunun yasa koyucuya olan güvensizliğinin bir göstergesi olduğu 
belirtilmektedir. Bkz. ALTUNDİŞ, Mehmet; “Anayasa’nın 90. Maddesinin Son 
Fıkrasına Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargı Denetimi Dışında Tutulan 
İşlemlere Karşı Yargı Yolu Açılabilir mi?” Yasama Dergisi, Sayı:2, Temmuz-Ağustos-
Eylül 2006 sayfa 80.

[5] BİLİR Faruk; “Anayasanın 90. Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde 
Milletlerarası Andlaşmaların İç Hukuktaki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Yıl 2005, sayfa 80.

[6] ARSLAN, Anayasa Teorisi, sayfa 226.
[7] GEREK, Şahnaz, AYDIN, Ali Rıza; “Anayasa’nın 90. Maddesi Değişikliği Karşısında 

Yasaların Geleceği ve Anayasal Denetim”, TBB Dergisi, Sayı:55, 2004, sayfa 228,229. 
BİLİR, sayfa:78, 79. KABOĞLU, “Hukuka Yeni Düzenleme”, http://www.radikal.
com.tr/yorum/hukuka-yeni-duzenleme-717771/ (Çevrimiçi 39.12.2019)
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•	 Kanun Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmadan 
daha ileri bir hüküm öngörüyorsa, yine de milletlerarası antlaşmaya 
mı üstünlük tanınacaktır?

•	 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile kanun 
hükümlerinin karşılaştırılması hangi uyuşmazlıklarda (hangi aşamada) 
kim tarafından yapılacaktır?

Düzenlemeyle; milletlerarası antlaşmalar kanunlardan üstün bir konuma 
yükseltilmekte ve iç hukukumuzun doğrudan bir parçası haline gelmiş 
olmaktadır. Milletlerarası antlaşma tüm Devlet organları tarafından doğrudan 
uygulanabilecektir. Diğer taraftan belirtmek gerekir ki; madde metni sadece 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmaların kanunlardan 
üstün olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla diğer konulara ilişkin anlaş-
malar bakımından böyle bir üstünlük söz konusu değildir.[8]

Bu noktada bir uluslararası anlaşmanın bu kapsama girip girmediğinin 
saptanmasında temel kriter söz konusu anlaşmanın temel hak ve özgürlük-
lere ilişkin olup olmadığıdır. Doktrinde tartışmalı olan bu konu üzerindeki 
hakim görüş, “temel hak ve özgürlükler” ibaresinin sadece ve münhasıran 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası antlaşmaları değil; kişi 
hak ve ödevleri, siyası hak ve ödevler, ekonomik ve sosyal hak ve ödevlere 
ilişkin uluslararası antlaşmaların tümünü kapsadığı yönündedir.[9]

“Farklı hükümler içerme” ile kastedilenin kanunun sözleşmeye aykırı 
olması demek olmadığı, kanunun sözleme ile çatışmasının yeterli olacağı 
yani, kanun ile çelişkili olan sözleşmelere üstünlük tanınacağı, milletlerarası 
antlaşmanın çok genel, kanun hükmünün ise ayrıntılı ve somut olması 
durumunda bir çatışmanın söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.[10]

Aslında bu durum vergi alanındaki düzenlemeler açısından tam tersi karak-
terde karşımıza çıkmaktadır. Zira vergi alanındaki milletlerarası antlaşmalar 

[8] BELGİN, Derya; “Anayasa’nın 90. Maddesinde (7 Mayıs 2004) Yapılan Değişikliğin 
Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:66, Sayı: 4, Güz 
2008, sayfa 110.

[9] CANYAŞ, Oytun; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının İç Hukuktaki 
Konumu, Adalet Yayınevi, Ankara 2016, sayfa 139 vd. YALTI, Billur; “İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesinin Vergi Hukukunda Kaynak Değeri Üzerine”, Doç. Dr. Mehmet 
Somer’in Anısına Armağan, sayfa 1033.

[10] BİLİR, sayfa 83.
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çoğu zaman en az bir kanun düzenlemesi kadar ayrıntılı, teknik ve somut 
hükümler içermektedir. Bu durum ise çatışmanın ne şekilde giderileceği 
hususunda önem taşıyacaktır. Zira çok taraflı veya iki taraflı bir uluslararası 
anlaşmanın düzenlemesi (neredeyse) her zaman kanuni düzenlemelere naza-
ran “özel norm” niteliği taşıyacak ve dolayısıyla “sonraki tarihli özel norm” 
niteliği ile (aslında Anayasa madde 90/5 düzenlemesi olmasa dahi) öncelikle 
uygulanır durumda olacaktır. Bir başka deyişle bir antlaşma hükmü ile bir 
yas hükmü arasındaki çatışmada kanunun uygulanabilmesi ancak kanunun 
“sonraki tarihli özel norm” niteliği taşıması durumunda söz konusu olacak-
tır ki bu da anlaşma taraflarının kanunda açıkça belirtilmesi ile mümkün 
olabilecektir. Dolayısıyla aslında Anayasa 90/5 sadece bu “teorik” durumda, 
yani kanunun sonraki tarihli özel norm niteliği taşıması halinde fonksiyon 
ifa edecektir. Böyle bir durumda kanuni düzenleme “sonraki tarihli özel 
norm” olsa dahi önceki tarihli özel veya genel norm niteliğindeki uluslararası 
anlaşma uygulanma alanı bulacaktır. [11]

[11] CANYAŞ, sayfa 142 vd.

ÖNCEKİ NORM SONRAKİ NORM UYGULANACAK İLKE
Genel Norm Genel Norm Lex Posterior (Sonraki Norm)
Özel Norm Özel Norm Lex Posterior (Sonraki Norm)

Genel Norm Genel Norm
Lex Specialis / Lex Posterior
(Özel Norm / Sonraki Norm)

Özel Norm Özel Norm Lex Specialis (Özel Norm
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“VERGİLENDİRME” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Tahir İrfan BARLASS

Konuşmacılar: Cenker GÖKER, Hamdi Deniz Ege GÖKTUNA, 
Mahcemal SEYHAN, Ertunç ŞİRİN

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS (Oturum Başkanı) – Bu şekliyle 
sunumlarımızı tamamladıktan sonra soru-cevap kısmına geçiyorum. Soru 
sormak isteyenlerin öncelikle kendilerini tanıtmalarını ve sorularını kime 
yöneltmek istediklerini söylemelerini de rica ediyorum. Buyurunuz.

Gencay KARA – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, öncelikle bütün 
sunumlar için çok teşekkür ederim. Bizim açımızdan çok faydalı oldu. Ege 
Hocama ve Cenker Hocama birer sorum olacaktı. Ege Hocama sorum şu: 
Şimdi Hocamın da sunumda belirttiği üzere değerli konut vergisi kamuo-
yunda ciddi tartışmaların odağı haline gelmiş durumda, özellikle ciddi bir 
mağduriyet algısı, tırnak içinde mağduriyet algısı oluşmuş durumda. Yani 
tabii şu ne kadar vicdani ayrı bir tartışma konusu, taşınmaz sahibi olarak 5 
milyon TL üzerindeki bir taşınmaz sahibinin ödeyeceği bir vergiden dolayı 
mağdur olarak ifade edilmesi ayrı bir tartışma konusu, ama sosyal bilimci 
olarak meselelere soğukkanlı yaklaşmak zorundayız. Pozitif hukuk bağla-
mında değerlendirdiğimizde Hocamın da dediği gibi tartışmanın özünde 
üç temel ilke var: Öngörülebilirlik, eşitlik ve çifte vergilendirme sorunları. 
Şimdi burada kanuna şu tarz bir hüküm konulsaydı, yani bu değerli “Konut 
Vergisi yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınacak taşınmazlara uygulanacak” 
gibi bir ibare, yani bir ara geçiş hükmü konulsaydı, çünkü biz kamu huku-
kunun öngörülebilirlik açısından mutlaka geçiş hükmünün varlığından söz 
etmemiz gerektiğini her zaman için vurgularız. Böyle bir hüküm konulsaydı, 
çifte vergilendirme kısmından emin değilim, ama eşitlik ve öngörülebilirlik 
sorununu ne kadar aşabilirdik? Birinci sorum buydu. Cenker Hocama da 
şunu sormak istiyorum: Şimdi toplum mühendisliği deyince bizim kafa-
mızda hep olumsuz bir algı var şüphesiz ki sanki başka bir güç tarafından 
hayatımızın şekillendirildiğine ilişkin bir algı bu. Şüphesiz ki ben Cenker 
Hocamın sunumunda söylediği vergi politikalarının belirlenmesinin bizim 
günlük cari hayatımızdaki davranışlarımızı etkilediği kısmına katılıyorum. 
Fakat bu her zaman için bir kötü sonuç doğurmak zorunda mıdır? Bundan 
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emin değilim, çünkü aslında sadece vergi politikaları bağlamında konuyu 
düşünmeye gerek yok. Bütün hukuk normları aslında bizim hayatı nasıl 
sürdüreceğimize veya idame ettireceğimize dair bir davranış modeli sunu-
yorlar. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde şüphesiz ki Cenker Hocamın 
olumsuz örneklerini hani herhangi bir şekilde pozitif olarak değerlendirmek 
mümkün değil, ama kimi zaman bazı vergi politikaları aracılığıyla kamu 
yararının sağlandığı da aşikârdır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde evet, 
belki biraz ütopik olacak, ama Platon’un ideal devletindeki filozof bilge 
krallar tarafından yönetilen ülke sayısı çok azdır, ama ideal bir devlette 
eğer bu politikanın sınırları düzgün bir şekilde belirlenip ve ölçülülük ilkesi 
aşılmadığı zaman vergi politikaları aracılığıyla toplumsal hayata müdahale 
edilmesi olumlu sonuçlar da doğurabilir mi? Tekrardan teşekkür ederim.

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS (Oturum Başkanı) – Cevaplandıra 
cevaplandıra gidelim, siz buyurun.

Dr. Ege GÖKTUNA – Yasa çıktıktan sonra satın alınan gayrimenkullere 
uygulansaydı, cevabım evet diyeceğim. Çünkü yasadaki temel problem şu: 
Değerlemenin yapıldığı yılı izleyen şubat ayı itibarıyla yükümlülük doğuyor. 
Şimdi zaten alelacele bu bir hafta içinde değerlemelerin yapıldığı, tespit edilip 
mükelleflere tebliğ edilmesinin de amacı o, hemen beyanname dönemine 
yetiştirmek. Tabii bu da diğer taraftan yasanın uygulanma sırasında da bir 
eşitsizlik doğuruyor. Çünkü tüm mükellefler adına değerleme yapılmış değil, 
değerleme yapılmayan mükellefler yasa çıktığı anda, yasa kapsamında olması 
gerekirken bunlar bu sefer bu sene için vergi ödemeyecekler. Değerleme 
yapıldıktan sonra vergi ödeyecekler. Yine yolda gelirken tartıştığımız bir başka 
mesele daha vardı. Değerlemeye itiraz edilmesi, değerlemenin kesinleşmesi 
mi, yoksa değerlemenin idare tarafından yapıldığı tarih itibarıyla mükellefiyet 
doğacak. Çünkü yapıldı, tebligat gönderildi, 15 gün itiraz süresi var. İtiraz 
ettiniz, itirazdan sonra işte idare cevabını verdi. Kesinleşmesi diyoruz, diğer 
taraftan diğer tartıştığımız mesele de şeydi, bir kısım mükellefler açısından 
ola ki, olacağını hiç sanmıyoruz, ama idare itirazı kabul etti. Hadi bakalım 
evin, gayrimenkulün değeri gerçekten de 5 milyon TL’nin altındaymış, 
dolayısıyla sen burada mükellef değilsin. Şimdi birinci şey değerlemenin 
yapıldığı diyor yasa, kesinleşme demiyor. Değerlemenin yapıldığı yılı izle-
yen takvim yılı başından itibaren mükellef olacaksın. Değerlemeyi yaptı, 
mükellef oldun, şubatta beyanname verecek misin, yoksa değerleme mi? 
Tabii ki bizim kanaatimiz vermeyeceği yönünde bu itiraz kabul edilse idare 
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tarafından, ama bu dediğiniz gibi belki öngörülebilirliği sağlamak adına 
yasa çıktı, hemen alelacele hurra paralar gelsin, biz hemen değerlemeleri 
yapalım, gönderelim mükelleflere, tebligatları yıl bitmeden gönderelim ki 
izleyen yılbaşı itibarıyla hemen herkes beyannamesini versin yaklaşımı tabii 
ki öngörülebilirlik adına bir sorun doğuruyor. Dediğiniz şekliyle uygulan-
saydı bence uygun olabilirdi. Bana başka sorunuz yoktu sanırım, o kadar 
hızlı geldi ki soruları unuttum.

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS (Oturum Başkanı) – Buyurun.

Doç. Dr. Cenker GÖKER – Soru için teşekkür ediyorum. Çok kısa 
cevaplayacağım zaten, ben burada tabii genellikle kötü olduğunu düşünü-
yoruz dedim, ama olumlu sonuçlar da olabilir. Zaten şöyle bir ayrım yaptık: 
Devletin vergi alma amacı dışında başka bir amacı varsa bunu istisna ve 
muafiyetlerle belirli konuları caydırarak ya da özendirerek gerçekleştirmesi 
mümkün. Bu olumludur, buna hiçbir tartışma yoktur. Burada karşı olabilece-
ğimiz veya olumsuz olduğunu söylediğimiz nokta caydırma ve özendirmenin 
ötesine geçerek aslında yasaklamaya yaklaşan ve kişilerin tercih etmeyecekleri 
seçimler yapmasına yol açan noktalardır. Burada toplum açısından, kamu 
yararı açısından yapıldığı ifade edilse de kişi açısından hukuka uygun bir 
konuysa bu yaptığı ya da seçtiği şey, o zaman burada toplum mühendisliği 
vardır diyoruz. Böyle bir ayrımımız var, yani o arada ince bir nokta var, 
onu kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada her zaman kötüdür tabii 
ki dememek lazım, ama genellikle o nokta kaçabiliyor ve dolayısıyla da 
özendirme ve caydırmanın dışında yasaklamaya veya aşırı ödüllendirmeye 
geçiyor. O zaman da devletin bile öngöremediği bir toplum mühendisliği 
sonucuna yol açabiliyor konu, dolayısıyla hani orada hassas bir denge var. 
Biraz sosyolojik konuları da tartışmak gerekiyor.

Stj.Av. Muharrem GÜNEŞ – Şimdi vergi bizim hayatımızın her aşama-
sında çok çeşitli bir şekilde bizi etkiliyor aslında, ben fakültede de en çok 
sevdiğim dersler Cenker Hocamdan aldığım bu dersti. Şimdi bakıyorum 
ben, incelediğimde şöyle bir rakamsal karışıklıklar ortaya çıkıyor. Örnek 
verelim: Bazı gıda maddelerinde yüzde 1’e kadar indirdiği vergiler var. 
Özellikle ticari bir faaliyet gösteriyorsanız, restoran ve benzeri işletme sahi-
biyseniz mamulü ürüne çevirdiğiniz durumlarda size yüzde 1’le veriyor, siz 
yüzde 8’le satıyorsunuz, ama unla eti yüzde 1’le veriyor da salamura yaprağı 
yüzde 8’le veriyor. Yani yaprağı o şekilde mi satıyor restoran? Bu bir karışık 
veya başka bir şey, şimdi bir yerde bir mülk kiralıyorsunuz. Ticari bir mülk, 
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şimdi size kiraya veren mülk sahibi ister stopajı size yansıtıyor yüzde 20’den, 
isterse KDV’yi size yansıtıyor yüzde18’den, yani rakamlar da birbirini tut-
muyor. Dolayısıyla vergilendirme sistemi bizde sanki bir an önce biz parayı 
toplayalım da biz kendi işimize bakalım, yani millet nasıl verirse versin gibi 
geliyor bana, bilmiyorum yani Cenker Hocam, bu oranları kim belirliyor, 
nasıl belirliyor ve biz nerelere itiraz ediyoruz, edebiliyor muyuz? Ettiğimizde 
bir sonuç alıyor muyuz? Mesela, demin Hocamın bahsettiği husus da aynı 
şekilde, şimdi varlıklı kişilerden alınmaya çalışılan bu verginin türünü acaba 
özel alım-satım vergisi şeklinde koysa nasıl olurdu? Yani her yıl ikinci bir 
vergilendirme değil de, çünkü belediyeler zaten alıyordu onun vergisini, 
ama orada da herhalde biraz cin düşündü. Dedi ki ben şimdi bunu koyar-
sam bunların alım-satımları aksar, ama zaten birileri alıp satıyor zaten, alıp 
satarken otururken de ben vergilerimi onlardan alayım. Yani bu oranları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim kafam karıştı biraz.

Doç. Dr. Cenker GÖKER – Çok teşekkür ederim tekrar, öncelikle en 
baştaki güzel sözleriniz için de teşekkür ederim. Siz en devamlı öğrencilerden 
birisisiniz, bu da ayrı bir konu tabii ki şimdi burada oran yapısına ilişkin 
konuda Anayasa Mahkemesi’nin bir içtihadı vardır. O da şu, hani Ege Hocam 
da bahsetti: “Kanunların şekilsel olarak değil, içerik olarak, madde olarak 
temel öğeleri kapsaması gerekir. Verginin konusu, mükellefi, sorumlusu, 
ödeme zamanları gibi” Onun içerisinde iki nokta da çok önemlidir: Biri mat-
rah, diğeriyse oran yapısı. Oran yapısına ilişkin yetki yasama organındadır, 
ama aynı zamanda eskiden Bakanlar Kurulu’na şimdi Cumhurbaşkanı’na 
verilebilen bir yetkiye de dönüşebilir 73. maddenin 4. fıkrası gereğince 
Anayasanın, burada kanunlarda tabii ki bunun verilmiş olması gerekiyor. 
Bir kanunla aşağı ve yukarı sınırları içerisinde belirlenmiş olması gerekiyor. 
Cumhurbaşkanı’nın bu konuda bir takdiri var. Örneğin, Motorlu Taşıtlar 
Vergisine ilişkin hepimizi ilgilendiriyordur, fark etmişsinizdir, yeniden 
değerleme oranında artması beklenirken Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı, 
yüzde 22 değil, yüzde 11 oranında onun artmasına ilişkin takdirini kullandı. 
Bunu arttırabilirdi, oran yapısı o yüzden yasamayla yürütmenin her zaman 
çatışma içinde olduğu bir konudur. Yani başka hiçbir alanda temel öğeler 
bakımından Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği temel Vergi Kanunları 
öğeleri bakımından yürütme organına verilmiş bir yetki yokken sadece oran 
yapısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı’na, işte eskiden Bakanlar Kurulu’na 
verilmiş bir yetki vardı: Oran yapısı. Bu toplumsal yapıya ilişkin ekonomik 
durumun değişkenliği, konjonktürel karar vermek gibi çeşitli gerekçeleri 
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var, ama sadece orana ilişkin yürütmenin Anayasada da zorlama yaparak, 
Anayasadaki o yasallık ilkesine bir istisnaymış gibi orayı belki de delerek 
yürütmeyle bir çatışma içinde olduğunu görüyoruz. O yüzden oran yapısı 
ve kimin oranı belirlediği konusu en büyük ve en derin tartışmadır. Belki 
onu başka bir gün ayrıca konuşmak gerekir. Buna ilişkin de bir arkadaşımıza 
İstanbul’da doktora tezi yazdırıyoruz. Oran yapısına ilişkin belki birkaç yıl 
sonra bir kitap görürseniz ben size gönderirim. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS (Oturum Başkanı) – Bu oran yapısı, 
oranlar hesaplaması zor bir kısım, etki testleri var Gelir İdaresi Başkanlığı 
bünyesinde yapılan, yani filanca vergiye Katma Değer Vergisinin yüzde 
18’den yüzde 8’e indirirsek bunun sonuçları ne olur? Bu etki testlerini yapma-
dığınız müddetçe bu vergi insin, şu vergi kalksın, çıksın demek soyut oluyor, 
tartışmayı hafife almıyor oluyor. Etki testlerini muhakkak görmek lazım.

Doç. Dr. Cenker GÖKER – Kanunda da var olması gerektiği ama.

Salondan – … mali yüksek lisans öğrencisiyim. KDV alanında ve de 
yakın zamanda bir çalışmam oldu. Onunla ilgili siz değerli hocalarımın … 
almak istedim. KDV oranları bu ülkede de …

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS (Oturum Başkanı) – Kayıt için özür 
dilerim, almamız lazım.

Salondan – Ben KDV oranlarındaki değişimle ilgili bir şey sormak isti-
yorum sizlere, Avrupa’da değerli taşlar üzerinden alınan KDV oranları yüzde 
sıfır, bizim ülkemizde yüzde 18 olarak görülüyor, ama temel gıda ürünleri 
üzerinden de yüzde 1 oranında KDV alınmaktadır. Temel gıda bütün 
toplumu etkileyen bir altyapıya sahip, ama mücevher taşlara baktığımızda 
asgari ücret ve alt gelir gruplarını çok fazla etkilemiyor. Vergilemede adalet 
açısından benim kendi önerim olarak makalemde şu tarz bir şey sormuştum: 
Değerli taşlar üzerindeki oranı ülkemizde yüzde sıfırdan yüzde 18’e alınıp 
temel gıda üzerine yüzde 1 gibi daha düşük bir KDV oranı hem toplumsal 
adalet, hem de toplumun refahı açısından bir düzenleme yapılırsa, bunun 
genel olarak vergi hukuku açısından etkisi nasıl olur? Siz değerli hocalarım-
dan bu konuda bir görüş almak istedim.

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS – Ben kestirmeden düşüncemi akta-
rayım, etki testini yapmadan bir şey söyleyemem, etki testini görmeden, 
yani şüphesiz aktardığınız yapı çok makul, çok mantıklı dinlediğinizde size 
geliyor, ama bu salt bizlerin aklına gelen de bir şey değil. Bu şüphesiz hep 
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düşünülüyor, ekonominin değişen yapısına göre, konjonktüre göre değer-
lendiriliyor, ama nedense hiç uygulanmıyor. Neden bunun uygulanması 
çünkü hazineye belli ki bir yük yükleyecek. Benim görüşüm bu, etki testini 
görmeden bir sonuca varamayız.

Doç. Dr. Cenker GÖKER – Şöyle bir yorum da yapabiliriz, şimdi değerli 
taşlar üzerinde neden Katma Değer Vergisi temel besin maddeleriyle yaklaşık 
aynı veya daha düşük? Burada Hocamın dediği etki testi yapıldığında şu 
ortaya çıkacaktır: Bir ekmek alındığında insanların cebinden para çıkar ve 
o iş biter, ama değerli taş alındığında, işte bir pırlanta yüzük alındığında 
eğer siz buna yüksek KDV oranı koyarsanız o zaman kayıt dışılık artabilir. 
Yani 10.000 TL bir ürün olduğunda bir de Katma Değer Vergisiyle 11.800 
lira ödemek istemeyecektir. Onu 10.000 lira olarak tutmak isteyebilir devlet 
ki kuyumcuların Gelir Vergisini veya Kurumlar Vergisini yakalayabilsin, 
yani burada farklı farklı noktalar var. Sadece tek bir noktadan oran neden 
böyle düşük ya da neden böyle yüksek dediğinizde sonucu alamayabiliriz. 
O yüzden Hocamın dediğine tekrar katılıyorum, hani o etki testini bütün 
sistemdeki vergiler bakımından ortak değerlendirmek gerekiyor. O zaman 
bir sağlıklı sonuç ortaya çıkabilir. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Tahir İrfan BARLASS – Başka soru var mı? Yoksa bu oturumu 
kapatıyorum. Değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum, sunumlar için 
de ayrıca teşekkür ediyorum.






