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ANA KONUŞMACI

Türkiye’de İnsan Haklarını Savunmak

Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı

a. Özgeçmişi

1959’da İstanbul’da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra Adli Tıpta Uzmanlık eğitimi aldı. 1987-1990 yılları arasında İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde klasik arkeoloji öğrenimi gördü. Adli 
Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Ceza Hukuku Derneği kurucularındandır. 
1997’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı 
oldu. 2004’te Adli Tıp Anabilim Başkanlığından alındı, fakat 2005 yılında 
İdare Mahkemesi ve YÖK kararıyla göreve iade edildi. Ek görev olarak 
yürüttüğü Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığı görevinden birkaç 
kez uzaklaştırıldı, kazandığı davalarla geri döndü. 1996 Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi adına Bosna’nın Kalesija Bölgesinde 
toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsi çalışmalarına katıldı. 1999’da 
Birleşmiş Milletler tarafından işkencenin saptanmasında uluslararası standart 
kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü belgesinin oluşturucuları 
arasında yer aldı. Daha sonra protokol uygulaması hakkında çeşitli ülkelerde 
eğitimler verdi. 2000’de İnsan Hakları için hekimlerin Güney Afrika’daki 
uluslararası çalışmasında; 2002’de Dünya Sağlık Örgütü’nün Kadına Yönelik 
Cinsel Şiddet Araştırması ve e-kitabı çalışmalarında yer aldı. Uluslararası 
İşkence Rehabilitasyon Merkezi adına gittiği Bahreyn’de turist kılığına 
bürünerek, denizde cesedi bulunan bir gencin vücudundan doku örnekleri 
aldı. Örnekleri Türkiye’ye getirdi ve yaptığı otopside gencin gözaltında 
işkenceyle öldürüldüğü tespit edildi. Türkiye Tabipler Birliği, İstanbul 
Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society, Académie 
Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International 
Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları 
Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Başbakanlık 
İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır. 
İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, 
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Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev 
yapmıştır. Özgür Gündem Gazetesi ile danışma ve dayanışma amacıyla 
başlatılan “bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına” 
katılımı nedeniyle, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla bir süre 
tutuklu kaldı. Bu davadan beraat etti. FİNCANCI, Barış İçin Akademis-
yenlerin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildirisine imza attığı için 2 
yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilime 
Katkı Belgesi, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış 
ve Demokrasi Ödülü,Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi 
Ödülü; Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü; International 
People’s Lawyers Eminent Person Grant, Berksav Ödülü, Lider Kadınlar 
Ödülü, Hrant Dink Ödülü sahibidir. Hakkında yargılamalar nedeniyle Ocak 
2009’da zorunlu olarak emekli oldu. FİNCANCI, 2009’dan beri Türkiye 
İnsan Hakları Vakfı’nın başkanlığını yürütmektedir.

b. Konuşma Metni

Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle özgeçmişimden çok ayrıntılı bahset-
tiniz, okuyacağınızı bilseydim ben onu kısaltırdım. Ankara Barosu’na çok 
teşekkür etmek istiyorum. Ben gözlerime inanamadım iki gündür; çok büyük 
bir emek, bunca insanın bir araya geldiği, buluştuğu, konuştuğu, bilimsel 
alanda gelişmeleri paylaştığı bir ortamı yarattıkları için ve gerçekten sizinle 
birlikte olmak benim için çok büyük bir onur, çok teşekkürler.

Ayrıca Ankara Barosu’na İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı işkence 
raporları nedeniyle de ben teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bence bu 
ülkenin yüz akı olacak raporlar. Tarihe not düştükleri ve böyle bir gelişmeyi 
kaydettikleri için kendileriyle gerçekten bütün insanların gurur duyması 
gerekiyor. O yüzden çok önemli.

Tabii Özdemir ÖZOK Salonu’nda konuşmaya başlamak da benim için 
çok ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü özellikle insan hakları mücadelesinin ilk 
yıllarında ve daha sonra İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği yaptığım 
dönemlerde kendisiyle birlikte çalışmıştık. Meslek örgütleri dayanışması 
ve pek çok insan hakları alanında, çocuk hakları alanında, kadın hakları 
alanında çalışmasında da birlikte olma olanağımız olmuştu. O yüzden 
çok anlamlı bir gün benim için. Tabii ben hukukçu değilim ama adli tıp 
uzmanı olmam nedeniyle uzun yıllardır bir biçimde hukukçularla birlikte 
çalışıyoruz. O yüzden çok heyecan verici. Hem de genç meslektaşlarınızla 
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burada olmak çok önemli. Ayrıca önce öğrendim ki zorunluymuş stajyer 
avukatlara ama sonra öğrendim ki bugün zorunlu değilmiş. O yüzden çok 
teşekkür ediyorum gelen genç hukukçu arkadaşlarımıza.

Fikret BAŞKAYA’nın bir sözü var: “Siyasal saldırı altında, hukuki müca-
dele olanaksızdır” der. Evet bugün itibarıyla öyle bir durumdayız. Ben izin 
verirseniz böyle kürsülerde konuşmaktan çok hoşlanan biri değilim. Daha 
çok heyecanlı da oluyorum. Yani 40 yıldır işte bir şeyler anlatıyorum, 
konuşuyorum, öğretmenlik yapıyorum falan ama her seferinde, her sabah 
derse başlarken heyecanla başlarım. Heyecanımı yenmenin yollarından 
birisi aranızda olmak. Böylece sizle birlikteymişim gibi yapmış oluyorum. 
O yüzden izin verirseniz aşağı ineceğim, oradan devam edeceğim.

“Türkiye’de insan haklarını savunmak” diye bir başlık belirlemişler. 
Evet, Fikret BAŞKAYA’ya katılıyorum ben. Siyasal saldırı altında hukuki 
mücadele olanaksız ama insan haklarını savunmak olanaklı mı acaba böyle 
bir büyük siyasal saldırı altında diye düşünmeden edemiyor insan. Evet, 
aslında olanaklı. Çünkü uzun yıllar boyunca, zor zamanlarda insan hakları 
mücadelesinin içinde olduk. Bizden önce olanlar vardı, onların adımlarını 
takip etmeye çalıştık, onlara destek olmaya çalıştık ve hâlâ da beraber müca-
dele ediyoruz bütün dostlarımızla. O yüzden ben açıklayabilirim: Çok kolay 
değil elbette insan haklarını savunmak bu koşullarda ama neden olmasın? 
Başka olanaklar var, araçlar var, onlardan yararlanabiliriz. Peki neden insan 
hakları savunuculuğu? İnsan olmak nedeniyle insan hakları savunuculuğu. 
Tıp Fakültesi’ne ilk başladığım yıllarda kendimi çok bulduğum bir şiir, 
Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiiri. Beyaz önlüğümle laboratuvarda 
çalışırken silahlar altında da hâlâ insan haklarını savunmak ve mücadele 
etmek önemli diye düşünüyorum.

İkincisi sizler hukukçusunuz, ben de hekimim. Peki, bizim bu alanda 
ne işimiz var? Hastalıklarla uğraşıyoruz biz. Ben adli tıpçı olarak evet, has-
talık dışında şiddetle uğraşıyorum, biraz daha farklı bir durum. O zaman 
toplumun en olumsuz yanlarını görüyorum. Özellikle son dönemde, şid-
detin bu kadar yoğunlaştığı koşullarda “insanlığa dair zor koşulları nasıl 
dönüştürebiliriz?”diye düşünmemek olanaksız. İşte onlardan biri, benim 
için çok önemli bir isim Rudolf VIRCHOW’dur. Patolog, benim patoloji, 
adli patoloji çalışmama da önemli yeri olan bir patolog. Ama aynı zamanda 
Rudolf VIRCHOW bir siyasetçi. Evet, Almanya’da siyaset yapmış bir insan 
ve ilginç bir takım ifadeleri var. Bunlardan biri hekimlerin zor durumda 
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olanların avukatı olma zorunluluğudur. Yani dolayısıyla bir hekim olarak 
sizin meslektaşınız da sayılabilirim bir biçimde. Çünkü zor durumda olan-
ların avukatlığını yapıyoruz. Bu ister bir hastalıktan zor durumda olsun ve 
bu zor durumu aşamama nedeni de sosyal devlet ilkesinin tümüyle ortadan 
kaldırılmış olması olsun. İşte şimdilik ertelediler ama örneğin genel sağlık 
sigortasından yararlanamayacak insan sayısını düşündüğümüzde, sağlığa 
erişim hakkının nasıl ortadan kaldırıldığını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla 
hekimin yalnızca ishali ya da gribi iyileştirmesini ya da kanseri iyileştirmesini 
beklemiyoruz. Aslında onları iyileştirebilmek için, o tedavilere erişim hak-
kını da savunmasını bekliyoruz ve avukatlık bekliyoruz. VIRCHOWbunu 
1800’lerde bir insan ve aynı zamanda da siyasi mücadele yapan insan olarak 
söylemiş. Evet, hukuki değil, siyasi mücadele. VIRCHOWdiyor ki: “Siyaset, 
bütüne yönelik tıptan başka bir şey değildir.” Dolayısıyla, evet siyasetle de 
uğraşmak zorundayız. Nedense hep öcü gibi gösterilir “siyaset yapmayın” 
denir. Özellikle de meslek örgütleri, barolar ve tabip odaları için en büyük 
eleştirilerden biridir. “Sakın siyaset yapmayın. Siz meslek sorunları ile uğra-
şın.” Evet, meslek sorunlarıyla uğraşalım da meslek sorunları zaten siyasi 
sorunlar. Dolayısıyla “özel alan politiktir” diyen kadınlara katılarak evet, 
her şey siyasetle doğrudan ilişkili ve biz siyasetle uğraşmak zorundayız. Böyle 
başladık ve değişik dönemlerde, değişik sorunlara, insan hakları ihlallerine 
ilişkin de eylemlerin içinde farklı ortamlarda mücadelede olduk.

Peki, nasıl başladı? Aslında Türkiye’nin yüz akı bir örgüt var, insan hak-
ları örgütü var: İnsan Hakları Derneği. İnsan Hakları Derneği kuruluşuyla 
başlamak doğru olabilir. Tabii ki öncesinde insan hakları mücadelesi var. 
Pek çok insan hakları alanında çalışma yapılmış durumda ama kurumsal-
laşması İnsan Hakları Derneği ile bu ülkede ve tabii ki 1980 askeri darbe-
sinin ardından gelen bir süreç. Nasıl? Kadınlarla başlıyor aslında. Çünkü 
kadınlar, çocuklarını cezaevlerinin önünde izliyorlar ve onların sesi olmaya, 
onların sesini duyurmaya çalışıyorlar; böyle bir mücadele. Kadınlar eşlerinin 
yanında durmaya çalışıyor. Tabii o zaman siyasi mücadelenin, görünen ve 
tutuklanan, cezaevine yollananları çoğunlukla erkekler. O nedenle kadınlar 
dışarıda, kadınlar mücadele ediyor. İşte bu mücadelenin bir parçası örne-
ğin “Cumartesi Anneleri” idi. 1995’te başlayan bir mücadelenin bugün 
hâlâ inatla sürdürüldüğünü, önce Galatasaray Meydanı’nda başlayan ve 
Cumartesi Meydanı olarak Galatasaray Meydanı’nı adlandıran annelerin bu 
mücadelesinin bugün Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını ve neredeyse 
bütün illerde “Cumartesi Eylemleri” olduğunu biliyoruz. Evet, kadınlardı; 
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o ilk mücadelecilerden biri Elmas Anne’ydi örneğin, Hayrettin EREN’in 
Annesi. Onu geçtiğimiz günlerde kaybettik. Evet, yaşlandılar, onları top-
rağa verdik ama çocukları ama aile bireyleri o mücadeleyi sürdürüyorlar. O 
nedenle “Cumartesi Anneleri” yerine artık kendilerine “Cumartesi İnsan-
ları” diyorlar zaten. Tabii bu fotoğraf önemli diye düşünüyorum. Gelmiş 
geçmiş önceki İnsan Hakları Derneği başkanlarının fotoğrafları bunlar ama 
fotoğrafı görüyorsunuz, fotoğraf erkeklerden oluşuyor. İnsan hakları müca-
delesi kadınlarla başladı demiştik. Ama kadınlar değil, erkekler var. Dernek 
yöneticileri, yönetimde olanlar, iktidarda olanlar, erkekler ve bir dönem de 
böyle devam ediyor. Erkek yöneticilerimiz, her biri birbirinden kıymetli 
insanlar bunlar. Çok değer verdiğim, kendilerinden çok şey öğrendiğim 
insan hakları mücadelecisi insanlar ama erkekler. Ama bugün itibarıylaöğ-
renerek ilerliyoruz, insan hakları mücadelesi de hiç bitmeyen bir mücadele. 
Bugün itibarıylaİnsan Hakları Derneği’nin eş başkanlık sistemi var. Dola-
yısıyla bugün yüz akımız, canım Eren KESKİN eş başkanı İnsan Hakları 
Derneği’nin. O nedenle gerçekten insan hakları mücadelesi çok kıymetli 
1986’da ve tabii ki o mücadelenin parçası insanlar kanaviçe ile işlemişler 
İnsan Hakları Derneği’nin amblemini. Bu da ayrıca bir kıymet elbette.

Sonra tabii 1986’da İnsan Hakları Derneği kuruluyor ve daha çok sizin 
alanınızı da yakından ilgilendiren, hukuki destek vermek, insan hakları 
mücadelesinde bütün bu süreçleri, hukuki süreçleri yürütecek mekanizmaları 
geliştirmek için çalışıyor. Ama bir başka durumla karşı karşıya kalıyoruz 
80’lerin sonuna gelindiğinde. İnsanlar cezaevinden birer birer çıkmaya 
başlıyorlar ve bu insanların sağlık hizmetine gereksinimi var; özellikli sağlık 
hizmetine gereksinimi var. Çünkü işkencelerden geçmişler, ağır süreçler 
yaşamışlar ve tıbbi destek alabilecekleri bir ortam yok. Bunu bilen insanlar 
da yok. İşte Türk Tabipleri Birliği nasıl ki barolar bugün işte insan hakları 
merkezi aracılığıyla işkencenin görünür kırılmasını sağlıyorsa, o dönemde de 
Türk Tabipleri Birliği “işkencenin tedavisine yönelik neler yapabiliriz?”diye 
düşünmeye başlıyor. 1989’da Türk Tabipleri Birliği’nde insan hakları kolunu 
kuruyoruz hep beraber. İnsan hakları kolu üzerinden de komisyonlarla 
şehirlerde çalışmalar yürütülüyor; cezaevlerindeki koşullara ilişkin çalışmalar 
bunlar. Biliyorsunuz bu toprakların bitmeyen mücadele biçimlerinden biri 
ne yazık ki insanların başka aracı olmadığı için ellerinde bedenlerinden 
başka, seslerini duyurmak için kullandıkları açlık grevleri. Açlık grevlerinde 
neler yapılabilir? Nasıl takip edilebilir? İnsanların zarar görmesini nasıl 
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engelleyebiliriz diye de düşünen, çalışan bir süreç. Ama bu Türk Tabipleri 
Birliği ile yürütülebilecek, yeterli olabilecek bir durum değil.

1990’da Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruluyor. 32 insan hakları savu-
nucusunun -gene çoğu erkek tahmin edebileceğiniz gibi- kurduğu bir yapı 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Hekimlerden oluşmuyor. Tabii içinde hekimler 
var ama onun dışında insan hakları alanında mücadeleler yürüten meslek 
örgütlerinin yöneticiliğini yapmış, örneğin TMMOB Başkanlığı yapmıştır 
canım ağabeyim Yavuz ÖNEN ve çok önemli işler yapmıştır. Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı’nın kurumsallaştıran, vakıf haline getiren insanlardandır 
Yavuz ÖNEN. Böylece 1990’ın son günlerinde başarıyorlar kurmayı. O 
sırada çalışmalar yapılıyor, dosyalar inceleniyor. İnsan Hakları Derneği’nden 
dosyalar tıbbi desteğe ihtiyacı olanlar ayıklanıyor ve orada bu kez bir kadınla 
karşılaşıyoruz. Bu kez Emel Abla karşımızda. Evet, İnsan Hakları Derneği’nin 
kuruluşunda çok emek vermiş, Cumartesi Annelerinden bir insan hakları 
savunucusu Leman Abla. Akın BİRDAL ve Nevzat HELVACIOĞLU’yla 
birlikte dosyaları çalışıyorlar o kuruluş dönemi içinde.

Abidin DİNOile de ilgisi var Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın. İşken-
ceye dair yaptığı skeçleri Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na bağışlıyor Abidin 
DİNO ve bir kitap olarak yayımlanıyor bu skeçler. Aynı zamanda da bizim 
vakfımızın logosunu yapıyor, tasarlıyor Abidin DİNO; çığlık atan bir insan 
görüyorsunuz biliyorsunuz ki bu logoda.

İlk Ankara ile başlıyor. Ankara merkez Türkiye İnsan Hakları Vakfı için 
ve uzun yıllar tabii ki başkanı da Ankara’daydı. 2009’da benimle birlikte 
başkanlık İstanbul’a taşındı. Bir fark yarattı. Çünkü ben Ankaralı kurumlarla, 
İstanbullu kurumlar arasında fark olduğunu düşünenlerdenim. Ankara bir 
devlet şehri, devletle fazla iç içe; insan hakları mücadelesi ise devletlere karşı 
yürütülen bir mücadele. O ihlalleri gerçekleştirenlere karşı, onlara yüküm-
lülüklerini hatırlatan -biraz bu çelişkili bir durum elbette- bir mücadele 
yürütüyoruz biz. “İhlal gerçekleştiriyorsunuz, yapamazsınız, yükümlülük-
leriniz var”diyoruz. Bunu Ankara’da yaptığımızda biraz daha zor. İstanbul 
bu açıdan kendine özgü bir devlet yapılanması olduğu için daha kolay. Biraz 
daha mesafedeyiz biz. Dolayısıyla devlete parmak sallamak her zaman daha 
kolay oluyor İstanbul’dan. Biz de daha fazla parmak salıyoruz elbette.

İzmir ve İstanbul ardından kuruluyor. Sonra Adana, Diyarbakır, Van, 
Cizre. Van’a iki kez kurduk. 2010 yılında biraz sizin yaptığınız işe benzer 
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bir işle destek verdik oradaki özellikle de yerinden edilmiş insanlara ve diğer 
ülkelerden yerinden edilerek gelmek zorunda kalan insanlara. Fakat sonra 
deprem nedeniyle o insanlar başka şehirlere gidince işlevsiz kaldı Vakıf. Ama 
2018’de bu kez ülke içindeki yerinden edilmiş insanların yerleştiği Van’da 
ciddi anlamda işkence görenlere tıbbi destek ihtiyacı vardı. Biz yeniden Van’ı 
kurmak zorunda kaldık. Cizre çok zor koşullarda oluşturuldu. 2015’te biz 
Cizre’yi açtık. Ciddi bir süreç yaşanıyordu. İlk sokağa çıkma yasaklarının 
ardından açılışımızı yaptık. Sonra ikinci sokağa çıkma yasakları oldu ve şu 
gördüğünüz fotoğraftaki kırılmış kapı bizim Cizre’deki ilk vakıf binamızın 
kapısı. Binanın tamamında hasarlar vardı. Nişangah olarak kullanılmıştı bina; 
duvarları delmişler ve Cudi Mahallesine bakıyordu bina. Cudi Mahallesine 
nişancılar yerleştirmişler. Resmi makamlara ait yiyecek paketleri var; onlar 
atılmıştı çöp olarak ama özelliği vardı. Bizim bulunduğumuz daire özellikle 
yakılmıştı içerden, başka dairelerde öyle bir hasar olmamasına rağmen. Bir 
de tam girişin orta yerinde, bekleme salonunun ortasına bir uzun namlulu 
silah iç mekanizması dik olarak yerleştirilmişti. Bize mesaj veriyorlardı anla-
şılan. Biz de dedik ki: hodri meydan. Sizin uzun namlulu silahınızdan mı 
korkacağız? Böylece orayı zaten bir nişangah olarak kullanıldığını ve oradaki 
insanlar için artık olumsuz çağrışımlar yaptığı için başka bir yere taşıdık 
ve yeniden çalışmaya başladık, ikinci sokağa çıkma yasaklarının ardından.

Tabii hiç öyle kolay olmadı. Pek çok yargılamayla karşı karşıya kaldık. 
Siz hukukçular gayet iyi bilirsiniz, işte ondan bundan davalar açıldı. Önce 
dediler ki: “Siz bir tıbbi merkez değilsiniz, burada tedavi yapamazsınız.” 
Biz dedik ki: “Tedavi yapmıyoruz ki biz zaten, tedavi için yönlendiriyoruz. 
Gönüllülerimiz var A Hastanesine, C Hekimine, G Laboratuvarına gön-
deriyoruz, tetkikler yapılıyor, tedaviler düzenleniyor. Biz de bu hekimlerle, 
sağlık çalışanlarıyla eğitimler yapıyoruz. Özellikle işkence görenlerdeki sağlık 
sorunlarına ilişkin tedavi ilkelerini geliştirmeye çalışıyoruz.”Başarılı olama-
dılar. ilk davalardan biri 1996 Yılında Adana: Tabii bu arada merkezimizi 
bastılar. Bilgisayarlara el koymaya çalıştılar. Böylece karşılıklı bir çatışma 
oldu. Biz tıbbi bilgilerin gizliliği ilkesine dayandık, sonunda kazandık.

Diyarbakır açılır açılmaz dava açıldı tabii ki ve mahkeme kapılarında 
dolaşmaya başladık. 2009’da ben başkanlığa seçildim, hemen ardından 
davalar açıldı. 2010’daki bir adliye önü hatırası gördüğünüz gibi. Tabii 
o zaman İstanbul’da Adliye Sarayları yapılmamıştı henüz. Halk Eğitimin 
içi de bir adliye binası vardı sevimli mi, sevimli: Kadıköy Adliyesi. Ben de 
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Kadıköylüyüm, tabii orada avukat meslektaşlarınız sağ olsunlar yanı başımda, 
elbette her zaman öyle oldular zaten. Sonra da başka süreçler başladı. İşte 
2016-2018 dönemi Çağlayan Adalet Sarayını biz Çağlayan kampüsüne 
çevirdik ve o kampüste çok şey öğrendik doğrusu. Birlikte birbirinizden, 
birbirimizden öncelikle dayanışmayı öğrendik. Yargılama süreçleri devam etti. 
Tabii bu arada evet, kısa bir süre tutuklandım da ben. Daha önce gözaltılarım 
olmuştu, yani 80 öncesi döneminde de olmuştu. Ama 80 öncesi dönemi 
zaten ilginçti. Bizi Cemse’lere doldurur işte Davutpaşa Kışlasına götüreceğiz 
diye yola çıkarırlardı sıkıyönetim dönemi. Bazen giderdik, oradan kapıdan 
salarlardı. Bazen de Cemse’yi durdurur, “atlayın hadi gidin buradan” der-
lerdi. Saçma bir yerdi, nerede olduğumuzu bile bilmezdik falan. 80 dönemi 
de 12 Eylül askeri darbesi sonrası da gözaltılarımız oldu. İşte Gayrettepe’ye 
alınmıştı o zaman işkencehane Sansaryan Han’dan. Necdet MENZİR’den 
tekme yemişliğim var mesela benim. Kendisini tanırım o açıdan; ilk tanı-
şıklığımız 21 Aralık 1980’de olmuştu ama hiç tutuklamamıştı devlet beni.

2016’da birden tutuklayası geldi? Benimle birlikte Ahmet NESİNve 
Erol ÖNDEROĞLU’nu da; neden? Özgür Gündem ile dayanışma içinde 
olduğumuz için. Tabii bu kez sağ olsun insan hakları mücadelesi sürdüren, 
yoldaşlarım, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarım cezaevinin önüne 
geldiler. Benim için eylem yaptılar. O nedenle bu sürekli değişen rolleri 
tanımlamak mümkün. Şimdi biz bugünden söz ediyoruz. Gerçekten insan 
hakları mücadelesi için zor zamanlar, mücadele edebilir miyiz? Hiç kolay 
zamanlar olmadı. Çünkü gerçekten insan hakları mücadelesi, devletlere karşı 
bir mücadele. İhlalci kim, fail kim? Devlet, devlet görevlileri. O zaman insan 
hakları mücadelesinde devlete karşı, yani kocaman bir güce karşı böyle bir 
mücadeleyi yürütüyorsak biz, zaten baştan tehdit altında olduğumuzu, risk 
aldığımızı bilmemiz gerekiyor. Hani günümüzde güvenlik analizleri falan 
yapılıyor moda; zaten güvenlik analizine ne gerek var? Bizim burada değil 
mi riski ama bir yandan da getirisi var. Nedir getirisi? Nazım Hikmet’in 
şiirinde dediği gibi: İnsanlık için bunu yapmak zorundayız. Çünkü insan-
lığın gelişebilmesi, ilerleyebilmesi, dünyanın aslında bütün canlılar, sadece 
insanlar için değil daha iyi bir yer olabilmesi için mücadeleye ihtiyaç var. 
Bakın günlerdir Avustralya Kıtası yanıyor. 450 milyon, 480 milyon canlı 
katledildi. Neden? Biz doğayı hor kullandığımız, dünyayı hor kullandığı-
mız için. O zaman bu mücadele kaçınılmaz bir mücadelede, riskleri var. 
Akın Ağabeyim ölümden döndü. Evet, korkunç bir saldırıydı. 1998, zor 
zamanlardı. O zaman da zor zamanlardı. Evet, belki yönetenler, belki iktidar 
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farklı isimlerle anılıyordu ama değişen bir şey yok. Devlet, gene aynı devlet. 
Devletin kadim kuralları her zaman olduğu gibi işliyordu.

Bir başka insan hakları mücadelecisi; Türkiye İnsan Hakları Vakfı için 
çok emek vermiş, İnsan Hakları Derneği için çok emek vermiş bir insandan 
söz ediyoruz: Hrant DİNK. Önümüzdeki hafta Hrant’ı anacağız. Hrant’ın 
ölüm haberi bize İstanbul Protokolü eğitici eğitimi yaparken geldi 2007 
yılında. Evet, orada bir kısım arkadaşımız doğrudan Agos’un önüne gittiler. 
Böyle bir durum var ortada. Tabii ki bu tarihlere gelene kadar İnsan Hak-
ları Derneği’nin çok sayıda gönüllüsü, yöneticisi Türkiye’de öldürülmüştü, 
hapsedilmişti ve yaralanmıştı. Pek çok insanımızı kaybetmiştik biz bütün 
bu süreçte. Cumartesi Anneleri ile başlamıştım. Evet, kadınlar insan hakları 
mücadelesinin ilk öncü gruplarıydı demiştim. Sonra da 95’te oturmaya 
başlamışlardı. 21 yıl önce gözaltına alınıyorlardı 95’te başladıklarından iti-
baren. Her iktidar döneminde, örneğin Ecevit iktidarı döneminde de, 99’da 
yurt dışından destek için gelen insanlarla, Uluslararası Kayıplar Komitesi 
ile birlikte gözaltına alınmışlardı. Sonra geldiğimizde geçen yıl 700 üncü 
hafta itibarıylagene benzer gözaltılar vardı. İki fotoğrafta da gördüğünüz gibi 
Hasan OCAK’ın annesi göz altına alınıyor ve insanlar, mücadele edenler 
değiştiriyorlar.

Peki bugün neredeyiz o zaman? Bugün nasıl bir tablo var? Bir kere 2018 
itibarıylaher 5 insandan biri terörist. Hani ben hep söylüyorum, çok şükür 
anarşik oldum ben bu memlekette; öyle derlerdi bize. Komünist oldum, 
terörist oldum çok şükür. Her dönem bir dışlayıcı, sınırlandırıcı tanımlama 
bulur devletler, onu bize yapıştırır ama bugün itibarıyla sayımız çoğaldı. O 
zaman demek ki daha başarılı olabiliriz. Yani her beş insandan biri terörist 
ise, bizim yakın bir zamanda farklı bir dünyayı kurma hayallerimiz gerçekle-
şecek anlamına geliyor. Bugün itibarıyla bu sayı daha da arttığı için, 286 bin 
500’e çıkmış; 2019 Kasım açıklaması bakanlığın. Resmi veriler bu rakamlar, 
benim verilerim değil vallahi, ben söylemiyorum. 2019’daki terörist sayısı 5 
insandan 3 insana düşmüş olabilir artık. Yani yanınızdakilere bakın lütfen, 
yanınızdakiler terörist olabilir.

2010’lardan itibaren başka bir Türkiye ile karşı karşıya kaldık biz; daha 
da yoğun biçimde saldırıların başladığı dönemler bunlar aslında. Tabii hiç 
değişmedi ama önce de avukatlarla başladılar; meslektaşlarınız, halen de 
cezaevindeler. Çağdaş Hukukçular Derneği ve ardından önce bir salıverildiler, 
bir süre gene ezilenlerin, sömürülenlerin avukatlığını yapmayı sürdürdüler, 
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Soma davası da dahil. Ama ardından gene gözaltına alındılar, tutuklandılar. 
Sonra yine tahliye oldu. Sonra, gördüğünüz gibi yandaş medya haberleri 
böyle verdi. Bir de “çağdaş hukukçu geçinen abi” diye tanımlamışlardır 
sevgili Selçuk KOZAĞAÇLI’yı,

Eren KESKİN, İnsan Hakları Derneği’nin Başkanı. Bizden çok önce 
aslında Özgür Gündem’le dayanışmaya soyunmuştu Eren KESKİN. Çünkü 
Özgür Gündem, ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hep devletin 
baskısına maruz kalmış bir gazete oldu. Sayısız kere isim değiştirdi, binası 
defalarca bombalandı, yakıldı, gazetecileri öldürüldü, tutuklandı ve yeniden 
Özgür Gündem’e yönelik saldırılar ağırlaşmaya başlamış iken, sayısız dava 
varken yayın yönetmenleri hakkında, Eren KESKİNayağa kalktı ve dedi 
ki: “Ben gazeteci değilim ama Özgür Gündem’in yayın yönetmenliğini 
üsleneceğim. Benim hakkımda bundan sonra bu davalar açılsın.” Bedeli 
143 dava oldu tabii ki ,bu yoğunlukta bir süreç. Aslında Eren KESKİNiçin 
de saldırılar yeni değildi. İlk silahlı saldırısı 1994. İki kez silahlı saldırıya 
uğradı. Şimdi tabii devletin kodları değişmiyor ama zaman zaman daha 
fazla alan açma ya da kapatma şeklinde tutumları oluyor.

Şimdi davası 122, birleştirdiler bazı davaları. Aldığı cezalar var tabii ki. Bir 
de 359 bin 912 lira para cezası var. Son dönemde insan hakları mücadelesi, 
hakları için mücadele yürüten insanların yeni cezalandırma biçimi de bu 
zaten. Biliyorsunuz Yüksel direnişçileri her gün sokağa çıkıyorlar, her gün 
Kabahatler Kanununa göre ceza veriliyor. Sevgili Veli SAÇILIK’ın herhalde 
ödeyemeyeceği miktarda cezası olmuştur; Acun KARADAĞ’ın aynı şekilde. 
Bizi çok şaşırtan bir durum oldu. Çünkü bu insan toplantısını düzenleyen 
örgütler, genellikle hani devletle ilişkilerinde daha sakin olan örgütlerdi. 
Bunlardan biri de Uluslararası Af Örgütü. Uluslararası Af Örgütü, dünyanın 
her yerinde devletlerle bir şekilde iletişim kurar. Örneğin bizim gibi insan 
hakları örgütleri çok devletlerle ilişki kurmamayı tercih eden örgütleriz-
dir. İşte geçenlerde Adalet Bakanlığı sağ olsun İnsan Hakları Eylem Planı 
yapıyormuş gene; nasıl bir insan hakları eylem planıysa? Biz de dedik ki: 
“İnsan haklarının hali ortada. Sizin eyleminize de, size de katılmayacağız, 
üzgünüz” dedik, gitmedik. Ama Af Örgütü gidebilir; hani böyle bir tarzı 
var. Çünkü uluslararası alanda çalışıyor ve onların mücadele biçimleri de 
çok saygıdeğer, çok önemli. Farklı bir biçim. Dolayısıyla toplumda da daha 
iyi huylular onlar. Mesela ben hakikaten muhalifim, hani toplumda öyle 
tanımlanıyor olabilirim. Daha ilişki kurmam da zor olabilir bazen bu sertlik 
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nedeniyle ama onlar öyle değildir. Herkesi şaşırttı bir anda .Büyükada’da 
insanlar dijital güvenlik toplantısı yapıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Dijital 
verileri nasıl koruyacağız, ki son dönemde moda. Birden basıldı orası ve 
sonra tabii ki Büyükada ajanları diye yandaş medya tarafından hepsi tanıtıl-
dılar. Sevgili Nejat’ı da bu arada polislerin önünde giderken görüyorsunuz 
diğerleriyle beraber; bizim Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucularından 
aynı zamanda. Sevgili Taner bir süre cezaevinde de kaldılar. Artık 10 günle 
yetinmemeye başlamıştı devlet. Hani beni 10 günde attı cezaevinden ama 10 
günden uzun, aylar boyunca tuttular. Sevgili Taner KILIÇ’ı çok daha uzun 
tuttular. Hatta bir tahliye kararı verildi. Sonra “olmadı, bozuldu” oldu. Savcı 
itiraz etti. Öyle, böyle değişik yöntemler kullanıyorlar. Yeniden tutuklandı. 
Yeni moda da bu. Aslında pek çok insanı böyle bir yöntemi uyguluyorlar. 
Tahliye kararı çıkıyor. Sonra savcı itiraz ediyor. Başka bir şey oluyor ve birden 
yeniden ya kapıdan, ya gittikleri evden tekrar içeri alınıyorlar. Aslında bu 
belirsizlik rejiminin de yerleşik hale gelmesini sağlıyor.

Bir başka tabii ki insan hakları savunucusu, Osman KAVALA. Kızıl 
Soros, yandaş medya öyle isimlendiriliyor. KAVALA’nın sivil şebekesi ve tek 
tek kurumları vermişler gördüğünüz gibi. Kızıl milyarder, Gezi Davası... 
Halbuki biz Gezi Davası bitti zannediyorduk. 2013’te davalar açıldı peş 
peşe hekimlere, diğer insanlara ama yok, hayır. Neyi kullanabilirler? Gezi’yi 
kullanabilirlerdi, böyle başladılar. Tabii suça ortak olmayan, bir takım ken-
dini bilmez akademisyenler aramızda bu imza sürecinden kanun hükmünde 
kararname ile atılmış arkadaşlarımız var. Bu süreci gayet iyi biliyoruz. İşte 
Çağlayan’ı bir kampüse dönüştüren süreç, suça ortak olmama iradesi ile 
başlamıştı. Yarın dördüncü günü; dördüncü yıldönümü 11 Ocak 2016’da.

Aslında ne olmuştu? Türkiye’de nasıl bir iklim vardı o dönemde de, böyle 
birden herkesin, beş insandan birinin, belki bugün itibarıyla rakamlara 
baktığımızda 3 insandan birinin terörist olarak tanımlanmasına giden bir 
süreç başlamıştı. Aslında 2015 seçimlerinden önce, 7 Haziran seçimlerinden 
önce bir değişiklik görüyoruz. Bu durum tam da seçim döneminde artan 
sayıda gözaltı ve tutuklamalar; Kürt kökenli siyasetçiler arasında çok yaygın 
oluyor. Bu arada belediyelere kayyumlar atanıyor şimdiki yerel seçimlerden 
sonra olduğu gibi ve 19 belediye eş başkanı da cezaevine gönderiliyor. 
Bunların arasında hâlâ cezaevinde olanlar var. Üstelik yeni bir işkence yön-
temi uygulanıyor biliyorsunuz: Artık insanlara -aslında yasalarda çok açık 
olmasına rağmen- ikametgahlarının en uzak köşesinde bir cezaevi seçilerek 
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gönderiliyorlar. Diyarbakırlı sevgili Gültan Kandıra Cezaevi’nde, Diyarbakırlı 
sevgili Selçuk MIZRAKLI Kayseri Cezaevinde ve HDP Eş başkanlarından 
Selahattin DEMİRTAŞ Edirne Cezaevi’nde. Dolayısı ile her yere dağıtılıyor-
lar. Böylece yalnız çok kişiye değil, aslında işkencenin tanımına çok uygun 
bir şekilde topluma, aile bireylerine, herkese yönelik bir işkence uygulaması 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Kasıtlı olarak acı vermeyi hedefleyen, devlet 
görevlileri tarafından gerçekleştirilen bir şiddet eylemidir sürgün uygulaması; 
cezaevlerine yönelik sürgün uygulaması ve başlangıcı yoğunluk anlamındaki 
artışı da 2015’tir. Sonra sokağa çıkma yasakları biliyorsunuz ve bugün hâlâ 
devam eden sokağa çıkma yasaklarından söz ediyoruz. Bitmiş değil; belki 
şimdi daha küçük yerleşim alanlarında olduğu için çok farkında değiliz ama 
ciddi sokağa çıkma yasakları ile karşı karşıyayız. İlk bir yıl içinde 355 bin 
kişi yerinden oldu bu sokağa çıkma yasaklarının ve saldırıların ardından. 
Bugün itibarıyla 1 milyon 674 bin kişinin bundan etkilendiği ve 500 bin 
insanın evlerinden ve yerlerinden edildiğini söylemek mümkündür. Tabii 
ki yaşam hakkı ihlalleri, bu çok ciddi bir rakamdı. “Sayılar soğuktur” der 
Sevgili Metin BAKKALCI ama sayılar gerçekliktir bir taraftan da; çünkü 
bize gerçeği gösterir, Türkiye’de ne yaşandığını gösterir.

(.... kayıt anlaşılamadı)

Evet, sonuna gelirken birtakım gazete haberlerinde gördüğümüz bu insan 
hakları mücadelesini yandaş medyanın nasıl tanımlandığına dair; şimdilerde 
hakikat ötesi çağ diye tanımlanıyor bu çağ. Çünkü yalanlar üzerine kurulu 
bir dünya yaratmaya çalışıyorlar ve bu yalanlar üzerine yarattıkları dünya 
aslında güvenlik endişesini yoğunlaştırdıkları bir dünya. 11 Eylül 2001, aynı 
Birinci Dünya Savaşı sonrası faşizmin yükselişine benzer bir süreci yeniden 
dünyada görüyoruz. Bu güvenlik endişesi elbette insan haklarını, devletlerin 
yükümlülüklerini en kolay vazgeçilebilir hale getiriyor. GRAMSCI zama-
nında faşizm dönemini “duraklama dönemi, canavarlık dönemi” olarak 
tanımlamış, canavarlar çağı olarak tanımlamış. ARENDT’in tabii ki kötü-
lüğün sıradanlığı üzerine yazdıkları çok önemli. Hakikat ile yalan arasında 
ayrım yapamaz, insanlardan söz ediyoruz. Belki böyle söyleyebiliriz. Eski 
dünya ölüyor, yenisi de doğmayı belirtiyor. Şimdi canavarlar çağındayız.

Canavarlar ile mücadele etmek gerekir mi? Evet, kaçınılmaz. Yoksa cana-
varlara bu dünyayı teslim etmekle baş başa oluruz. Primo LEVI’ de canavar-
lara ilişkin diyor ki: “Yani canavarlar var tabii ki ama onlar değil çoğunlukta 
olan, çoğunlukta olan maalesef bu devletlerin söylediği yalanlara inanmaya 
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hazır halde olanlar, harekete geçmeye hazır halde olanlar.” O zaman biz 
insan hakları mücadelesi yürütenlerin hedefini, faşizmin bu 3 halinde bizim 
kamu-millet kavramlarını, irade denilen durumu yeniden ele almaya ihti-
yacımız var. Yeniden toplum olabilme becerisi göstermeye ihtiyacımız var 
aslında. Çünkü biz şimdi cemaatlerden oluşan, minik cemaatlerden oluşan 
topluluklar halinde yaşıyoruz.

Devleti değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aslında sadece insan haklarını 
da değil, bugün, bu dünyayı var eden, dünyanın üzerinde yaşayan tüm can-
lıların haklarını savunmak hepimizin sorumluluğudur. Yeni yöntemlerimiz 
var çok şükür. Her üçümüzden, beşimizden biri muhalif ama aynı zamanda 
onların her biri sıkı iletişim halinde. Yalanlar çağı olabilir, hakikat ötesi çağ 
olabilir ama aynı zamanda bu iletişimin en yoğun olduğu çağdır. Dolayısıyla 
insan hakları mücadelesi hiç bu kadar kolay insanların birbirinden haberdar 
olduğu koşulları yaşamamıştı. Bunu iyi kullanmak, gücümüzü yeter hale 
getirmek gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
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Eril Şiddet Davalarında Feminist Avukatlık:  
Eril Hukuk Kültürünü Dönüştürücü Bir İmkan

Doç. Dr. Eylem ÜMİT ATILGAN
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öz

Türkiye’de kadına ve LGBTI+ bireylere yönelik eril şiddete karşı hak savu-
nuculuğu yapan aktivistlerle yapılmış nitel araştırmanın verilerine dayanan bu 
bildiri, asıl olarak şu soruya odaklanmakta: Eril şiddet davalarında yürütülen 
hak savunuculuğunun hukuk kültürü üzerinde dönüştürücü etkisinden söz 
edebilir miyiz? Bu asıl soruya yanıt ararken aynı zamanda toplumsal cinsiyet 
eşitliği mücadelesi yürüten hak savunucularının ve aktivistlerin karşılaştıkları 
güçlükler ve bunlarla baş etmek için geliştirdikleri stratejiler & öneriler de 
ortaya konarak bu alanın yerel bilgisini üretmek ve hak savunuculuğunu 
desteklemek hedeflenmekte. Bu çerçevede, eril şiddet davalarında mağdur 
ve/veya mağdur yakınlarını savunan avukatlarla yapılmış derin mülakatlar 
ve odak grupların sonucunda elde edilen nitel veri, NVIVO12 yardımıyla 
analiz edildi ve hak savunuculuğu, hukuk kültürü gibi kavramlara ilişkin 
teori ışığında yorumlandı. Kurultayda avukatların ve konuya ilgi duyan 
araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşecek tartışmanın, Türkiye’deki eril 
şiddetle mücadelede hak savunuculuğu deneyimini zenginleştirmesi ve 
güçlendirmesi beklenmekte.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, feminist hak savunucu-
luğu, eril şiddet, hukuk kültürü, saha araştırması

(1). Konuşma Metni

Hoş geldiniz. Böyle güzel bir kalabalığa hitap etmek çok güzel, çoğu 
öğrencim olan meslektaşlarla böyle buluşmak çok keyifli, iyi ki geldiniz, 
ama sanırım icra daireleri bomboş şu anda, en son böyle güzel kalabalığı da 
Metin GÜNDAY’ın idare hukuku derslerinde görmüştüm. Merdivenlere 
dahi oturan öğrenciler o şevki burada yeniden gösterdiniz. Çok güzel oldu, 
çok teşekkürler.

Bizim oturumumuz benzer konuları çalışan arkadaşların bir araya gelme-
siyle oldu. Birbirimizi uzaktan tanıdıklarımız vardı aramızda, çalışmalarıyla 
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tanıdıklarımız vardı ve bu konuların kesişme bağlamı nedeniyle bir araya 
geldik ve bu oturumu hazırladık. Ben hem moderatörüm, hem de ilk 
sunuş görevini bana verdi arkadaşlarım, onun için önce kısa bir bizim 
oturumumuzdan bahsedeceğim, sonra kendi sunuşuma geçeceğim. Bizim 
oturumumuzdaki sunuşlar emprik araştırmalara dayalı, yani arkadaşlarım ve 
ben konularımızı saha araştırmayı yaparak ortaya koyduk. Hepimizin birer 
araştırma sorusu var ve sahadan veri topladık. Yani teorik sunuşlardan farklı 
olarak sahanın sesini size aktaracağız. Birçok ülkede olduğu gibi toplumsal 
cinsiyet eşitliği talebi Türkiye’de de çok uzun zamandır hak mücadelesinin 
en dinamik kanadı, kadın ve toplumsal cinsiyet politikalarına karşı yük-
selen muhalif ses ve politik duruşlar farklı aktivizmleri yan yana getiriyor 
Türkiye’de ve bu çok canlı bir sivil toplum yaratıyor, çok canlı bir hak 
savunuculuğu alanı yaratıyor. Bu yüzden de bu alanda çalışan hukukçular, 
hukukçu olmayan sosyal bilimciler hak savunuculuğunun bu alanını dikkatle 
izliyor. Bugün burada bu araştırmacılardan dördü var. İlk bulgular benim 
saha araştırmamdan sizinle paylaşacaklarım, bu ilk bulgular demek sizinle 
burada yapacağım paylaşımın ardından bu katkılar, burada katkılar sorular 
ve eleştirilerle ben çalışmama son halini vereceğim.

Ben bugün burada eril şiddet davalarında mağdur veya mağdur yakını-
nın avukatlığını yürüten meslektaşlarımla yaptığım saha araştırmasının ilk 
verilerini paylaşacağım. Örgütlü ya da örgütsüz dört farklı barodan ve farklı 
yaşlarda 28 avukatla görüştüm. Bu avukatlar eril şiddet davalarında mağdur 
kadın, LGBTQ+ müvekkili olan avukatlardı. Derin mülakatlar yaptım ve 
bir feminist forum yaptık. Bu mülakatlarla asıl öğrenmek istediğim hak 
savunucularının deneyimleri, yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukları aşmak 
için geliştirdikleri stratejiler ve taktiklerdi. Neden özellikle eril şiddet mağ-
durlarının avukatlığını yürüten avukatları seçtim, onların deneyimlerini 
merak ettim? Bundan önceki saha araştırmam bir mahkeme etnografisiydi. 
Mahkeme etnografisi araştırmasında dava dosyaları davanın başından sonuna 
kadar incelenir. Ben de bunu yaptım ve haksız tahrik indirimi, kadın hare-
ketinin erkeklik indirimi adını verdiği indirimin tartışıldığı dava dosyalarını 
1978’den 2015’e kadar taradım, araştırdım. Bu araştırmada tespit ettiğim 
sonuçlardan biri bugünkü araştırmayı doğurdu. Kadın örgütleri tarafından 
takip edilen davalarda daha az erkeklik indirimi verildiğini tespit ettim, 
ayrıca daha az cinsiyetçi, daha az ayrımcı ara kararlar da çıkmaktaydı. 
Duruşma tutanakları da farklıydı. Sadece sonuç değil, tutanaklar, mahkeme 
konuşmaları da farklıydı. Yüzlerce polis sorgusu savcı ve mahkeme ifadesiyle 
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duruşma tutanağı okudum. Soruşturma ve yargılamanın süreci ve dilindeki 
fark çok dikkat çekiciydi. Bu gözlem o araştırma biterken bir yenisinin 
araştırma sorusunu önüme koydu: Eril şiddet davalarında yürütülen hak 
savunuculuğunun hukuk kültürü üzerinde dönüştürücü bir etkisi var mıdır, 
bundan söz edebilir miyiz? Bu soruyu aldım ve bu soruyu yanıtını bulmak 
için avukatlarla mülakatlar ve odak gruplar yaptım. Aslında bu sorunun 
yanıtını aramanın sadece akademik bir merakı tatmin etmeyeceğini umut 
ediyorum. Aynı zamanda son derece meşakkatli ve özverili bir hak savu-
nuculuğu deneyimini görünür kılmasını, güçlendirici bilgi ağlarını destek-
lemesini de hedefliyorum. Bu yüzden benim burada sizinle paylaşacağım 
veriler benim açımdan daha önemli, çünkü sizden alacağım eleştiriler ve 
katkılarla bu çalışma daha da sağlamlaşacak. Ayrıca saha araştırmama da 
devam ediyorum, bitmedi mülakatlarım, bunu sunuşumun sonuna doğru 
hangi bağlamı daha genişleteceğimi söyleyeceğim.

Kimlerle görüştüm? Eril şiddet davalarında mağdur ve mağdur yakınlarını 
temsil eden avukatlarla dedim. Eril şiddet ne demek? Cinsiyetlendirme şiddet 
diye tanımlıyoruz literatürde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynakla-
nan şiddet diye tanımlıyoruz uluslararası hukukta, kadının kadın olmak, 
eşcinselin eşcinsel olmak, trans olmak nedeniyle maruz kaldığı şiddetten 
bahsediyoruz. Feminist hukuk teorisi sayesinde şiddetin türünün mağdurun 
cinsel kimliği ve yönelimiyle şiddet arasındaki ilişkiyi, bağı kurarak adlan-
dırabiliyoruz. Burada mağduru kadın veya LGBTİQ+ olmasına bakarak 
yapılan bir sınıflamadan bahsetmiyorum. Yani örneğin, kadın cinayetleri 
maktulü kadın olan cinayetler değil, tam tersine maktulün kadın olması 
nedeniyle işlenen cinayetler. Bu benim bir önceki araştırmamdan çıkardığım 
liste, burada dikkatinizi çekmek istediğim şey kadın cinayeti adı verilen 
olgunun kadınların erkekler tarafından öldürülmesi anlamına gelmemesi, 
cinsiyet hiyerarşisine bağlı olarak toplumsal cinsiyetin atadığı roller, tutumlar 
nedeniyle öldürülmeleri, eve geç geldiği için bir erkeğin öldürülmesi vaka 
değilse, eve geç geldiği için öldürülen bir kadının öldürülmesini eril şiddet 
türü olarak adlandırabiliriz. Çünkü bir cinsiyetin diğer cinsiyet üzerinde 
kurduğu kontrol, denetim bu denetimden ve kontrolden doğan şiddettir 
eril şiddet. Bu örnekle kastettiğim ataerkil yapının yargılarına karşı gelen 
bireylerin hangi cinsiyetten olursa olsun bu tür sistematik bir şiddetin 
kurbanı olabileceği, nitekim eril tahakküme ve ikili cinsiyet rejimine karşı 
duranların sistematik bir şekilde bu şiddetin mağduru olduğunu istatistikler 
ortaya koyuyor. Kırmızı tanga giymek, eşcinsel ilişki teklifinde bulunmak 
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kavramın bu unsurundan bakılınca iyi anlaşılıyor ya da trafikte bir kadın 
bir başka kadına yol vermedi diye öldürülmüyorsa, bu cinsiyetlendirilmiş 
şiddettir, eril şiddettir. Feminist hukuk teorisi ve istatistiklerin ortaya koy-
duğu çerçeve bu şekilde ya da heteroseksüel ilişki teklifi öldürme sebebi 
olarak kayıtlarda karşımıza çıkmıyorsa ve özellikle haksız tahrik indirimine 
konu olmuyorsa, tam tersine eşcinsel ilişki teklifi bir öldürme sebebi ve 
haksız tahrik indirimi sayılıyorsa, işte burada eril şiddetten bahsediyoruz 
demektir. Yani erkeklik kültürü hegemonik erkeklik ve tahakkümüyle 
ilgili bir şiddet vakasıdır eril şiddet, atanmış cinsiyetten değil, toplumsal 
rollerden bahsediyoruz burada, fiziksel olandan değil, toplumsal olandan 
bahsediyoruz. Dolayısıyla eril şiddet davalarında mağdur ve yakınını temsil 
eden avukatlarla derin mülakatlar yaptım.

Mülakat yaptığım avukatlar kendilerine kadın, LGBTIQ+ hakları aktivisti 
ya da feminist avukat diyenlerdi. Mülakatlara başlamadan önce LGBTI hare-
ketinden ve kadın hareketinden örgütlere duyuruyla mayıs ayında Galatasaray 
Üniversitesinde bir feminist forum düzenledik ve bu forumda şu soruları 
tartıştık: Üç saati geçen forumu ve 20 saati aşan derin mülakatları ses kayıt 
cihazına kaydettim NVivo yardımıyla kodladım. Mülakat soruları en başta 
şimdi bu forumun sorularıydı. Forum daha farklı bir şekilde işlerken derin 
mülakat sorularım bu, bunlar birebir görüşmelerdi. Anket değil gördüğünüz 
üzere, çünkü nicel araştırma değil, nitel araştırmaydı benim yaptığım, müla-
kat soruları en başta bu şekildeydi, sonra yapılandırma görüşmeler arttıkça 
değişti. Son görüşmelerde örgütlü olmayı da ekledim. Çünkü bu bağlam 
da görüşmecilerim tarafından dile getirildi şu kadar yıldır örgütlü avukatım 
diye, baro meslek kuruluşu örgütünden başka bir örgütten bahsediyoruz 
burada, yani harekete referansla tanımlanan örgütlenmeden bahsediyoruz.

Mülakat yaptığım avukatlar 24-50 yaş aralığında, bu 28 avukat arasında 
cinsel kimliğini ikili cinsiyet rejimi dışında tanımlayan da var, hetero erkek 
de var. Burada çok fazla teoriyle sizi boğmayacağım, özellikle hukuk kültürü 
ve eril hukuk kültürü kavramlarını soru gelirse, katkılar olursa konuşmayı 
planlıyorum. Bunları anlatmak için literatürden uzun uzun alıntı yapma-
yacağım, kurtuldunuz ve mezun oldunuz, avukat oldunuz artık, kürsüden 
birisi size hoca hoca ders vermesin, değil mi? Ama şurada verilerimi yorum-
larken izninizle şu kavramı konuşmam gerekiyor: Feminist hak savunucu-
luğu kavramı. Bu kavram Türkiye’de çok dolaşımda olan bir kavram değil, 
Christie EVANS’a referansla tanımlanıyor en fazla uluslararası literatürde 
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feminist hak savunuculuğu, bu referans da şöyle tanımlıyor: “Dünyadaki 
adaletsizlikleri kadın haklarına referansla ortadan kaldırmayla ilgilidir 
feminist hak savunuculuğu” diyor, ama biz biliyoruz ki feminist hak savu-
nuculuğu insan hakları savunuculuğundan farklıdır. Christie EVANS da 
zaten bu tanımın arkasından insan hakları savunuculuğuyla feminist hak 
savunuculuğu arasındaki nüansları ya da farklılıkları detaylandırıyor, anla-
tıyor. Bu yüzden ben Turgut Hocanın bu açıklamasına katılıyorum. Bunu 
özellikle buraya koydum. “İnsan hakları savunuculuğundan ne farkı var 
hocam” sorusunun geleceğini tahmin ediyorum. Buna rağmen de gelebilir, 
konuşuruz, katkılarla sorular kısmında konuşuruz.

Bu isimlendirmeyle ilgili mesele çok önemli olduğu için ben görüşmecile-
rime isim atamadım. Kendileri kendilerini adlandırsın istedim. Yürüttükleri 
faaliyeti kendileri adlandırsın istedim, dolayısıyla hem kendi adlarını kendileri 
koydular, hem de yargı sürecinde yargılamanın aktörlerinin kendilerine ne 
isim verdiklerini bana anlattılar. Görüşmecilerimden hiçbiri gönüllü avu-
katlık sözünü kullanmadı. Bir tanesi “ben bu davaları diğer meslek davaları 
gibi iş olarak görmüyorum. Bu eril şiddete karşı insanlığın hayatta kalma 
mücadelesidir” dedi. En sık kullanılan adlandırma mücadele, dayanışma 
ve hareketin parçası olmaktı. Çoğunluk kendine hak savunucusu feminist 
avukat demeyi tercih etti. Kendini kadın hakları savunucusu olarak adlandı-
ranlarla feminist avukatlar olarak adlandıranlar arasında faaliyetin amaçları 
konusunda bir farklılık ortaya çıktı. Bu belirgin bir farklılıktı. Feminist 
avukatlar, kendine feminist avukat diyenler kadın hakları savunucularından 
farklı olarak yürüttükleri faaliyetlerin hukuki sonuçlarından başka bir yere 
de işaret ediyorlardı, politik hedeflerini de söylüyorlardı. Hukuk kültü-
rünü dönüştürmekten, ataerkil yapıyı dönüştürmekten bahsediyorlardı. 
LGBTIQ+’ların avukatlığını yapan görüşmecilerimse, özellikle hareketin 
parçası olmak kısmını vurguladı. Aktivist olarak kendilerini adlandıranlar 
da hareketin parçası olmayı ve dayanışmayı vurguladı. Ann Scales’in hukuki 
feminizm içinde dayanışmayı anlattığı satırları aktarırsam size, buna referansla 
biraz daha kolay anlaşılır derdim galiba, burada belli hatlar var, bu kendini 
adlandırma ve faaliyetin amacı üzerinden gittiğimizde birkaç hat görüyo-
ruz. Diyor ki zaten bu hatlar için Ann SCALES dayanışmayı tanımlarken: 
“Çeşitli düzeylerde farklı olana yönelmek anlamına gelir dayanışma” diyor. 
“Asgari olaraksa dayanışma uzmanlar ve aktivistler olarak bizim hukuki 
kararların diğer insanları nasıl etkileyeceğini düşünmemiz demektir” diyor. 
Yani dayanışmanın politik tarafı hukuki feminizm içerisinde, feminist 
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hukuk teorisi içerisinde çok vurgulanan bir şey ve benim görüşmecilerim 
de bununla ayrıldılar: Kendine aktivist diyen, kadın hakları savunucusu 
diyen ve feminist avukat diyenler. Adlandırma tek taraflı değil, bu görüş-
melerimden alıntılar, bunları sık sık ekrana yansıtıyorum. Benim okumam 
çok zaman kaybı, ama siz okursunuz diye düşündüm. Mücadele, dayanışma 
ve hareketin parçası olma aksları, hatları üç grupta da birbirini tamamladı. 
Kadın hakları savunucuları da dayanışmayı vurguladı, ama mücadele kısmı 
ve dönüşüm kısmı ataerkil yapıyı ve eril hukuk kültürünü dönüştürmek için 
mahkemedeki dile de müdahale etme kısmı daha çok kendine aktivist ve 
feminist avukat diyenlerin vurguladığı kısımlardı. Gördüğünüz gibi politik 
bir hareketin içinde olma birçok görüşmede karşıma çıktı.

Adlandırma tek taraflı değil, biraz önceki slaytlardan birinde bir kendi-
mizin adlandırmasını koyduk avukatlar olarak, bir de bu avukatları onlar 
nasıl adlandırıyoru koyduk. Onlar kim? Yargılamadaki diğer aktörler. “Kadın 
hakları mahkemeyi basacak” sözüyle anlattım bu kısmı, bu bir hâkimin 
sözü. Onlar dediğimiz ya karşı tarafın avukatı, ya hâkim, ya savcı ya da polis, 
böyle adlandırıyorlar. Kadın hakları geldi diyorlar bazen, bazen kadın prog-
ramına çevirdiler burayı diyorlar. Buradaki kadın programına çevirdilerdeki 
aşağılama çok açık, yani ciddi bir iş yapıyoruz biz burada, siz burayı kadın 
programına çevirdiniz diye bir aşağılama, itibarsızlaştırma var. Mahkeme 
salonunda feministleri görünceki tavırları var, feminist mahkeme kurulmuş 
burada, biz burada yargılama yapamayız diyorlar hiçbir şey olmadan daha 
onları orada görünce, kadınları orada görünce oluyor ya da LGBTIQ+’ların 
avukatlarını görünce; bu itibarsızlaştırmayı birçok görüşmecim söyledi. 
Müvekkilimizin hukuk sistemi tarafından lanetlenmiş, değersizleştirilmiş 
ve görünmez olması bize de yansıyor. Bize de itibarsız davranıyorlar, bize 
de daha az değer veriyorlar dediler. Özellikle örneğin, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan bir şiddet davası değil de bir vergi davası, başka 
bir davada ki kendilerine davranış şeklini karşılaştırarak iki dosyayı veya iki 
tür avukatlığı karşılaştırarak bunu söylediler.

Evet, hüküm üzerindeki etkisine geçeceğim, ama önce bir üç boyutlu 
etkiye geri döneyim. Ben bu etkiyi üç boyutlu yorumluyorum. İlki hüküm 
üzerindeki etkisi, yani buradaki yürütülen avukatlık faaliyeti hüküm üze-
rinde etkili oluyor diyorum. Bunu nicel ve nitel veriyle tespit ediyorum. 
Mahkeme entografisi araştırmamda erkeklik indirimi verilen hükümlerin 
oranıyla kadın hareketi tarafından takip edilmeyen davalardaki indirim 
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oranlarını karşılaştırdım. Kadın hareketinin takip ettiği davalardaki haksız 
tahrik indirimi, erkeklik indirimi olarak kullanılan indirim türü, yani her 
haksız tahrik indirimi değil, hani şu işte en başta saydığım listedeki pembe 
telefon, kırmızı tanga, bu nedenle indirim verilmesinden bahsediyorum, 
yüzde 99’a çıkıyor. Takip edilmeyen davalarda verilen indirim oranı yüzde 
10’a kadar düşüyor. Ayrıca kültürel etkisini de burada dahil edebilirim. 
Hüküm, yani birey sadece o dava sonucu üzerindeki etkisinde mahkeme 
konuşmaları da farklılaşıyor. Kültürel etki dediğimiz kısım biraz da bununla 
ilgili, eril hukuk kültürü üzerindeki etkisini görüşmecilerim çok altını çizerek 
vurguladılar. Kadın hareketinin kamuoyu oluşturduğu ve yakından izlenen 
ünlü davalardan örnekler verdiler. Bir örnek de kamuoyu oluşturulmuş bir 
davanın duruşmasından önce hâkim çevik kuvveti çağırıyor ve diyor ki 
“kadın hareketi mahkemeyi basacak” sözü, meşhur o söz oradan çıkıyor. 
“Kadın hareketi mahkemeyi basacak” diye çevik kuvvet çağrılıyor sadece 
avukatların varlığı nedeniyle, bu olguya “hâkimlerin feminist avukat ank-
siyetesi” diyor bazı görüşmecilerim, “neden böyle oluyor” diye sorduğumda 
görüşmecilerim: “Biz kalabalık olarak oradaysak mahkeme salonundaki 
herkes konuşmalarına çekidüzen vermek zorunda kalıyor ve bundan hoş-
lanmıyorlar” dediler. “Cinsiyetçi, kadın düşmanı, homofobik ve transfobik 
ifadeleri ertesi günü manşetlerde yer alsın istemiyorlar” dediler. “Mahkeme 
salonunda olan mahkeme salonunda kalsın istiyorlar” dedi bir görüşmecim, 
bir tecavüz davasında bu verilen örneklerden bir tanesi, sadece birer tane 
örnek veriyorum. Hâkimin “giren çıkan bana mı, bana ne canım” dedi-
ğini, heyetin kahkahalarla güldüğünü ve bunun orada kalmasını istediğini 
söylüyorlar. Çünkü ertesi günü gazetelerde manşet olmuş, sosyal medyaya 
düşmüş ve ondan sonra hâkim telefon açıp “karım, kızım bana küstü, beni 
rezil ettiniz, bir daha sizi mahkemeye almayacağım” demiş. Dolayısıyla bu 
mahkeme konuşmalarının mahkemede kalması ya da kalmaması hukuk 
kültürünün dönüşümünde önemli bir fark yaratıyor.

Diğer üçüncü etki, bu aslında son iki etki de sosyolojik ve duygular sos-
yolojisiyle yorumladığım etkiler, tabii yazılı halde elinize geçtiğinde bunda 
daha fazla teori göreceksiniz. Duygular sosyolojisinin çok büyük rolü var bu 
dönüşümlerde, bu etkilerde, kültürel etkisinde mahkemedeki konuşmalarını 
kendine çekidüzen verenler kadar örneğin, tanıma, cinsel kimlikleri ve farklı 
yönelimleri tanıma yönünde de hâkimlerin, savcıların efor sarf ettiğini, çaba 
sarf ettiğini görüyoruz. Trans kadına trans kadın demeye çalışıyorlar, işte 
homofobik ifadelerden arındırılmanın dışında bir de kimliklerin tanınması 
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yönünde bu avukatların yürüttükleri faaliyet etkili oluyor. Bu neye sebep 
oluyor? Genelde duruşmaların çok uzun olmasına, ben de gözlemci olarak bu 
duruşmalardan bazılarına katıldım. Hâkim başlıyor: “Şimdi bu nasıl oluyor, 
yani bu kendisi erkek, sonra ona olmuş, kafam karışıyor avukat hanım, bize 
bir anlatın” diye, anlatıyorlar. Bu avukatlar kadınlar, erkekler anlatıyorlar. 
Bıkmadan, yorulmadan işte hâkim bey, inter seks şudur, atanmış cinsiyet 
budur diye ve çok önemli bir şey, 10 yıl içerisinde tutanaklara -bu davalar 
için söylüyorum, başka davalar için değil- bu davaların tutanaklarında bayan 
kelimesi çıktı. Dil böyle değişir işte, dil buradan başlayarak değişir ve dille 
de çok önemli yerlere gider. Dolayısıyla bu kültürel etki kısmı mahkeme 
konuşmalarında çok net görülüyor ve bu az buz bir yol değil, az buz bir 
kazanım değil. Sadece bir kişinin hayatını değiştiren bir şey değil, başka bir 
dönüşüm, daha büyük bir dönüşüm.

Üçüncüsüyse, daha bireysel görünmekle birlikte yine daha büyük kesimleri 
etkileyen bir gücü bu tür avukatlığın; yoldaşlık ya da feminist etki dedim 
ben buna, ben hep böyle lirik tanımlarım, ama hak veriyor musunuz bana? 
Lirik tanımlanmayacak gibi bir şey mi? Şimdi bu ekrana yansıyan hâlâ eril 
hukuk kültürünü dönüştürmekten bahsediyormuşuz pardon, evet, bu müla-
katlar eril hukuk kültürünü dönüştürme, ama benim hızlıca son 2 dakikam 
kalmış. Yoldaşlık ya da feminist etkiden önce biraz size izin vereyim, şu biraz 
önce anlattığım eril hukuk kültürünün dönüştürücü gücünü dayandırdığım 
verilerden örnekleri okuyayım. Hâkimlerin onları görünce bir de “eyvah, 
öğle yemeğine daha geç çıkacağız” dediklerini söylediler. Geç kalacağız, yani 
uzatacaklar bunlar dediklerini, çünkü bayan deme, onu deme, yalnız bu 
ifadeyi tutanağa geçirmiyoruz de, uzayacak, öğle yemeği kaçacak. Yine eril 
hukuk kültürünü dönüştürmek başlığı altında kodladığım verilerden bu 
da, bir kişinin hayatını dönüştürmenin ötesindeki politik hedefi çok güzel 
anlattı bütün görüşmecilerim, aslında bakarsanız kendisine kadın hakları 
savunucusu diyenler de buna benzer aralarında var, bu görüşmecilerden 
bazıları da kadın hakları savunucusu diyor, ama onların da dönüşümde 
hedeflediği adını söylemese de, politik hedef olarak koymasa da toplumsal 
değişim ve bu toplumsal değişim toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinde.

Evet, şimdi dönüştürücü yolculuk, yoldaşlık, feminist etkisine geçiyorum. 
Kendine fiziksel şiddet uygulayan eşine öz savunma hakkını kullanarak 
öldüren Yasemin Çakal’ın ifadelerini birazdan sizinle paylaşacağım. Çünkü 
ben aynı zamanda bu avukatlıkla savunulan hayatta kalan kadınlarla da 
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mülakat yaptım ve özellikle ısrarlı takip ve cinsel şiddet mağduru kadınların 
feminist avukatlarla, kadın hakları savunucusu avukatı diyenlerle, kendine 
LGBTIQ+ aktivistiyim diyenlerle savunulduğundaki deneyimlerini sordum. 
Diğerlerini veri olarak şeyde yazarken aktaracağım, ama burada sizinle 
Yasemin ÇAKAL’ın ifadelerini kullanacağım. Bunlar hâlâ görüşmeler ve 
avukatların ifadeleri, işte bu Yasemin’in ifadesi. Yasemin ÇAKAL Davasını 
medyadan çoğumuz takip ettik, biliyoruz. Bu da kendi ifadesiyle anlatması: 
Tam vazgeçtiği anda birinin gelip ben senin avukatın olacağım deyip inana-
maması, şaka sanması, burada enteresan olan şey sonuç. Bu insanlar bu tür 
avukatlıkla savunulduklarında, bu tür hak savunuculuğuyla temas ettiklerinde 
artık eskisi gibi olmuyorlar, dönüşüyorlar ve ben de artık diyor toplumsal 
cinsiyet eşitliği mücadelesindeyim diyor hepsi, görüştüğüm bütün kadınlar 
ve LGBTI’lar bunu söylüyorlar. “Öncesinde bilmezdim farkını, yaşardım, 
hissederdim, ama adının bu olduğunu bilmezdim. Artık ben de onların 
yanındayım, ben de hareketin içindeyim” diyor. İşte ben buna yoldaşlık 
ya da feminist etki diyorum. Feminist olduğunun farkında olmayarak da 
feminist etkiyi yaratanlar var veya kendine feminist demeden de feminizm 
yapılması mümkün. Dolayısıyla bu etki ve bu faaliyet toplumu dönüştürür-
ken kendini daha fazla ifade ettikçe eylemsel olduğu alanda toplumda daha 
büyük sonuç elde ediyor, dönüşümü sağlıyor. Sabrınız için teşekkür ederim.
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Bir Feminist Aktivizm Yöntemi Olarak Dava Takibi

Av. İpek BOZKURT
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Öz

Sunulacak çalışma, 2009 yılında Münevver Karabulut’un öldürülmesinden 
sonra Türkiye’de kadına karşı şiddet, kadın cinayeti ve kadın öz savunma 
davalarının, kısaca kadın davalarının, sistematik şekilde takip edilmesinin bir 
feminist aktivizm yöntemi olarak ortaya çıktığını incelemeyi amaçlamakta-
dır. Feminist hareketin, kadına karşı şiddetin arttığı 1990’ların sonlarından 
itibaren farklı kolektifler altında münferit kadın davalarını takip etmesi söz 
konusu olmuştur. Fakat kadın davalarını takip eden oluşumların çalışma 
odaklarının sadece kadın davaları olmamaları ve oluşumların kurumsal bir 
yapıda, süreklilik göstererek örgütlenmemeleri nedeni ile, oluşumlar organik 
olarak ortadan kalkmış veya kadın davaları takiplerine devam etmemişlerdir. 
2009’dan sonra ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın 
davalarının tüm duruşmalarına katılması, duruşmalar hakkında kamuo-
yuna bilgi vermesi ve kadına yönelik şiddet verilerini iktidara karşı kadın 
haklarına yönelik politik taleplerde bulunmak için kullanması dava takip 
sürecinin politik eylemlilik içeren bir aktivizme dönüştüğünü göstermek-
tedir. Sunumda, kadın davalarının takipleri sırasında feminist hareketin 
hukuk ile ilişkisini nasıl kurguladığını ve bu ilişkiden nasıl fayda sağladığını 
inceleyerek, feminist hareketin normatif hukukun uygulanmasına ilişkin 
eleştirilerini feminist aktivizme tercüme etmesini değerlendirmektedir. Femi-
nist avukatların yargılamalara dahil ettikleri feminist tartışmalar, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini ortaya koyan açıklamalar ve kadınların şiddet hikayeleri, 
yargılamaların içeriğinin normatif hukuk ile sınırlı kalmamasını sağlamıştır. 
Dava takipleri, yargılamalar sırasında feminist teorinin pratik hale tercüme 
edilmesi, farklı siyasi ve sosyal tercihleri olan kadınların birbiriyle iletişime 
geçmesi ve kadın hikayelerinin ve şiddetin sistematik yapısının anlatılması 
sureti ile hakimlerin eril, cinsiyetçi zihniyetlerinin dönüştürülmesi gibi 
kazanımlar doğurmuştur. Böylelikle feminist hareket dava takip aktivizmi 
ile, hukuku, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üretildiği bir alan olmaktan 
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çıkartarak, yargılama sürecini, içeriğini yeniden anlamlandırdığı bir mücadele 
zeminine dönüştürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Dava Takibi, Aktivizm, Türkiye, Kadına 
Karşı Şiddet

Abstract

This paper attempts to analyze that after femicide of Münevver Karabulut 
systematic legal advocacy for violence against women, femicide and women’s 
self-defense litigation cases, all together defined as women’s cases, emerged 
as feminist activism method. Due to increase in violence against women in 
1990s, feminist movement started following number of women’s cases. Since 
organizations following such cases did not specifically concentrate on legal 
advocacy and their structural organizations were not sustainable, they either 
ceased their existence or discontinued their legal advocacy work. Following 
2009, We Will Stop Femicide Platform’s attendance to all hearings, pot-
hearing press releases to inform the public about developments, utilization 
of its advocacy experience to present political requests, collectively mani-
fest that its legal advocacy evolved to activism with political mobility. The 
research analyzes how feminist movement designs its relationship with law 
and its benefits from such relationship to evaluate how feminist movement 
translates its criticism against implementation of normative law to feminist 
activism. Feminist lawyers’ inclusion of feminist discourse, elaborations on 
gender based discrimination and women’s experiences of violence to litiga-
tion, ensures that legal process is not constrained to normative law. Legal 
advocacy enables translation of feminist theory into practice, connection 
of women from different backgrounds, transformation of gendered minded 
judges through their subjection to women’s stories and accounts of their 
systemic violence experiences. As such, through legal advocacy activism, 
feminist movement ensures that law is not a sphere where gendered based 
discrimination is produced but transforms litigation process to a site of 
combat whose elements are redefined.

Keywords: Feminism, Legal Advocacy, Activism, Turkey, Violence Aga-
inst Women
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(1). Konuşma Metni

Herkese merhaba, çok mutluyuz böyle bir panelin parçası olduğumuz 
için, tabii gördüğünüz gibi burada güçlü böyle mücadeleci kadınlardan, 
araştırmacı kadınlardan oluşan bir panel burası, aklıma gelen evet, hoşuma 
çok gitmeyen bir şeyi bir eleştiri olarak söyleyeyim. Buradaki meslektaşla-
rımızı da görüyoruz. Tabii bu kadar kadınların Türkiye Barolar Birliğinin 
yarısından fazlasını oluşturduğu bir ülkede bu kadar başarılı kadınların 
olduğu, avukat kadınların olduğu bir ülkede bütün toplantı salonlarının 
isimlerinin erkek olması bizim dikkatimizi çekti. Belki feminist bakış açısı 
biraz bunu gerektiriyor, biz bunu sorguluyoruz. Hatta meslektaşımla dün 
yemek yerken et vardı öğlen yemeğinde sadece, vejetaryenler ne olacak dedik. 
Yani sürekli aslında bu sorgulamanın bir parçası bu, hemen denecekti ama 
avukat hanım, işte onlar başkan. O zaman ikinci sorum bu: Neden daha fazla 
kadın baro başkanı yok? İşte çalışmam, benim çalışmam, ben akademisyen 
değilim, avukatım, çalışmamı başlatan, beni heyecanlandıran şeyler bu tip 
sorgulamalardan geçiyor.

Yıl 2009, bir çöp tenekesinin içinde vücudunun parçaları ayrıştırılmış 
bir bavulun içinde bir kadın cesedi bulunuyor. Münevver Karabulut erkek 
arkadaşı tarafından öldürülmüş, Cem Garipoğlu, ailesi yardım etmiş, kadın 
parçalara ayrılmış ve işte bir çöp tenekesinin içine atılmış. Bu dava takip 
edilirken Türkiye’de farklı bir dava takip sürecinin olduğunu gözlemledik. 
Bir kadın platformu ortaya çıktı. Kadın cinayetlerini durduracağız plat-
formu dediler. Biz bu davanın takipçisiyiz, ailenin yanındayız. Şimdi bunu 
düşünmek lazım, neden böyle bir platform, böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu 
düşündüm. Davalar takip edilmeye başlandı. Uzun süreli bir ceza davası, ceza 
yargılaması, duruşmalardan sonra bilgiler verilmeye başlandı. İşte kamuoyu 
açıklamaları yapılıyor, platform adına vekiller var, davaya katılıyorlar, onlar 
açıklamalar yapıyorlar. Israrlı bir şekilde Cem Garipoğlu Interpol’le aranı-
yordu o zamanlar, 1.5 sene falan kayıptı, sonra bulundu. İşte hapis süreci, 
onlar devam ediyor, ama Türkiyeli Kadın Hareketi çok güçlü bir hareketti, 
çok formatını değiştirir, canlandırır, yeni yeni çalışma yöntemleri bulur. 
Orada sanki benim için izlerken bir feminist avukat olarak yeni bir duruş 
gerçekleşti gibi geldi. Örgütlü olarak çalışan bir avukatım ben de, isminden 
bahsettiğim Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuyla Türkiye’nin 
farklı şehirlerinde ben de davaları takip etmeye başladım. Antalya’da bir 
kadın cinayeti davası takip ediyoruz. Genç bir kadın öldürülüyor uzun 
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zamandır birlikte olduğu sevgilisi tarafından, sanığın ailesi hakkımızda suç 
duyurusunda bulundu. Duruşmalardan sonra basın açıklaması yapıyorlar, 
barış istiyoruz diyorlar. Şiddete karşıyız, bu ülkedeki şiddet kadınları da 
öldürüyor dediler. Suçlamalar bunlar ve mahkemeye çok kalabalık geliyorlar, 
hâkimi etkilemeye çalışıyorlar denildi. Şimdi eğer bunlar benim suçlandığım 
şeylerse evet dedim, ben bunların hepsini yapıyorum. Hakikaten barış isti-
yorum, şiddet olmasın diyorum. Hâkimi de etkilemeye çalışıyorum. Zaten 
mesleğimi icra ederken yapmak istediğim şey bu, takipsizlik verildi. Tamam, 
en azından orayı geçiyoruz. Fakat o davayı takip ederken şunu düşündüm: 
Biz kendini feminist veya aktivist olarak tanımlayan avukatlar bu davaları 
takip ederken amacımız ne, biz bir sonuca mı ulaşıyoruz, elimizde bir şey var 
mı? Aslında Eylem’in bahsettiği bu çalışmayı yapmak niyeti benim birazcık 
şahsi tarihimle de alakalı, bunu anlamlandırmaya çalıştım. O yüzden tezimi 
hazırladım ve size birazcık ondan bahsedeceğim. Tezimi tabii arkadaşlarım 
Allah aşkına oku, fikrini söyle dediğim gibi çok kişiye yaptım. İlk toplu 
olarak anlattığım ekip de siz olacaksınız. Umarım faydalı olabilir, umarım 
sizleri çok travmalara sürüklemem.

Tezim aslında bir avukatlık üzerinden bir feminist hukuk, feminist bakış 
açısıyla hukukun eleştirisini de içeriyor. Hukukla biz ne yapıyoruz, kadın 
avukatlar olarak kadın davalarını, kadına karşı şiddet davalarını, kadın cina-
yetlerini takip eden avukatlar olarak ne yapıyoruz? Çok ünlü bir feminist 
yazar, akademisyen vardır Catherine McQueen, feminist hukuk hakkında 
bir yazı yazıldığı zaman ona atıf yapmamak olmaz. McQueen’ın çok tabii ki 
bizim için önemli olan bir şeyi var. Diyor ki: “Hukuk nesnel gibi görünür, 
o yüzden de sanki adil gibi işlediği ortaya çıkar” Bizim aslında feministler 
olarak söylediğimiz şey hukuk o kadar nesnel değil, adil de sonuçlara sebep 
vermiyor. Yine bu kavramsal teori çerçevesinde faydalandığım tabii yazarlar, 
çizerler var. Deniliyor ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üretildiği her alanı 
mücadele alanına çevirmek lazım. Hukuk da bu alanlardan bir tanesi, eril 
deniliyor ya erkekler yapıyor, erkekler uyguluyor. Yani erillikten kastımız bu, 
o yüzden burayı da bir mücadele alanına çevirmek lazım. Ne yapmak lazım? 
İlk önce teknik olarak değişimleri yaratmak lazım, zaten Türkiyeli feminist 
hareketi bu konuda çok mahir, çok etkin, belki 30’lar ve 70’ler arasında 
durgun bir kadın hareketi, feminist hareketi görüyoruz. Tabii cumhuriyet 
devrimi sonrası böyle Kemalist ideolojilerle vitrin haline getirilen daha sakin, 
daha elindekiyle yetinmeyi isteyen, bildirilen bir kadın hareketi var. Ondan 
sonra ikinci dalga feminizm geliyor. İşte kadının özel hayatının da politik 
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olduğu, beden üzerinden yapılan politikalar başlıyor tabii, dayağa karşı 
kampanyalar, dayanışma toplantıları yapılıyor. Tecavüze karşı kampanyalar 
toplanıyor. Diyorum ya hukuka ilişkin olarak bir çalışma alanı değiştirilmesi 
için, mülga bizim bir Türk Ceza Kanunumuz var. Onun ilgili maddeleri 
değiştiriliyor, işte seks işçisi olan bir kadının uğradığı şiddete ilişkin indirim 
sebepleri vardı eski kanunumuzda, onlar kaldırılıyor veya zina sebebiyle olan 
hapis cezalarına ilişkin düzenlemeler var. Kadın hareketi mücadele ediyor ve 
bunlar kaldırılıyor. Ne yapılıyor burada hareket aslında? Hukuk düzenindeki 
kadına karşı ayrımcı hükümlerin değiştirilmesi için devletten bir talebi var. 
Ben bunu tezimde dedim ki bu hiyerarşik bir talep, yani yukarıdan bir 
şey talep ediyorsunuz, hukuk düzenindeki değişikliklerin yapılması için, 
ama geliyoruz 90’lara, bu hani kesişimsellikten bahsediyorum. Cinsiyetçi 
hükümlerin kurulduğu bütün alanların mücadele alanı haline getirilmesi, 
değiştirmek var, bir de mücadele alanının içini değiştirmek var, dönüştürmek 
var. Aynı Eylem’in söylediği gibi onunla birlikte işliyor bu dönüştürmek. 
Kanunların değiştirilmesi o dönüşüme sebep olabilir mi? Aslında olmuyor. 
O yüzden aslında Türkiye’deki bu feminist hareket bakıyor, sadece kanu-
nun değişmesi değil, yani normatif hukuk diyorum buna, teknik hukukun 
değişmesi değil, uygulamasının da değişirken sürecin içinde olmak gerekli. 
Ne oluyor? 1996 yılı bakıyorum şimdi notlarıma, Urfa’da namus gerekçesiyle 
öldürülen Sevda Gök’ün davası takip edilmeye başlanıyor toplu olarak, o 
zaman Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Urfa Kadın Platformu davayı 
takip ediyor. Sonra İstanbul Feminist Kolektifi kuruluyor. Sosyalist Femi-
nist Kolektifi kuruluyor İFK, SFK çok çalışıyorlar kadın davalarını, kadına 
karşı cinayetleri, kadın cinayeti davalarını takip ediyorlar. Kadına yönelik 
şiddete karşı platformlar kuruluyor. Kadın cinayetlerine karşı isyandayız 
kampanyası devam ettiriliyor. Fakat bu kampanyalar ve platformlar Şirin 
Tekeli çok hayranlıkla okuduğum, hiç çalışma fırsatım olmayan Türkiyeli 
feminist bir akademisyen şöyle diyor: “90’lardaki 2000’lerin başına kadar 
kurulan kadın platformları kampanyaları organik bir şekilde o zamanın 
gereklilikleri çerçevesinde oluşuyorlardı. Böyle bir şekilde, organik bir şekilde 
ortaya çıkıyorlardı. Birbirleriyle çok fazla iletişimleri yoktu, sonra da organik 
bir şekilde dağılıyorlardı” Durumun gereksinimine göre yeni yeni gruplar ve 
organizasyonlar ortaya çıkıyordu. 90’lar ve 2000’lerin başına kadar aslında 
biz bunu görüyoruz, tezimde bunları inceliyorum. Bu bütün kampanyaların 
ve platformların web sitelerini inceliyorum. Acaba onlar ne yaptılar, hangi 
davaları takip ettiler? Kadın cinayetlerine karşı isyandayız kampanyası, 
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sonra 2014’te kadın cinayetlerine karış acil önlem grubu kuruluyor. Bütün 
bu farklı gruplar kuruluyorlar ve ortadan kalkıyorlar.

Yıl 2009, işte Münevver Karabulut cinayeti oluyor. Ortaya çıkan bu yeni 
platformsa başka bir şekilde çalışmaya başlıyor. Avukatları var, gönüllü avu-
katları var, o avukatlar müştekilerle, yani davaya katılan öldürülen kadının 
ailesiyle birlikte dava sürecine dahil olan avukatlarla birlikte çalışıyorlar. 
Kamuoyunu düzenli olarak bilgilendiriyorlar, raporlama yapıyorlar ve elle-
rindeki verileri derliyorlar. Türkiye’de devletin yapmadığını farklı haber 
kurumları yapıyor. Bianet’in haberlerini derlediğini biliyoruz, kadına karşı 
şiddet çeteleri tutuluyor. Aynı şekilde KCDPD Platform da bu verileri 
tutuyor ve eldeki verilerden bir politika üretiyor. Yılsonu yargıya ilişkin 
cinsiyetçilik raporu hazırlıyor. Diyor ki devlete: “Ey Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, bak, şunları şunları yaparsan, değiştirirsen kadına karşı şiddetle 
mücadelede yol alırız” Şimdi bu yeni bir tarz, yeni bir sistematik yapı, 
aslında ben bunu incelediğim zaman dedim ki evet ve özellikle de işte bu 
Antalya’daki soruşturmamdan sonra bizim yaptığımız çalışmayı acaba biz 
ampirik verilerle nasıl kanıtlayabiliriz? Yöntem, yani süreç böyle çıkıyor 
aslında, şurada göreceksiniz.

Ben de aynı Eylem Hoca gibi derinlikli görüşmeler yaptım, bir saha 
çalışması yaptım. Niteliksel bir yöntem, bir feminist yöntemle inceledim. 
Feminist yöntemi kullanmış olmamın sebebi bu, feminist epistemoloji 
deniliyor buna, bunun detaylarına girmiyorum. Ne tarz bir bilgiyi arı-
yorsanız, o bilgiye ulaşmak için izlediğiniz yöntem de farklı oluyor. Ben 
burada kadınların deneyimlerini, kadınların kadına karşılık kadın cinayeti 
dosyayı takip ederkenki deneyimlerini öğrenmek istediğim için tabii kadın 
vekillerle görüştüm. Yarı yapılandırılmış derinlikli görüşmeler yaptım. Yani 
bazı sorularım hazırdı tabii ki hepsine aynı soruları sordum. Bir kısmını da 
görüşmeler sırasında ekstra ekledim. 12 avukatla görüştüm. Avukatların 
yaşları, demografik yapılarını geniş bir yelpazede tutmaya çalıştım ki herkesin 
farklı deneyimlerini alayım. Her biri farklı siyasi görüşlerden ve çalıştıkları 
gruplardan geliyorlardı. Bence enteresan olan bir şey bu kadın avukatların 
özel bir şiddet geçmişleri yok aslında, sadece birinin var ailesinde gördüğü, 
şahit oldukları şiddet deneyimleri gördükleri şiddet deneyimi takip ettikleri 
davalarından değil, özel hayatlarındaki şiddet deneyimi oldukça az. Met-
ropollerde büyümemişler, köylerden ve ilçelerden geliyorlar. Aslında şunu 
da gösterdi ve bu kadınların çoğu birbirlerini tanıyor. Farklı ekiplerden, 
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farklı siyasi görüşlerden geliyorlar, bu kadınların çoğu birbirleriyle tanışlar, 
arkadaşlar. Neden? Çünkü kolektif dava takibi yapıyorlar. Gezi davalarını da 
takip ediyorlar, barış için akademisyen davalarını takip ediyorlar, pek çoğu 
perşembe günleri İstanbul Adliyesinin giriş kapısında yapılan cumhuriyete 
ilişkin adalet nöbetinde de birbirleriyle göz aşinalıkları var. Aslında bu neyi 
gösteriyor? Bu kadınların kadına karşı şiddet, kadın cinayeti davalarını 
takip etmelerinin temelinde siyasi bir amaç yatıyor. Bunu da anlıyorum 
ortaya çıkan verilerden, bu kadınlarla görüşmeler yaptım ve bulgularımı, 
böyle bir tezim var benim, acaba kadın davalarının takip edilmesi nasıl bir 
aktivizm veya bir aktivizm mi? Sorum buydu. İki temel bulgu ortaya çıktı. 
Kadınların bu davaları takip etmelerinin bir motivasyonları var, buradan bir 
motivasyon çıkıyor, bir de kazanımlarını bana anlatıyorlar. Motivasyonlar 
ne? Motivasyonlardan ilki ve en önemlisi bütün kadınların deneyimlerinde 
ortaya çıkan şey diyorlar ki: “Feminizmi biz mahkemeye taşıyoruz ve taşı-
mak istiyoruz” Nasıl istiyorlar, amaçları ne? Yani “teoriyi, bildiğimiz teoriyi 
hukukun içine yerleştirmek istiyoruz” diyor. Görüştüğüm sekizinci görüş-
mecim şöyle diyor: “Feminizmi hukukta bu kadar görünür kılmaya gerek 
var mı, acaba bu teorik tartışma içinde olanlar vardır, soruyorlar. Ben de 
tamamen aslında buna odaklanmış durumdayım. Feminist terminolojiyi 
ben burada kullanıyor olabilmeyi seviyorum” Stella Ovadia’dan bahsediyor. 
“Stella’nın bir kitabında yazdığı ya da Gülnur’un -Gülnur Savran çok 
ünlü bir akademisyen- bir paragrafında kullandığı ağır ceza mahkemesini 
yüksek sesle söylüyor olmanın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum” diyor. 
Yani bu bildiği teorik şeyleri mahkemeye taşıyor. Örnekler seçtim sizler 
için, ikinci görüşmecim çok sevdiğim bir görüşmeydi, çok açık yüreklilikle 
yapılan bir görüşmeydi. “Ben bu cüppeyi burada giyiyorum -yani mahkeme 
salonunda- hiçbir kadına yönelik şiddetin kendine özgü, onu oluşturan, 
onun büyümesine ve süre gitmesine yol açan toplumsal olguları, bilinci 
feminist bakış açısını sokmayayım mı mahkemeye? Cüppemi giymemin 
sebebi bu” diyor bu kadın da ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarını da 
biz mahkemeye getiriyoruz. “Bu şekilde ben teoriyi mahkemeye taşıyorum” 
diyor bir görüşmeci, altıncı görüşmeci ve bir duruşmasından da bahsediyor. 
“Gerçekte meselenin kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Yemeye tuz 
atmanın atmamanın, tecavüzcüsüyle bir saat önce bira içmesinin, iki saat 
önce bira içti diye rıza olarak algılanmasının yani, bira içmeye rıza yük-
lemenin ciddi bir cinsiyetçi ve ahlâkçı bir bakış açısı olduğunu hâkimlere 
anlatmamız gerekiyor” diyor. Aslında ne kadar görüyorsunuz, birbirlerini 
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tamamlıyor. Eylem Hoca orada kadına karşı şiddet, kadın cinayetlerinin 
olmasını gerektiren sebepleri yazdı ya, işte o gerekli sebepleri anlatan aynı 
avukatlar bunları da anlatıyorlar. İşte bira içmek, yemeğin tuzunun olma-
ması, vesaire.

Bu motivasyonlarından bir tanesi de kadınların, benim ortaya çıkart-
tığım bulgulardan bir tanesi de kadınlara destek olmak ve onların şiddet 
hikâyelerini anlatmak. Yani bir motivasyonumuz var, motivasyonun ikinci 
bacağını bence bu oluşturuyor diye gördüm. Çünkü buradaki görüştüğüm 
kadınlar, avukatlar şiddet hikâyelerinin nasıl aslında uzun yıllardır devam 
ettiğini anlıyorlar. Birinci görüştüğüm ilk avukat o kadar kısa sürede benimle 
görüşmeyi kabul etti ve o kadar uzun ve derinlikli bir görüşme yaptık ki 
gerçekten benim için de çok kafamdaki soruları soru sorarken de sorular 
oluşuyor, onları yerine oturttuğum bir görüşmeydi. Bu kadınların hikâyeleri 
gerçekten dört duvar arasında yaşadıkları şeyler, dışarı çıkmalı artık diyor. 
Çünkü o evler birçoğu için işkence haline, o işkence haneye kendi aileleri 
tarafından teslim ediliyorlar. Bunun görünür olması gerekiyor. Biz mahke-
melere bunu anlatıyoruz. Burada erkek şiddeti söz konusu ve hayatına sahip 
çıkma, koruma, kanunun diliyle meşru müdafaa söz konusu. Tüm çabamız 
heyeti buna ikna etmek. Yani gördüğünüz gibi buradaki avukatlar aslında 
bir hikâyeyi anlatmak, taşımak istiyorlar. Yine görüştüğüm kişilerden beşinci 
görüşmecim bundan da anlatmış. Çünkü kadınların çok fazla eziyet gördü-
ğüm durumlarda mahkemeler bunu bir adli olay olarak değerlendirmiyorlar. 
Kazayla olmuştur işte şeklinde değerlendiriyorlar, ama biz kadınlar olarak 
bu şiddeti çok yakından hissettiğimiz ve bu süreci çok iyi anlayabildiğimiz 
için bu olayı toplumsal olarak nitelendirdiğimiz için anlatabiliyoruz. Yani 
buradaki hikâyelerin nasıl anlatıldığı, ona nasıl anlam yüklediğimiz de ger-
çekten önemli. Şimdi motivasyondan bahsediyorum tabii, yedinci görüşmeci 
çok uzun yıllardır feminist hareketin içinde olan bir avukat meslektaşım, o 
da “kadınlar yargı sistemi içinde çok yalnız, öncelikle onları bu cinsiyetçi 
yargı karşısında yalnız bırakmamak benim motivasyonum” dedi. Hukuki 
bir mücadelenin parçası olarak gördüm bunu, bunlar bu kadınların bu 
süreci yürütürkenki motivasyonlarıydı.

Bulgularımın ikinci ayağı da kazanımlar üzerineydi. Kazanımlar da farklı 
boyutlarda ortaya çıktı. Diyor ki kadınlar: “Biz aslında mahkeme salonla-
rında feminist teori ve pratik arasında bir köprü kuruyoruz” Köprü kur-
mak, yani benim bildiğim teoriyi ben pratiğe nasıl çevirebilirim? Üçüncü 
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görüşmecim öyle demiş, bu tür davalarda tek tek olaylarda gerçeğin kendisini 
çıplak haliyle diyeceğim yeniden görüyorsunuz ve bu anlamıyla hem yaptı-
ğımız işi, mücadelenizi tartma, değerlendirme, sonuç çıkarma şansını bulu-
yorsunuz diye düşünüyorum. Bildiklerini orada aslında pratikle aralarında 
bir bilgi alışverişi, bir köprü oluşturmak açısından önemli olduğu söyleniyor 
bence kazanımlarda, görüştüğüm ilk birinci görüşmeci de yine aynı şekilde 
söylüyor. Burada önemli olan şey bu kurulan köprünün Türkiye’nin farklı 
yerindeki kadınların davalarına faydalı olması, yani siz bir dosyada nasıl karar 
alındığını öğrendiğiniz zaman sosyal medyadan çok güçlü bir şey, kadınlar 
her konu hakkında birbirlerini bilgilendiriyorlar, diğer bir mahkemede 
işinize yarıyor. Duyuyoruz ki başka başka şehirlerde kadınlar tacizcileri, 
tecavüzcüleri teşhir ediyorlar. Bu çok önemli, bu memlekette bu kadınlar 
yıllarca kendilerine elle ya da sözlü taciz eden, kendilerini istismar eden, 
kendilerine cinsel saldırıda bulunan adamlara bile ses çıkartmadılar. Kamusal 
alanda bunun söylenmesi feminizmin aslında nasıl etkilediğini gösteriyor.

İkinci belki kazanımlarda ortaya çıkan şey farklı sosyal sınıflardan kadınla-
rın iletişimine katkı sağlamak, yani bir iletişim, üçüncü görüşmeci görüştü-
ğüm kadınlar arasında, kadın avukatlar arasında belki hümanizması en öne 
çıkan görüşmecilerden bir tanesiydi ve kadınlarla olan ilişkilerini tanımlarken 
çok daha duygusal ve bireysel bir yerden bir ilişkilenme kurduğunu söyle-
yebilirim. Şöyle diyor: “Bu tür alanlarda da karşılaşmaları birbirleriyle, 
birbirlerinin hayatlarına değmeleri” yani çok gerçek bir şey var orada çünkü, 
hem birbirleriyle karşılıklı olarak öğrenme ve etkilenme, birbirine bu Alevi 
düşüncesinin bir ifadesi aynı zamanda, güzel bir şey, eşitlikçi bir söylem, 
hiyerarşi içermiyor, sevdiğim bir şey: Birbiriyle tanış olma oluşturuyor. 
Bunun da herkese kattı bir şey olduğunu düşünüyorum. Her bir kesimin 
birbirine hem hareketin deneyimi, hem de gerçekliğin deneyimi diye ifade 
etmek istiyorum ben, çünkü o hareketi ki o yeniden kurma, yeniden inşa 
meselesinde öte hayatın kendisi üzerinde bir karşılaşma, bir tanış olma, bir 
tanışma hali var. Bu da kazanımlar arasında benim tespit ettiğim bulgu-
lardan bir tanesiydi. Görüşmecilerimden ikinci görüşmeci de şöyle demiş: 
“Kendiniz gibi düşünmeyen, kendinizle hiç ilgisi olmayan insanlarla ama 
kadınlar üzerinden, bir başka payda üzerinden eşitlik mücadelesinde, adil 
yargılanma hakkı bağlamında bir özdeşlik kuruyorsunuz” Yani avukatlar, 
vekiller ve beraber çalıştıkları kadınlar veya kadın cinayetinden sonra beraber 
çalışılan aileler arasında bir bağ kurulduğundan bahsediyorlar.
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Kazanımları arasında bulgularım arasında ortaya çıkan bir şey de aslında 
Eylem Hocanın çok daha detaylı olarak bahsettiği o dönüşümden bahsetti 
ya, hâkimlerin zihinsel dönüşümüne katkı da benim bulgularım arasında 
çıkan bir şey. Eylem Hoca ne dedi? Dönüşüm, hükme etki eden bir dönü-
şüm, hâkimleri, yargı sistemine de evet, bu avukatlar da diyorlar ki biz bu 
davaları toplu olarak kolektif bir şekilde takip ettiğimiz davalarda bir etki-
leşim oluyor. Görüşülen sekizinci görüşmecim akademisyendi ayrıca, ders 
de anlatıyor. Toplumsal cinsiyet dersi veriyorum onlara naçizane, bir ders 
değil de muhakkak bunun hukukla ilişkisini anlatıyorum. O zaten feminist 
hukuk anlatımı oluyor aslında ismini onlar fark etmese de, feminist hukuk 
anlatımı yapmış oluyorum. Önceden çok afaki gelen hususlar yıllar önce-
lerden hatırlıyorum, çok afaki gelen konuları şimdi daha iyi dinlediklerini 
düşünüyorum. Sözler, ifadeler, tanımları, olayları nasıl tanımladığımız da 
aslında insanlara etki ederken, özellikle eril ve böyle soyut olan o mahkeme 
salonundaki hâkimlere gerçekten etki ediyor. Bulgularım en azından bunu 
gösterdi.

Sonra bulgular arasında tabii çok fazla tezin içinde daha fazla atıflar var, 
ben sizler için naçizane bir-ikisini seçmeye çalıştım. Şöyle bir kazanım ortaya 
çıktığını da söylüyor avukatlar: “Yargının cinsiyetçi ve kadına karşı ayrımcı 
karar vermesini engelleyen bir denetim oluşturuyoruz” diyor. Yani 10-15 
kişinin bildiği bir olay olmaktan çıkıp kamuoyunun bildiği ve dolayısıyla 
hâkimin tavrını, duruşmadaki gelişmeleri, yargılamadaki seyri tartıştığı 
bir durum olduğu takdirde yargının da demokratik ilkeler kapsamında 
kamuoyu denetiminde olması bir derece sağlanabiliyor. Yani toplu olarak 
kolektif hareketin nasıl bir etkisi olabileceği üzerine önemli bir tespit bence, 
Eylem biraz önce bahsetti ya, hâkim eve gitmiş, işte “beni karıma, kızıma 
rezil ettiniz” demiş. Bu ironik bir tavır gibi olsa da aslında hâkimlerin bir 
sisteme, bir kamuoyuna, ailelerine verdikleri kararlar nedeniyle sorumlu 
olduklarını hissetmeleri de gerçekten önemli bir etki bu kadın davalarının 
takip edilmesi sırasında ortaya çıkıyor. Yine görüşülen biri şöyle demiş: 
“Heyet bakıyor, yanlı karar verirsem ben fena olacak, takip ediliyor bu dava, 
dolayısıyla ben yanlı karar veremem. Hâkimin takdir yetkisi var” Gerçekten 
öyle, ceza hukukunda biliyoruz, bir takdir yetkisi var, ama hâkimin takdir 
yetkisi nedense hep erkeklerden yana kullanılıyor. Biraz da kadınlardan yana 
kullanılsın dediğimiz nokta burada işleyebiliyor.
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Bunlar benim bulgularımın temel yapısı, aslında ortaya çıkan temel 
yapıları ve bu nedenle de neden kadın davalarının takip edilmesinin bir 
aktivizm olduğunu ortaya çıkarttığını anlatmak istiyorum. Şimdi kadın 
hareketi, feminist hareket bu davalar sırasında aslında şöyle bir riskle karşı 
karşıya: Hukukun dilini konuştuğunu ve hukukun işletildiği o mahkeme 
salonlarında teknik hukukun sınırlarıyla kalabilir. Bu bir risk, çünkü bizim 
aslında söylediğimiz cinsiyetçilik teknik hukukun uygulanması sırasında 
ortaya çıkıyor. Bu riskten çıkmak için feminist hareket ne yapıyor? Bir 
dönüşümden bahsediyoruz, bu bulgular onu gösteriyor. Feminist tartışmaları 
kadının uğradığı şiddeti mahkeme salonlarındaki sunumların, tartışmaların 
içine çekerek aslında hukuku içeriği yeniden anlamlandıran bir mücadele 
zeminine dönüştürdüğünü söylüyorum. Hep bir dönüşümden bahsediyoruz. 
Çok beğenerek okuduğum bir yazar var Sally Angel Mary diye, o diyor ki: 
“Hukuki zeminde hukukun içinde mücadele alanı açmak” Dava takiplerinin 
toplu olarak kolektif takip edilmesinin bu zemini açtığını iddia ediyorum 
ben de ve görüştüğüm kadınlar, bu ampirik verilerin ortaya koyduğu şey 
feminist avukatların sadece davanın sonucuna odaklanmadıkları, sürece 
de odaklandıkları, görüştüğüm kadınlardan bir tanesi şöyle diyor: “İyi hal 
indirimi aldı, ama aslında orada bir taksirle yargılanıyordu. Biz orada bir 
kasten öldürme suçunun olduğunu kanıtladık. İyi hal oldu, ama yine de 
biz yapabileceğimizin en iyisini yaptık” Yani feminist hareketin kendine 
açtığı mücadele alanında sonuca değil, sürecin kendisini de değerlendirmek 
aslında dava takiplerinin politik bir eylemlilik olduğunu da gösteriyor. Ben 
gerçekten bunun da çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum.

Dönüşümden bahsettim aktivizmi ortaya koyarken, bir de kadın 
hikâyelerine aracı olmak var. Kadın hikâyelerini araçsallaştırmak ve onları 
nesneleştirmek yerine toplu takip edilen davalarda aracı olmanın ortaya 
koyulduğunu görüyorum. Yani medium deniliyor, vasat olmak, kadın 
hikâyelerinin anlatılması için aracı olmak, avukatların veya Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformunun mesela, duruşmalardan sonra tertiplediği 
basın açıklamalarında aileleri ve kadınları ön plana koymaları, onların isim-
lerini söylemeleri, onları kimliklendirmeleri, böyle bir şekilde de bu sürecin 
yürütülmesine bir aracılık vasfının yapıldığını düşünüyorum.

Bir de Eylem de bahsetti, bu bahsettim ya kadın hikâyelerini anlatmak ve 
aslında farklı gruplar arasında bir birliktelik sağlamak, Sara Ahmed diyor ki: 
“Kolektif hareket ötekilerle, yani biz olmayan ötekilerle aramızda bir alan 
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açar. Aslında aramızda mesafe olduğunu kabulleniriz, fakat birbirimize 
yaklaşmak için de bir imkân verir” Bence bu çok önemli ve kolektif dava 
takiplerinde de bunu görüyoruz. Yani bu ötekilere yaklaşmak, farklı olanla 
iletişime geçmek için bir zemin hazırlıyor. Diyorum ya görüşmecilerden 
bir tanesi onu dedi: “Kadınlık eşitlik mücadelesi ve adil yargılanmada 
birleşiyoruz” Bence bu da önemli bir konu.

Son olarak da neden bir aktivizm olduğunu anlatmak için, yani değer-
lendirdiğim konulardan bir tanesi de geçişkenlik. Hukuk, teknik hukuk, 
normatif hukuk dediğimiz şey soğuk bir şey, kuralları var. Fakat siz avukatlar 
olarak feminist avukatlar bu davaları toplu takip ettiğiniz zaman mahkeme 
salonuna aslında o teknik hukukun erişiminin olmadığı somut şiddeti götü-
rüyorsunuz. Yani siz soyut hukukla somut şiddet arasında bir geçişkenlik, 
iletişim kuruyorsunuz. Hâkimlerin o diyoruz ya dönüşüme etki etmek, 
hâkimlerin o mahkeme salonunu teknik hukuku uyguladıkları bir konfor 
alanı olmaktan çıkarıyorsunuz. Şiddetin geçmişini anlattığınız zaman, neden 
bir davanın meşru müdafaa olarak değerlendirmesini anlattığınız zaman, 
o hikâyeleri oraya taşıdığınız zaman hâkimleri de, yargıyı da dolaylı olarak 
aslında şiddetin içine değmeye zorluyorsunuz. Bence bu da bu yapılan dava 
takipleri sırasında yürütülen aktivizmin hem varlık sebebi, hem de ortaya 
çıkarttığı en önemli alanlardan bir tanesi. Çok sevdiğim hocalarımdan bir 
tanesi Fatmagül Berktaş şöyle diyor: “Toplumsal kurallardan etkilenenlerin 
aslınca gücü kamusal alanı tekrar dönüştürmektir” Bu ne demek aslında? 
Bizim açımızdan ben bunu yaptığım çalışmaya da uyguluyorum. Kadın 
avukatlar da, feminist hareket de dava takipleri sırasında mahkemelerdeki o 
yargı salonlarındaki kamusal alanın içine aslında hukuku sokmak istemediği, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, feminist teori, farklılıkların bir araya gelmesi, 
meşru müdafaa gibi kavramları tartışarak o kamusal alanın içini değiştiriyor 
ve dönüştürüyor. Bu tip sebeplerden, yani bu ortaya koyduğum işte geçiş-
kenlik, iletişime geçirme, dönüştürme süreçlerinin aslında ben o yüzden 
bu kadın davalarının takip edilmesi sırasında bir aktivizm olduğunu iddia 
ediyorum. Jak Runsiye çok ünlü bir düşünür, o da şöyle bir şey diyor: “Bir 
yola çıkarken siz bir yoldasınız, varmak istediğiniz sistemin sizi vardırmak 
istediği yere varmak yerine yolda görülmeyenleri, duyulmayanları aslında o 
yolculuğun parçası yapmak da bir politik aktivizmdir” Yani aslında dava-
ların kolektif takip edilmesi de bunu sağlıyor. Sistem kadına karşı şiddeti 
duymak istemiyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini duymak istemiyor, ama 
siz bunu savunmalarınız, iddialarınız, tartışmalarınızla mahkeme salonlarına 
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dilekçelerinize, tutanaklarınıza yazdığınız zaman Runsiye’nin dediği gibi bir 
politik aktivizmin içindesiniz. Bence de feminist hareketin gerçekten gücü 
bu, dönüştürücülüğü bu, o yüzden kadın davalarının takip edilmesinin 
de böyle bir etkisi olduğuna ilişkin bir düşüncem ve bir tezim var. Beni 
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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Hak Savunuculuğu Yöntemi Olarak 
Gölge Rapor Yazımı

Dr. Elif EGE

(1). Konuşma Metni

Herkese merhaba, ben de bir eleştiri yapayım. Böyle 1.90 erkeklere göre 
yapılmış bir oturma düzeni var. Ayağa kalkmak istemiyorum, o yüzden 
buradan yapacağım. Herhalde beni görebiliyorsunuz. Ben bugün burada 
doktora tezi araştırmamdan bir kesit sunmak için buradayım aslında, fakat 
doktora tezi araştırmamda esas odaklandığım noktayı, esas sorularımı biraz 
sunumumun son kısmına aldım. Hak savunuculuğu yöntemi olarak gölge 
rapor yazımından bahsediyorum. Burada da şimdi gölge rapor yazımının 
anlamı, önemi ve hak savunucularının uluslararası mekanizmaların çalıştı-
rılmasındaki rolünü esas olarak vurgulamak istiyorum. Bunu bilerek böyle 
bir şey yaptım, hani bu kısmı öne aldım. Çünkü aslında şöyle oldu, dün 
gelip özellikle şeyi görünce burada çok fazla genç avukat arkadaş var, kendim 
de feminist bir aktivistim, biraz aslında bir feminist savunuculuğun parçası 
olarak biraz burada avukatlarla şeyi konuşmak istedim, yani biz örneğin 
CEDAW’ı nasıl kullanabiliriz, siz nasıl kullanabilirsiniz, bu ne kadar önemli 
bir şey, biraz bundan bahsetmek için böyle bir seçim yaptım.

Şimdi önce bir gerçeklikle başlamak istiyorum. O da şu ki, hani kaç kişi 
burada feminist, kaç kişi feminist hareketten haberdar bilmediğim için 
Türkiye’de kadın hareketi, feminist hareket -bunlar ikisi başka şeyler, ama 
ben ikisini de kapsayarak söylüyorum- uluslararası mekanizmaları izleme 
süreçlerini savunuculuk çalışmalarında çok aktif olarak kullanıyorlar. Bunu 
son İstanbul Sözleşmesi mesela, belki sizin de ilginizi çeken bir şeydir, ama 
bundan çok daha önce ta 80’lerin sonundan itibaren yapıyorlar esasında, 
şimdi ben şeyleri bir sıralayayım hani hiç bilmeyenler için: Neleri takip 
ediyor Türkiye’de feminist hareket? En önemlisi CEDAW, ikinci önemli 
şey de ben bugün en çok CEDAW’dan bahsedeceğim, ama ona gelmeden 
ikinci önemli şey de şu anda özellikle İstanbul Sözleşmesi. Bilmeyenler için 
Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddet konusunda oluşturduğu bir belge 
İstanbul Sözleşmesi ve şu anda dünyada aslında çok şey, en önemli belge-
lerden biri. Bugün burada dediğim gibi esas CEDAW’dan bahsedeceğim, 
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ama eğer İstanbul Sözleşmesinden şey yapmak isterseniz, bunun etrafında 
yürütülen savunuculukla konuşmak isterseniz ya çıkışta ya da soru-yanıt 
kısmında seve seve konuşmak isterim.

Bir de ben doktora tezi araştırmamda aslında şöyle bir şey de yaptım: 
Özellikle Kürt kadınların takip ettikleri ve kullandıkları uluslararası meka-
nizmalarla da ilgilendim. Kürt kadın aktivistlerle, avukatlarla, savunucularla 
da çok görüşmeler yaptım. Şunu gördüm ki Türkiye’nin batısında diyeyim 
ya da daha ana akım diyeyim kadınların kullandığı şey esas olarak CEDAW 
ve İstanbul Sözleşmesiyken -başka şeyler de var, ama esas odaklandığı şeyler 
bunlar- Kürt kadınlar için çok daha aslında başka başka mekanizmalar da 
var kullandıkları, mesela Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Kültürel 
Haklar Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Sözleşme Kürt kadınların etrafında savunuculuk 
çalışması yürüttüğü sözleşmeler. Özellikle diasporadaki Kürt insan hakları 
ve kadın hakları örgütleri mutlaka ve mutlaka bu tip mekanizmalara gölge 
raporlarıyla katılıyorlar.

CEDAW belki bilmezsiniz, Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Ayrımcılığı 
Ortadan Kaldırmaya Yönelik Sözleşme 1979’da Birleşmiş Milletler tara-
fından imzalandı, Türkiye’de onaylanması 1985 yılıdır. Türkiye’deki kadın 
hareketi açısından çok önemli bir tarafı da şu: Türkiye’de ilk defa kamusal 
alanda yürütülen feminist kampanya diyelim, çünkü o sırada henüz sokak 
eylemleri yok, 80 sonrasından bahsediyoruz. Hepinizin bildiği gibi sokak 
yasak herkese, kadınlar evde örgütleniyorlar, küçük toplantılar organize 
ediyorlar, ama kamuya açıldıkları en önemli ilk aktivite Mart 1986’da 
CEDAW’ın uygulanması için yaptıkları bir imza kampanyası. Feministler 
bunları yayınlarında yazdılar, ama benim görüşmemde bana da anlatıldı. 
Yani 100-200 kişi maksimum oluruz diye ortaya çıktıkları bir imza metnini 
yaklaşık 4.000 kadın imzalıyor ve metin bunu söylüyor: CEDAW uygulan-
sın. Bu tabii en başlangıcı, ondan sonra esas olarak kadınların yürüttüğü 
savunuculuk çalışması dediğim şey benim şu: 93’ten itibaren kadınların 
izleme süreçlerine katılımı, 93’te devlet grubuyla beraber katılıyorlar. Hiç 
bilmeyenler için bir kısaca geçeyim, süreç şöyle işliyor: Devlet bir rapor 
sunar, 93’ten sonra kadınlar bir rapor sunar ve komite de bu iki raporu ve 
devletle görüşmeyi birleştirerek tavsiye kararı oluşturur. 93’te henüz kadın 
hareketi o kadar kurumsallaşmış olmadığı için, fakat şanslıyız ki KSGM’de, 
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünde feminist kadınlar var o dönem, devlet 
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grubuyla beraber gidiyorlar izleme toplantısına New York’a, fakat kadınların 
çıkarlarını aslında orada savunuyorlar. 97’den itibaren de Türkiye’de çok 
yaygınlaşan, gittikçe de artan bir şey hali var, yani ortak olarak birden fazla, 
birçok kadın örgütünün ilk başta böyle 3-5, en son artık 2010’a ve 2015’e 
geldiğimizde hani en az 10 örgütün yazdığı, 90-100 örgütün imzaladığı gölge 
raporlar yazıyorlar ve bu şekilde CEDAW izleme süreçlerine katılıyorlar.

Şimdi benim burada vurgulamak istediğim önemli bir şey var. Bu imza 
kampanyasıyla aslında alakalı, 85 yılında Türkiye’nin CEDAW’ı onay-
laması çok da hızlı oluyor, hemen Meclisten geçiriliveriyor. Bunun belli 
tabii siyasi bir mantığı var. O sırada Birleşmiş Milletler, yani bunlardan 
bir tanesi Birleşmiş Milletlerin bir toplantısı yapılacak, Türkiye bunu buna 
katılabilmek amacıyla yapıyor. Tam da bir yıl sonra 86’da kadınların böyle 
bir imza kampanyası yürütmesi o yüzden çok anlamlı, çünkü şöyle söylüyor 
kadınlar: “Hani sen onayladın bunu, biz gördük, ama şeyi de biliyoruz, 
bunu biraz kâğıt üzerinde onayladığını biliyoruz. Bunu uygulamak önemli 
esasında” demek için bunu organize ediyorlar. Bunu vurguluyorum, çünkü 
bu aslında benim genel olarak benim sunumumda ve tezimde de esas böyle 
vurgulamak istediğim şeyi göstermek açısından çok önemli, Türkiye’de çok 
karşılaştığım şey, görüşmecilerimde çok sıklıkla, yani feministlerde değil, 
ama feminist olmayan, kadın hareketinden olmayan avukatlarda çok sık-
lıkla karşılaştığım bir argüman var. Sosyal hareketlerden gruplar da bunu 
söylüyorlar, avukatlar da bunu çok sıklıkla söylüyorlar. İşte uluslararası 
mekanizmalar, bunun değişik varyasyonları var bu arada, ama işte batının 
yanlı şeyidir, bir işe yaramaz. Şu an mesela, Türkiye’de AİHM etrafında da 
bu çok konuşulan bir şey, hani hiçbir işe yaramıyor, zaten kâğıt üstünde, 
zaten devlet istemiyor, öylesine imzalıyor ve bir işe yaramıyor. Şimdi ben 
biraz aslında argümanımı buna karşı kuruyorum ve bunu kanıtlamak için de 
zaten dev bir datam var diyebilirim. Burada benim gördüğüm ve göstermek 
istediğim şey bu bakışın nasıl tek yönlü olduğu ve uluslararası mekanizmaları 
analiz ederken nasıl da bütün analizi yalnızca devlet ve uluslararası örgüt 
arasında sıkıştırdığına ilişkin diyorum ki farklı farklı perspektiflerden de 
olsa bu argümanın kendisi uluslararası mekanizmaların işleyişini devlet ve 
uluslararası örgüt arasında sıkıştırır. Başka bir önemli aktör, aslında hatta 
kendini en önemli gören aktör olan hak savunucularını tamamen orta-
dan kaldırır, onları siler. Uluslararası mekanizmaların sosyal hareketler ve 
benim çalışmamdaysa özel olarak bağımsız kadın hareketi feminist hareket 
tarafından nasıl kullanıldığını görmezden geliyor bu argümanlar ve hatta 
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daha açık söylemek gerekirse, kadınları ve bu mekanizmaları etrafında 
onları kullanarak yürüttükleri mücadeleyi tamamen yok sayar ve siler. Yani 
arkadaşlar, burada dev bir emekten bahsediyoruz. Benim görüşmecilerim 
oysa kendilerini bu süreçlerin ana aktörü olarak görüyorlar. Mesela, az önce 
bahsettiğim örnekten gidersek aslında feminist hareketin yaptığı şey mesela, 
85 yılında bu sözleşmenin onaylanması onlar için önemli bir adım, önemli 
bir aşama, onaylanmadığı, mesela Amerika bunu onaylamadı. Yani bir 
sözleşmeyi onaylamak bile çok önemli, ama bu onlara yeten bir şey değil 
tabii ki bu sadece dev bir sürecin çok ufak bir başlangıcı onlar için, hemen 
86’da bunun etrafında bir imza kampanyası örgütlüyorlar. Devamında da 
işte izleme süreçlerine katılıyorlar.

Ben böyle toparlayarak söylersem şöyle bir şey aslında, kadınların yaptığı 
şey, feministlerin yaptığı şey bu tip uluslararası sözleşmelerin önce onay-
lanması için, sonra uygulanması için, sonra izlenmesi için, sonra izleme 
sonucunda çıkan eksiklerin devlet tarafından giderilmesi için, en ufağından 
tavsiye kararının Türkçeye çevrilebilmesi için, bununla da kalkmayıp bun-
ların sonra iç hukuka entegre edilmesi, ama tabii ki az önce iki hocalarım 
da söylediler. Yani bir şeyin norma geçmesi, hukuka geçmesi hiçbir şey 
ifade etmiyor sonra uygulanması için, orada da bitmiyor, devletin yüküm-
lülüğü esasında bunu kendi yürütme organlarına öğretmek, ama devlet 
bunu kesinlikle yapmıyor. Kadınlar ben saha çalışması yaptığım süreçte 
bir sürü şey toplantısına katıldım, yani avukatlara, hâkimlere, savcılara, 
kolluk kuvvetlerine, yani yürütmenin her mekanizmasına aslında tek tek 
bunu öğretiyorlar, eğitimler yapıyorlar. Hani eskiden tabii daha iyiydi, daha 
böyle kurumsal bir şekilde devlet de davet ediyordu. Şimdi daha kısıtlı, daha 
çok avukatlara yönelik örneğin yapılabiliyor, ama bunu tek tek öğretmekte 
kadınlar emek harcıyorlar. Benim silinen emek dediğim şey bu aslında, 
burada dev bir çalışma var.

Şimdi birkaç tane böyle somut örnek de vermek istiyorum. Yani kadınlar 
nasıl mesela, CEDAW’ı nasıl kullanıyorlar? Örneğin, 98’de değiştirilen bu 
4320 sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasasının yapılması sürecinde tam 93 
yılında bu bahsettiğim bağımsız feminist kadınlar devlet grubuyla CEDAW 
izleme toplantısına giden kadınlar bunu sorunsallaştırmışlar bu yasadaki 
eksikleri, bu yasada çok utanç verici maddeler var. Kadının bedenine yöne-
lik saldırıları topluma yönelik olarak ifade eden bir yasaydı bundan önceki 
yasa, bunu değiştirmek için kadınlar 93’te ve 97’deki izleme süreçlerinde 
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lobi çalışması yapıyorlar. Hem 97’deki gölge raporlarına yazıyorlar, hem de 
komiteye lobi yapıyorlar. Daha bildiğimiz başka bir örnek de 2001 Medeni 
Kanununun değiştirilmesi, yani yine aynı şekilde 2001’deki bir değişiklikten 
bahsediyoruz, ama görüşme yaptığım kadınlar bana 93 yılından itibaren, 
sonra 97’de nasıl işte gölge rapora, yapılmasını istedikleri değişiklikleri gölge 
rapora yazdıklarını anlatıyorlar. Bir örnek vermek gerekirse mesela, yine başka 
bir utanç verici şey “erkek evin reisidir” diyor eski Medeni Kanun, bu tabii 
ki CEDAW’a, kadın-erkek eşitliğine dev karşı bir laf. Kadınlar bir gölge 
rapor yazıyorlar ve diyorlar ki: “Bu CEDAW’in 15. ve 16. maddesine şeydir, 
bunun mutlaka ve mutlaka değişmesi gerekir” Komite de sonra bunu ben 
biraz bunu izledim aslında araştırmamda, hani kadınlar ne demişler, devlet 
ne demiş, komite ne yapmış? Komite de bunu gerçekten ciddiye almış ve 
tavsiye kararında buna değinmiş. Demiş ki: “Sen erkeği evin reisi söyleye-
mezsin. Bu ayrımcılıktır, bunu değiştirmen lazım bu Medeni Kanununla 
beraber” ve sonra bu madde değişti, ama şimdi ben bunu söylerken şunlar 
çok önemli: Yani ben de hani böyle bir rüya aleminde yaşamıyorum. Yani 
tavsiye kararında bu söylendi diye bu Medeni Kanuna geçmiyor esasında, iki 
tane şeyi vurgulamak istiyorum: Birincisi, kadınların, yani bu aktivistlerin, 
savunucuların bir şeyi rapora yazmaları komitenin onları ciddiye alacakları 
anlamına gelmiyor. Yani kadınların burada yürüttüğü mücadele sadece 
devletle bir mücadele değil esasında, Birleşmiş Milletler mekanizmaları 
da gayet CEDAW Komitesi de buna dahil olmak üzere gayet kadınların 
şeylerine kulakları epeyce tıkalı, bu mekanizmalar kendilerini daha çok 
devletle müzakere ediyor olarak görüyor. Dolayısıyla kadınların sadece rapor 
yazması bir işe yaramıyor, öncelikle o raporu nasıl yazdıkları çok önemli, 
yani CEDAW dilini kullanacaklar, hangi normu referans alarak yazacakları 
çok önemli, nasıl çerçevelendirecekleri çok önemli. Komite bir sürü ülkeyi 
izlediği için çok uzun rapor istemiyor örneğin, kısa ve öz anlatmak önemli, 
kanıtlarla gelmek önemli, ama raporun kendisi de yetmiyor. Bir de lobi 
çalışması yürütmek istiyor. Yani komite o raporu aldı diye direkt onu alıp 
tavsiye kararını uygulamıyor, bir daha baskı yapmanız lazım. O sıralarda 
özellikle bu 97’de Birleşmiş Milletler mekanizmaları da kadınların katılıma 
çok kapalı olduğu için bu çok anlatılan bir hikâyedir, bana da görüşmele-
rimde anlatıldı. Türkiyeli kadınların komite üyelerini çok komik bir şekilde 
tuvalet çıkışlarında kıstırarak onlara işte şunu değiştirmeniz lazım, bunu 
değiştirmeniz lazım diye lobi çalışması yaptıklarından bahsediliyor. Yani 
bir şeyi kadınlar söylüyor diye komite hemen dinlemiyor.
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İkinci aşamasına geldiğimizde de şimdi diyelim ki tamam, komite bizi 
duydu ve işte tavsiye kararına ekledi bir maddeyi, devlet de tabii komite 
bunu söylemiş, ah çok güzel diye bunu değiştirmiyor. Mesela, Türkiye’de o 
yasal dönüşüm esnasında Medeni Kanun değiştirilirken burada belki zaten 
bilenler vardır, kadın hakları aktivistlerine, feministlere, kadınlara çok büyük 
bir karşı saldırı var. Yine söyleyeceğim, çok utanç verici şekilde birbiriyle 
çok farklı siyasi görüşlerden erkek milletvekilleri gayet evlilik sonrası mal 
paylaşımını yapmamak için eşit şekilde hemen birlik kurabiliyorlar ve öyle 
yaptılar. Çok büyük bir mücadele yürütülmek zorunda kaldı. Yani komite 
bunu söyledi, sonra şöyle bir şey oldu: Tabii ki bu hemen geçmedi. Türkiye’de 
kadın hareketi işte kampanya yaptı, basınla konuştu, sokağı kullandı, lobi 
çalışması yürüttü, Bakanlıkla görüşmeye çalıştı. Bir sürü başka aktivizm ve 
savunuculuk metodunu bir araya getirerek bu dönüşümü sağladı ve bunu 
yaparken de ben diyorum ki şey çok önemliydi ama yine de, tavsiye kararını 
çok sıklıkla kullandılar. Dediler ki: “Sen buna imza attın, bunu onayladın, 
dolayısıyla CEDAW’a uymakla yükümlüsün. Bak, komite de bunu söyledi, 
o zaman bunu yapacaksın” Yani bu bir aslında söylemsel manevra alanı ve 
elini kuvvetlendirme yolu oluyor.

Şimdi tabii kadınların bu mekanizmaları kullanmaları dediğimiz şey 
Türkiye’ye has bir durum da değil, dünyanın her tarafında çok yapılan 
bir şey. Birazcık o yüzden literatürden de bahsetmek istiyorum. Hukuk 
sosyolojisi alanında sizin daha çok ilgileneceğinizi düşündüğüm hukuk 
ve sosyal dönüşüm gibi literatürler var. Bu tip çalışmaları kapsayan bir de 
toplumsal cinsiyet ve kadın hareketleri çalışmaları alanında literatürler var. 
Global feminizm denilen bir literatür var örneğin, bunlar işte uluslararası 
mekanizmaların sosyal hareketlere, kadın hareketlerine olan etkisinden, 
faydasından, bu hareketlere söylem meşruiyet ve manevra alanı sağladığın-
dan, işte devletle müzakerede ve toplumsal farkındalık yaratmada kadınların 
ellerini güçlendirdiklerinden çok bahsetmişler, ama bu literatürlerin de genel 
eğilimi bir yandan bu sefer de uluslararası mekanizmaları çok önemsemek. 
Yani bizim böyle savaşmaya çalıştığımız şey aslında bir yandan ya uluslara-
rası mekanizmaları zaten hiç işe yaramıyorlar diyen bir bakış ya da bunlar 
dünyanın en önemli şeyi ve bunlar olmasaydı diyen bir bakış. Biraz yine 
buna karşı kendimi konumlandırıyorum. Buna karşı zaten bunu eleştiren 
başka literatürler de çıktı. Hem hukuk sosyolojisi içerisinde, hem de ulus 
aşırı feminizm denilen bir literatür var örneğin, biraz daha yerelden kuru-
yorlar. Aşağıdan yukarıya kadınların bunu nasıl kullandığını, kadınların 
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emeğini görünür kılan, nasıl bu normları kendi kontekstleri bağlamında 
nasıl değerlendirdiklerini, nasıl araç haline getirdiklerini inceleyen çalışmalar 
var. Benim çalışmam da biraz bunun üzerine oturuyor. Uluslararası meka-
nizmaların, dilin, normun, standartların meşruiyet kazandırdığını kabul 
ediyor. Bir yandan da kadınların bunları kullanma biçimleri, bunlar etrafında 
yürüttükleri savunuculuk çalışmaları ve bu çalışmalarla bu mekanizmaları 
yeniden yazma, değiştirme, dönüştürme biçimleri olduğunu söylüyorum. 
Yani örneğin, dediğim gibi tuvalet çıkışı sıkıştırmaktan şu an artık öğle 
yemekleri var komiteyle, yani bunu yapanlar da yine aslında oraya giden 
bağımsız kadınlar Birleşmiş Milletleri de dönüştürüyorlar, iç hukuku da 
dönüştürüyorlar. Onlar bu sürecin aktörleridir.

Kendi esas tezimde odaklandığım şeye gelirsem, bu mekanizmalar etra-
fında yerelde, ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara aktivistlerin nasıl rol 
oynadığına, nasıl söylemler geliştirdiklerine, nasıl kullandıklarına ve kulla-
nırken nelerle karşılaştıklarına bakıyorum. Literatürlerde çok konuşulma-
yan bir şey olarak biraz hareket içi dinamiklere odaklanıyorum. Feminist 
hareket ya da kadın hareketi dediğimiz şeyin içine biraz dalıp gölge rapor 
yazım süreçleri nasıl yürütülür, yürütülürken bu harekete ne yapar, onu nasıl 
etkiler, nasıl değiştirir, nasıl dönüştürür gibi sorular soruyorum. Hareket içi 
farklılıkları odak noktama alıyorum bunu yaparken, özel olarak da dediğim 
gibi Kürt kadın aktivistlerle de görüştüm. Kadın hareketi Türkiye’de bili-
yorsunuz çok katmanlı, birçok farklı kesimden kadını bir araya getiren bir 
şey Türkiye’de, çok farklı politik arka plandan kadınlar var. Benim ilgimi 
çeken hani bu ana akım, ana büyük feminist örgütler, kadın örgütleri gölge 
rapor yazım süreçlerini genelde üstlenen örgütlerle Kürt kadın aktivistleri 
yan yana beraber okumaktı, onların beraber nasıl savunuculuk çalışmaları 
yürüttüğünü izlemekti. Şöyle ki, aslında uluslararası sözleşmeler etrafında 
yapılan izleme süreçleri, gölge rapor yazım süreçleri aslında çok ideal ortam-
lar bu tip farklılıkları izleyebilmek açısından, çünkü çok farklı kesimlerden 
kadınların bir araya gelmeye zorlandığı yerler. Yani sizin etkili bir rapor 
yazabilmeniz için Türkiye’nin her tarafındaki bütün kadınların sorunlarına 
değiniyor olmanız lazım ve bunun için de ortaklaşa hareket ediyor olmanız 
gerekiyor. Burada hani gölge rapor yazım süreçleri biraz aslında bu kadınların 
bir araya geldikleri, tabii ki çatıştıkları, tabii ki farklı yorumların birbiriyle 
karşılaştığı, bir tartışma, bir konuşma fırsatı buldukları, bazen de daha önce 
de örnek verildi, bir feminist arkadaşlık, yoldaşlık kurulan alanlar. Şimdi 
benim ilgimi çeken şey ilk başta aslında bu gölge rapor yazım süreçlerinin 
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nasıl farklı grupları bir araya getiren bir şey olmasıydı. Yani ben biraz bura-
dan ilk başta heveslendim bu konuyu çalışmaya, şimdi bu gerilim hattı 
aslında beni şey yaptı. Bu farklı kesimden kadınlar nasıl bir araya geliyorlar, 
nasıl konuşuyorlar? Burada çok harika bir şey var, saha zaten bizim gibi 
herhalde bilmiyorum, akademisyenler için keşke onların konuşması lazım 
esas olarak, 2003’te Ankara’da tam burada bir CEDAW gölge rapor yazım 
toplantısı yapıldı ve Türkiye kadın hareketi, feminist hareket tarihindeki 
ilk en büyük buluşma bu, Türkiye’nin her ilinden kadın çağrıldı buraya ve 
birçok farklı kesimden kadın var. Örneği yapılmıştır, ama böylesi ilkti. Daha 
sonra yapılmıştır, ama çok çok önemli, şimdi orada toplantıda yer alan bir 
görüşmecim bana şöyle demişti: “Çok enteresan bir katılımdı. Bir tarafta 
daha çok tanıdığım Üniversiteli Kadınlar denilen örgüt gibi örgütlerden 
kadınlar vardı, bir yanda başörtülü grup vardı. Bayağı büyük bir masaydı. 
Karşıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen bir grup vardı. Salona 
baktım ve hapı yuttuk dedim” Yani “hapı yuttuk” demesi Türkiye’de 2003 
yılını düşündüğünüzde aslında zaten bu kadar farklı kesimin, yani bir sürü 
şeyin tartışılamadığı bir alanda bu kadınlar bir araya gelerek orada hem polis 
şiddeti tartışıyorlar. Mesela, işte gözaltında tutukluluk esasında tecavüz, 
işkence tartışıyorlar. Başörtülü kadınlar eğitim haklarıyla alakalı ihlalleri dile 
getiriyorlar. Aynı toplantıda gayet hani Kemalist milliyetçi diyebileceğimiz 
çok şey avukatlar var, daha sadece milliyetçi diyebileceğimiz kadın aktivistler 
var. Dolayısıyla böyle müthiş bir karşılaşma alanı, ama tabii ki aslında çok 
güzel bir rapor da çıkıyor. Tabii ne kadar giriyor, ne kadar girmiyor orası 
başka bir tartışma konusu, bütün bu tartışmalar ne kadar giriyor, ama 
müthiş bir karşılaşma alanı sunuyor. Fakat ben biraz değiştiğimde aslında 
bu saha çalışmasını yürüttüğümde başka bir şey daha keşfettim. Sadece bu 
işte benim odaklandığım etnik çatışma etrafındaki gerilimler değil, başka 
bir gerilim hattı daha olduğunu fark ettim. O da şu: Norm ve standartlarla 
yerel bilgi arasında gerilimdi. Yani bir rapor yazmak şöyle bir şey: Yerelden 
çıkan aktivistlerin gündelik olarak karşılaştıkları ve normların ya da izlenim 
mekanizmalarının formel beklentilerinin, formata dair dayatmalarının 
içine girmeyen, oradan taşan bilgiler tabii ki oluyor. Gölge rapor yazım 
süreçlerinde aktivistler sıklıkla olabildiğince fazla yerel bilgiyi ve sorunu 
toplamaya çalışıyorlar. En otantik tırnak içinde şeyi toplamaya çalışıyorlar, 
ama bir yandan da bütün bu bilgileri CEDAW’ın öngördüğü bir formata 
sokuşturmak aslında, sokuşturmaya çalışıyorlar ve böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. 
Yani ne girecek, ne giremeyecek? Tabii bununla şeyde kesişiyor bu esnada, 
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bu etnik çatışma ve politik kutuplaşma kadınlar arasında, özellikle yerel bilgi 
dediğimiz şeyin homojen olmadığını düşünürsek de bu çok anlamlı, yani 
Kürt illerinde Türkiye’nin batısından daha farklı şekilde işleyen ya da Kürt 
kadınlara yönelik olarak daha farklı olan sorunlar var, mekanizmalar var. 
Dolayısıyla esas mesele sadece yerel bilgiyi rapora uygun biçimde geçirebilmek 
sıkıntısı değil, bir de o yerelden gelen bilginin çoğulluğu ve farklılığı mese-
lesi, en basitinden şiddetin türleri farklı, ihlaller farklı şekilde uygulanıyor. 
Etnik kökenle cinsiyet kesişiyor ve batıdaki bir kadından farklı sonuçlar 
doğurabiliyor. Bu anlamda ben katkımın bu yerel bilginin çoğulluğunu 
konuşurken bölgeler arasındaki farklılıkların da altını çizmem olduğunu 
düşünüyorum. Yani bu yerel bilgi ve globalleşmiş ve herkesçe kabul edilen 
norm arasındaki gerilimle etnik gerilimi kesiştirerek bir analiz yapıyorum 
aslında ve Türk ve Kürt aktivistlerin bu üç eksenli dinamik etrafında nasıl 
ilişkilendiklerini inceliyorum. Dediğim gibi burada tezimin o ana kısmına 
daha fazla değinmeyeceğim, ama konuşmak isterseniz daha sonrasında ben 
de konuşmak isterim. Herkese teşekkür ederim.





53Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede 
Hapis Cezasına Alternatif Aramak

Prof. Dr. Elizabeth L. MACDOWELL
ABD Nevada Las Vegas Üniversitesi  

Boyd Hukuk Fakültesi Aile Hukuku Kliniği

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri)

Tamam. Tamam, sesim şimdi geliyor. Tünaydınlar. Arkadaşım Eylem’e 
bu paneli düzenlediği ve beni de panelin bir parçası olmak üzere davet ettiği 
için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve tabii ki, Barolar Birliği Bilimsel 
Komitesi’ne de, bu önemli paneli konferansın bir parçası olmak üzere seç-
tikleri be benim de burada olmama izin verdikleri için teşekkürler. Burada 
olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz yıllar boyunca, yapmakta olduğum 
araştırma nedeniyle Türkiye’de zaman geçirme fırsatını yakaladığım için de 
oldukça şanslıyım. Bu araştırma kapsamında benimle işleri, deneyimleri ve 
duyguları hakkında görüşmeye zaman ayıran birçok aktivist oldu. Onlara 
da buradaki deneyimimin önemli bir parçası oldukları için teşekkür etmek 
istiyorum. Araştırmamın büyük bir bölümü Eylül 2017’yi müteakip 10 
ay içerisinde gerçekleşti; yani, olağanüstü hal boyunca. 2019 yazında, altı 
aylığına yine Türkiye’ye geldim. Bu ziyaretimin amacı izleme araştırması 
yapmaktı ve ilk 10 ayımda görüştüğüm kişilerle iletişimde kaldım. Tabi 
yine belirtmek isterim ki, araştırmamın büyük bir kısmı, yakın politika 
tarihi için büyük önem taşıyan olağanüstü hal süresince gerçekleşti. Ve 
doğal olarak, bunun, buradayken topladığım bilgiler ve veriler üzerindeki 
etkilerini görmek mümkün. Az sonra izlediğim metodoloji hakkında daha 
detaylı konuşacağım, ama öncesinde şunu belirtmek isterim ki: bugün bu 
panel kapsamında burada gerçekleştireceğim sunumda yer alan analizler pek 
fazla politik bağlama dair olmayacak. Peki… Tabi, sorularınızı alırken bunu 
tartışmaya da açığım. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan diğer çalışmalar, 
araştırmanın daha çok o cephesine odaklanacak. Kısacası, araştırmamdan 
genel hatlarıyla bahsedeceğim.

Birkaç tanımla başlayıp, sonrasında da benim geldiğim yer olan Amerikan 
konteksinden bahsetmek istiyorum. Çünkü, Türkiye dışından geldiğim 
açık ve kısa sayılabilecek bir süre zarfında, Türkçe bilmeden bir araştırma 
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yapmam gerekiyordu. Dolayısıyla bunlar karmaşık sorular. Bunun farkında 
olduğumu bilmenizi ve azıcık bunlar hakkında da konuşmayı istiyorum. Tabi 
bu noktada, Anadolu Üniversitesi’nden ve ülkenin çeşitli yerlerindeki okul-
lardan olan tercümanlarıma da, görüştüğüm kişiler İngilizce konuşmazken, 
bana tercüme konusunda yardımcı olarak bu araştırmanın gerçekleşmesini 
mümkün kıldıkları için çok teşekkür etmem gerek.

Öyleyse, tanımlarla başlayalım. Tanımlar. Kadın hareketi ve feminizm 
arasındaki farktan başlamak istiyorum. Sanırım elimde feminizmle ilgili 
birkaç farklı tanım var. Kadın hareketi, en kısa şekiliyle: “kadın olarak 
organize olan kadınlar” şeklinde tanımlanıyor. Yani, diğer olası kimlikler 
veya kadınların dahil olduğu birlikler olmaksızın, sadece “kadınlar” olarak 
bir araya gelen ayrı bir birlik söz konusu. Feminizm ise, daha politik ve açık 
bir şekilde tanımlamak gerekirse: erkek üstünlüğünü eleştiren ve bunun 
değişmesi üzere ortaya çıkmış bir kavramdır. Buradaki amaç ise, eşitliğin 
olmadığı, ataerkil ortamı değiştirmenin mümkün olduğuna inanmaktır. 
Feminist eleştiri, gücün ve eşitsizliğin analizini içerir ve feminizmi kadın 
hareketlerinin içinde görür. Fakat sadece bu harekete özgü değildir. Beyaz 
ırktan olmayan veya LGBT+ mensubu olan kadınlar tarafından yapılan 
feminist eleştiriler, sosyal statü, kimlik ve güce dair diğer boyutlar gibi diğer 
kategorilerin yanı sıra, beyazların üstünlüğünü ve heteronormatifliği de içerir. 
Peki ya Amerikan kontekstinde durum nasıl? Türkiye’deki bir Amerikan 
feminist olarak ben, eski bir Amerikan filminden bir sahne gibi, eğer ara-
nızda hatırlayanlar varsa… Neyse. Ben özellikle, faaliyetlerini hala sürdüren 
Amerikalı yasal bir aktivist olan Kimberlé CRENSHAW tarafından ortaya 
atılan bir kavram olan kesişimselliğin rolünden de bahsetmek istiyorum.

Kesişimsellik aslında Amerika, Boston’da aktif bir siyahi feminist lezbiyen 
sosyalist örgütüydü olan Combahee River Collective tarafından bunun da 
öncesinde kullanılan bir kavramdı. Bu örgüt, 1974’den bu yana bir araya 
geliyor, ve 1977 senesinde çapraz zulüm sistemlerinden bahseden bir ifade 
yayınladılar. Bu ifadeyi, daha sonraları CRENSHAW tarafından ortaya atılan 
“kesişimsellik” kavramının atası saymak mümkün. Peki ya bu “kesişimsellik” 
de nesi? Az önce de dediğimiz gibi, kadın hareketi, sadece kadın olarak 
tanımlanmayı tercih eden kadınların eyleme geçmek amacıyla bir araya gel-
mesi. Diğer tüm kimliklerden sıyrılıp, sadece “kadın” olarak tanımlanmayı 
tercih ediyorlar. Fakat beyaz ırka ait olmayan ve lezbiyen olan kadınlar buna 
karşı geliyorlar. Çünkü sadece “kadın” kimlikleriyle öne çıkarken, bu diğer 
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kimliklerini geride bırakmak istemiyorlar. Çünkü bu özelliklerinin, kadın-
lar olarak kendilerine eşsiz deneyimler sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla, 
içinde oldukları mücadeleyi, ırksal, cinsel, heteroseksüel ve toplumsal bir 
mücadele olarak tanımlıyorlar. Ve bu zulüm ve baskının tüm boyutlarını ele 
alan entegre bir analiz yapıyorlar. Ki bu analiz, seneler sonrasında, 80’lerde 
CRENSHAW tarafından daha da detaylandırılıyor. Ve bu açık şekilde, belki 
de pek de açık olmayan bir şekilde, feminist kuramlaştırmanın, analiz ve 
uygulamalarının hala süregelen bir alanı.

Süregelen bulgular, özellikle de üçüncü dalga ve ötesi feministlerin 
gözünde, devlerin ve onun ceza mercilerinin durumu görmezden geldi-
ğini gösteriyor. Ben buna hapis veya hapislikle ilgili durum adını verdim. 
Hapisliğin son bulması yanlısı ve polis şiddetine karşı olanlar arasında 
koalisyon politikası olduğunu bile söyleyemem. Bu hareketler, feminist 
aktivistlerin ceza hukukunu kullanmaya ve kadınlara ve diğer azınlıklara 
karşı gerçekleşen şiddetin hapisle cezalandırılmasına alternatif arıyor olması 
ve diğer sosyal sorunlara aradıkları çözümler noktalarında birbirleriyle 
birleşiyorlar. Amerika’daki toplu hapis sorunundan haberdar olabilirsiniz. 
Benim ülkemde, nüfusa oranını dikkate alacak olursanız, dünyadaki diğer 
tüm ülkelerde olduğundan daha fazla insan hapse mahkum ediliyor. Bu, 
yaptığım bu analizin gelişimi adına oldukça önemli bir nokta. Tabi süregelen 
etnik, ırksal ve diğer azınlıklarca yaşanan polis şiddeti deneyimleri için de 
oldukça önemli. Türk feminizmi gözlemcisi olarak benim taşıdığım bakış 
açısını da oldukça güzel özetliyor. Ders verdiğim klinikteki öğrencilerime 
dönem başında gösterdiğim şu slaytı sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. 
Burada, kesişimselliği, klinikte bir çalışma teorisi olarak nasıl kullanacağı-
mıza odaklanıyoruz. Bu slaytta, takma adlar kullanarak iki müşterimizden 
bahsediliyor. Bunlar, onların gerçek isimleri değil. Her ikisinden de kurban 
ve şiddete uğrayan kişiler olarak bahsediliyor. Sadece kendi partnerlerinden 
veya toplumun üyelerinden değil, devlet ve ayrımcı bir takım yapılar tara-
fından gördükleri farklı şiddet türlerine değiniliyor. Cinsiyetlerarası analize 
dair bu yaklaşım, hem bir avukat hem de bir bilim insanı olarak yaptığım 
çalışmalar için büyük önem taşıyor.

Peki, Türkiye’ye geldiğim zamanki araştırma sorularım nelerdi? Açık bir 
şekilde konuşmam gerekirse, feministlerin bireysel aktivist ve temsilcileri 
olduğu kadar örgütsel temsilcileri nasıl tanımladıklarını anlamaya çalı-
şıyordum. Cinsel şiddet, bu soruna dair gerçekleştirdikleri tartışmaların 
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içerisinde nasıl tanımlanıyordu? Adaletin sağlanmasının önünde engel olarak 
gördükleri şeyler nelerdi? Cinsel şiddetin ortadan kaldırılması için yaptıkları 
çalışmaların önündeki engeller nelerdi? Değişime dair öngörüleri nelerdi? 
Ve… Kısacası, ne gibi metotlar, gereçler ve stratejiler kullanıyorlardı? Gele-
ceği nasıl görüyorlardı? Ve olağanüstü hal süresince burada olduğum için, 
bunun o zaman zarfında olan bitenle de oldukça alakası vardı. Bu durum, 
verilen yanıtları büyük ölçüde etkiliyordu. Benim ve Eylem’in çalışmalarımız 
arasındaki bağlantıları da görebilirsiniz. Çok farklı ilerlemiş ve farklı analiz 
yöntemleri benimsemiş olmamıza rağmen, çakışan birçok nokta olduğunu 
ve birçok aynı soruyu sorduğumuzu görebilirsiniz.

Ek olarak, benim mahkemelere dair geçmiş etnografik çalışmam, her ne 
kadar mahkemeler hakkındaki odak noktası farklı olsa da, yani odak noktası 
hakimler değil de diğer mahkeme çalışanları olsa da… Bu çalışmada da 
öncelikli veri kaynağım, yapmış olduğum görüşmelerdi–az önce de, görüş-
tüğüm bu yüce gönüllü kişilerden bahsetmiştim–çoğu yarı yapılandırılmış 
ve derinlemesine görüşmelerdi. Fakat ayrıca, genellikle bir örgütten birkaç 
kişi bu görüşmeler için bir araya geldiğinden bunları, benimle grupları 
hakkında konuşmak üzere oraya gelen kişilerin farklılıklarını ve görüş bir-
liklerini görebileceğimiz odak grup çalışmaları olarak da değerlendirebiliriz. 
Oldukça fazla miktarda basın araştırması da yaptım. Bu araştırmaların 
arasında doğal olarak Türkiye’ye gelmeden önce yaptığım araştırmalar da 
vardı. Sosyal medyaya odaklandım fakat geleneksel medyayı da kullandım. 
Ve bu şekilde, buraya geldiğimde kimlerle görüşeceğimi belirledim. Basına 
konuşan, basın tarafından adı anılan ve makalelerde yer alan kişileri arıyor-
dum. Diğer araştırmacılar kimlerle görüşüyordu? Bu kişilerden yola çıkarak, 
kartopu yöntemi aracılığıyla görüşeceğim diğer aktivistlere ulaştım.

Alana dair kaynaklara, broşürlere, ve bazen de kitaplara başvurdum. 
Görüştüğüm kişiler de bana sıklıkla kaynak temin ediyordu. Türkiye’deki 
ilk on ayımda, 45 civarı görüşme ve odak grup çalışması yaptım. Sonraki 
gelişimde de, ilk seferimde görüştüğüm kişilerin birçoğu ile takip görüşme-
lerim oldu. Peki bu kişiler kimdi? Eylem yapmanın dışında… Az önce de 
belirttiğim üzere, feministler ilk olarak aktivistleri ve örgütleri tanımladılar. 
Fakat daha fazla içerik elde etmek istiyordum. Bu nedenle kadın hareketinin 
dışında kalan insan hakları savunucularıyla ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nda çalışan bazı devlet memurlarıyla da konuştum. Her ne kadar 
bu kişiler benim ana araştırma grubumun dışında kalıyor olsalar da, bana 
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sağlam bir içerik sağladılar. Ve şunu da belirtmek isterim ki, her ne kadar 
“görüştüğüm kişiler” ve “söz konusu kişi” gibi tanımlar kullanmış olsam 
da–ki bu gibi tanımları kullanmaktan genellikle kaçınırım–araştırmamda 
feminist bir yaklaşım kullandım, kendimi feminist hedeflere ve metodolo-
jilere bağlı bir kişi olarak tanıttım. Çünkü ben feminist bir avukat, bilim 
insanı ve aktivistim.

Açık sorular kullanmaya ve temellendirme metodolojisi ile ilerlemeye 
çalıştım. Bunların özel olarak feminist unsurlar olduğunu ve görüşmelerde 
neyin ortaya çıkıp çıkmadığını anlamak ve öğrenmek adına konulmuş 
feminist hedeflerle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar, az 
önce sizlerle paylaştığım üzere bir bakış açım olsa da; araştırmamın, verile-
rimin ve bulgularımın, görüşmelerin bizzat kendilerinden ortaya çıkmasını 
istedim. Sempozyumlarda ve yürüyüşlerde tanıştığım kişilerle dayanışma 
içerisinde oldum. “Yürüyüş” Türkiye’de kullanılan bir kavram. Amerika’da 
biz bunlara gösteri veya toplu yürüyüş (“march” ve “walk” arasındaki farkı 
vurguluyor) diyoruz. Ve ben araştırmayla arama mesafe koymak istemedim. 
Bu nedenle, görüşmeleri akademisyenler, aktivistler ve avukatlarla yaptım; 
sadece avukatlarla değil. Ve yine bu nedenle, ideolojik olarak, odak noktam 
feministler, yani feminist olarak tanımlanan bireyler oldu. Bu araştırmayı 
gerçekleştirmiş olmak, beni şu soruya geri götürdü: “Feminist (yasal) akti-
vizm nedir?” “Yasal” kelimesini parantez içine aldım, çünkü avukatlaran çok 
bireylerle görüştüm–avukatların yanı sıra bireylerle de görüştüm. Bunun 
bir nedeni de, avukatların birçok farklı aktiviteye dahil olmalarıydı. Avukat 
olmayan kişilerle, avukat olmayan fakat hukukla ilgili aktivitelerle ilgilenen 
savunucularla da görüştüm. Örneğin, cinsel şiddete maruz kalan kişilerle 
dayanışma içerisinde olan; ve bireylere ve toplumun üyelerine sahip olduk-
ları hakları öğreten kişiler gibi. Avukatlarla feminist aktivistlerin, feminist 
avukatlarla diğer feminist aktivistlerin benzeştiği birçok nokta vardı. Size 
az sonra göstereceğim bu slayt.. Ah, bunu görmediniz, üzgünüm. Tamam, 
işte burada. O öğrencilerime gösterdiğim slayttı. Araştırma soruları.

Peki, o halde, feminist yasal aktivizm nedir? Görüştüğüm kişiler, hukukla 
alakalı birçok farklı aktiviteyle ve aktivizmin diğer türleriyle ilgilenen birey-
lerdi. Bu açık gruplar içerisinde, sadece feminist aktivizmle ilgilenen kişiler 
olarak değil, eylem organize eden ve kişileri harekete geçiren, ve öte yandan 
diğer pek çok sosyal hareket grubuyla beraber hareket eden kişiler olarak 
görülebilirler; dayanışma ve ağ kurma, veri toplama ve raporlama, kurumsal 
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reform ve kurum geliştirme gibi. Ve bunlar münferit aktiviteler. Her ne 
kadar birbirleriyle bağlantılı görünseler de. Yani, örneğin, toplumu bilgilen-
dirmekle ilgilenen feminist avukatlar; özellikle yasal haklarla ve yasal temsil 
sağlamakla ilgilenen, ve adli davalarda dayanışan kadınlar, aynı zamanda 
kadın hareketi dahilinde organize olmakla ve kişileri harekete geçirmekle 
ilgililer. Bu dayanışma aktivitelerine, yasal destek sağlamayı ve yasal hakları 
konusunda insanları bilgilendirmeyi de dahil edebiliriz. Bunlar, kadınlara 
bir harekete dahil olma konusunda ve bu alanda harekete geçme noktasında 
ilham vermenin yolları. Bunlar aynı zamanda birbirinden ayrı tutulamaya-
cak kategoriler ve aktivitelerdir. Aksine birbirleri için büyük önem taşırlar. 
Feminist gazetecilerin, avukatların veri kullanımı, kurumsal reform ve kurum 
geliştirme için büyük önem taşır. Örneğin, gölge raporlar. Bir diğer feminist 
eleştiri de, hükümetin veri toplamadaki sorumluluğunu yerine getirmediği 
yönündedir. Veri toplama, gördüğüm kadarıyla feminist aktivistlerin en 
önemli aktivitelerinden biri. Ve tabii ki o verilerin kullanımı da. Bunun tek 
nedeni, aslında hükümetin yerine getirmesi gereken sorumluluğu onların 
hükümetin yerine gerçekleştiriyor olmaları değil, aynı zamanda bunun cinsel 
şiddet hakkındaki bulguları, birçok cephede, feminist terimler aracılığıyla 
şekillendirmelerine dair bir fırsat sunuyor olması. Ayrıca, daha önce de 
belirttiğim üzere, araştırmamdaki avukat olmayan kişilerin, sadece feminist 
gazetecilerle sınırlı olmamak üzere, her biri, mahkemelerin dışında ve hatta 
diğer yerel ve uluslararası mahkemelerin dışında vuku bulan bu aktivitelerin 
birçoğu ile ilgilenen kişilerdi. Yasal aktivizmin, yasal toplantıların ve mah-
keme salonunun hem içinde hem de dışında gerçekleşebildiğini görüyoruz. 
Ve de avukat olmayan kişilerin aktivitelerini de içerebildiğini. Bunu söylerken 
araştırmam esnasında aldığım yanıtlara, yani bu bilgilendirici konuşmayı 
oluşturan araştırmadan aldığım yanıtlara dayanıyorum.

Peki, kısaca söz etmek gerekirse, araştırmama göre, feminist bakış açısıyla 
cinsel şiddet nedir? 2008’de, -umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur- Sultan 
KOŞAR ve Funda ÖNBAŞI, Türk kadın haketinin, değişimi gerçekleştirmeye 
yetecek ortak feminist bakış açısından veye söylemden yoksun olduğunu 
yazdılar. Kadın hareketlerinde, azınlıkların deneyimlerindense çoğunluğun 
bakış açılarına dayanma konusunda bir eğilim olduğunu belirttiler. Ancak, 
bunun on yıl kadar sonrasında, olağanüstü hal zamanında Türkiye’de ger-
çekleştirdiğim araştırmada, feministlerin cinsel şiddet sorunu konusunda 
gözle görülür biçimde tutarlı bir takım anlayışlara sahip olduklarını gördüm. 
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Bu tabii ki farklı kişiler ve farklı örgütlerce, farklı biçimlerde ifade ediliyor 
olabilir. Bu çalışma da başlı başına ayrı bir hikaye–buna az sonra geleceğim.

“Cinsel şiddet” kavramının tanımı ve bu sorunun anlaşılması açısından, 
bu analize mahsus ve oldukça tutarlı bulduğum şey: ataerkillik oldu. Ki ata-
erkillik, farklılık gösteren bu bakış açıları için bir tehdit oluşturmakla beraber, 
analizin tek temeli de değildi. Ve ayrıca, cinsel şiddet hakkında görüştüğüm 
feminist aktivistler tarafından verilen ifadeler, insan hakları çerçevesine de 
oturuyordu. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi’nde. Bu sözleşmede, cinsel 
şiddet, bireyin cinsiyeti nedeniyle, özellikle kadınlara karşı, cinsiyet ifadeleri 
ve cinsel kimlikleri sebebiyle işlenen bir suç olarak görülüyor.

Bu nedenle, LGBT bireyleri de sözleşmeye ve bu harekete dahil ediyor. 
Fakat birçok boyutuyla da, bunun hem toplumsal hem de özel olduğunu 
görüyoruz. Benimle bu oturumu paylaşan diğer panelistler de, meslektaşla-
rım da bundan söz ediyorlar–yani, bunun ayrımcılığın ve eşitsizliğin diğer 
boyutlarıyla alakalı olduğundan. Bunu başlı başına ele alamayız, çünkü 
bunun militarizm ve milliyetçilikle de alakası var. Ataerkilliğin tartışabile-
ceğimiz diğer boyutları da var, veya bunları farklı gözle de analiz edebiliriz. 
Bunu eylem durumu veya eylemsizlikle ilişkilendirmek de mümkün. Ben 
bunu yükümlülüklerine direnme olarak karakterize ediyorum. Özellikle 
de uluslararası hukuk ve Türk Anayasa Hukuku altında. Ve tabii ki bir de 
coğrafya ve kültürel normlarla–yani bu kültürel normlarla alakalı sosyolojik 
bir durum. Bu noktada coğrafyayı ekledim çünkü kırsallığın cinsel şiddete 
eğilim göstermeyle ilişkisi büyüktür. Ve tabi, Türkiye’nin savaşa tanıklık 
etmiş, etmekte olan veya yakın zamanda başka türlü bir askeri eyleme maruz 
kalan kısımları.

Dolayısıyla, az önce kesişimsellikle alakalı bahsettiklerime benzer, geniş 
bir feminist gündem olasılığı olduğunu söylemek mümkün. Tumturaklı 
mücadeleye dayanan cinsel şiddete sorununa dair, oldukça etkileyici derecede 
karmaşık ve paylaşılan bir anlayış söz konusu–ki bu aktivistler ve aktivistle-
rin eylemleri için de ortak bir konu. Özellikle, feministlerin cinsel şiddete 
bakışlarının dizgesel olduğunu söylemek mümkün; kültürel normlarla 
alakalı, ve kendisi de bir kültürel norm halini almakta.

İnsanların kadınlara aşırı şiddet göstermelerini kanıksamaya başlayan 
kişiler var ve bu toplum-birey bağlantısı hükümetin cinsel şiddete bakışıyla 
zıtlık içerisinde. Şiddetin suçu işleyen bireylerle, kendisine şiddet uygulanan 
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kadın arasında olduğu, ve patolojik bir durum olduğu veya dış güçlerin 
etkilerinden kaynaklandığı düşünülüyor; ve tabii ki bir de devletin verdiği 
diğer mesajlarla kastettiği: kadınların geleneksel normların dışına çıkmasın-
dan. Bu tumturaklı mücadele aynı zamanda bugün burada da duyduğumuz 
birçok diğer aktiviteyi de açıklıyor. Örneğin, mahkeme salonlarındaki 
feminist yasal aktivizmi–yani kadınlara karşı işlenen şiddetin toplumsal 
doğası ve onun yapısal boyutları hakkında farklı bakış açılarını ortaya koyan 
aktivizmi. Görüşmeler... (Bir dakikam kaldı, toparlıyorum) Araştırmada 
gözüme çarpan bir takım anlaşmazlıklar da oldu; her ne kadar konuştuğum 
kişiler, şiddeti nasıl algıladıklarına dair ortak bir anlayışa sahip olsalar da, 
bazı hiddetli aktivistlerin, diğer insan hakları savunucularıyla daha fazla 
dayanışma, koalisyon gerçekleştirilmesi gerektiğine dair endişeler taşıdığını 
da gördüm. Ve bu dayanışmanın istikrarsız olduğunu düşündüklerini de.

Bilhassa, kadınlara karşı işlenen şiddet ve cinsel şiddetin diğer türlerine 
dair konular bir şekilde cezaya odaklanıyor–kadın hareketinde ve feministler 
arasında ve feministlerin yaptıkları çalışmalarda durum bu. Bazıları içinse, 
bu şiddetin karmaşık sosyal doğasına ilişkin politik anlayış ve devletin suçun 
faili olarak rolü açısından tutarsızlık teşkil ediyor, ki bu Türkiye’ye özgü bir 
durum değil. Bu Amerika’da ve aslında dünyanın birçok yerinde de böyle. 
Bunun gerilimin ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Ve Türk feminist 
hareketinin muhteşem bir dayanıklılık sergiliyor olmasına rağmen, bunun 
aynı zamanda büyük bir duygusal yük oluşturduğuna inanıyorum. Özel-
likle, benim burada geçirdiğim süre zarfında, ve tabi olağanüstü hal resmi 
olarak son bulduktan sonra da. Bu gelecekte üzerinde daha fazla konuşmayı 
düşündüğüm bir şey.

İleriye doğru atılabilecek adımlar hakkında olan bu slayt için pek vaktim 
kalmadı. Ancak şu rapora dikkat çekmek istiyorum, ve bu raporu analiz 
edebileceğimiz onlarca farklı yöntem var. Ama bugünlük ben, 2018 tarihli, 
Amerika ve özellikle güneydekiler olmak üzere bazı Afrika ülkeleri gibi oto-
riter rejimin giderek güçlendiği ülkelerden gelen feminist aktivistlerle yapıl-
mış görüşmeleri içeren bu rapora dikkat çekmek istiyorum. Kadınların bu 
görüşmelerde, otoriter rejimin yükselişi esnasında önemini vurguladıkları iki 
önemli şey şuydu: Birincisi, hareketin anlamı ve hedefleri konusundaki yoğun 
iç tartışmalar; ikincisiyse, diğer ilerici hareketlerle dayanışmayı artırarak birlik 
oluşturmayı ve hareketi güçlendirmeyi işaret ediyordu. Böylelikle karşımıza 
çıkabilecek zorlukları olduğu kadar, aynı zamanda otoriter rejimlerin veya 
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rejim oluşturmanın sunduğu imkanları da görebiliriz. Bunlar bir ölçüde, 
onların varlıklarını tehdit ettiği kadar, hareketlerin gelişimi ve hareketleri 
derinleştirme adına katalizör görevi de görebilir. Şimdi sizi “Türkiye’deki ve 
uluslararası arenadaki feminist aktivizm için sunulabilecek öneriler neler-
dir?” sorusuyla baş başa bırakıyorum. Ve size bir cevabım da yok. Cinsel 
şiddete karşı sorumluluk alıp alamayacağımıza dair net bir cevap olduğunu 
düşünmüyorum. Yerel ve uluslararası tarafsızlık, adalet, eşitlik ve duyarlılık 
hakkında koyulacak hedeflerde karşıtlığı engellemenin de pek net bir yolu 
olduğunu sanmıyorum. Ama bence, bu sorular feminist mücadelenin tam 
da kalbinde yer alan sorular. Dolayısıyla, sizi bunlarla baş başa bırakıyorum. 
Ve bana tanınan süreyi aşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim.

(2). Konuşma Metni (İngilizce):

Okay, it’s… Okay, I’m loud now. Good afternoon. I want to express 
my thanks to Eylem, my friend for organizing this panel and inviting me 
to be a part of it and also to the Bar Association Scientific Committee for 
selecting this important panel to be a part of the conference and allowing 
me to participate. I’m so happy to be here. And I’ve been lucky to spend 
time in Turkey over the past several years conducting research and speak-
ing with many activists who were so generous in giving their time to me 
to talk about their work, their experiences, their feelings. And so, I thank 
them as well for being essential to my experience here. The main part of 
my research was conducted over 10 months, beginning in September of 
2017. So, it was conducted largely during the state of emergency. I also 
came back in the summer of 2019 for six weeks to do a follow up research 
and stayed in touch with many of the people I had interviewed during my 
first 10 months here. But again, most of that research was conducted during 
a very important time in recent political history. And naturally, it affects 
the information and data I gathered while I was here. And I’m going to 
talk a little bit more about my methodology in a moment, but I want to 
mention that and also that my analysis that I’m going to present today for 
our purposes of this panel isn’t going to focus on that political context very 
much, so... But I’m open to discussing it in questions. Then other works 
that are coming out of this research will focus more on that aspect of the 
research. So I’m going to talk about my research a little bit more in general, 
but I wanted to, in a moment, in more general terms.
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Let’s see where I am. Alright, it’s not going quite as planned. (So I’m using, 
I have to figure out how to use this clicker. Sorry about that.) Uhm, I have 
to go backwards. This is backwards. OK, so you’re getting some spoilers 
maybe. Am I going backwards? Yes, okay. Sorry about that.

So I wanted to start with some definitions and then talk a little bit about 
the American context that I’m coming from. Because obviously I’m coming 
from outside of Turkey and exploring in a relatively short period of time 
and without speaking Turkish, these really complex questions. So I want to 
acknowledge that and also talk a little bit. And so I also, by the way, should 
always thank my interpreters who were students from Anadolu University 
and also other schools across the country who made this research possible 
when my interviewees didn’t speak English.

So, definitions. Do I just press and it moves, oh, I’m going back, I’m sorry, 
I’ve never had so much trouble. So it’s jet lag. Uhm, okay. So, definitions. I 
want to distinguish between the women’s movement and feminism, and I 
think we’ve had a couple of different definitions of feminism. So, the women’s 
movement has been defined as women organizing as women, essentially. So 
a distinct constituency that is formed instead of other potential identities 
or constituencies that women are a part of, and so a choice to organize as 
women. And feminism has been defined, I would say more politically in 
a more pointed way as a critique of male supremacy, formed and offered 
in light of the will to change it, and so naturally, having to believe that it 
is possible to change the situation that women find themselves within an 
unequal and patriarchal system. So intrinsic to a feminist critique is an 
analysis of power and inequality, and feminism is found within women’s 
movements. But it’s not exclusive to those movements. And in particular, 
feminist critiques by women of color and LGBT plus people have included 
white supremacy and heteronormativity, among other categories of social 
status and identity, and other aspects of power. So what about the US con-
text or, as I noted, an American feminist in Turkey, which is a play on an 
old American film, if any of you catch that. But, uhm... And in particular, 
I want to note the role of intersectional theory, which was a term that was 
coined by a feminist legal activist in the US, named Kimberlé Crenshaw, 
who’s still quite active.

But that idea of intersectionality had been expressed earlier in the US 
context by the Combahee River Collective, which issued a statement, was 
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a group of women, African-American, lesbian women, who’d been meeting 
since 1974 and in 1977 issued a statement that talked about systems of 
interlocking oppression. And was a predecessor to Crenshaw’s concept of 
intersectionality. So what is this? It’s a concept that when, you know, as we 
said, the women’s movement is women choosing to identify as women for the 
purpose of movement action. And they’re choosing among other identities. 
Uhm… Women of color and lesbian women pushed back on this concept 
because they argued “We don’t leave our other identities behind and these 
create unique experiences for us as women”. And so they defined the struggle 
as against racial, sexual, heterosexual and class oppression. And they sought 
to develop an integrated analysis of that oppression, which Crenshaw then 
furthered later in the 80s. And this is obviously, or maybe not obviously, 
but it is an ongoing area of feminist theorizing, analysis and praxis.

So, in its ongoing manifestations, and particularly among third wave 
and beyond feminists, this includes a rejection of the state and its punitive 
functions, or what I’ve called the carceral state. And so there are, they are, I 
wouldn’t even say that there’s a coalition politics among prison abolitionists 
and those working against police violence. But these movements are also 
one in the same that feminist activists are calling for alternatives to using 
punishment laws and an incarceration to address violence against women 
and other minorities, and to address other social problems. And in the US 
context, you may be familiar with the problem of mass incarceration. In 
my country, we incarcerate more people than when you take the percent-
age of population into account, we incarcerate more people than any other 
country in the world. So, this is an important context for the development 
of this analysis, as well as the ongoing experience of ethnic and racial and 
other minorities of police violence. So, this definitely forms the framework 
that I come with, as an observer of Turkish feminisms.

And I just briefly share this is a slide I show my students at the begin-
ning of the semester in a clinic that I teach, where we focus on how we use 
intersectionality as a working theory in the clinic. And in this slide, it talks 
about two of our clients using pseudonyms. These aren’t their real names. 
And talking about them as both victims and perpetrators of violence and 
subject to differing forms of violence, not only from intimate partners 
or community members, but also the state, and from structural forms of 
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discrimination. So, this approach to intersexual analysis has been important 
to my work as a lawyer, as well as a scholar.

So, what were my research questions when I came to Turkey? I had, 
speaking very broadly, I was looking to see how feminist identified activists 
and representatives of as individuals, but also representatives of organiza-
tions. How was gender based violence defined in their discussions of the 
problem? And what did they see as the barriers to justice and to their work 
in eliminating gender based violence? And also what were their visions for 
change? And... So what methods, tools and strategies did they use? And 
how did they visualize the future? And because I was there during the state 
of emergency, obviously this had a lot to do with what was going on at the 
time, and that affected responses a great deal. You can also see the connec-
tion between mine and Eylem’s work. There’s a great overlap between how 
we proceed differently and we use some different analysis, but we’ve had 
many of the same questions.

And in addition, my prior ethnographic study was, of courts, although 
with a different focus within courts, not judges in particular, but other help-
ing staff in courts. My primary sources of data were interviews–I mentioned 
my generous interviewees, which were semi-structured and in-depth for 
the most part. But in addition, because I often, a number of people came 
together from an organization for an interview, I would reconceptualize it 
as a focus group interview to try to see differences and consensus among the 
people who would come to talk to me about the group’s work. I also did a lot 
of media research, and naturally this included research I conducted before 
coming to Turkey. And I focused on social media, but also used traditional 
media. And indeed, that was how I began identifying who I would talk to. 
I looked for individuals who were speaking on the media, referred to in the 
media, as well as in articles. So, who had other researchers interviewed? And 
then from there I used a snowball method primarily to meet other activists. 
I also collected and studied field materials, brochures, sometimes books.

My interview subjects would often give me materials. And I would say 
that, oh, I’ll add that I conducted about 45 interviews and focus groups 
during that first 10 months and then repeat follow up interviews with many 
of the initial interviewees. And who were they? So, in addition to acting… 
So, primarily feminists identified activists and organizations, as I said. But 
I also wanted to get more context. So I talked to human rights activists 
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outside of the women’s movement, I spoke to some government officials 
from the Ministry of Family and Social Policy and others who weren’t my 
primary research group, but again gave me greater context. And I want to 
add that although I’ve used the term interviewees and even subjects–which 
I normally avoid that term–I used a feminist approach to my research, in 
that I identified myself as in solidarity with feminist goals and methodolo-
gies because I’m a feminist lawyer and scholar and activist. And I tried to, I 
went in with broad questions and used a grounded methodology, which is 
an exclusively feminist, but I think is very much compatible with feminist 
goals of understanding and learning in order to see what emerged from the 
interviews and not, and trying to–although I have a perspective, obviously, 
that I shared with you–to allow the research to... And my data and my find-
ings, to emerge from the interviews themselves. I also worked in solidarity 
with people I met in symposia in my walks. This is the term in Turkish–we 
would call them demonstrations or marches in the US. And so I was not 
trying to hold myself apart from the research. So these interviews were with 
academics, activists and lawyers, not exclusively lawyers. And ideologically 
again, the focus was on feminists, feminist identified individuals. So, having 
conducted that research, turning back to the question of “What is femi-
nist (legal) activism?” Legal is in parentheses, because I interviewed more 
individuals than lawyers–in addition to lawyers. But also because of the 
fact that lawyers were involved in a variety of activities. And nonlawyers, 
nonlawyer advocates also engaged in activities associated with law. For 
example, providing solidarity with victims of gender based violence and in 
teaching individuals, community members about their rights. So there was 
a real overlap between lawyers and other feminist activists, feminist lawyers 
and other feminist activists. So this slide that I will show you in a moment... 
Oh, you didn’t see this. I’m so sorry. Okay, there you go. That was the slide 
I show my students. Research questions.

Okay, so what is feminist legal activism? So the individuals I talked to 
engaged in a great variety of activities related to law and other forms of 
activism. But they can be understood within these broad groups that are 
not exclusive to feminist activism, but are shared by other social move-
ment groups, including organizing and mobilizing activities, solidarity 
and networking, data collection and reporting, and institutional reform 
and institution building. And these are discrete activities. Either they’re 
related to one another. So, for example, feminist lawyers are engaged, that 
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are engaged in educating the public, especially women, about legal rights 
and in providing legal representation and solidarity in legal cases, are also 
engaged in organizing and mobilizing within the women’s movement. 
Including through these solidarity activities, as I would call them, in provid-
ing legal assistance, in providing education about legal rights. This is a way 
that women may become inspired to join the movement, and to become 
mobilized within that movement. And so these aren’t exclusive categories 
or activities, but are really important to one another. And the use of data 
collection by feminist journalists, by lawyers is critical to institutional reform 
and institution building. Including in shadow reports, for example. The 
one feminist critique is that the government has not fulfilled its duty to 
collect data. And data collection, I saw as an extremely important activity 
of feminist activists and the use of it. Not only because they were fulfilling 
a role that the government should perform, but that this actually created 
an opportunity to frame findings about gender based violence in feminist 
terms on a variety of fronts. Additionally, as I mentioned, nonlawyers in 
my research, including, but by no means limited to feminist journalists, are 
also engaged in most of these activities, and many of which occur outside 
of courts or even other domestic and international tribunals. So we can see 
that legal activism takes place inside and outside of the courtroom, and 
other legal forums, and it includes activities by nonlawyers. And so I’m 
drawing on their responses from my research, from the research behind 
this informing talk, as well.

So briefly, what is gender based violence from a feminist perspective 
according to my research? In 2008 -and I hope I don’t mispronounce- Sultan 
KOŞAR and Funda ÖNBAŞI wrote that Turkish women’s movement lacked 
a shared feminist understanding or discourse that’s needed to effectuate 
change, and guard against problems in women’s movements like relying on 
majority perspectives instead of minority experiences. But in my research 
during the state of emergency in Turkey some years later, 10 years later, 
I found remarkably consistent feminist understandings of the problem 
of gender based violence. Now, this might be emphasized differently by 
different activists and different organizations. And the work is a different 
story–so I’ll come to that in a moment.

But in terms of the definition of “gender based violence” and under-
standing of the problem, I found it was quite consistent and common to 
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this analysis, was patriarchy–which was a common thread among these 
differing perspectives, but not the only basis for analysis. And in addition, 
the expressions about gender based violence by the feminist activists I inter-
viewed, was also reflected to human rights frames, especially in the Istanbul 
Convention. In that gender based violence was understood as something, as 
violence perpetrated, because of an individual’s gender, particularly against 
women, but also others potentially with, because of their gender expres-
sions or identities.

So therefore, bringing in the LGBT individuals and implicating that 
movement as well. But also in many of its aspects, so that it’s both public and 
private. And my other panelists have, and colleagues have talked about this as 
well–that it’s related to other forms of discrimination and inequality. It can’t 
be understood on its own, that it’s related to militarism and nationalism. So 
other aspects we could argue of patriarchy or we could analyze them under 
different lenses. And pertaining very much to state action and inaction. And 
I would characterize it as a resistance to its obligations, particularly under 
international law and Turkish Constitutional Law. And also to geographies 
and cultural norms–so that this is a sociological problem related to cultural 
norms. And I added geographies there, because rurality has a lot to do with 
exposure to gender based violence, for example, and parts of the country 
that experience, have experienced war and military action, other military 
action in recent times in Turkey.

So we can say that there’s a possibility of a broad feminist agenda similar 
to what I talked about with regard to intersectionality. And a really impres-
sively sophisticated understanding of, and shared understanding of the 
problem of gender based violence that is related to a rhetorical struggle–that 
was a common theme among activists and activists activities, as well. So in 
particular, the feminist view of gender based violence is systemic, is related 
to cultural norms, is itself becoming a cultural norm.

People being coming accustomed to high levels of violence against women 
and this public private connection was in, is in contrast to the government’s 
view of gender based violence–as violence is about perpetrators commit-
ting individual acts of violence against individual women and as a form of 
pathology or related to outside foreign influences, and which, of course, is 
in relation with other messages from the government–that it’s also related 
to women’s departure from traditional norms. But this rhetorical struggle 
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defines many of the activities that we heard about today as well, for example, 
with feminist legal activism in the courtroom–bringing different perspec-
tives about the public nature of violence against women and its structural 
aspects. The interviews (I have one minute, so I’m going to sum up) that 
some of the tensions that appeared to me in the research. In particular, 
that, although there’s a broad shared understanding of violence among 
the activists I spoke to, there was also a concern expressed by some violent 
activists–that there should be more, or could be more solidarity with other 
human rights defenders, more coalition building, if you will, with other 
public right excuse me, human rights defenders. And that this solidarity 
was inconsistent.

In particular, the focus of violence against women and other forms of 
gender based violence lends itself to a focus on punishment–in the women’s 
movement and among feminists, in feminist work as well. So and for some, 
this is inconsistent with the political understanding of the complex social 
nature of violence and the role of the government as a perpetrator of violence, 
which is not unique to Turkey. This is a problem, as I mentioned, and in 
the US and and in, and pretty much everywhere. I think this is a tension. 
So that additionally, while the Turkish feminist movement demonstrates 
great resilience, there’s also great emotional toll, particularly when I was 
here, and ongoing even after the state of emergency was formally ended. 
And that’s something I intend to talk about more in the future.

So I don’t really have time for this slide, which is on ways forward. But 
I want to draw attention to a report that, and there’s many ways to analyze 
this. But uhm, just for today, I want to draw attention to this 2018 report 
that consisted of interviews with feminist activists from countries experi-
encing a growing authoritarianism, and interviews with activists in the US 
and several African countries and primarily in the global South. And what 
women emphasized was the importance of two things, in particular during 
the upshift in authoritarianism. And one was intensive internal discussion 
about the meaning and goals of the movement, and the other was pointed 
outward towards alliance building and strengthening the movement by 
extending solidarity with other progressive movements. And therefore we 
can see the challenges, but also the opportunities of authoritarian regimes 
or regime building. And to the extent that they can be a catalyst for growth 
of the movement and deepening of movements, as well as threatening their 
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existence. So I leave you with the question of “What are the implications 
for feminist activism here in Turkey and internationally?” And I don’t have 
an answer for you. I don’t think there’s a clear answer about how we call for 
accountability about gender based violence and not, and avoiding conflict 
with goals for local and international fairness, justice, equality or acuity. 
Uhm, but I think these questions are at the heart of feminist struggle. So, 
I’ll leave you with that. And thank you for allowing me to go overtime.
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“TÜRKİYE’DE FEMİNİST HAK SAVUNUCULUĞU 
VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AKTİVİZMİ” 

OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Eylem ÜMİT ATILGAN

Konuşmacılar: İpek BOZKURT, Elif EGE, Elizabeth MACDOWELL

Eylem ÜMİT ATILGAN (Oturum Başkanı) – Biz oturumumuza 19 
dakika geç başlamıştık ama yine de buna rağmen süreyi aştık. Sabrınız için 
çok teşekkürler. Soru ve katkılar için yine de çağrıyı yapayım. Öğle yemeğini 
geçmiş olmamıza rağmen soruları, katkıları varsa alalım.

Buyurun. Sanırım pardon, önce bir şeyi duyurmamız gerekiyordu. Bu 
kayıtlar basılacağı için, tartışma ve sorular kısmında da söylenenler basılacağı 
için, hem mikrofona konuşmanız gerekiyor sanırım, hem de konuşmanıza, 
sorunuza başlamadan önce kendinizi tanıtmanızı rica ediyor organizasyon-
dan arkadaşlar.

Stj. Av. Nurdan … – Benim uzunca zamandır merak ettiğim bir konu 
aslında bu. Nevin YILDIRIM Davası hem dava takibi noktasında, hem de 
aslında birçok noktada hareketin kırılma noktalarındandı belki. Nevin siz 
hetero bir erkek olmadığı için bahsettiğiniz gibi, iyi hal indirimi almadı, 
haksız tahrik indirimi almadı. Tecavüze uğramıştı, korkunç bir toplumsal 
baskı vardı üzerinde. Buna rağmen Nevin beraat alamadı Çilem’in aksine. 
Yani Nevin YILDIRIM Davasını Çilek’inkinden ya da diğerlerinden ayıran 
neydi? Bunu merak ediyorum bir süredir. Teşekkürler. Bu sorunuz sanırım 
İpek’e mi, bana mı, ikimize mi? Fark etmez.

Eylem ÜMİT ATILGAN (Oturum Başkanı) – Ben çok kısaca şeyi 
söyleyeyim; İpek daha detaylı bilgi verecektir, çünkü dava takibi sırasında 
çok daha sürece hakim izledi. Benim gözlemlerim, burada meşru müdafaayı 
kadınların yararlanabileceği şekilde hükme uyarlama da kadın hareketinde 
bir yarılma olmadı. Yoksa hala o dava takibinde görev alan arkadaşlarımızın 
da söylediği şey aynı. Burada karşımızdaki direnç çok fazla. Meşru müdafaa 
girmiyor, tanımı unsurlarına girmiyor. Yani kitaptaki hukuk girmiyor ve 
“bunu genişletmeyin” direnci çok fazla karşımızda. Oysa bu tanımla, eril 
tanımıyla meşru müdafaadan hiçbir kadın yararlanamayacak. Eğer kanun-
daki haliyle uygulamaya devam edilirse, pozitivist bir hukuk yaklaşımıyla 
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devam edilirse kimse, hiçbir kadın bundan yararlanamayacak. Çünkü kadın 
duyguları, kadın eylemi ve gender hadisesi, yani o toplumsal cinsiyetin 
belirlediği rollerin hiçbirine uymuyor. Haksız tahrik indirimi de uymuyor 
zaten. Çünkü anında tepki vermeniz bekleniyor ama biz öyle yapmıyoruz. 
Biz bekliyoruz; yani çaresizlikten tüketene kadar biz orada kalmaya devam 
ediyoruz o şiddetle ve o tepkiyi verdiğimiz anda hukuk kabul etmiyor. 
Hukuk diyor ki: “Ben norm insan olarak bir erkeğin duygu düşüncelerini 
esas alırım. Onun tavırları, yaklaşımlarından yola çıkarak hukuki tanımları 
yaparım ve bir erkek işte hiddetlenince suç işliyor. Bir erkek çok şiddetli bir 
hiddet yaşadığında kendini kaybediyor, kontrolünü kaybediyor. Bunu esas 
alırım” diyor. Meşru müdafaada da tam böyle. O anda tepkimiz verilmesi, 
ilk ihlali olduğunda verilmesini bekliyor ve bu tam bir erkek tasavvuruna 
dayanıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim. İpek daha detaylı bilgi verecektir.

İpek BOZKURT – Bence zaten Eylem Hoca açıkladı. O işte feminist 
bakış açısının, o teknik hukuka getirdiği farklılık zaten bu. Meşru müdafa-
anın ne olduğunu somut teknik hukukla, o soyutluğunda değil de somut 
olaylarla ilişkilendirmek. Ama tabii bir yandan Nevin YILDIRIM var. 
Belki de Yargıtay kararı onadı biliyorsunuz o süreci. Bunun yanı sıra Çilem, 
Yasemin’in davaları da var. Hani iyi örnekler ve kötü örnekler de var. Bence 
hareketin güçlenmesi açısından elbette kötü örnekler üzerinde çalışmaya 
devam ama hareketin takip ettiği “özsavunma” denilen davalarda alınan 
indirimler, işte beraat kararları da var. Bu kazanımlar üzerine de olumlu 
düşünmek veya süreci yürütmek açısından faydalı. Ben Nevin’in dosyasını 
takip eden avukatlardan bir tanesi ile de görüştüm. Eğer ilginizi çekiyorsa 
sizi de iletişime geçirebilirim.

Stj. Av. Merve Gül YURDUSEVEN – Ben stajyer avukatım. Aslında en 
çok şunu düşünüyorum: Bence kadın hareketi dediğimiz şeyin önderi erkek-
ler olmalı. Çünkü bence ancak bir erkek bir erkeği etkileyebilir. Sonuçta bazen 
haberlerde görüyorlar “kadınlar bağırıyor” şeklinde ama bunu bir erkek, bir 
erkeğe anlatırsa aslında o zaman daha böyle etki alanının genişleyebileceğini 
düşünüyorum. Ama öncelikle de bizim bunu çevremizdeki erkeklere anlat-
mamız gerekiyor. Toplumsal hayatta fiziksel olmayan ama psikolojik olarak 
işte bacağını yayarak oturmak ya da ne bileyim ben birine “siz” dediğim 
halde–onu hissediyorum – kadın olduğum için bana “sen” demeye devam 
ediyor. Bu aşırı sinirimi bozuyor. “Bu tarz böyle ufak psikolojik şiddetleri 
nasıl anlatabilirim etrafımdaki erkeklere?” diye merak ediyorum aslında. 
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Böyle yapmayın. Babam bana diyor ki mesela: “9’da dışarı çıkma.” Bili-
yorum, benim güvenliğim için diyor ama ben çıkmak istiyorum ama bana 
bakıyor “sana bir şey olursa çok korkuyorum” gibisinden. “Aradaki bu gri 
alanları nasıl yenebiliriz?” diye aslında bir yöntem sormak istiyorum size. 
Teşekkür ederim bu arada hepinize de.

Eylem ÜMİT ATILGAN (Oturum Başkanı) – Kime sordunuz?

Stj. Av. Merve Gül YURDUSEVEN – Aslında hepinizin fikirleri çok 
değerli benim için. Bilmiyorum, hepinizden duymak isterim.

İpek BOZKURT – “Nasıl öğrenebilirim?” Kolektif bilinci öğrenmek, işte 
birazcık okumalar yapmak; bir sivil direnişin, sivil hareketin parçası olmak; 
kullanacağımız cümleler, kendimizi ifade etmek için gerekli olan donanım 
konusunda yardımcı oluyor. Ben sizin yerinizde olsam, bir feminist grubun 
toplantılarına giderim. Birileriyle tanışırım. Stajyer avukatsınız, dava takip-
leri yapılıyor. Benim de örgütlü çalıştığım platform her ay hangi davaların, 
hangi adliyede takip edildiğini gösteriyor. Onlara katılırım. Birazcık sürecin 
parçasında olduğunuz; o hep diyorum ya, iletişime geçmek, değmek, temas 
etmek. O temasın sonucu bende siz böyle bir rahatsızlığınız varsa bunu 
farkındalık da önemli tabii ki. Bunun üstesinden gelinebilir. Herkes, biz 
de hepimiz aynı yollardan geçiyoruz, hepimizi sinirlendiren şeyler oluyor. 
Sinir iyi bir şey, çok sağlıklı bir şey zaten; isyanı da getiriyor ya, o yüzden 
güzel bir şey bence.

Eylem ÜMİT ATILGAN (Oturum Başkanı) – Ben de şeyi ekleyeyim: 
Öfke önemlidir. Öfkeli feministler olmayı tercih etmek zaten bu meselenin 
kilit noktası, burada başlıyor her şey. Bir görüşmecim şey demişti, onu da 
yansıttım ekrana: “Kadınlar en eski ezilen millettir” demişti. Özne biziz 
ve her özne ezildiği zaman, ezene karşı bir mücadeleye başlar. Bunun sınıf 
mücadelesiyle bağlantısını da görmeniz gerekiyor. Ezen ve ezilen arasındaki 
ilişkiyi “onlara dönüştürelim, onları değiştirelim veya onlara rol verelim” 
diye topu taca atamayız. Bunun öznesi biziz ve buradan başlıyor mücadele. 
Ben de bu kadarını söyleyeyim.Sanırım siz.

Jordanka BEKIRSKA (Türkçe Çeviri) – Merhaba. Çok teşekkür ederim. 
Ben Bulgaristan’dan Jordanka BEKIRSKA. Bir insan hakları avukatıyım. 
Aynı zamanda feminist bir avukat ve feminist bir aktivistim. Aslında, bugün 
burada bahsedilen her şeyim. Kısacası, 15 seneyi aşkın süredir üzerinde 
çalıştığım alan bu. Bu nedenle, bugün burada bahsini ettiğiniz her şey için 
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çok teşekkür ederim. Ve tabii ki, Bulgaristan için de bir o kadar önemli 
olan birçok önemli sorunuz oldu. Ne yazık ki, Bulgaristan’da da durum 
Türkiye’deki ile neredeyse aynı. Hatta belki daha da kötü. Çünkü İstanbul 
Sözleşmesi gereğince–biliyorsunuz, bununla ilgili büyük bir sorun yaşadık 
ve aslında sözleşme onaylanmadı. Ve onaylanacağını da sanmıyorum. Çünkü 
bu sözleşme, Anayasa Mahkemesi uyarınca, anayasamıza aykırı. Bunu sizler 
de çok iyi biliyorsunuz. Mahkeme kararının bu yönde olması oldukça utanç 
verici. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ama… Ve daha da büyük 
utanç duymama neden olan ise, bizim Barolar Birliğimizin, bu konuda 
oldukça iyi bir beyanı bulunmasına -ki ben 2011’de Türkiye’de sözleşme 
imzalandığından bu yana bizim ülkemizde de bu sözleşmenin onaylanması 
ve imzalanması için çalışıyorum- ve sonunda sözleşmeyi imzalamayı ve 
gerekli her şeyi yapmayı başarmış olmamıza rağmen, en sonunda benim 
de anlamadığım bir şey oldu. Bizler, mahkemeye Barolar Birliği adına 
oldukça başarılı bir ifade sunduk. Ancak, geri kalan avukatlar, bu ifadeyi 
okuduklarında, neden bilmiyorum ama buna oldukça karşıydılar. Hal böyle 
olunca, bizim Baromuz, yani Ulusal Baro, ifadeyi geri çekti. Ve ifademizi 
savunamadık. Çünkü avukatlarımızdan bazıları, cinsiyetin, yani bunun, bir 
yöntem olduğunu, bir canavarın gelip insanların cinsiyetlerini değiştirme-
lerine neden olduğunu düşünüyor. Ve bu aslında LGBTI haklarıyla alakalı 
bir konu, kadın haklarıyla değil. Ve bu büyük bir sorun. Neticede böyle bir 
durum söz konusu, bu yaşandı. Bundan sonra, transseksüel insanlarla ilgili 
başka birçok şey de yaşandı. Transseksüellik nedeniyle cinsiyetini değiştir-
mek isteyen insanlarla ilgili. Ve bu artık kolay bir prosedür değil. Aslında 
bunu müteakip, hakların ihlaline dair birçok başka şey de yaşandı. Ve şimdi, 
bizler CEDAW raporumuzu, CEDAW sözleşmesine uygun şekilde tamam-
lamak üzereyiz. Ve bu, tam da bu sıralar oluyor. Şubat ayına kadar raporu 
tamamlayacağımızı düşünüyorum. Fakat ne yazık ki, bizim devletimiz de 
bu aşamada aktif bir role sahip değil. Dolayısıyla, sözleşmeyi onaylasak bile, 
onu uygulayacağımızı sanmıyorum. İşte bu nedenle, bu gerçekten de büyük, 
büyük bir sorun. Başka bir büyük sorundan daha bahsetmek istiyorum. 
Bulgaristan’da cinsiyet rollerine dair yapılan bir araştırmanın istatistiklerine 
göre, tüm Avrupa Birliği’nde, Bulgaristan’daki kadın ve erkeklerin %82’lik 
bir kısmı, bir kadının rolünün anne ve ev hanımı olmak olduğunu gösteriyor. 
Kadınların hayatta başka ne gibi rolleri olabileceğini bilmiyorlar bile. Yani, 
aslına bakacak olursanız, durum orada da hiç iyi değil. Size her şey için çok 
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teşekkür ediyorum. Sadece yorumumu yapmak ve feminizmi desteklediğimi 
dile getirmek istedim. Teşekkürler bayanlar. Çok teşekkürler.

Jordanka BEKIRSKA (İngilizce) – Hello. Thank you very much. I’m 
Jordanka Bekirska from Bulgaria and I’m a human rights lawyer. Or also 
a feminist lawyer and a feminist activist and everything that you mention 
today. So what I work mainly is in this area for more than 15 years. And I 
just wanted to say thank you for everything that you raised up today and that 
you mentioned very important questions that are important for Bulgaria, as 
well. And unfortunately the situation is pretty much the same like in Turkey. 
Even worse, because in relation to the Istanbul Convention–you know, we 
had such a big problem with that and we actually didn’t ratify. And I don’t 
think that we are going to ratify it, because it is against our constitution. 
According to our Constitutional Court. That’s you know, very well. It is 
such a shame that this court decision–I don’t know how it happened–but... 
And what is the bigger shame actually is that our Bar Association, we did 
a very good statement on that topic, because I work for ratification and 
for signing and ratification of the convention since it was signed here in 
Turkey in 2011. And we managed to sign, we managed to do everything, 
and at the end something happened. So, we made a very good statement 
to the court on behalf of the Bar Association, and we submitted. However, 
the rest of the lawyers, when they read it, they were so much against it. 
So, our Bar, the National Bar, withdrew it, took it out. And we actually 
didn’t support our statement. Because our lawyers also think that this is, 
the gender is something, some method, like some monster that comes and 
makes people to change their gender and change their sex. And it is related 
with LGBTI rights, not with women rights. So this is a big problem. And 
also we have this, this happened, and a lot of things happened after that, in 
relation to transsexual people, people who want to change their sex because 
of transsexuality and it is not easy procedure anymore. So, a lot of viola-
tions of the rights actually happened after that. And now we are about to 
write our CEDAW report, in relation to a CEDAW Convention. And it is 
happening now. I think by February we should be ready. But actually, our 
state is not active in this, as well. So even if we ratify a convention, we don’t 
implement it. So it is, again, a huge, huge problem. And also I want to just 
mention something that is a big problem. And according to the statistics 
of the gender stereotypes in Bulgaria we are, in the whole European Union, 
82% of Bulgarian women and men answered that the most important role 
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of the woman is to be mother and housewife. And then, they don’t know 
what other roles women can have in their life. So the situation is not good 
there. And thank you very much for everything. I just wanted to make 
my comment, and to tell you that I support feminism. Thank you, ladies. 
Thank you very much.

Eylem ÜMİT ATILGAN (Oturum Başkanı) – Sanırım başka soru yok 
salonda. Salonu hemen boşaltalım, çünkü bizi kovalayacaklar. Çok teşek-
kürler katkılarınız için, geldiğiniz için. Hoşça kalın.
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Giriş

Kadının korunması hemen hemen her toplumun en önemli sorunla-
rından biridir. Gerek kadının fiziksel açıdan erkekten daha zayıf olması 
gerekse içinde bululan ataerkil yapının bir etkisi olarak kadın şiddetin objesi 
haline gelmiştir. Kadının, söz konusu şiddet tehditinden korunmasını ve 
kurtulmasını sağlamak amacıyla, hem uluslararası hukukta hem de ulusal 
hukukta çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemlerin bir kısmı, şiddeti 
önlemek bir kısmı da şiddetten korunmayı sağlamak amacını gütmektedir.

KKTC Hukukun’da da kadının korunması için hem Aile Yasası’nda hem 
de Ceza Yasası’nda çeşitli hükümler getirilmiş ve bu gaye ile önemli adımlar 
atılmıştır. Özellikle, Kasım 2018 yılında KKTC Polis Genel Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan Kadını Koruma Şubesi kadının korunması açısından 
önemli bir adım olmuştur.

KKTC Hukuku’nda Kadının Korunması

KKTC Hukuku’nda kadının korunması iki şekilde uygulanmaktadır. 
Öncelikle, evli olup olmadıklarına bakılmaksızın çiftlerin aile içi şiddetten 
korunması ile ilgili önlemler getirilmiştir. Bu önlemler, “koruma emri” 
başlığa altında Aile Yasası’nda düzenlenmiştir. Yasa, evli olsun ister olmasın 
birlikte yaşayan herkes açısından bir koruma olanağı getiren düzenleme, 
genellikle kadınlar açısından uygulama alanı bulmaktadır.

25 Kasım 2018 tarihinde Polis Genel Müdürlüğün bünyesinde tüm 
kaza (bölge) polis müdürlüklerinde kadının şiddete karşı korunması birimi 
kurulmuştır. Birim, kadının şiddet görmesi ya da şiddet tehdidi alması 
halinde Fasıl 154 Ceza Yasası’ndaki genel kurallara göre işlem yapmaktadır.
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I. Koruma Emri

Koruma emri, uygulamada iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Aile Yasası’na 
göre, evli olup olmadıklarına ya da birlikte yaşayıp yaşamadıkalarına bakıl-
maksızın çiftlerden birinin diğerine karşı tehlike oluşturduğu durumlarda, 
kendini tehlike içinde hisseden birey mahkemeden koruma emri talep 
edebilir.

Koruma emrinin talep edilebilmesi için tehlikenin gerçekleşmiş olmasına 
gerek yoktur. Yakın ve ciddi bir tehlike olmaıs yeterlidir. Uygulamada, özel-
likle kadının korunması sağlayabilmek için kadın beyanının esas alındığı 
görülmektedir.

A. Aile Yasası’nda Düzenlenen Koruma Şekli

Aile Yasası, çiftlerin şiddete karşı korunmasını sağlamak amacıyla bir 
takım önlemler alınabileceğini düzenlemiştir. Burada, Yasa fiili birlikteliği 
esas almakta olduğundan evli olma kriteri aranmamaktadır. Dolayısıyla, 
aralarında fiili bir birliktelik bulunmayan kişiler buradaki koruma şekille-
rinden yararlanamazlar.

Yasada, kadın ya da erkeğin hangi hallerde koruma emrinden yararlana-
bileceği düzenlenmiştir (m. 35/1). Buna göre, evli olup olmadıklarına veya 
aynı evde yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, çiftlerden biri diğerine 
veya diğerinin aile fertlerinden birine aşağıda sayılan tehlike hallerinden 
birinin yaratırsa, tehlike altındaki kişi mahkemeye başvurabilir:

•	 Fiziki zarar veya buna teşebbüs,

•	 Cinsel tecavüz, cinsel taciz veya cinsel saldırı suçlarına teşebbüs veya 
söz konusu suçun işlenmesi,

•	 Fiziki, ekonomik veya manevi şiddet veya baskı yapması,

•	 Konutu kullanma hakkı diğer eşe verildiği durumda, bu konuta 
izinsiz girme veya girmeye teşebbüs etmesi,

•	 İşyerine, evine, müstahdemine, işverenine, birlikte ikamet ettiği aile 
fertlerine veya yakınlarına mükerrer şekilde telefon ederek, mektup 
göndererek, e-mail veya sosyal medya yoluyla veya diğer iletişim 
yollarını kullanarak veya sözlü olarak rahatsızlık vemesi,

•	 İsteği dışında kamuya açık veya kapalı mahallerde takip etmesi,
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•	 Ceza Yasası kuralları uyarınca suç sayılan bir fiilde bulunması,

•	 Evinin, işyerinin, okulunun, aracının veya diğer eşin bulunduğu her-
hangi bir yerin önünde bulunmak suretiyle gözaltında tutma, ısrarlı 
takip yürütme veya evinin etrafında dolaşmak suretiyle gözetleme,

•	 Çocuğu haksız yollardan yargı yetkisi dışına çıkarmakla tehdit etme 
veya buna teşebbüs etme,

•	 Yargıcın takdirine göre tehdit, taciz ve rahatsızlık sayılabilecek hallerin 
var olması veya yapılacağı ihtimalinin bulunması.

1. Başvuru Usulü

Aile Yasası, m. 35/1’de sayılan durumlardan birinin ortaya çıkması halinde 
tehlike altındaki kişi, mahkemeye başvurarak koruma emri talep edebilir. 
Koruma ile ilgili önlemlerin ivedi bir şekilde alınmsı gerektiğinden Yasada 
bu konuda bir takım kolaylıklar getirilmiştir. Öncelikle, mahkemeye tek 
taraflı dilekçe ile başvurma kolaylığı getirilmiştir. Böylece, davanın karşı tarafa 
tebliğine ilişkin prosedürler atlanmış ve zaman kaybnı önlenmiş olmaktadır.

Mağdur mahkemeye başvurmak yerine, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dai-
resine bağlı çalışan Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezine başvurarak bir 
istida ile kendisi adına koruma emri başvurusu yapılmasını talep edebilir 
(m. 35/1). Daireye başvurulması halinde, Daire mağdur için gerekli koruma 
emrinin alınmasını sağlar. Koruma emri ile ilgi olarak, yapılan başvurular her 
türlü vergi ve harçtan muaf olduğu gibi mağdura talebi halinde adli yardım 
da sağlanabilir (m. 36). Ancak, adli yardımdan yararlanabilmek için aylık 
gelirin asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması gerekmektedir (m. 37/1A).

2. Koruma Emri Çeşitleri

Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda koruma emri verilmesine gerek 
olduğu kanaatine varırsa aşağıdaki önlemlerden birine ya da bir kaçına 
hükmedebilir (m.36/4).

•	 Aleyhine koruma emri verilen tarafın, diğer tarafın veya diğer aile 
fertlerinin konutuna, taşınmaz malına, okuluna veya işyerine gir-
mekten men edilmesi;

•	 Aleyhine koruma emri verilen tarafın, diğer tarafın veya diğer aile 
fertlerinin iki yüz metre mesafesine yaklaşmaktan men edilmesi;



KKTC’de İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Şiddet Mağduru Kadını Koruyan 
Mekanizmaların Doğurduğu Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

82 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

•	 Aleyhine koruma emri verilen tarafın, diğer tarafla, aile fertleri ve 
varsa çocuklar ile yazılı, sözlü, telefon, elektronik posta, telefon 
mesajı, sosyal medya veya sair iletişim araçlarını kullanarak iletişim 
kurmaktan men edilmesi;

•	 Aleyhine koruma emri verilen tarafın, çocukla kişisel ilişkisinin refa-
katçi eşliğinde yapılması, sınırlandırılması veya kaldırılması;

•	 Aleyhine koruma emri verilen kişinin ruhsatlı ateşli silahı bulunması 
veya görevi gereği ateşli silah taşıması halinde, ateşli silah bulundur-
maktan ve/veya taşımaktan men edilmesi ve ruhsatlı silahını Polis 
Genel Müdürlüğüne veya görevi gereği kendisine verilen silahı görev 
yaptığı kuruma teslim etmesi;

•	 Polis Genel Müdürlüğü tarafından yedi gün yirmi dört saat esasına 
göre görevlendirilecek polis mensupları ile fiili koruma sağlanması.

Mahkeme kararında, aleyhine koruma emri verilen kişilerin açık kimlik 
ve adres bilgileri, koruma emrinin şekli ve süresine, aleyhine koruma emri 
verilen kişinin, kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde tutuklana-
cağına ve cezai takibata uğrayacağına ilişkin hususlara yer verilmesi gerek-
mektedir (m. 36/3).

B. Kadının Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi

Şiddet gören ya da şiddet tehditi altında olan kadının açısından getirilen 
başvuru yollarından biri de kadını korunması birimine şikayettir. Bu birim, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile işbirliği halinde çalışan polisin ihti-
sas şubelerinden biridir. Şube, gerek daireye başvuran kadınların gerekse 
doğrudan doğruya kendisine başvuran kadınların korunmasını sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.

Kadının korunması birimine, evli olsun ya da olmasın partnerinden ya 
da aile bireylerinden, tehdit alan ya da şiddet tehlikesi içinde olan kadınlar 
başvurabilir. Birim, kadın beyanını esas almaktadır. Bu nedenle, bir kadın 
tarafından yapılan şikayetle doğrudan doğruya hareket etmektedir. Şikayet 
üzerine ilk olarak, şikayete konu erkek tutuklanarak mahkemeye çıkarılmakta 
ve olayın ağırlığına göre hakkında hapis ya da teminat istemi yapılmakta-
dır. Kadın şiddeti ile ilgili konular, kamu düzeninden sayıldığından kadın 
şikayeti geri çekse bile adli işlem devam etmektedir.
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Kadını koruma birimi, Aile Yasası’na göre değil, Fasıl 154 CezaYasası 
hükümlerine göre hareket etmektedir. Bu nedenle, gelen şikayetin niteliğine 
göre faile isnat edilen suçun türü değişmektedir. En çok rastalanan şikayet 
türleri, şiddet tehdidi, darp, vahim zarar, cinsal saldırı ve cinsel tacevüzdür. 
Birimin kurulmuş olduğu, 25 Kasım 2018 yılından ekim 2019’a kadar geçen 
yaklaşık bir yıllık sürede Şubeye 883 başvuru yapılmıştır. Bunlardan, 275 
darp ve 115’i ise tehdit şiddeti olarak kayıtlara geçmştir.

II. Hakimin Müdahalesi

Hakimin müdahalesi herhangi bir nedenle ayrı yaşyaşan ya da birlikte 
yaşayıp da evlilik birliğinden kaynaklanan sorumluluklarını savsaklayan yahut 
hal ve hareketleri ile diğer eşi zarara uğratan eş nedeniyle gündeme gelebilir.

A. Birlikte Yaşayan Eşler Bakımından Hakimin Müdahalesi

Evlilik birliği içinde yaşayan eşlerden birinin evlilik ile ilgili sorumluluk-
larını ihmal etmesi, hal ve hareketleri ile öteki tarafa tehlike yaratması yahut 
maddi veya manevi zarar vermesi zarar gören taraf hakimin müdahalesini 
talep edebilir (m. 34/2).

Hakimin müdahalesi, eşin evlilk birliğinden kaynakanan yükümlülük-
lerini savsaklamasından dolayı ortaya çıkan zararın giderilmesini sağlayıcı 
nitelikte olabileceği gibi söz konusu eşin diğer eşe yarattığı maddi ya da 
manevi zararın tazminini sağlamak şeklinde de olabilir. Evlilik birliğinden 
kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen eş açısından mahkemenin 
yapabileceği şey bu tür hareketlerde bulunan eşin dikkatini çekmek, evlilik 
birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatmaktır. Öte yandan, 
Yasada, hakimin eşin davarnışları nedeiyle zarara uğrayan diğer eşin maddi 
ve manevi zararının tazminini talep edebilecei gibi zararın giderilmesini sağ-
layacak başka bir önlem de alabileceği düzenlenmektedir (m. 35/2). Maddi 
ve manevi zarar bakımından eşin zararının diğer eşin evlilik birliğinden 
kaynaklanan görevlerini savsaklaması veya hal ve hareketleri ile kendisini 
tehlikeye sokmuş olmasını ispatlaması yeterldir. Burada tazmin edilecek 
miktar, eşin kendi görevlerini savsaklaması nedeniyle diğer eşin uğradığı 
maddi kayıp ve bu davranış nedeniyle çekmiş olduğu elem ve acının karşılığı 
olan manevi zarardır.

Hakimin alabileceği “zarar giderici” diğer önlemlerin ne olduğu konu-
sunda Yasada bir açıklık buunmamaktadır. Somut olayın koşullarına göre, 
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hakimin burada takdir yetksini kullanması gerekmektedir. Hakim burada, 
evlilik birliğinin giderlerine katılmayan eşin borçlularına emir verme, çocuk-
ların bakım ve diğer ihtiyaçları ile ilgilenmeyen eşin velayet yetkisinin kaldı-
rılmasına karar verme gibi Yasada düzenlenen herhangi bir tedbiri alabilir.

Hakimin müdahalesi ile alınan önlemler geçici niteliktedir. Taraflardan 
birinin istemi üzerine, önlem almayı gerektiren nedenin ortadan kalkması 
halinde, söz konusu önlemler kaldırılabillir ya da değiştirilebilir (m. 39).

B. Tarafların Ayrı Yaşaması Halinde Hakimin Müdahalesi

Aile Yasası m. 37/1’de, karı kocadan birinin sağlığı, ünü veya işi birlikte 
yaşam sonucu önemli surette zarar görürse, kabahatsiz taraf zarar tehlikesi 
devam ettiği sürece öteki taraftan ayrı yaşayabilir şeklinde bir düzenleme 
yapmıştır. Buna göre, eşlerin ayrı yaşayabilmesi için haklı bir nedenin olması 
gerekmektedir. Haklı neden ise Yasa’da eşlerden birinin sağlığı, ünü veya işi 
olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, eşlerden birinin sağlık nedeniyle başka 
bir yerde kalmak zorunda olması, yapmış olduğu meslek nedeniyle aile 
konutundan ayrı yaşaması veya sahip olduğu ün nedeni ile eşinden ayrı 
yaşamak zorunda kalması haklı sebep olarak kabul edilebilir.

Yasa konu ile ilgili olarak, örnekleme yolunu seçmemiştir. Yani, sınırlı 
hallerde eşlerin ayrı yaşayabileceğini düzenlemiştir. Bu nedenle, eğitim gibi 
bir sebeple eşin yuırt dışında bulunma dolayısıyla ayrı yaşaması halinde 
ayrı söz konusu eşin kabahatli sayılıp sayılmayacağını tespit etmek gerekir. 
Kanımca, Yasa’da düzenlenen hususların dışında bir sebep nedeniyle eşin 
ayrı yaşayabilmesi diğer eşin rızasına tabidir. Dolayısıyla, Yasa’da öngörülen 
sebepler ayrı yaşamak için haklı neden oluşturduğundan ayrıca eşin rızasına 
da gerek yoktur. Ancak, diğer eşin eğitim gibi bir sebeple ayrı yaşabilmesi 
için eşinin rızasına ihtiyaç vardır. Burada rıza, sınırlı bir süre ile ya da belli 
bir amacın gerçekleşmesine kadar verilebilir ve haklı bir neden olmaksızın 
geri alınmaması gerekir. Rızanın haklı bir neden olmaksızın geri alınması ya 
da eşin rıza vermesinden sonra eşinin kendisinden ayrı yaşaması nedeniyle 
boşanma talep etmesi hakkın kötüye kullanılması olur.

Eşlerin, Yasada öngörülen sebeplerden biriyle ya da diğer eşin rızası ile 
ayrı yaşaması evlilik birliğinden doğan diğer yükümlülüklerinin ortadan 
kalktığı anlamına gelmez. Bu nedenle, diğer eşin sadakat, evlilik birliğine 
katkı koyma gibi yükümlülüklerine uygun davranması gerekir. Özellikle 
Yasada, evlilik birliğine katkı koyma yükümlülüğü ayrıca düzenlenmiştir. 
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37 / 2. maddeye göre “mahkeme, karı kocanın ayrı yaşamaları için yeterli 
neden bulunduğuna kani olursa kabahatsiz tarafın başvurusu üzerine, kaba-
hatli tarafın kabahatsiz tarafa nafaka ödemesine karar verebilir…”. Yapılan 
düzenleme de ayrı yaşamanın eşe yükletilebilen bir kabahat gibi algılan-
masına neden olan bir ifade kullanılmştır. Ancak, hükmün yorumu yapıl-
dığında burada amacın eşe kabahat yüklemek değildir, aksine ayrı yaşayan 
eşin evlilik birliğine katkı koyma yükümlülüğünü ihlal etmesi önlenilmek 
istenilmektedir. Böylelikle, eşe kendinden ayrı yaşayan eşten maddi katkı 
isteme hakkı tanınmıştır. Bu katkının hangi oranda belirneceği ise nafaka 
hükümlerinin kıyasen uygulanmasıyla ortaya çıkmaktadır.

C. Hakimin Alabileceği Önlemler

Eşlerden birinin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 
diğer eş mahkemeden bu konuda önlemler alınmasını isteyebilir. Buna 
göre, “taraflardan birinin, gücü olduğu halde, aile birliğine katkı yapmadığı, 
çocuklarının geçimini yeterli derecede sağlamadığı takdirde mahkeme, o 
tarafın herhangi bir alacağının, diğer taraf için veya çocukların bakımı için 
tamamen veya kısmen ödenmesi için emir verebilir (m. 37/1)”. Ancak, mah-
kemenin böyle bir emir verebilmesi için söz konusu alacağın, yürürlükteki 
herhangi bir yasa uyarınca üçüncü bir kimse lehine haczedilmesi konusunda 
verilmiş herhangi bir emir olmaması gerekmektedir. Eğer, böyle bir emir 
varsa mahkeme 37/1’deki düzenlemeyi uygulayamaz.

Aile Yasası’nda düzenlenmiş olmamasına rağmen mahkeme, mali yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen eşin çalışması halinde ücretine haciz koyulma-
sına emir verebilir. Hukuk Usulü Yasası m. 91/A hükmüne göre, “hükümlü 
borçlunun herhangi bir şekilde kamudan veya özel bir tüzel kişi veya gerçek 
kişiden aylık olarak veya belirlenmiş başka periyotlarda almakta olduğu 
maaş ve diğer ödenekler, hükümlü alacaklının Mahkemeye yapacağı bir 
istida üzerine ve bu madde kurallarına bağlı olarak hükümlü borcun tahsil 
edilmesi amacıyla yükümlü kılınabilir”. Burada “hükümlü borç” herhangi 
bir para borcunu ifade etmektedir. Yani, mahkemenin eşi belli bir bir miktar 
parasal katkı yapması yönünde emir vermesi halinde de hüküm uygulama 
alanı bulur. Buna ek olarak, aynı yasada hükümlü borçlunun bankada bulu-
nan hesapları ile de düzenleme yapılmıştır: “Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
bulunan herhangi bir bankada veya kooperatifte tek başına veya müştereken 
sahibi olduğu hesaplarda bulunan herhangi bir meblağ, iyi niyetle önceden 
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elde edilmiş bulunan mülkiyet hakkına veya hapis hakkına veya üzerinde 
mevcut herhangi bir yükümlülüğe tabi olarak, bu Yasa kuralları uyarınca 
haczedilebilir (m. 71/1/A).”

III. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kadının korunması konusunda, en büyük görev mahkemelerden önce 
polis teşkilatına düşmektedir. Nitekim, polis teşkilatının hızlı davranarak 
çabucak şiddet uygulayan erkeği gözaltına alması ve gerekli yasal işlemleri 
başlatması kadının hayatını kurtarmak anlamına gelmektedir. Zira, mah-
kemelerin hantal yapısı kadının korunması noktasında gerekli önlemlerin 
hızlıca alınmasını engellemektedir. Bu tür olaylarda, her tür gecikme şiddet 
gören ya da şiddet tehditi alan kadının hayatını riske sokmaktadır.

Kadına karşı şiddet olaylarına en önemli görevin polise düşmesi, polisin 
konuyla ilgili olarak iyi bir şekilde eğitilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. 
Çünkü, kadına karşı şiddet olayları adi şiddet olaylarından farklı olarak hassas 
davranılması gereken konular arasında yer almaktadır. Burada, kadının şiddet 
bildirimi ya da kadına karşı şiddet olayının ihbar edilmesi halinde polisin 
konuya duyarlı yaklaşması gerekmektedir. Özellikle, aile şiddet olaylarında, 
olayın örtbas edilerek kapatılmasının önüne geçilmelidir.

25 Kasım 2019’da, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin kurulma-
sından önce polis genellikle aile içinde ve partner tarafından uygulanan 
şiddet olaylarında olayı sorunsuz kapatabilmek için tarafları uzalaştırmaya 
ve barıştırmaya çalışmaktaydı. Ancak bu yaklaşımın, sorunu çözmediği 
şiddetin uzlaşmanın ardından devam ettiği ve hatta olayların cinayete kadar 
uzanabildiği görülmüştür.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin kuruluşundan sonra, polis kadına 
karşı şiddetle ilgili olarak önüne gelen tüm olaylarda yasal süreci başlatmakla 
yükümlü kılınmıştır. Polis, artık bu tip olaylarda uzlaştırma yoluna gide-
memektedir. Ayrıca, olay kamu suçu olarak kabul edildiğinden şikayet de 
geri alınamamaktadır. Bu nedenle, şiddet gösteren erkek kadının şikayeti 
üzerine yakalanarak 24 saat içerisinde mahkemeye çıkarılmaktadır. Mahke-
mede, olayın vahametine göre zanlı teminata bağlanarak salıverilmekte ya 
da üç ayı geçmeyen bir süre ile tutuklu olarak cezaevine gönderilmektedir. 
Her iki halde de üç ay içinde esas davanın görüşülmesine gidilmektedir. Bu 
tür davalarda mahkemeler, herhangi hafifletici neden gözetmeksizin olayın 
durumuna göre ceza vermektedir.



Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI

87Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin kurulmasıyla, şiddet mağduru 
kadınların Devlet tarafından korunacaklarına olan inançları artmıştır. Böy-
lece, daha çok kadın polise başvurarak şiddet şikayetinde bulunmaktadır. 
Ancak tam da bu noktada iki durum hukuki açıdan sorun yaratmaktadır. 
İlk olarak, kadının erkek şiddetinden korunmasını sağlamak amacıyla, 
“kadın beyanı” esas alınmaktadır. Yani kadın, şiddet gördüğü iddiasıyla 
polise başvurduğunda polis bu iddianın gerçekliğini araştırmadan doğrudan 
doğruya erkek hakkında yasal işlem başlatmaktadır. Polis ilk etapta şikayetin 
haklı bir şikayet olup olmadığını araştırmamaktadır. Aynı durum, teminat 
aşamasında da devam etmektedir. Yani, zanlı 24 saat içerisinde mutlaka 
mahkemeye çıkarılmakta ve teminata bağlanmaktadır. Zanlının, suçsuz olup 
olmadığının tespiti teminattan sonraki duruşma aşamasında yapılmaktadır. 
Kadının korunması açısından muazzam bir uygulama olarak görülebilecek 
bir uygulama, kadının erkekten “intikam alma” hırsıyla hareket ettiği hallerde 
erkeğin mağduriyeti ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, mahkemelerin, 
beyanın doğruluğundan emin olma yükümlülüğü bulunmalıdır. Yüksek 
Mahkeme’nin konu ile ilgili olarak verdiği 44-45-48-49/2017 sayılı karar 
şöyledir: “Şikayetçinin şahadeti genel olarak güvenilir kabul edilse bile, 
mahkemenin, vicdani sorumluluğu bakımından ithamnamedeki suçlamaya 
bağlı olarak söylenenlerin teyidini araması, müştekinin şahadeti bakımından 
daha güvenli bir hareket tarzıdır. Aksi halde, masum bir kişinin cezalan-
dırılması söz konusu olacaktır. Bu ise tehlikeli bir durumdur çünkü insan 
tecrübeleri mahkemelere mağdurun bazı zamanlar çok kolay kurgulanan ve 
çürütülmesi çok zor olan gerçek dışı hikayeleri anlattıklarını göstermiştir. Bu 
tür hikayeler, şimdi sayılmasına gerek duyulmayan her türlü sebepten dolayı 
ve bazen sebepsiz olarak üretilebilir…Özellikle cinsel suçlarda, mahkemenin 
çok dikkatli davranması gerektiği ve sadece şikayetçinin şahadetine inanarak 
hareket edecekse doğruluğundan emin olması gerekir”.

Diğer taraftan, kadına karşı şiddetle ilgili olarak özel bir yasa bulunma-
maktadır. Mahkemeler, Ceza Yasası’nda bulunan hükümlerden hareket 
etmektedirler. Bunlar içinde en fazla kullanılanlar, darp, vahim zarar, yaralama 
ve adam öldürme suçlarıdır. Aynı Yasa maddesinin, farklı birimlerce farklı 
şekilde uygulanması ise adaletin tecellisi bakımından sakıncalı bir durumdur. 
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TÜRKİYE’NİN YENİ OTORİTER REJİMİNDE 
KADINLARIN İNSAN HAKLARI
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Genel Kamu Hukuku Öğretim Üyesi

Öz

Günümüz dünyasında siyasal rejimlerin otoriteryen dönüşüm süreçlerine 
ve antifeminist hareketlerin yükselişine tanıklık ediyoruz. Egemen neolibe-
ral, neomuhafazakar ve otoriter politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
ve kadın haklarında gerilemeyi de beraberinde getirmiştir. Zamanımızda 
birçok ülkede toplumsal cinsiyet rejimi muhafazakar ve dinsel bir doğrultuda 
dönüşüm geçirirken, evrensel haklara yönelik güncel saldırılara karşı kadın 
mücadelesinin de yeni bir kuşağı gelişiyor. Bu çalışma, yeni otoriterliğin 
kadınların insan haklarına olumsuz etkilerini ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükümetleri döneminde Türkiye’de toplumsal cinsiyet rejiminin İslamileşme 
sürecini tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: yeni otoriterlik, kapitalist ataerkinin dönüşümü, 
toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
haklarında gerileme, türkiye’de toplumsal cinsiyet rejiminin islamileşmesi.

Women’s Human Rights in  
the New Authoritarian Regime of Turkey

Abstract

Today, we are witnessing the processes of authoritarian transformation 
of political regimes, and the rising antifeminist movements in the world. 
Dominant neoliberal, neoconservative and authoritarian policies have 
accompanied the backlash in gender equality and women’s rights. In our 
time, while the gender regimes in many countries are transforming in a con-
servative and religious direction, a new generation of women’s movements 
is developing against the current attacks on universal rights. This study 
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discusses the negative effects of new authoritarianism to women’s human 
rights, and the Islamization process of gender regime in Turkey during the 
governments of the Justice and Development Party.

Keywords: new authoritarianism, transformation of capitalist patriarchy, 
anti-gender movements, backlash in gender equality and women’s rights, 
ıslamization of gender regime in turkey.

Siyasal rejimlerin otoriterleşme eğiliminin güçlendiği bir dönemde yaşı-
yoruz. Günümüzde demokrasiden uzaklaşan siyasal rejimler insan hakları 
ihlallerini tırmandırdığı gibi, kadınların hak ve özgürlüklerini de sistemli bir 
saldırıya maruz bırakıyor. Bu çalışmada, dünyada yükselen yeni otoriterliğin 
kadınların insan haklarına yansımaları konu edilecektir. Çalışmanın ilk 
bölümünde dünyadaki otoriterleşme sürecinin toplumsal cinsiyet rejimine 
etkileri işlenecektir. İkinci bölümde ise, Türkiye’de AKP iktidarının kadınların 
insan haklarını ihlal eden, toplumsal cinsiyet rejimini İslamcı doğrultuda 
dönüştürmeye yönelik uygulamaları ele alınacaktır.

Dünyada Otoriterleşme ve Cinsiyet Rejiminin Dönüşümü

Günümüz dünyasında demokrasiden uzaklaşma genel bir eğilim haline 
geldi. Baskıcı rejimler dünyanın her yanında çoğaldı. Görülüyor ki, neoliberal 
kapitalizmin liberal demokratik ilkeleri vazeden evresi sona erdi. Otoriter-
leşme, ABD’de Trump’ın başkanlığa seçilmesi ve bazı Avrupa ülkelerinde 
sağ partilerin iktidara yerleşmeleri ile Amerika ve Avrupa’yı da etkisi altına 
aldı. ABD’de Trump rejimi, Brezilya’da Bolsonaro rejimi, Hindistan’da Modi 
iktidarı, Türkiye’de AKP rejimi, Avrupa’da Polonya ve Macaristan iktidarları, 
günümüzün öne çıkan otoriter rejimlerine birkaç örnektir. 21. yüzyılın 
başından bu yana dünyanın her bölgesinde demokratik olmayan rejimlerin 
sayısının artmasıyla otoriterleşme giderek küresel bir olguya dönüşmektedir.

Gerçekte, liberal demokrasi modelinin yerine çağdaş kapitalizmde faşizm 
geri gelmektedir.[1] Karşı-devrimci hareketler dünyanın pek çok bölgesinde 
yükselişe geçmiştir. Çağımızın karşı-devrimcileri, liberal demokrasiye ve 
Aydınlanma değerlerine, laikliğe, farklılığa, çoğulcu demokrasinin azınlıkları 

[1] Samir Amin, “The Return of Fascism in Contemporary Capitalism”, Monthly Review, 
Vol. 66, No. 4, September 2014, s. 1-12. 
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koruma düşüncesine karşıdır.[2] Neofaşist liderler, iktidarı ele geçirdiklerinde 
hukuk devletini askıya almakta, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak devlet 
gücünü ellerinde toplamakta, siyaseti ve iktidarlarını kişiselleştirmektedir. 
İktidara geldiklerinde fikir özgürlüğünü tanımayan ve azınlıkları bastıran 
milliyetçi, aşırı sağ ve neomuhafazakar partiler, eşitlik karşıtı ve cinsiyetçi 
siyasetlerde ortaklaşmaktadır.

Günümüzün sağ akımları her tür eşitlik düşüncesinin karşısında oldukları 
gibi, toplumsal cinsiyet eşitliğine de karşı çıkıyorlar. Bu nedenle, dünyada 
sağ hareketlerin ve dinsel sağ siyasal akımların yükselişi, kadın hak ve 
özgürlüklerine karşı bir saldırı dalgasını da beraberinde getirmiştir. Bu 
saldırı; cinsiyet eşitliğinin yanında, cinsel haklar, kürtaj, LGBTQ hakları, 
eşcinsel evliliği gibi çeşitli konulardaki toplumsal değişimi hedef alıyor ve 
neomuhafazakar karşı-devrimci sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Yükselen sağ hareketlerin cinsiyetçiliği, muhafazakar ve dinsel sağ ideoloji-
lerden besleniyor. Ancak kadın haklarının geriletilmesindeki yapısal temel, 
son on yıllar boyunca sosyal devleti adım adım yıkan neoliberal ekonomi 
politikalarıdır. Bu politikalar, hem kreş, bakımevleri gibi sosyal hizmet 
alanlarını özelleştirerek kadınların yararlandığı sosyal hakları tasfiye etmiş, 
hem de işgücü piyasalarını esnekleştirip güvencesizleştirerek kadın emek-
çilerin sömürüsünü yoğunlaştırmıştır. Devletin sosyal hizmet alanlarından 
çekilmesi, kadınların eve dönüşünü teşvik ederek kadınların eviçindeki 
karşılıksız bakım emeğini yoğunlaştırmış, aynı zamanda kadınların evliliğe 
ve bir erkeğin ücretine olan bağımlılığını artırmıştır. Bütün bu nedenlerle 
neoliberal ekonomi politikaları, ataerkiyi kuvvetlendiren bir etki yaratmıştır. 
Sosyal güvenliği özelleştirip aileye, yani kadının karşılıksız bakım emeğine 
devreden neoliberal politikalar, muhafazakarların geleneksel ataerkil “aileye 
geri dönüş” söylemiyle desteklenmiştir. Neoliberalizmin beraberinde getir-
diği aileci politikaların, neomuhafazakar ideolojiyle olan uyumu son derece 
açıktır.

Kadınların sosyal hakları budanıp kadınlara aile dışında bir kimlik ve hayat 
alanı bırakılmazken, cinselliği denetleyen ve kadın bedenine müdahale eden 
devlet politikaları da yürürlüğe girdi. Kürtaj yasağı, bu bağlamdaki başlıca 
örneklerden biridir. Son yıllarda pek çok ülkede kürtaj yasaklandı ya da 
önemli ölçüde kısıtlandı. Bir dizi ülke, sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin 

[2] Bkz. Walden Bello, “We Have to Move to a Post-Capitalist System”, (Interview by 
Ben Wray), jacobinmag.com, 28.10.2019. 
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dinsel nedenlerle kürtaj hizmetini reddetme hakkını tanıdı.[3] Diğer yandan, 
toplumsal ve kültürel yaşam da giderek muhafazakarlaştırıldı. Bu noktada, 
eğitim müfredatının muhafazakarlaştırılması özellikle dikkati çekiyor. Örne-
ğin, çeşitli Batı ülkelerinde sağ iktidarlar cinsel eğitimi müfredattan çıkardı 
ya da içeriğini muhafazakar bir doğrultuda dönüştürdü.

Sağ partilerin iktidara yerleşmeleri, kadınların ve kız çocuklarının korunma 
düzeyini aşağı çekmiş, haklarına erişimlerini azaltmıştır. Dahası, son yıllarda 
kadınlara yönelik şiddet bütün dünyada devasa biçimde artmıştır. Öyle ki, 
kadınlara şiddetin boyutları “kadın kırımı” olarak nitelenebilecek yoğunluğa 
ulaşmıştır. Şiddetin yükselişinin tek göstergesi yalnız öldürülen ve istismar 
edilen kadınların sayısındaki artış değildir, şiddet artık çok daha açık ve 
çok daha vahşi hale gelmiştir.[4] Bu olgunun örneklerine pek çok ülkede 
rastlanabilmektedir. Örneğin, 1980’den beri kadın cinayetlerinin sürekli 
olarak arttığı ABD’de her yıl 3 binden fazla kadın öldürülmektedir.[5] Bazı 
ülkelerde, bir şiddet biçimi olarak dişi ceninlerin yok edilmesi uygulaması 
yayılmaktadır. Örneğin Hindistan’da son yıllarda seçici kürtaj nedeniyle kız 
çocuk nüfusu kayda değer oranlarda azalmış, ülke nüfusu artmasına rağmen 
kadın nüfusu oransal olarak düşmüştür.[6] Bu örneklerde şiddet fizikseldir, 
ancak ekonomik ve sosyal politikalarla kadınların yoksullaştırılmalarını, 
insanlıkdışı koşullarda çalıştırılmalarını, geleceksiz ve güvencesiz bırakıl-
malarını da şiddet kapsamında düşünmek gerekir kuşkusuz.

Yeni sağ dalga, bariz biçimde feminizm düşmanıdır. Bu yüzden neo-
muhafazakar partiler iktidara geldiklerinde feminist örgütlerin kamusal 
kaynaklarını kesmekte, bazen dış yardım almalarını önlemekte, faaliyetlerini 
engellemekte, hatta feministleri kriminalize etmektedir. Feminist örgütlerin 
kamusal kaynaklarının kesilip bu kaynakların muhafazakar, geleneksel aileci, 
dinsel örgütlere aktarılması yaygın rastlanan bir uygulamadır. Bazı Avrupa 

[3] Örneğin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi hastanelerin ve doktorların kürtaj 
yapmayı reddetme (vicdani red) hakkını tanıdı. Bkz. Resolution 1763 (2010) The 
Right to Conscientious Objection in Lawful Medical Care, 7 October 2010. Bu karar, 
Katolik lobisinin kazanımı olarak değerlendiriliyor. Bkz. “Doktorlar dini inançları 
gereği kürtaj yapmayı reddedecek”, T24, 9 Ekim 2010. 

[4] Silvia Federici, Cadılar, Cadı Avı ve Kadınlar, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2018, 
s. 66.

[5] A.k., s. 75-76. 
[6] Vandana Shiva, Yeryüzü Demokrasisi, bgst Yayınları, İstanbul, 2018, s. 187-191.
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ülkelerinde kamu kaynakları artık Kilise ile işbirliği içindeki örgütlere transfer 
edilmektedir. Örneğin Polonya’da 2016-2017’de kadın örgütlerinin kamusal 
kaynakları kesilmiştir, bunlar içinde şiddet mağduru kadınları destekleyen 
kadın örgütleri de bulunmaktadır. Kesilen kamu kaynakları Katolik bir örgüte 
ve benzer örgütlere aktarılmıştır. Dahası, 2017’de çeşitli şehirlerdeki kadın 
hakları merkezlerine polis baskınları yapılmış, doküman ve bilgisayarlara el 
konulmuştur.[7] Aynı biçimde, Macaristan’da da kadın örgütlerinin kamusal 
fonları kesilmiş, dış yardım almaları güçleştirilmiş, devlet kaynakları feminist 
olmayan kadın örgütlerine verilmiştir.[8] Muhafazakarlaşan bir dizi başka 
Avrupa ülkesinde de benzer gelişmeler sözkonusudur.

Dikkat çekici bir başka olgu, Avrupa ülkelerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine düşman uluslararası organize bir hareketin gelişmeye başlamasıdır. 
Avrupa’da “toplumsal cinsiyet karşıtlığı” adı altında, feminizmin kazanım-
larına saldıran yeni bir hareket (anti-gender movement) ortaya çıkmıştır. 
Feminizmin toplumsal cinsiyet eşitliği idealine karşı bir dizi ülkede kampanya 
yürüten bu hareket, toplumsal cinsiyet eşitliği düşüncesinin kültürlerin 
ve ailenin altını oyduğunu ileri sürmekte, feminist yaklaşımları gözden 
düşürmeye çalışmakta, feministleri ve cinsiyet eşitliği araştırmacılarını hedef 
almaktadır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ulusaşırı biçimde örgütlenen 
bu hareketin aktörleri; Vatikan ve Roma Katolik Kilisesinin ulusal kolları 
(Rusya’da Ortodoks Kilisesi), din temelli ve muhafazakar sivil toplum 
örgütleri, sağ kanat siyasal partilerdir.[9] Bazı ülkelerde merkez sağ, anaakım 
sağ ve aşırı sağ siyasal partiler kampanyalarda önemli rol oynamaktadır.[10] 
Kimi ülkelerde, cinsiyet eşitliği politikalarından dolayı ayrımcılığa uğra-
dıklarını iddia eden erkek/baba hakları grupları da anti-gender hareketine 
katılmaktadır, örneğin Avusturya’da olduğu gibi.[11] Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine karşı muhafazakar tepki yeni değildir, Katolik Kilisesi ve dinsel 
sağ örgütler uzun zamandır cinsiyet eşitliğine, kürtaja, LGBTQ haklarına 
karşı çıkmakta, cinsel eğitimi sınırlamaya çalışmaktadır. Fakat 2012-2013 

[7] Borbála Juhász, Enikő Pap, Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ 
Rights, European Union, 2018, s. 54. 

[8] A.k., s. 30-31. 
[9] Weronica Grzebalska, Eszter-Petronella Soós, Conservatives vs. the “Culture of Death”, 

How progressives handled the war on “gender”, Foundation for European Progressive 
Studies (FEPS), Renner Institut, 2016, s. 13. 

[10] A.k., s. 16. 
[11] B. Juhász, E. PAP, a.g.e., s. 20. 
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yıllarında Avrupa ülkelerinde neredeyse eşzamanlı olarak ortaya çıkan 
anti-gender hareketi, kadın haklarına ve cinsel azınlıkların haklarına karşı 
yeni bir saldırı dalgasını beraberinde getirmiştir. Hırvatistan, İtalya, Fransa, 
Almanya, Polonya, Rusya, Slovakya, Slovenya ve İspanya gibi ülkeler, bu 
hareketin kampanyalarına sahne olmuştur.[12] Kürtaja, eşcinsel evliliğine ve 
eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine, okullarda cinsel eğitime, eğitim müfreda-
tında cinsiyet eşitliği eğitimine yer verilmesine karşı eylemler ve protestolar 
örgütlenmiş, bu konulardaki ilerici yasa tasarılarının geçirilmesi engellenmiş 
ya da mevcut yasaların muhafazakar doğrultuda değişmesi sağlanmıştır.[13]

Avrupa’daki muhafazakar hareketin kampanyalarında “toplumsal cinsiyet” 
(gender)[14] yaklaşımına karşıtlık, merkezi bir yer tutmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet kavramına karşı adeta savaş ilan edilmiştir. Örneğin Polonya’da 
2014’te “Stop Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi!” adıyla bir parlamento grubu 
kurulmuştur.[15] Muhafazakar güçler bu hedef için mobilize olmuştur. 
Slovakya’da ise 2013’te Slovak Piskoposu toplumsal cinsiyet yaklaşımını 
“ölüm kültürü” olarak adlandırmış ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunu-
cularını “ölüm kültürü takipçileri” olarak nitelendirmiştir.[16] Piskoposun 
konuşmasının ardından muhafazakar aile hareketi örgütlenmiş ve eyleme 
geçmiş, bu hareket Slovakya’nın AB üyeliği nedeniyle hazırlaması gereken 
ulusal insan hakları stratejisinde kadın-erkek eşitliğinin öngörülmesine karşı 

[12] W. Grzebalska, E.-P. Soós, a.g.e., s. 5-6. 
[13] Örneğin anti-gender kampanyanın sonucunda, Macaristan’da 2017’de toplumsal 

cinsiyet referansları milli eğitim müfredatından çıkarılmıştır (B. Juhász, E. Pap, 
a.g.e., s. 31). Aynı şekilde, İtalya’da da kamu eğitim sektöründe toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi sonlandırılmıştır (a.k., s. 44). Çeşitli Avrupa ülkelerinde anti-gender 
hareketin kampanyalarının kronolojisi için bkz. W. Grzebalska, E.-P. Soós, a.g.e., s. 
8 vd. 

[14] Toplumsal cinsiyet (gender), kadın ve erkeğin cinsiyet rollerinin kültürel olarak 
belirlendiğini ve toplumsal olarak inşa edildiğini belirtmek üzere kullanılan bir 
kavramdır (Ayrıntı için örneğin bkz. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner (Ed.), Toplumsal 
Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2011, s. 4 vd.). Bu kavram, 
cinsiyet rollerinin biyolojik olarak belirlenmediğini, kadın ve erkeklerin toplumsal 
cinsiyet rollerinin değişebileceğini ifade eder. 

[15] B. Juhász, E. Pap, a.g.e., s. 53; W. Grzebalska, E.-P. Soós, a.g.e., s. 16. 
[16] Petra Ďurinová, “Slovakia”, Gender as Symbolic Glue, The Position and Role of 

Conservative and Far Right Parties in the Anti-Gender Mobilizations in Europe, 
(Eds. Eszter Kováts, Maari Pōim), Foundation for European Progressive Studies 
(FEPS), Friedrich Ebert Stiftung, 2015, s. 111.
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çıkmıştır.[17] Toplumsal cinsiyet eşitliği ideali, muhafazakarların tepkisini 
çeken baş düşman gibi görünmekle birlikte, yeni muhafazakar dalganın 
hedefinde daha geniş ilerici değerler bulunmaktadır. Bu hareketin günde-
minde, aynı zamanda insan hakları değerlerine ve uluslararası hukukun insan 
hakları ilkelerine karşı gerici bir tepki vardır. Neomuhafazakar sağ dalganın 
Avrupa’da üzerinde görece uzlaşılmış gibi görünen insan hakları hukukuna 
ciddi bir tehdit oluşturduğu son derece açıktır.

Uluslararası insan hakları hukukunun bir belgesi olan İstanbul Sözleş-
mesine[18] karşı muhalefet, yükselen sağ akımların insan haklarına olan teh-
didinin en açık göstergelerinden biridir. Kadınlara karşı şiddetle mücadele 
amacıyla oluşturulmuş olan bu sözleşme, şimdi muhafazakarların hedef 
tahtasındadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı hareket, İstanbul Söz-
leşmesine devletlerin taraf olmasına karşı çıkmakta, taraf olan devletlerin 
ise sözleşmeden çıkmasını savunmaktadır. Örneğin İstanbul Sözleşmesini 
2011’de imzalamış olan Slovakya’nın bu sözleşmeyi onaylaması muhafazakar 
ve dinsel grupların baskısı nedeniyle engellenmiştir. Slovakya Başbakanı 
2018’de İstanbul Sözleşmesinin onaylanmayacağını duyurmuştur. Katolik 
Kilisesi İstanbul Sözleşmesinin din özgürlüğüne karşı potansiyel ayrımcı-
lık içerdiğini ileri sürmüş, 2018’de 13 Hıristiyan Kilisesinin temsilcisi de 
hükümetin sözleşmeye desteğini çekmesi çağrısında bulunmuştur.[19] Benzer 
biçimde, Polonya’da Katolik Kilisesi ve bazı politikacılar İstanbul Sözleşme-
sinin onaylanmasına karşı çıkmış, “toplumsal cinsiyet” kavramını içermesi 
nedeniyle sözleşmeyi kadın ve erkeğin geleneksel rollerine ters düştüğü 
için eleştirmiştir. Polonya 2015’te İstanbul Sözleşmesini onaylamış olsa da, 
bu onayın geri çekileceği hükümet tarafından birkaç kez açıklanmış ve bu 
konuda yasa tasarısı hazırlanmıştır. Ancak bu yasa tasarısı 2017’de kadın 
örgütlerinin tepkisi nedeniyle geri çekilmiştir.[20] Avrupa’daki muhafazakar ve 
dinsel gruplar İstanbul Sözleşmesinin metninin değişmesini de istemektedir. 
Bu amaçla, Mart 2018’de 333 muhafazakar ve dinsel yönelimli örgüt, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterliğine bir mektup yollayarak İstanbul Sözleşmesinin 

[17] A.k., s. 112 vd.
[18] Bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 2011’de İstanbul’da imzaya 

açıldığı için bu adla anılmaktadır. Sözleşmenin tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Eviçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”dir.

[19] B. Juhász, E. Pap, a.g.e., s. 76. 
[20] A.k., s. 57. 
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metninin değiştirilmesi çağrısında bulunmuştur.[21] Görüldüğü üzere, cinsiyet 
eşitliğine karşı hareket Avrupa’da oldukça aktif biçimde mevcut uluslararası 
insan hakları hukukunun altını oymaya çalışmaktadır. Bu girişimin, ulus-
lararası hukuku da dinsel hukuka uyarlama çabasının bir parçası olduğu 
söylenebilir. Son yıllarda kadınların kürtaj hakkını ulusal hukuklarda önemli 
ölçüde kısıtlamayı başaran muhafazakar ve dinsel sağ akımlar, artık kadına 
şiddetle mücadele amacıyla oluşturulmuş olan İstanbul Sözleşmesini kendi 
bakış açılarına uyarlayarak içeriğini boşaltmayı da gündemlerine almıştır.

İçinde yaşadığımız siyasal iklimde, kadın hakları savunucularına karşı 
nefret söylemi de tehlikeli biçimde yayılmaktadır. Kadın hakları savunucuları, 
radikal sağ grupların saldırılarına maruz kalmaktadır. Örneğin, Ermenistan’da 
yeni kurulan ultra-milliyetçi gruplar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasasına 
karşı kampanya yürütürken, kadın hakları savunucularını “Ermeni değerle-
rini tehdit eden”, “vatan hainleri” olarak niteleyerek saldırmış, toplumdaki 
korkuyu ve nefreti yaymaya çalışmışlardır.[22] Neofaşistlerin feministlere 
karşı nefret söylemi ve kadınları aşağılayan eril şiddet dili, liderlerin ifade-
lerinde de rahatlıkla gözlenebilmektedir. Örneğin ABD Başkanı Trump, 
cinsiyetçi söylemleriyle ünlüdür. Bu nedenle ABD’de kadınlar, Trump’ın 
iktidara geldiği gün ve sonraki her yıldönümünde ülke çapında Trump’ı 
protesto ederek kadın yürüyüşleri gerçekleştirmiştir. Brezilya’da iktidara 
gelen Bolsonaro, tehlikeli neofaşist liderlere bir başka örnektir. Bolsonaro, 
bir kadın milletvekili için “tecavüze değmez” sözünü etmiştir.[23] Bolsonaro 
da tıpkı Trump gibi kadınları ayaklandırmış, Bolsonaro’nun seçilmemesi 
için Brezilya’da yüzbinlerce kadın “Bolsonaro’ya hayır” sloganı ile meydanları 
doldurmuştur.[24]

Açık ki, derinleşen ekonomik ve siyasal kriz koşullarında Avrupa ve 
Amerika’da yükselen uluslararası neofaşist hareket, liberal demokratik devletin 

[21] A.k., s. 66. 
[22] Anna Nikoghosyan, “Tools for Change: Collective Actions of Women’s Rights 

Activists in Armenia”, Anti-Gender Movements on the Rise? Strategising for Gender 
Equality in Central and Eastern Europe, Heinrich Böll Foundation, Berlin, 2015, 
s. 25. 

[23] Korkut Boratav, “Brezilya: ‘Piyasalar’ Faşist Adayı Destekliyor”, haber.sol.org.tr, 
12.10.2018.

[24] Shasta Darlington, “Brezilya Başkan Adayı Bolsonaro’ya Karşı Kadınlar Ayakta: ‘Onu 
Seçmeyin’”, bianet.org, 6 Ekim 2018.
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altını oymada mesafe katediyor. Bu süreçte kadınların hak ve özgürlükle-
rine, 20. yüzyıl kazanımlarına da saldırılıyor. Kuşkusuz, neofaşizm sadece 
kadınlara değil, modern seküler yaşam biçimlerine, kültüre, hukuka, bilime 
de saldırıyor, yeni nesillerin eğitimini yeniden dizayn ediyor ve faşizmin 
tarihsel örneklerinde olduğu gibi geçmişe dönüşü ilan ediyor, bir devlet 
dinini gereksiniyor, ırkı, etnisiteyi, milleti öne çıkarıyor. Bu noktada, faşizmin 
bir siyasal sapma ya da anomali olmadığını, tarihsel olarak ileri kapitalist 
devletlerde egemen sınıflar tarafından kabul edilen iki ana siyasal yönetim 
şeklinden biri olduğunu anlamak hayati öneme sahiptir.[25] Faşist seçenek, 
sistem liberal demokrasi ile yönetilemez hale geldiğinde demokrasinin toptan 
bir reddiyesi olarak devreye girmektedir. Kapitalizmin krizinin bir sonucu 
olan günümüzün neofaşizmi, devletin dinsel muhafazakar bir doğrultuda 
dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Amerika ve Avrupa’da kiliselerin ve 
dinsel siyasal grupların ülke idaresinde artan nüfuzları, bu olgunun teza-
hürleridir. Kitlelerin itirazsız itaatini mümkün kılacak otoriter bir dinsel 
muhafazakar idare şeklinin kadın özgürlükleri ile bağdaşmayacağı ortadadır. 
Bu nesnel durum, kadınların kazanılmış hak ve özgürlüklerini neofaşizmin 
stratejik saldırı hedefi haline getirirken, kadınları da neofaşizmle mücade-
lenin öncülerine dönüştürüyor. Gerçekten de, son yıllarda kadın haklarına 
artan saldırılar, feminizmin yeni bir dalgasını tüm dünyada güçlü biçimde 
tetiklemiştir.

Türkiye’nin Yeni Cinsiyet Rejimi: Siyasal İslamcılığın Cinsiyet Rejimi

Dünyadaki genel eğilime paralel olarak, Türkiye’de kadın hak ve özgür-
lükleri son yıllarda bir gerileme sürecine girdi. 2002’de iktidara gelen ve 
günümüze değin aralıksız 18 yıl iktidarda kalan Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) döneminde, kadın hakları ihlalleri arttı, cinsiyet eşitsizliği uçu-
rumu derinleşti. Kamusal politikalar halen yasallığını koruyan kadın hak 
ve özgürlüklerine saygı göstermek şöyle dursun, tam tersi biçimde kadın 
özgürlüklerine bir saldırı biçiminde gelişti. Gerçekte, dünyadaki otoriter 
rejimlerin İslamcı versiyonu olan AKP iktidarı, siyasal İslam ideolojisiyle 
bağdaşmaz bulduğu modern dünyanın kadın hak ve özgürlüklerini müm-
kün olduğunca geriletme siyaseti izledi. Devletin anayasası laiklik ilkesini 
korumasına rağmen dinselleşme de facto olarak, hayatın her alanında olduğu 

[25] John Bellamy Foster, “Neofascism in the White House”, Monthly Review, Vol. 68, 
No. 11, April 2017, s. 4.
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gibi cinsiyet rejiminin düzenlenmesinde de kendini gösterdi. Cumhuriyetin 
erken tarihlerinden beri devletin resmi söyleminde kabul gören kadın hakları 
ve kadın-erkek eşitliği söylemi terkedildi. Türkiye’deki kadın hareketinin 
tarihsel kazanımları adım adım tasfiye edilmeye ve siyasal İslamcılığın cin-
siyet rejimi inşa edilmeye başladı.

Cinsiyet rejiminin İslamcı çizgide dönüştürülmesinin karşı-devrim süreci-
nin önemli bir unsuru olarak programlandığı, AKP liderlerinin söylemlerinde 
de yansımasını buldu. Siyasal İslamcı çevrelerde savunulan kadın-erkek eşit-
liğinin fıtrata uymadığı düşüncesi, AKP’nin iktidarını pekiştirdiği 2010’lu 
yıllarda AKP liderlerince açıkça ilan edildi. Başbakanlığı ve Cumhurbaş-
kanlığı döneminde AKP Genel Başkanı Erdoğan, kadın ve erkeğin eşit 
olmadığına ilişkin görüşünü birçok defa yineledi. Örneğin, “kadın erkek 
eşitliğine inanmıyorum”,[26] “kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, 
o fıtrata terstir” dedi.[27] Bu ifadelerle kadın-erkek eşitliği hedefi, devletin 
en yüksek makamınca dolaylı olarak reddedildi. AKP’nin bakanları, millet-
vekilleri gibi önde gelen figürleri, AKP iktidarı güçlendikçe erkek egemen 
geleneksel aile düzenini ve ataerkil İslami yaşam tarzını toplumda hakim 
kılmaya yönelik kamusal söylemlerini artırdı.[28] Devletin en üst düzey 
yönetim makamlarında bulunan şahsiyetlerin bu tür söylemleri, ulusal ve 
uluslararası hukukun kadın-erkek eşitliğini öngören düzenlemelerine açıkça 
tersti, ancak bu durum AKP’nin hukuk tanımayan keyfi yönetiminin yal-
nızca bir emsalinden ibaretti. Erdoğan’ın yurtlarda ve evlerde kadın-erkek 
öğrencilerin karma biçimde barınmasına izin vermediklerine, bu yöndeki 
ihbarları değerlendirdiklerine ilişkin açıklaması ise, İslami harem-selamlık 
anlayışına uygun sosyalleşme biçimlerinin devletin zor gücünden yararla-
nılarak yaygınlaştırıldığını açığa vuran bir örnekti.[29] Devlet şiddeti, son 

[26] “Kadınla erkek eşit olamaz”, gazetevatan.com, 20 07.2010.
[27] “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fıtratına aykırı”, cumhuriyet.com.tr, 24 

Kasım 2014. Erdoğan’ın benzer yönde başka bir ifadesi: “Kadınların hak mücadelesinin 
eşitlik kavramına takıldığını, adalet duygusunu ıskaladığını gözlemliyoruz.” Bkz. 
“Erdoğan: Kadın-erkek eşitliği fıtrata ters”, bbc.com, 24 Kasım 2014.

[28] Örneğin bkz. “Arınç: Kadın sokakta kahkaha atmayacak”, cumhuriyet.com.tr, 
28.7.2014.

[29] “Başbakan: Kızlı erkekli kalınan evlerde karmakarışık her şey olabiliyor, adım atmaya 
mecburuz”, t24.com.tr, 5 Kasım 2013: “(…) yurtlarımızda kızlarımızı erkek 
öğrencilerle ayrıştırma çabasına devam ediyoruz. Yüzde 70 oranında hallettik. 
Bazı yerlerde yurtlar noktasında ihtiyacına cevap veremediğimiz için evlerde kalma 
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yıllarda kadın hakları savunucularına ve LGBTQ bireylere de yöneldi: Kadın 
hareketinin toplantı ve gösterileri polis müdahalesiyle karşılaştı,[30] bazı kadın 
örgütleri kapatıldı[31] ve LGBTQ bireylere yönelik baskılar yoğunlaşarak 
etkinliklerinin yasaklanması sistematik bir hal aldı.[32]

Kadın haklarını çiğneyen devlet uygulamaları, toplumsal alanda da sonuç-
larını doğurdu: Kadınlara yönelik şiddet yıldan yıla olağanüstü düzeyde 
yoğunlaştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2002-2009 yılları arasında, yani 
AKP iktidarının ilk 7 yılında kadın cinayetleri yüzde 1400 oranında arttı.[33] 
Sonraki yıllarda kadına şiddet vaka sayıları katlanarak yükselmeye devam etti. 
İçişleri Bakanlığının Aralık 2019 verilerine göre, son 5 yılda 1 milyondan fazla 
kadına şiddet olayı meydana geldi, bu olaylarda 1890 kadın öldürüldü ve 
devlet koruması altında bulunan 94 kadın hayatını kaybetti.[34] Bu rakamlar, 
AKP iktidarının kadın cinayetlerini önleme görevini yerine getirmediğini 
net biçimde ortaya koymaktadır. Gerçekte, kadına şiddetle mücadeleye 
yönelik ulusal ve uluslararası hukuk uygulanmamaktadır. Özellikle kadınların 
katkısıyla hazırlanan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti 
önlemek için etkili düzenlemeler içermesine rağmen, iktidarın bu hukuk 
kurallarını uygulamaya geçirme iradesi yoktur. Türkiye, kadına yönelik şiddeti 
önlemediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da mahkum 
edilmiştir: Devletin eviçi şiddeti önleme ve kadını koruma görevini yerine 
getirmeyerek yaşam hakkını, işkence yasağını ve cinsiyete dayalı ayrımcılık 

noktasında sıkıntı yaşanıyor. Buralarda güvenlik güçlerimize gelen istihbari bilgiler 
var. Valiliklerimiz bu durumlara müdahale ediyorlar.” Özel yaşam alanı olan evlerde 
karma biçimde barınılmasına güvenlik güçlerinin müdahalesini, İslamcı rejimlerin 
“ahlak polisi” uygulamasının bir örneği olarak değerlendirmek mümkündür. 

[30] Örneğin 8 Mart 2019’da İstanbul’daki kadın yürüyüşüne polis müdahalesi için bkz. 
“Kadınlar Günü: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşüne polis göz yaşartıcı gaz ve plastik 
mermiyle müdahale etti”, bbc.com, 8 Mart 2019.

[31] Özellikle 2016-2018 yıllarındaki olağanüstü hal döneminde pek çok kadın örgütü 
KHK’lar ile kapatılmıştır. Ayrıca, seçilmişlerin görevden alınarak kayyım yönetimine 
devredilen yerel yönetimlerde kadın çalışmaları da durdurulmuştur. Bkz. Hilal Tok, 
“Diyarbakır, Van ve Mardin Belediyelerinde kadın çalışmaları rafa kalktı”, ekmekvegul.
net, 25 Ağustos 2019. 

[32] Örneğin bkz. “Valilikten süresiz LGBTİ yasağı!”, birgun.net, 20.11.2017; “Taksim’deki 
LGBT etkinliklerine de yasak geldi”, birgun.net, 25.11.2017; “Ankara Valiliği yargı 
kararını tanımadı, LGBTİ+ etkinliğini yine yasakladı”, sendika63.org, 6 Mayıs 2019.

[33] “7 ayda 953 kadın öldürüldü”, milliyet.com.tr, 08.11.2009. 
[34] “Milyonluk utanç: 1890 kadın öldürüldü”, artigercek.com, 20.12.2019. 
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yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Mahkemenin tarihindeki ilk mahkumiyet 
kararı, Türkiye’ye karşı aile içi şiddetle ilgili bir davada verilmiştir.[35] AKP 
iktidarı kadına yönelik şiddeti önleyici bir siyaset izlemediği gibi, aksine 
boşanmayı zorlaştıracak önlemler alma çabası içindedir. Bu bağlamda, aile 
uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk yolunu tanımaya ilişkin hazırlıklar 
hükümetin gündemindedir.[36] Boşanmayı zorlaştıracak bu gibi yolların eviçi 
şiddeti artırması ve kadınların güvenliğini tehlikeye atması kaçınılmazdır.

Kadınlara yönelik şiddet konusunda, Türkiye’de kadın cinayetlerinin işleniş 
biçimlerinin giderek çok daha vahşi bir hal aldığını belirtmeden geçmemek 
gerekir.[37] Öte yandan, kadın cinayetleri yanında, cinsel şiddetin tecavüz, 
taciz, çocuk istismarı biçimleri de yaygınlaşmıştır.[38] Çocuklara cinsel istismar 
vakalarındaki artışa, kız çocuklarının erken yaşta “evlendirilmesi” olgusu eşlik 
etmektedir: Son 10 yılda 500 bin kız çocuğu zorla “evlendirilmiş”, 142 bin 
çocuk doğum yapmıştır.[39] Gerçekte, evlenme yaşına gelmemiş kız çocuk-
larının hukuken geçerli bir evliliği sözkonusu olmadığından, “kız çocukla-
rının evlendirilmesi” denilen olaylar çocuklara karşı cinsel istismar suçunun 
işlenmesinden başka bir şey değildir. “Erken evlilik”, konuyu çarpıtan ve 
çocukların cinsel istismarını örtmek için uydurulmuş bir terimdir.[40] Ne var 
ki, kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla 
evlenmesi durumunda cezanın affedilmesi için, AKP defalarca yasa çıkarma 
girişiminde bulunmuştur. 2016’da bu yöndeki girişimi kadınların tepkisiyle 

[35] AİHM’nin Opuz v. Türkiye kararı (9 Haziran 2009, Başvuru no. 33401/02). 
[36] Dilan Esen, “Arabuluculuk kılıfıyla kadın haklarına engel”, birgun.net, 11.03.2019. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin açıklaması için bkz. “Aile Hukukunda 
Arabuluculuk Olmaz”, istanbulbarosu.org.tr, 07.03.2019. Şiddet gören kadınların 
şikayet edip koruma kararı aldırmış olsalar bile, uygulamada hukuka uygun olmayan 
biçimde uzlaştırma bürolarına yönlendirildikleri bilinen bir olgudur. Bkz. Tuğba 
Baykal, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede uzlaştırma komisyonu engeli”, Deutsche 
Welle Türkçe, dw.com, 17.12.2019.

[37] Bkz. İrfan Aktan, “Hülya Gülbahar: Kadın cinayetlerinde IŞİD’vari yöntemler artıyor”, 
gazeteduvar.com.tr, 1 Eylül 2019.

[38] Örneğin bkz. Seyhan Avşar, “Çocuklara cinsel saldırı korkunç boyutlara ulaştı”, 
cumhuriyet.com.tr, 09.02.2020. 

[39] CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in raporundan aktaran Burcu Cansu, “10 yılda 
500 bin kız çocuğu evlendirildi”, birgun.net, 08.09.2018. 

[40] Adem Sözüer’in bu konudaki söyleşisi için bkz. İpek Özbey, “Çocuk intiharları ve 
kadın cinayetleri artacak”, cumhuriyet.corm.tr, 9 Aralık 2019. 
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karşılaşınca[41] yasa değişikliği önerisi geri çekilmiştir. 2019’da bu konuda 
yeniden yasa çıkarma hazırlıklarının medyada duyurulması üzerine kadın 
örgütleri tepkilerini yinelemiştir.[42] Mağdur kız çocuğunun evlendirilmesi 
halinde suçlunun affedilmesinin suçluyu ödüllendirmek, mağduru bir kez 
daha mağdur etmek anlamına geldiği, bu durumun çocuk haklarını ihlal 
ettiği açıktır. Aslında, kadın örgütlerinin verdiği mücadele sonucu 2005’te 
yürürlüğe giren yeni ceza yasasının kaldırdığı “mağdurun tecavüzcü ile 
evlendirilmesi halinde failin affedilmesi” kuralı geri getirilmek istenmektedir. 
Bu durum, kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında ne denli 
büyük bir geriye gidiş yaşandığına da önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu 
noktada, kız çocuklarının evlendirilerek cinsel istismarın affı girişimlerinin, 
kadınların evlenme yaşını İslami kurallara uydurarak küçültme iradesini 
zımnen içerdiğini de gözden uzak tutmamak gerekir.

Kadınların ve kız çocuklarının hakları, son yıllarda pek çok alanda gerile-
tilmiştir. Bu alanlardan biri, eğitimdir. Eğitimin İslamileştirilme süreci, aynı 
zamanda dinsel ataerkil değerleri empoze etmeye yönelik cinsiyetçi bir yön 
de taşımaktadır. İktidar yılları boyunca laik eğitimi aşama aşama erozyona 
uğratan AKP’nin eğitimi dinselleştirme siyaseti, ilköğretimden üniversitelere 
değin her düzeyde kendini göstermiştir. 2012-2013 döneminde ilköğretimde 
8 yıllık zorunlu eğitim sisteminin terkedilerek 4+4+4 biçiminde kesintili 
eğitime geçilmesiyle, eğitimde dinselleşme ivme kazanmıştır. 4+4+4 siste-
miyle birlikte pek çok okul imam hatip okuluna dönüştürülmüş, imam hatip 
liselerine ek olarak imam hatip ortaokulları açılmış, çocukların dördüncü 
sınıftan sonra imam hatip ortaokuluna gidebilmesi mümkün kılınmış ve 
eğitim müfredatındaki dinsel içerik yoğunlaşmıştır. 4+4+4 sistemi öğren-
cilerin önemli bir bölümünü açık öğretime yönlendirmiş, örgün eğitimden 
kopan öğrencilerin büyük kısmını kız çocukları oluşturmuştur.[43] Dahası, 
karma eğitim giderek azaltılmıştır, okullarda da harem-selamlık sistemi 

[41] Kadın örgütleri tarafından bu konuda açıklanan bildiri için bkz. “Tecavüzü aklayacak 
hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!”, morcati.org.tr, 18 Kasım 2016. 

[42] Gözde Yel, “Kadın örgütleri, Türkiye’nin dört bir yanından seslendi: Çocukların 
cinsel istismarının affı olmaz!”, T24, 6 Ocak 2020. 

[43] Örneğin bkz. Eğitim Sen, 2017 Yılsonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu, egitimsen.
org.tr, 3 Ocak 2018; “Kız öğrenciler 4+4+4 uygulamasıyla örgün eğitim dışına itildi”, 
sozcu.com.tr, 23 Mart 2016. 
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yaygınlaşmaktadır.[44] Ayrıca, kız çocuklarının örtünmesi ortaöğretime kadar 
indirilmiş,[45] İslam dini ile ilgili dersler çoğaltılmış, ders materyalleri İslamcı 
çizgiye göre muhafazakarlaştırılmıştır. Yenilenen ders materyalleri, İslami 
ataerkil değerleri ve pratikleri genç nesillerin zihnine aşılayıcı niteliktedir.[46] 
Bütün bunlara, Milli Eğitim Bakanlığının dini vakıf ve cemaatlerle imzaladığı 
protokollere dayanılarak, İslamcı kesimlerin okul çocuklarına yönelik “sosyal 
faaliyet” programları yürütmesine izin verilmesi, bu faaliyetlerle çocukların 
tarikat ve cemaat etkinliklerine dahil edilmesi gibi uygulamalar eşlik etmek-
tedir.[47] Milli Eğitim Bakanlığı, 2019’da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Okul 
Projesini (ETCEP) de iptal etmiştir.[48] İlköğretimdeki cinsiyetçi dönüşümün 
bir başka örneği, milli eğitim düzenlemelerinin “toplumsal cinsiyet eşitliği” 
ilkesinden arındırılmasıdır.[49] Böylelikle, kadın hareketinin katkısıyla eğitim 
sisteminde varlık kazanan toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, tümüyle 
tasfiye edilme sürecine girmiştir. Aynı durum, üniversiteler için de geçerli-
dir. YÖK, kadın ve cinsiyet araştırmaları alanında çalışan akademisyenlerin 
katkısıyla kabul edilen Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Tutum Belgesini web sayfasından kaldırmış, Yükseköğretim Kurumları Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Projesini durdurmuştur. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 
bu kararın gerekçesini toplumsal cinsiyet eşitliğinin “toplumsal değerleri-
miz ve kabullerimizle mütenasip olmadığı ve toplumca kabul görmediği” 
biçiminde açıklamıştır.[50] Bu açıklamanın da gösterdiği gibi, toplumun 

[44] Örneğin bkz. Ozan Çepni, “MEB’den karma eğitime darbe”, cumhuriyet.com.tr, 
10 Eylül 2018; Figen Atalay, “Harem selamlık eğitim her yerde”, cumhuriyet.com.
tr, 1 Ağustos 2019. 

[45] Alican Uludağ, “Danıştay’dan çocukları türbana sokan karar”, cumhuriyet.com.tr, 
01.01.2020.

[46] Örneğin bkz. Burcu Karakaş, “Rapor: Türkiye’de okul kitaplarında dini ve cinsiyetçi 
ögeler arttı”, Deutsche Welle Türkçe, amp.dw.com, 28.09.2019. 

[47] İlke Ölmez, “Meb, Dini Vakıf Ve Derneklerden Vazgeçemiyor”, gazeteruzgarli.com, 
3 Şubat 2020. 

[48] Eğitim Sen, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı I. Yarıyıl Değerlendirmesi, eğitimsen.
org.tr, 17 Ocak 2020, s. 5.

[49] Bkz. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, m. 3. Resmi Gazete, 12 Eylül 2019. 
Bu değişiklikle, yönetmelikteki “toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

[50] “YÖK, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesini Sitesinden Kaldırdı”, bianet.
org, 20 Şubat 2019.



Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK

103Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

yalnız bir kısmını oluşturan muhafazakar kesimlerin değerleri toplumun 
bütününe dayatılmıştır. Yükseköğretim kurumlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği perspektifinin reddedilmesi, üniversitelerdeki kadın araştırma mer-
kezlerinin yönetmeliklerini ve tabelalarını değiştirmelerini de beraberinde 
getirmiştir: Bir dizi üniversitenin kadın araştırmaları merkezinin ismine 
“aile” sözcüğü eklenmiş, merkez isimleri “kadın ve aile çalışmaları merkezi” 
biçiminde değiştirilmiş ve merkez yönetmeliklerine “aileyi güçlendirme” 
hedefi eklenerek muhafazakar aileci perspektifle yönetmelikler yenilenmiş-
tir.[51] Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kadın üniversitesi” kurulması için YÖK’e 
talimat verdiğini açıklaması[52] ise, kadın ve erkek öğrencileri ayrıştırmaya 
yönelik harem-selamlık eğitimi üniversiteye de taşıyabilecek, üniversitede 
karma eğitimi hedef alan bir projenin habercisi gibi görünmektedir.

AKP’nin toplumu İslamcı çizgide dönüştürmeye yönelik uygulamaları, 
ekonomi alanında neoliberal politikalarla elele gitmiştir. Neoliberal kapita-
lizmle ittifak halinde, özelleştirme, mülksüzleştirme, sosyal devleti çökertme, 
sermaye kesimlerini destekleme biçiminde işçi sınıfına düşman ekonomi 
politikaları, otoriter muhafazakar siyasete eşlik etmiştir. İzlenen ekonomi 
politikalarıyla, kadınların sosyal hakları ihlal edilmiştir. Kamu hizmetle-
rinin metalaştırılması ve ticarileştirilmesi, emekçilerin tamamını olduğu 
gibi, kadınları ve kız çocuklarını da parasız eğitim, sağlık gibi temel sosyal 
haklardan yoksun bırakmıştır. Emeğiyle geçinmek zorunda olan toplumun 
ezici çoğunluğu, güvenceli ve onurlu çalışma hakkından uzak kalmış, işsizlik 
oranları giderek tırmanmıştır. Emek piyasaları da cinsiyetçidir: Kadınlarda 
istihdama katılım oranları erkeklerden çok geridedir. 2018 Kasım ayı verile-
rine göre, 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışındadır; kadınların 
istihdama katılım oranı % 29.1’de kalmıştır. Başka deyişle, yaklaşık olarak 
her 10 kadından sadece 3’ü istihdam edilmektedir. Üstelik, istihdam edilen 
kadınların yarısına yakını kayıtdışı çalıştırılmaktadır.[53] Kadınlar güvencesiz, 
ucuz işgücü olarak emek harcadıkları gibi, çocuk bakımı, kreş hizmetleri, 
yaşlı bakımı, hasta bakımı vb. sosyal hizmetlerin zayıflaması nedeniyle 
eviçindeki bakım yükleri de ağırlaşmıştır. Kadınların yoksullaştığı ve kadın 
emeği sömürüsünün arttığı koşullarda, yoksul kadınların haklarını sınırlayan 

[51] “Kadının verimliliği kalktı, ‘aileyi güçlendirme’ geldi”, artigercek.com, 19.11.2019. 
[52] “Erdoğan’dan YÖK’e ‘kadın üniversitesi’ talimatı”, gazeteduvar.com.tr, 3 Temmuz 

2019.
[53] DİSK/Genel-İş, Türkiye’de Kadın Emeği Raporu, Mart 2019. 
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yeni bir adım olarak, boşanmış kadınların yararlandığı yoksulluk nafakasının 
kısıtlanması gündemdedir. AKP, boşandıktan sonra yoksulluğa düşen eşlere 
Medeni Kanunun tanıdığı süresiz yoksulluk nafakasının sınırlanması için 
yasa çıkarma hazırlıkları içindedir.[54] Bu girişim, kadınların kazanılmış yasal 
haklarının geri alınma sürecine bir başka örnek oluşturmaktadır.

Kadınların istihdama katılım eksikliği veya çalışma hayatındaki cinsiyetçi 
uygulamalar, AKP iktidarınca üstesinden gelinmesi gereken sorunlar olarak 
görülmemiştir. Bu olguda, kadının toplumsal rolünü anneliğe indirgeyen 
zihniyetin AKP’de egemen olması etkilidir. Cinsiyetçi işbölümüne dayanan 
bu ataerkil yaklaşım, birçok kez açığa vurulmuştur. Örneğin eski Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “kadınların annelik kariyerinin dışında 
bir başka kariyeri merkeze almaması gerektiğini” söylemiş,[55] Erdoğan ise 
“anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın,… eksik-
tir, yarımdır” demiştir.[56] Bu cinsiyetçi bakış açısının bir uzantısı olarak, 
AKP’li yıllarda Türkiye’nin gündemine fiili kürtaj yasağı girmiştir. Kürtaj 
hakkı yasal olarak varlığını sürdürse de,[57] uygulamada engellenmektedir. 
Çeşitli araştırmalar, kamu hastanelerinin çoğunluğunun kürtaj hizmeti 
vermediğini, kürtaj hakkına erişimin son derece zorlaştırıldığını ortaya 
koymaktadır.[58] Bu bağlamda, 2019’da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 
kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde kürtaj yaptıran kadınların listesini 
istemesi, kürtajı fiili olarak engelleyici taktiklere son örneklerden biri gibi 
görünmektedir. Kadın örgütlerinin tepkisi üzerine bu talep geri çekilmiştir.[59] 
Gerçekte, kürtaja yönelik fiili engellemeler, 2012’de dönemin Başbakanı 
Erdoğan’ın “kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade 

[54] “Cumhurbaşkanı ERDOĞAN Kızılcahamam’da açıkladı: Nafaka 2. yargı paketine 
giriyor”, milliyet.com.tr, 06.10.2019. 

[55] “Yılın ilk cinsiyetçi açıklaması: Sağlık Bakanına göre kadının kariyeri annelik olmalı”, 
diken.com.tr, 1.1.2015.

[56] “Erdoğan’ın ‘annelik üzerine’ sarf ettiği sözleri tartışılıyor”, sozcu.com.tr, 6 Haziran 
2016. 

[57] Bkz. 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Yasa, m. 5. 
[58] Örneğin bkz. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, “Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor!”, 

morcati.org.tr, 2 Haziran 2016; Burcu Karakaş, “Türkiye’de kürtaj hizmeti: Fiilen 
yasak”, Deutsche Welle Türkçe, dw.com, 18.01.2019. 

[59] “Tepkiler üzerine: ‘Kürtaj listesi’ kararında Emniyet’ten geri adım”, gazetekarinca.
com, 13 Eylül 2019. 
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etme hakkı olmamalı”[60] sözlerinin ardından ivme kazanmıştır. Kadınların 
kürtaj yasağına karşı güçlü tepkileri, kürtajın yasayla yasaklanma girişim-
lerini durdurmuş olsa da, onun yerini fiili engellemeler almıştır. Kürtajın 
engellenmesinin kadınlara karşı bir cinsel şiddet türü olduğu açıktır. Kürtaj 
engellemeleri, kadınların insan haklarının bir parçasını oluşturan cinsel 
haklarını ve çocuk doğurup doğurmamaya karar verme hakkını da içeren 
üreme özgürlüklerini ihlal etmektedir. Ne var ki, günümüzde kürtaj yalnız 
Türkiye’de değil, dünyada genel bir eğilim olarak engellenmektedir.[61] Neo-
muhafazakar dalganın beraberinde getirdiği kürtaj kısıtlamaları Türkiye’de 
İslami bir söylemle savunulmaktadır, ancak kürtajı yasaklama siyasetinde 
genç işgücü arzının artırılmasına yönelik kapitalist ekonominin gereklerinin 
de rol oynadığı anlaşılmaktadır: Günümüzde nüfusun yaşlanması ve genç 
nüfusun azalma eğilimi, devletleri doğum yanlısı politikalara yöneltmiştir. 
Genç nüfusun çoğaltılması yedek işçi ordusunu genişleteceği için kapitalist 
sınıf açısından işlevseldir. 2012’de Başbakanlığı döneminde Erdoğan da 
“genç, dinamik bir nüfus ihtiyacına” vurgu yapmıştır: “Ben ülkemde en az 
3 çocuk istiyorum. Çünkü genç, dinamik bir nüfusa ihtiyacımız olduğunu 
biliyorum.”[62] Onuncu Kalkınma Planının “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapı-
sının Korunması Programı Eylem Planı”nda da nüfusun yaşlanma riskinden 
söz edilmiş, dinamik nüfus yapısının korunması için doğurganlık hızının 
artırılması bir hedef olarak belirtilmiştir. Bu politikanın sonucu olarak, 
doğumu teşvik eden yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir: 2015’te 6637 
sayılı yasa ile doğum yardımı olarak birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk 
için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı öngö-
rülmüştür (m. 16). Kadın bedenini kapitalist devletin nüfus siyasetinin bir 
aracı olarak gören AKP’nin kürtaj karşıtı, doğumcu cinsel politikası, AKP’li 

[60] “Erdoğan: Kürtaj bir cinayettir”, milliyet.com.tr, 26.05.2012.
[61] Bkz. Yasemin Özdek, “Kadın Hakları Kuşatma Altında”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal 

Sempozyumu VIII, Bildiriler, DİSK Yayınları, İstanbul, 2016, s. 94-96. 
[62] Erdoğan’ın 25 Mayıs 2012’de yaptığı konuşmadaki sözleri için örneğin bkz. 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’den bugüne tartışma yaratan nüfus planlaması 
açıklamaları”, bbc.com, 7 Mayıs 2018. Erdoğan, pek çok konuşmasında her aileden 
en az 3 çocuk talep ettiğini yinelemiştir. 2019’da yaptığı bir konuşmada bu talebinin 
sebebini şöyle açıklamıştır: “Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması ve 2040’ta 
şimdikinin yaklaşık iki katına ulaşması bekleniyor. İşte bunun için katıldığım tüm 
nikah törenlerinde gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye 
ediyorum.” “Erdoğan: Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye 
ediyorum”, birgun.net, 20.02.2019.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İslamcı bir söylemle savunulmuştur: 
“Nikahlanın, evlenin, çoğalın… Müslümanın çoğalması şart.”[63] Kürtaj 
karşıtı ifadeler, Cuma namazı öncesinde camilerden okunan Diyanet İşleri 
Başkanlığının hazırladığı hutbenin içeriğine de dahil edilmiştir.[64]

Diyanet İşleri Başkanlığının camilerden kürtaj karşıtı hutbeleri okuttur-
ması, bu kuruluşun son yıllarda kamusal politikalar alanında artan rolüne bir 
örnektir. Devlet örgütlenmesi içinde yer alan, 2018 öncesinde Başbakanlığa 
bağlı olan, 2018’de Cumhurbaşkanlığına bağlanmış[65] olan Diyanet İşleri 
Başkanlığının faaliyet alanı AKP iktidarı yılları boyunca son derece artmış, 
iktidar politikalarını İslam’a uygun göstermeye yönelik fetvaları çoğalmış-
tır. Açık ki, Diyanet İşleri Başkanlığının bir organı olan Din İşleri Yüksek 
Kurulunun işlettiği fetva mekanizması, iktidar politikalarına kitlelerin din 
temelli rızalarının sağlanmasında elverişli görülmektedir: “Geçmişte daha 
çok özel hayat alanı ve ibadetler için fetvalar verilir ya da kamuoyuna böyle 
yansıtılırdı. Şimdi (…) kamu düzenine, toplumsal yaşama dair fetvalar 
kamuya açık biçimde yayınlanıyor.”[66] Medeni Kanunla düzenlenmiş olan 
aile hukuku alanında yayınlanan fetvalar da günden güne çoğalıyor. Bu 
durum, aile hukuku alanında laik yasal sisteme paralel bir dinsel hukukun 
fiili olarak devreye girdiğini, adeta “çift hukuklu” bir dönemin açıldığını 
gösteriyor.[67] Diyanet’in aile hukuku alanında yayınladığı bir fetva örneği; 
internet, telefon, SMS, faks, mektup aracılığıyla kocanın “benden boş ol” 
diyerek karısından boşanabileceğine ilişkindir.[68] Böylece, İslam hukuku-
nun öngördüğü, kocanın kadına “boş ol” demesiyle gerçekleşen boşanma 
usulü, günümüzün teknolojisine uyarlanmıştır! Aile hukukuyla ilgili başka 

[63] “Erdoğan: Nikahlanın, evlenin, çoğalın”, evrensel.net, 10 Kasım 2017. 
[64] Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı hutbe içeriğinde kürtajla ilgili şu ifadeler 

geçmektedir: “Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren ölünceye kadar her 
can saygındır. İslam’ın çizdiği hukuki ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek annesinin 
hayatını tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi sebeplerin kurbanı 
olarak kürtajla yok edilemez.” “Kadına şiddet hutbesinde kürtaj söylevi: Keyfi 
sebeplerle kürtaj yapılamaz”, haber.sol.org, 13 Eylül 2019. 

[65] Bkz. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, m. 141. 
[66] Berrin Sönmez, “Çift Hukukluluk Tehlikesi Kapıda mı?”, gazeteduvar.com.tr, 19 

Şubat 2019. 
[67] Bkz. A.k.
[68] “Diyanet: Telefon, internet veya mektup ile boşanma gerçekleşebilir”, milliyet.com.

tr, 06.12.2017. 
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bir fetva örneği, boşanma halinde yoksulluğa düşen eşe verilen nafakayla 
ilgilidir: Bu fetvayla, boşanma halinde erkeğin yalnız iddet süresince eşinin 
nafakasını temin etmekle sorumlu olduğu belirtilmiştir.[69] Verilen fetva 
içeriğinin, AKP iktidarının süresiz yoksulluk nafakasını sınırlama girişimini 
destekleyici yönde oluşu dikkat çekicidir. Aslında, bazı milletvekilleri nafakayı 
sınırlandırmak için çıkaracakları yasanın İslam’a uygunluğunu sağlamaya 
çalıştıklarını açıklamaktan da çekinmemiştir: “Bir de İslam hukuku açısından 
baktık olaya. İslam hukukunda süresiz nafaka yok.”[70] Milletvekilleri aile 
hukukuyla ilgili yasaları İslam’a uygun şekilde çıkarmaya çaba gösterirken, 
öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı fetvaların yanısıra, il ve ilçe müftülükleri 
bünyesinde kurduğu Aile ve Dini Rehberlik Büroları aracılığıyla da AKP’nin 
aile ideolojisini topluma yaymak için çalışıyor: “Kur’an ve Sünnet ışığında 
topluma aile hakkında sahih dini bilgiler sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi 
tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere 2003 yılından 
itibaren açılmaya başlayan Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının sayısı 81 il 
ve 304 ilçe müftülüğünde olmak üzere 385’e ulaştı.”[71] Tüm ülkeye bir ağ 
gibi yayılan bu bürolar aracılığıyla Diyanet’in cami dışına çıkıp AKP’nin 
aile ideolojisinin bir aygıtı olarak AKP ile birçok konuda koordineli çalıştığı 
görülüyor. Televizyon kanalı, rehberlik büroları, irşat ekipleri, kadın vaizleri, 
‘evlilik okulu’ ve ‘aile okulu’ gibi eğitim programları, danışmanlık hizmet-
leri, fetva nöbetleri vb. pek çok faaliyet türü ile Diyanet’in aile konusunda 
yürüttüğü çalışmaların odaklandığı amaç ise, muhafazakar aile yapısını ve 
kadın tahayyülünü pekiştirmek.[72] Diyanet’in çok tartışma yaratan fetva ve 
açıklamaları[73] dikkate alındığında, bu kurum aracılığıyla topluma yayılan 
ideolojinin İslami ataerkil değerlerle yüklü olduğu açıktır. Nitekim, yapılan 
araştırmalar Diyanet’in Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında çalışan persone-
lin şiddet gören kadınlara verdiği tavsiyelerin dini içerikli olduğunu ortaya 

[69] “Süresiz Nafaka Almak Haramdır!”, mihraphaber.com, 15 Şubat 2019. 
[70] Rengin Arslan, “Dört soruda nafaka tartışması: Kim, ne talep ediyor?”, tr.euronews.

com, 24.05.2019. 
[71] “Aile ve Dini Rehberlik Büro veya Merkezleri Çalışma Yönergesi Yayınlandı”, 

dinhizmetleri.diyanet.gov.tr, 16.01.2019. 
[72] Bkz. Sevgi Adak, “Hanemizdeki Diyanet”, Feminist Politika, Sayı 26, Bahar 2015, 

s. 46-47. 
[73] Bkz. Fundanur Öztürk, “Son 10 Yılda Diyanet’in tartışma yaratan fetva ve 

açıklamaları”, bbc.com, 3 Ocak 2018. 
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koymaktadır.[74] Diyanet’in İslam’ın ataerkil kurallarına uygun bir toplum 
projesini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri, toplumu pek çok yönden 
kuşatmıştır: Örneğin 2018 yılı için 81 il müftülüğüne yıllık çalışma programı 
gönderen Diyanet, geniş kitlelere dönük etkinlikler talep etmiş, müftülere 
“çocuk-cami buluşmaları, apartman sohbetleri, KYK programları, işyeri-
fabrika sohbetleri, kahvehane ziyaretleri, aile okulu seminerleri, panel, ev 
sohbetleri, sabah namazı buluşmaları, köy sohbetleri, iftar programları, aile 
buluşmaları” düzenlenmesi talimatı vermiştir.[75]

Diyanet’in fetvaları ile Türkiye’de İslam hukuku anlayışı topluma zerk 
edilirken, diğer yandan hukuk sisteminde dinselleşme öğeleri de belirmeye 
başladı. Bu durumun aile hukukundaki bir örneği, müftülük personeline 
resmi evlendirme yetkisinin verilmesidir: 2017’de Bakanlar Kurulu kararı 
ile Evlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, il ve ilçe müftülüklerine 
evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verilmiştir.[76] Böylece, müftülük 
personelinin görev ve yetki alanı din işleriyle sınırlı olmaktan çıkmış, aile 
hukukuyla ilgili alana da sirayet etmeye başlamıştır. Bu durum, 20. yüz-
yılın ilk yıllarında dünyada başlayan aile hukuku reformunun en köklü 
adımlarından birinin dinsel nikah zorunluluğunun kaldırılması olduğu 
hatırlandığında,[77] aile hukukunun yeniden dinselleşmesi olarak adlandı-
rılabilecek denli sembolik anlamı büyük bir geri adımdır. Türkiye tarihinde 
görev alanı geleneksel olarak din işleriyle sınırlanmış Diyanet personeli, artık 
Medeni Kanun alanında kalan evlendirme konusunda da yetkili kılınmıştır. 
Ne var ki, bu örnek dünyada da hukukun dinselleşmeye başladığı neomu-
hafazakar konjonktüre uygun düşmektedir.[78]

Türkiye’deki siyasal İslamcı çevrelerin kadın hak ve özgürlüklerini geri-
letmeye yönelik taleplerinin geniş kapsamı dikkate alındığında, AKP ikti-
darının devamı durumunda cinsiyet rejimindeki değişimin bir dizi gerici 
adımla sürdürüleceği öngörülebilir. Köşe yazılarından cami eylemlerine, 
basın açıklaması dualarından sosyal medya ve imza kampanyalarına değin 

[74] Burcu Karakaş, “Kadına şiddetle mücadelede Diyanet tavsiyeleri”, Deutsche Welle 
Türkçe, dw.com, 25.02.2020. 

[75] Ozan Çepni, “Diyanet artık her yeri istiyor”, cumhuriyet.com.tr, 10 Ocak 2018.
[76] Bkz. Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi 

Gazete, 2 Aralık 2017, Sayı 30258. 
[77] Bkz. Özdek, a.g.m., s. 87.
[78] Dünyada hukukun dinselleşme eğilimi için bkz. A.k., s. 100-104.
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çeşitli eylem türleriyle radikal İslamcı çevrelerin kadın haklarına karşı pro-
pagandaları son dönemde yoğunlaşmıştır. Örneğin 2019’da “Türkiye Aile 
Meclisleri” adlı bir grup, 8 Mart’ta ülke çapında camilerde Cuma namazının 
ardından kadın haklarını hedef alan basın açıklaması ve dua çağrısı yapmıştır. 
Bu grubun Twitter’dan yapılan eylem çağrısında “İstanbul Sözleşmesi iptal 
olsun”, “6284 sayılı yasa kalksın”, “ailede reis olsun”, “süresiz nafaka zulmü 
son bulsun”, “toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur” 
gibi ifadeler yer almıştır.[79] Toplumsal cinsiyet eşitliğine, LGBTQ haklarına, 
feminizme ve İstanbul Sözleşmesine düşmanlığı açık olan bu eylemin, son 
dönemde dünyada güçlenen toplumsal cinsiyet karşıtı (anti-gender) hareketi 
çağrıştırması dikkat çekicidir. Hıristiyan fundamentalistleri ile siyasal İslam-
cılar kadın haklarına düşmanlıkları sözkonusu olduğunda ortaklaşmaktadır. 
Türkiye’deki siyasal İslamcıların “aileyi koruma” adına kadın haklarına karşı 
başlattıkları kampanya, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı uluslararası hare-
ketin yerel düzeyde İslamcı versiyonu olarak görünmektedir.

Açık ki, Türkiye’de AKP iktidarının desteğiyle güçlenen siyasal İslam 
akımının hedefi, cinsiyet rejimini İslamcı doğrultuda radikal biçimde değiş-
tirmektir. Laik yasal sistemin kuralları yerine dinsel aile hukukunu hakim 
kılmak, İslamcıların kadın ve aile projelerinin yöneldiği temel amaçtır. Bu 
bağlamda açıklayıcı bir örnek, aile çalışmalarıyla öne çıkan bir kuruluş olan 
İslam Dünyası STK’ları Birliği’nin (İDSB) aile vizyonudur: AKP iktidarıyla 
yakın ilişki içinde bulunan[80] ve AKP’nin aile politikalarının oluşturulmasına 
önemli katkı sağladığı izlenimi veren bu kuruluşun bünyesindeki Uluslararası 
Aile Enstitüsü, Kur’an ve sünnete dayalı aile modelini gerçekleştirmeyi ve 
İslam Aile Hukuku Sözleşmesini oluşturmayı hedefleri arasında belirtmek-
tedir.[81] Uluslararası aile çalıştayları düzenleyen bu kuruluşun 2019’daki 

[79] “Türkiye Aile Meclisleri” adlı bir gruptan skandal 8 Mart çağrısı”, evrensel.net, 1 
Mart 2019; “Türkiye Aile Meclisleri’nden 8 Mart karşıtı çağrı”, gazeteduvar.com.
tr, 8 Mart 2019; Berrin Sönmez, “Kadınlara zulmedilen camilerde kadınlara zulüm 
duası organizasyonu”, gazeteduvar.com.tr, 5 Mart 2019. 

[80] 2005’te kurulan İslam Dünyası STK’ları Birliği’nin kuruluş toplantısına dönemin 
TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül katılmış, Başbakan 
Erdoğan “yeni kurulan Birliğin müjdesini” TBMM’de paylaşmıştır. “Tarihçemiz”, 
www.idsb.org, erişim tarihi: 25 Şubat 2020. 

[81] “Uluslararası Aile Enstitüsü”, www.idsb.org, 4.2.2017 (erişim tarihi: 25 Şubat 
2020). İDSB’nin aile konusundaki çalışmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
işbirliğiyle gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir. Örneğin, İDSB’nin 2015’teki II. 
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çalıştayında Uluslararası Aile Sözleşmesi metninin nihai şeklini kazandığı 
belirtilmiş ve bu metnin uluslararası örgütlere sunularak kabul edilmesi için 
girişimlerde bulunulacağı açıklanmıştır.[82]

Türkiye’de siyasal İslamcıların kadın haklarına karşı kampanyalar organize 
ettiği ve İstanbul Sözleşmesini hedef aldıkları bir dönemde, AKP Genel 
Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesinin feshedilebile-
ceğine[83] ilişkin açıklaması zamanlama olarak anlamlıdır. Haziran 2019’da 
“İstanbul Sözleşmesi nas değildir, feshedilebilir”[84] diyen Erdoğan, aynı 
konuda Şubat 2020’de bir açıklama daha yaparak “İstanbul Sözleşmesini 
bir daha gözden geçireceğiz”[85] demiştir. Kadınların şiddete karşı korun-
ması amacıyla hazırlanmış bir sözleşmenin uygulanmayıp ülkede kadınlara 
şiddetin olağanüstü düzeyde tırmandığı bir dönemde bu sözleşmenin hedef 
tahtasına oturtulması, AKP iktidarının kadına bakışını yansıtan bir örnektir 
kuşkusuz. İstanbul Sözleşmesini feshetmeyi planlayan AKP iktidarı, öte 
yandan İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğüne 
Türkiye’nin taraf olmasını gündemine almıştır: Sözkonusu Tüzüğün Türkiye 
tarafından onaylanması için 2017’de AKP Hükümeti TBMM’ye bir yasa 
tasarısı sunmuştur.[86] Bu yasa tasarısının kadük olması üzerine, 2019’da 
AKP tarafından bu Tüzüğün onaylanması için TBMM’ye bir yasa teklifi 
verilmiştir.[87] Bu yasa teklifi halen TBMM gündemindedir. Meclisten onay 
bekleyen İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün içeriği, kadınlara nasıl 
bir statü öngörüldüğünün ipuçlarını da içeriyor: Giriş kısmında kadınların 

Uluslararası Aile Konferansı bu bakanlığın işbirliğiyle gerçekleştirilmiş, konferans 
sonrasındaki değerlendirme toplantısına bakanlık yetkilileri katılmıştır. Bkz. A.k. 

[82] “2019 Yılı Uluslararası Aile Enstitüsü 1. Çalıştayı SETA Merkezinde Gerçekleştirildi”, 
www.idsb.org, 23.2.2019 (erişim tarihi: 25 Şubat 2020). 

[83] Türkiye’nin 2011’de imzalayıp 2012’de onayladığı İstanbul Sözleşmesinin 80. 
maddesine göre taraf bir devletin sözleşmeden çıkması mümkündür. 

[84] “Gericilerin ‘cinsiyet eşitliği’ hazımsızlığı”, birgun.net, 04.06.2019. 
[85] Emine Kaplan, “Erdoğan: İstanbul Sözleşmesini gözden geçireceğiz”, cumhuriyet.

com.tr, 19.02.2020.
[86] Bkz. 13.11.2017’de TBMM Başkanlığına sunulan 1/889 Esas numaralı “İKÖ Kadının 

İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı”. Bu kanun tasarısında, İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Türkiye 
tarafından 4 Şubat 2013’te Kahire’de imzalandığı belirtilmektedir. 

[87] Bkz. 18.01.2019’da TBMM Başkanlığına sunulan 2/1547 Esas numaralı “İKÖ 
Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi”. 
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“erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak yetiştirilmesini” öngörerek kadınları 
ikincilleştiren Tüzük metni, İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatının kadınların 
rolünü İslami değerlere uygun olacak şekilde geliştirilmesiyle ilgili olduğunu 
da belirtiyor (m. 2). Kısacası, AKP’nin gündeminde kadının statüsünü 
İslami ataerkil değerlere göre yeniden biçimlendirerek geriye düşürmekten 
başka bir hedef yoktur. Kadınları erkeklerle eşit haklara sahip bireyler olarak 
değil erkeğe tabi bir cins olarak gören Tüzüğün onaylanma girişimi, kadın 
örgütleri tarafından protesto edilmiş ve Tüzüğün anayasal eşitlik hakkına 
ve laiklik ilkesine aykırılığı vurgulanmıştır.[88]

AKP rejiminin İstanbul Sözleşmesini feshedip İslam Konferansı 
Örgütü’nün Tüzüğünü onaylama iradesini göstermesi, devletin siyasal 
İslamcılığın yörüngesinde hat değiştirdiğinin bariz göstergelerinden biridir. 
Devlet dinsel bir karakter kazanırken, cinsiyet rejimi de İslamcı çizgide 
dönüşmektedir. Ancak, devlet gücü ele geçirilmiş olsa da, toplum rıza 
göstermediği için siyasal İslamcılık hegemonyasını kuramamış, toplumu 
dönüştürme süreci tamamlanmamıştır. Aynı şekilde, İslamcı cinsiyetçi poli-
tikalar kadınları her yönden kuşatmış olsa da, kadınların direnişi cinsiyet 
rejiminin İslamileştirilmesi önünde hala güçlü bir set oluşturmaya devam 
etmektedir. Bu direnç, kadınların evrensel hak ve özgürlük kazanımlarını 
tasfiye edip toplumu İslami ataerkil düzenin katı dinsel kurallarına tabi 
kılmayı amaçlayan karşı-devrimin geri püskürtüleceğine dair umut besle-
menin de maddi temelini oluşturuyor. Umut, kadın hareketinin tarihsel 
birikiminin yönlendiriciliğinde halen koruduğu direnme gücüne dayanıyor. 
Türkiye’de olduğu gibi, Amerika ve Avrupa’dan Ortadoğu ülkelerine değin, 
her yerden yükselen kadın direnişleri, neofaşizmin yenilgiye uğratılmasında 
kadın hareketinin sahip olduğu güçlü potansiyelin yansımalarıdır.

[88] Örneğin bkz. “Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden ‘İslam Konferansı Örgütü’nün 
tüzüğüne ilişkin açıklama”, istanbulgercegi.com, 21.02.2019. 
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Sonuç

Dünyada egemenliğini sürdüren neoliberal otoriterlik, eşitlikçi toplumsal 
hareketlerin tarihsel kazanımlarını tasfiye ettiği gibi, kadınların haklarını 
da geriletmiştir. Son 40 yıllık neoliberal dönemde emekçi sınıfların hakları 
yanında, kadınların sosyal haklarını da gasp eden bir sermaye programı 
uygulanmıştır. Çağımızda ataerkil kapitalizm bir yeniden yapılanma süre-
cinden geçmektedir. Kapitalizmin yaşadığı krizin etkisiyle siyasal rejimler 
otoriterleşirken, cinsiyet rejimi de erkek egemenliğini güçlendiren bir tarzda 
dönüşmektedir. Egemen sınıflar tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de 
eşitsiz toplumsal ilişkilere kitlelerin itaatini sağlamak için dinsel ideolojilerden 
medet ummaktadır. Emek düşmanı ekonomik-sosyal politikaların gündeme 
girdiği neoliberal dönemde, dinsel muhafazakar ideolojilerin yükselişi bir 
rastlantı değildir.

AKP iktidarının siyasal İslamcı uygulamaları, kadınların tarihsel kazanım-
larını geri alarak dinsel ataerkil bir sistemi geri getirmeyi hedeflemektedir. 
Laiklikten uzaklaşıldıkça, kadınların hak ve özgürlüklerini yitirdiği açıktır. 
Bu nesnel durum, kadın hareketinin mücadelesinde laiklik talebinin vaz-
geçilmez yerini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz, kadınların ekonomik-sosyal 
politikalarla çok yönlü kuşatma altında olduğu günümüzde, kapitalist ata-
erkinin aşılması hedefine yönelen kapsamlı bir hak ve özgürlük mücadelesi 
gerekmektedir. Ataerki ve kapitalizm ittifakına karşı mücadele çağrısıyla 
8 Mart 2018’de İspanya’da başlayan kadın grevlerinin dünyaya yayılması 
umut verici bir başlangıçtır.
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Öz

Ayrımcılık yasağını ihlal eden davranışlar, birçok farklı temele daya-
nabildiği gibi, cinsiyet temelli olarak da gerçekleşebilmektedir. Cinsiyet 
ayrımcılığı ise iş sözleşmesinin kurulması aşamasında ortaya çıkabilmektedir. 
Mevzuatımızda ayrımcılık yasağına ilişkin olarak cezai ve idari yaptırımlar 
öngörüldüğü gibi, özel hukuk yaptırımları da düzenlenmiştir. Ayrımcılık 
yasağının ihlali halinde öngörülen en temel özel hukuk yaptırımı, İş Kanunu 
md. 5 (6) hükmünde öngörülen ayrımcılık tazminatıdır. Ancak söz konusu 
tazminatın, iş sözleşmesinin kurulması aşamasındaki ihlallerin varlığı halinde 
talep edilemeyeceği belirtilmektedir. Nitekim bu sebeple, bu aşamadaki 
ihlallerin varlığı halinde genel hükümler uyarınca manevi zararların ve 
menfi zararların istenebileceği belirtilmektedir. Ancak bu zarar kalemleri, 
mağdurun zararlarını gidermek konusunda eksik kalmaktadır. Bu çalışma, 
özel hukuk yaptırımlarının bu durumlardaki yetersizliğine ilişkin çözüm 
önerileri getirme amacı gütmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık yasağı, ayrımcılık tazminatı, cinsiyet 
ayrımcılığı, ayrımcılık türleri, culpa in contrahendo, manevi zarar.

[1] Baslı Kurultay kitabında sehven ilk hali yayımlanan tebliğin düzeltilmiş ve genişletilmiş 
son halidir.
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Evaluation Of Private Law Sanctions Due 
To Gender Discrimination In Employment 

Application And Recruitment Process

Abstract

Acts that violate the prohibition of discrimination can be based on many 
different grounds as well as on gender basis. Gender discrimination can occur 
during the establishment of the employment contract. In our legislation, as 
well as criminal and administrative sanctions regarding the prohibition of 
discrimination are provided, private law sanctions are also regulated. In the 
event of a breach of the prohibition of discrimination, the most basic private 
law sanction provided is the compensation for discrimination regulated at 
the Art. 5 (6) of Labour Code. However, it is stated that aforementioned 
compensation cannot be claimed in case of breaches during the establish-
ment of the employment contract. For this reason, it is stated that in case 
of violations at this process, immaterial and negative (reliance) damages 
may be claimed according to the general provisions. However, these damage 
items are insufficient to compensate the victim. This paper aims to propose 
solutions for the insufficiency of private law sanctions in these cases.

Keywords: The prohibition of discrimination, compensation for discri-
mination, gender discrimination, types of discrimination, culpa in contra-
hendo, immaterial damages.

I. GİRİŞ

Özel hukuk, temel olarak irade özerkliği çerçevesinde gelişen ve bireylerin 
otonom olarak kendi kararlarını alabildiği bir hukuk dalı olarak şekillenmiştir. 
İrade özerkliği, sözleşme özgürlüğünü; sözleşme özgürlüğü ise sözleşmenin 
karşı tarafını seçme ve içeriği belirleme özgürlüklerini doğurmuştur. Kural 
olarak kişiler, sözleşmenin karşı tarafını serbestçe seçme ve içeriği belirleme 
özgürlüğüne sahiptirler. Özellikle Kıta Avrupası Özel Hukuku’nun teme-
linde, liberalizm düşüncesi ile de oldukça yakın ilişkiye sahip bu ilkeler 
yatmaktadır[2].

[2] Wagner, Gerhard/ Potsch, Nicolas: “Haftung für Diskriminierungsschäden nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz”, Juristen Zeitung (JZ), 22-2006, s. 1085
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Ayrımcılık, kişilerin sırf sahip oldukları birtakım bireysel özellikler sebe-
biyle benzer kişilere nazaran farklı işlemlere tabi tutulmasını ve bundan dolayı 
dezavantajlı duruma düşmelerini ifade etmektedir. Her ne kadar iş piyasala-
rının serbestçe işlemesi ve irade özerkliğinin sınırlanmaması önem arz etse 
de, bazı ayrımcılık türleri hukuk düzeninin müdahalesini gerektirmekte ve 
ayrımcılığa karşı düzenlemelerle ayrımcılığa ilişkin yasaklar öngörülmektedir. 
Bu yasakların, ilk bakışta irade özerkliğine birer müdahale niteliğinde olduğu 
söylenebilecekse de, aslında amaçları eşitlik ilkesini uygulamaya geçirmek 
ve bozulan dengeyi tekrardan tesis etmektir. Zira işveren, İş Kanunu md. 5 
uyarınca işçilerine eşit davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü ihlal eden 
davranışlarının bir kısmı da ayrımcılıktan kaynaklı ihlallere dayanmaktadır.

Ayrımcılığın sosyal hayatta en çok görülen türlerinden birisi de cinsiyet 
ayrımcılığıdır. Cinsiyet, bir ayrımcılık temeli olarak birçok ihlalde karşımıza 
çıkmakta ve özellikle kadınlar bu ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaktadırlar. 
Sırf kadın olmak veya hamilelik gibi sebeplerle işe almama, iş görüşmele-
rinde cinsiyete dayalı sorular sorma, kadınların işe alınmayacağını belirten 
iş ilanları, kadınların terfi etmelerine engel olunması, hamile kalan işçiyi 
kısmi süreli çalışmaya geçirme, hamilelik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi 
gibi ihlaller, cinsiyet ayrımcılığının en sık rastlanan örnekleridir. Cinsiyet 
temelli ayrımcılığın iş ilişkisi süresince veya sona ermesinde ortaya çıkması 
mümkün olduğu gibi, iş sözleşmesinin kurulması aşamasında da gerçekleş-
mesi mümkündür. Özellikle henüz iş ilişkisinin başlamadığı bu dönemde, 
başvuran adayların korunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Türk Hukuku’nda ayrımcılık hallerine ilişkin olarak öngörülen yaptırım-
lar, cezai, idari ve özel hukuk kapsamındaki yaptırımları içermektedir. Ceza 
Kanunu md. 122 ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda 
öngörülen yaptırımlar, kamu hukuku karakterli yaptırımları teşkil ederken, 
İş Kanunu md. 5 (6)’da öngörülen ayrımcılık tazminatı ise özel hukuk yap-
tırımlarının en önemlisini oluşturmaktadır. Ancak ayrımcılık tazminatına 
ilişkin hükmün lafzında, sadece iş ilişkisi sırasında ve sona ermesinde bu 
tazminatın gündeme gelebileceğinin belirtilmesi, iş ilişkisinin kurulması 
esnasında meydana gelen ihlallerde hangi yaptırımların gündeme gelebile-
ceğinin tartışılmasına sebebiyet vermektedir.

Bu çalışmada öncelikle ayrımcılık kavramı ve türlerine yer verilecek, 
ardından da cinsiyet ayrımcılığı kavramı açıklanıp ve cinsiyet ayrımcılığı 
teşkil eden hallere örnekler verilecektir. Sonrasında cinsiyet ayrımcılığına 
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ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilip bu düzenlemelerde 
öngörülen yaptırımların neler olduğu vurgulanacaktır. En son olarak ise 
bu yaptırımların yetersizliği karşısında ne gibi çözümler üretilebileceği 
tartışılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu çalışma, sadece iş sözleşmelerinin 
kurulması aşamasında kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığına odaklanmış-
tır. Dolayısıyla farklı ayrımcılık türleri ya da farklı aşamalarda ortaya çıkan 
ayrımcılık halleri incelemeye alınmamıştır. Aynı zamanda bu çalışmanın 
konusunu özel hukuk yaptırımları teşkil ettiğinden, kamu hukuku karak-
terli yaptırımların yerindeliği tartışılmamıştır. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığının 
birçok farklı görünüm biçimi olmasına ve cinsel yönelimlerden kaynaklanan 
ayrımcılıkları da bu kavram içinde değerlendiren görüşler mevcut olmasına 
rağmen, bu çalışma, konuyu aşırı genişletmemek adına, yalnızca kadınların 
uğradığı cinsiyet ayrımcılığı hallerine odaklanmaktadır[3].

II. AYRIMCILIK VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI KAVRAMLARI

A. GENEL OLARAK AYRIMCILIK KAVRAMI VE EŞİTLİK İLKESİ

Ayrımcılık kavramı birçok farklı şekilde tanımlanmıştır[4]. YILDIZ tara-
fından ayrımcılık, kişinin sahip olduğu bireysel bir özelliğinden dolayı farklı 
bir davranışa tabii tutulması ve bu farklı davranıştan kaynaklı olarak mağdur 
olması veya zarar uğraması olarak tanımlanmıştır[5]. 111 sayılı Uluslararası 
Çalışma Örgütü sözleşmesinde ise ayrımcılık “Bu sözleşme bakımından “Ayı-
rım” deyimi; a)Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe 
bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte 
tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü 
ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı, b) İlgili üye, memleketin, 
varsa temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diğer ilgili makamlarla istişare 
etmek suretiyle tesbit edeceği, meslek veya iş edinmede veya edilen iş veya 
meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan 
bütün diğer ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı ifade eder.” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi ise ayrımcılığı “nesnel ve 

[3] Cinsel yönelime ilişkin ayrımcılığa ilişkin AB Hukuku’ndaki gelişmeler için bkz. 
Ellis, Evelyn/ Watson, Philippa: EU Anti-Discrimination Law, Oxford 2012, s. 
42 vd.

[4] Ayrımcılığa ilişkin farklı tanımlar için bkz. Ünal, Canan: İş Hukukunda Yaş 
Ayrımcılığı, İstanbul 2018, s. 37-38

[5] Yıldız, Gaye Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ankara 2008, s. 69
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makul bir gerekçe olmaksızın, konuyla ilgili olarak benzer durumda olan 
kişilere farklı muamele edilmesi olarak tanımlanabilir ve din, siyasi görüş, 
cinsel ve cinsiyet kimliği gibi bir bireyin kişiliğinin unsurları olan ve kişisel 
tercihler temeline dayanarak veya cinsiyet, ırk, engellilik ve yaş gibi hiçbir 
şekilde tercih yapılamayacak kişisel özellikler temeline dayanarak fırsatlar 
sunulmasını ya da fırsatlardan mahrumiyetin reddini içerir.” şeklinde 
tanımlamaktadır[6]. Dolayısıyla ayrımcılık genel olarak, kişiye bireysel özel-
likleri sebebiyle maddi ve şekli eşitlik anlayışlarına aykırı davranılması olarak 
tanımlanırsa, farklı ayrımcılık türlerini de kapsayacak bir tanıma ulaşmak 
mümkün olabilecektir. Ancak unutmamak gerekir ki her ne kadar pozitif 
ayrımcılık da ayrımcılık kavramı içinde irdelense de, ayrımcılık kavramı 
genelde olumsuz anlamıyla ön plana çıkmaktadır. Kişilerin sahip olduğu 
cinsiyet, yaş, ırk, cinsel yönelim vb. özellikleri sebebiyle, normalde tabi 
tutulması gerekenden farklı bir davranışa tabi tutulması, ayrımcılığa uğrayan 
kişi üzerinde olumsuz etkiler bırakacaktır.

Kişiliğin ayrımcılığa uğramasına sebebiyet veren özellikleri, ayrımcılık 
temelleri olarak da isimlendirilmektedir[7]. Anayasa md. 10 ve İş Kanunu md. 
5 hükümlerinde[8] yer verilen ayrımcılık temelleri, dil, ırk, siyasi düşünce, 
cinsiyet, renk, felsefi inanç, din ve mezheptir. Ancak ilgili maddelerdeki 
“benzeri sebepler” ifadesinden hareketle buradaki ayrımcılık temellerinin 
sınırlı sayıda (numerus clausus) olmadığı ve farklı sebeplerin de gündeme 
gelebileceği söylenebilmektedir[9]. Cinsel yönelim, obezite, dış görünüş, yaş 
vb. sebepler de birer ayrımcılık temeli oluşturabilecek ve ayrımcılık yasağı 
bu farklı konuları da kapsayabilecek şekilde genişletilebilecektir[10]. 6701 
sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (TİHEKK) md. 
3(2)’de de servet, doğum, medeni hal, engellilik gibi haller de ayrımcılık 

[6] Karan, Ulaş: “Bireysel Başvuru Kararlarında Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi”, 
Anayasa Yargısı, 32, 2015, s. 239 (Karan (Bireysel Başvuru))

[7] Ünal, s. 39
[8] İş Kanunu md. 12 ve md.13’te belirli süreli çalışanlar ile belirsiz süreli çalışanlar 

arasında ve tam zamanlılar ile kısmı zamanlılar arasında ayrımcılığa ilişkin kurallar 
öngörse de, temel olarak ayrımcılık yasağı md. 5’te düzenlenmiştir.

[9] Bu yaklaşım, “açık uçlu yaklaşım” olarak da nitelendirilmekte ve “sınırlı yaklaşım”dan 
ayrılmaktadır. Bkz. Karan (Bireysel Başvuru), s. 245-248

[10] Ünal, s. 42. Mevzuatta açıkça belirtilmemiş olan bu tip ayrımcılık temellerinin “şüpheli 
temel” olarak isimlendirildiği ve bu durumlarda ayrımcılığı ortaya koymanın biraz 
daha zorluk arz ettiği yönünde bkz. Karan (Bireysel Başvuru), s. 256-257
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temeli olarak belirtilmiştir. Almanya açısından AGG (Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz[11]) §1 ise yukarıda sayılan ayrımcılık temellerine dünya 
görüşü kavramını eklemiştir.

Ayrımcılık kavramı ile özellikle İş Hukuku açısından oldukça bağlantılı 
olan ilke, işverenin işçilerine eşit davranmasına ilişkin genel ilkedir. Eşit 
davranma ilkesi, genel bir hukuki ilke olan eşitliğin, İş Hukuku’ndaki 
yansıması niteliğindedir ve genellikle hakkaniyet esasına dayandığı belir-
tilmektedir.[12]. Bu ilke uyarınca makul ve meşru bir sebep bulunmadıkça 
işveren, işyerinde çalışan işçiler arasında çalışma koşulları, iş yükü, ücret ve 
diğer haklar yönünden farklılık yaratmamalı ve özellikle de aynı konumdaki 
işçilerini eşit işleme tabi tutmalıdır[13]. Zira adalet düşüncesi de eşitlik düşün-
cesiyle beraber ele alındığında bunu gerektirmektedir[14]. Liyakat, bireysel 
yetenekler, çalışılan pozisyon, alınan risk gibi unsurların varlığı halinde ise, 
işçiler arasında birtakım farklılıkların bulunması makul ve meşru olarak 
nitelendirilebilecektir[15]. Eşit davranma borcunun nisbi karakterli bir borç 
oluşu da bunu doğrular niteliktedir[16]. Ana ilkenin sözleşme özgürlüğü 
ilkesi olması, işverenin makul ve meşru sebepler bulunduğu sürece farklı 
işlemler tesis edebilmesinin önünü açmaktadır. Bu açıdan eşitlik ilkesinin iki 
yanı olduğunu da söylemek mümkündür. Aynı konumdaki işçiler arasında 
ayrımcılıktan kaçınmak, olumsuz yanı, aynı konumdaki işçilere benzer 
işlemler yapmak ve farklı konumdaki işçilere ise makul şekilde farklı işlem 

[11] Genel Eşit İşlem Yasası olarak Türkçeye çevrilmesi mümkündür.
[12] Süzek, Sarper: İş Hukuku, İstanbul 2019, s. 440; Çelik, Nuri/ Caniklioğlu, 

Nurşen/ Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2019, s. 414; Kandemir, 
Murat/ Yardımcıoğlu, Didem: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Dicle Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19 S. 30-31, 2014, s. 2; Karagöz, Veli: “İş Hukukunda 
Ayrımcılık Tazminatı”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 
5 S. 1, 2014, s. 59; Ulucan, Devrim: “ Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15 Özel Sayı, 2013, s. 373

[13] İren, Ertan: Avrupa Birliği̇ İş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 Sayılı İş 
Kanununun Durumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 
Ankara 2008, s. 132

[14] Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 4; Doğan Yenisey, Kübra: “İş Kanununda Eşitlik İlkesi 
ve Ayırımcılık Yasağı”, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.4, 2006, s. 63

[15] Süzek, s. 443
[16] İren, s. 132 dn. 309; Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 4; Kökkılınç, Ayşe Gül: İş 

Hukukunun Uluslararası Kaynakları Işığında Kadın İşçilerin Korunması, İstanbul 
2012, s. 79
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yapmak ise olumlu yanı oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle, geniş anlamda 
eşit davranma borcu, hem ayrımcılık yasaklarını hem de genel anlamda eşit 
davranma borcunu kapsamaktadır[17].

B. AYRIMCILIK TÜRLERİ

1. DOĞRUDAN AYRIMCILIK

Ayrımcılığa ilişkin çeşitli hükümler incelendiğinde konuya ilişkin ola-
rak en sık yapılan ayrımın doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa ilişkin olduğu 
görülebilecektir. Bu ayrımda doğrudan ayrımcılık, şekli eşitlikle, dolaylı 
ayrımcılık ise maddi eşitlik fikri ile eşleştirilmektedir[18]. Bu açıdan doğrudan 
ayrımcılık benzer nitelik ve konumdaki kişilere karşı, birtakım ayrımcılık 
temellerine dayalı olarak farklı işlem yapılmasını ifade etmektedir[19]. 6701 
sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu md. 2 (1)(d) bu 
kavramı, “Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyet-
lerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını 
bu Kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen veya 
zorlaştıran her türlü farklı muamele” şeklinde ifade etmektedir. AGG §3 
(1) düzenlemesinde de doğrudan ayrımcılık “1.maddedeki gerekçelerden 
birine dayanarak, birbiriyle karşılaştırılabilir durumdaki kişilere naza-
ran daha dezavantajlı işleme tabi tutulmak” olarak hükme bağlanmıştır. 
2000/43[20], 2000/78[21] ve 2006/54[22] sayılı Avrupa Birliği direktiflerinde 
de benzer tanımlara yer verilmektedir[23].

[17] Süzek, s. 440; Çelik, s. 416; Yıldız, s. 64
[18] Karan, Ulaş: Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları, 

İstanbul 2009, s. 9
[19] Schiek, Dagmar: “Gleichbehandlungsrichtlinien der EU- Umsetzung im deutschen 

Arbeitsrecht”, NZA 2004, s. 874; Ellis/ Watson, s. 143; Grobys, Isabella/ Panzer-
Heemeier, Andrea: Stichwort Kommentar Arbeitsrecht, Baden Baden 2019, 
Diskriminierung, Rn. 15

[20] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043 
(Erişim Tarihi: 09/12/2019)

[21] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078 (Erişim 
Tarihi: 09/12/2019)

[22] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0054 (Erişim 
Tarihi: 09/12/2019)

[23] Handbook on European Non-Discrimination Law, 2018 Edition, s. 43 vd. Bu 
direktifler öncesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yine de cinsiyet temelli 
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KARAN, doğrudan ayrımcılığı “ayrımcılığın yasaklandığı nedenlerden 
birine dayanılarak, bir kişi veya kişi grubunun insan hak ve özgürlüklerin-
den, aynı veya benzer konumda olduğu diğer kişilerle eşit bir şekilde yarar-
lanmasını ve bunları kullanmasını engelleme ya da zorlaştırma niyet veya 
etkisine sahip her türlü farkı, dışlamayı, sınırlamayı ya da tercihi belirttiği” 
olarak tanımlamaktadır[24]. YILDIZ ise “bir yasal düzenlemenin, idari bir 
işlemin ya da sözleşme hükmünün ayrım yasaklarına dayalı olarak açıkça 
farklı uygulama getirmesi, işverenin ayrım yasağı olarak değerlendirilen 
bir ölçüte dayalı olarak farklı işlem yapması durumlarını karşılamaktadır” 
şeklinde bir tanımı tercih etmektedir[25]. ÜNAL konuya ilişkin çalışmasında, 
“doğrudan ayırımcılık, yasal bir düzenlemenin, bir işlemin ya da sözleşme 
hükmünün açıkça ayırımcılık yasaklarına aykırı farklı uygulama getirme-
sidir.” diyerek söz konusu kavramı tanımlamaktadır[26].

Bu farklı tanımlardan da görülebileceği üzere, doğrudan ayrımcılığın 
gündeme gelebilmesi için öncelikle aynı ya da en azından benzer durumdaki 
kişilere uygulanan farklı ve daha az lehe bir işlemin varlığı gereklidir[27]. 
Birbirinden farklı statüdeki ya da yeteneklerdeki kişilere farklı işlem yap-
mak, birçok halde bırakın ayrımcılık teşkil etmeyi, tam tersine adaletin ve 
hakkaniyetin gereği olacaktır. Burada ayrımcılığın sübjektif olarak o kişinin 
hisleri ile alakalı olmadığı, üçüncü kişiler açısından da ayrımcılık teşkil 
edebilecek nitelikteki objektif bir ihlal olması gerektiği de belirtilmekte-
dir[28]. İkincil olarak ise ayrımcılığı meşru kılan bir temel olup olmadığının 
irdelenmesi önem taşımaktadır[29]. Farklı davranışın meşru olabilmesi için 

ayrımcılıklara karşı özellikle “eşit iş eşit ücret” prensibini ortaya koyan kararlar verdiği 
yönünde bkz. Ellis/ Watson, s. 143

[24] Karan, s. 9
[25] Yıldız, s. 73
[26] Ünal, s. 108
[27] Doğan Yenisey, s. 70; Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 15. Bu durumun İngiliz 

Hukuku’ndaki “comparable person (Vergleichspersonenkonzept)” anlayışının bir 
yansıması olduğu belirtilmektedir. Bu anlayışa göre benzer niteliklere sahip olup da 
aynı muameleye tabi tutulmayan birinin varlığı, ayrımcılığın ortaya konulması için 
yeterlidir. Bu kriter, yalnızca hamilelik durumunda, erkeklerin hamile kalabilmesi 
mümkün olmadığı için, uygulanamamaktadır. Bkz. Schiek, s. 874

[28] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 15
[29] Karan, s. 9. Doktrinde bir görüşe göre ise doğrudan ayrımcılığın meşrulaştırılması 

hiçbir durumda mümkün değildir. Meşrulaştırma ancak dolaylı ayrımcılıkda söz 
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davranışın nesnel, makul ve varılmak istenen amaç ile kullanılan araç ara-
sındaki orantıyı bozmayan bir davranış olması gerekmektedir. Örneğin ağır 
yüklerin kaldırılması gereken bir iş için hamile çalışanlara yasak getirilmesi, 
hava araçlarında pilot olarak çalışabilmek için aranan fiziksel özellikler gibi 
durumların varlığı halinde ayrımcılıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır. 
Eğer meşru bir temel olmadan eşit durumdakilere ayrımcılık gerçekleştirilirse, 
doğrudan ayrımcılık meydana gelecektir. Özellikle işin doğasında bir tehlike 
veya fiziksel gereklilik bulunmadığı halde, hamilelere işe başvurma imkanı-
nın tanınmaması, belirli ırktan olan kişilerin işe alınmaması veya yönetici 
pozisyonlarına gelememeleri, belirli prim veya ikramiyelerin belirli bir yaşın 
üstündeki çalışanlara sağlanmaması gibi haller, birer doğrudan ayrımcılık 
teşkil edebilecektir. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu md. 7 hükmünde de çeşitli meşru temel örneklerine yer verildiği 
görülmektedir. Birinci fıkranın a bendinde mesleki gereklilikler, b bendinde 
ise belirli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlardan bahsedil-
mek suretiyle, ayrımcılık yasağına tabi olmayacak durumlar belirtilmiştir.

Doğrudan ayrımcılığın oluşumunda her durumda ayrımcılığa uğrayan 
kişiyle kıyaslanabilecek ve daha iyi durumda bulunan birinin varlığının 
gerekmediği, 2000/43, 2000/78 ve 2006/54 sayılı Avrupa Birliği direktif-
lerinde hükme bağlanmıştır. Bir diğer deyişle, ayrımcılığa uğrayan kişinin, 
varsayımsal bir üçüncü kişinin kendisinden daha farklı ve avantajlı işlemlere 
tabi tutulacağını ispatlaması yeterli görülmüştür[30]. Benzer şekilde, belirli 
bir ayrımcılık temeline sahip olduğu düşünülerek (örn: belirli bir ırka ya 
da dini gruba mensup olduğu düşünülerek) ayrımcılığa uğrayan kişi de, o 
gruba gerçekte dahil olmasa dahi, doğrudan ayrımcılığa ilişkin imkanlardan 
yararlanabilecektir[31].

konusu olabilmektedir. Bkz. Yıldız, s. 79 dn. 30; Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 15 
dn. 39. Anayasa Mahkemesi kararlarını da dikkate alarak değerlendiren benzer bir 
görüş için bkz. Karan (Bireysel Başvuru), s. 260

[30] Schiek, s. 874; Yıldız, s. 75
[31] Schlewing, Anja: “Die aktuelle Rechtsprechung des Achten Senats des BAG zum 

Entschädigungs- und Schadensersatzanspruch des erfolglosen Bewerbers nach § 15 
Abs. 2 und Abs. 1 AGG”, RdA 2019, s. 260. Bu durum varsayılan temele dayalı 
ayrımcılık olarak isimlendirilmektedir. Bkz. Ünal, s. 129-130
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2. DOLAYLI AYRIMCILIK

Çoğunlukla şekli bir eşitlik ve adalet anlayışından hareket eden ve farklı 
temellere dayanan ayrımcılık hallerinde yetersiz kalan doğrudan ayrımcı-
lık kavramı, bir süre sonra sosyal hayattaki ayrımcılığa engel olamamış ve 
bu da dolaylı ayrımcılık kavramının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 
Doktrinde de haklı olarak belirtildiği üzere dolaylı ayrımcılık kavramının 
temelinde maddi eşitlik yatmaktadır[32]. Doğrudan ayrımcılık kavramı, 
eşit kişilere eşit davranıldığında ayrımcılığın ortadan kalkacağına yönelik 
idealden kaynaklanmaktayken, zamanla farklılıkların korunan bir değer 
olarak ortaya çıkması ile bu farklılıkları korumaya yönelik olarak ayrımcı-
lık kavramının genişletilmesi gündeme gelmiştir. 1970’li yıllarda başlayan 
ayrımcılık yasağının kapsamını genişletme çabası, Avrupa Birliği Adalet 
Divanı açısından içtihat düzeyinde ilk karşılığını 1981 yılındaki Jenkins 
kararı ile bulmuştur[33]. Kararda özetle her ne kadar kısmi süreli işçilerle tam 
zamanlı işçiler arasında farklı işlem yapmak mümkün olsa da kısmi zamanlı 
işçilerin büyük çoğunluğunun kadın olması halinde, bu durumun işyerinde 
çalışan kadınların maaşlarında azalmaya ve erkek maaşlarıyla arasındaki 
uçurumun artmasına yol açtığı tespit edilmiş ve ayrımcılığın gerçekleştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. ABAD tarafından 1986 yılında benzer bir konuda 
verilen Bilka kararı da dolaylı ayrımcılık kavramı açısından önemli bir milat 
noktası teşkil etmiştir[34]. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 2007 yılına 
kadar md. 14’e ilişkin içtihatlarını sadece doğrudan ayrımcılık üzerinden 
şekillendirmişken, bu tarihten sonraki kararlarında md. 14’ün açık olmayan 
kapsamına dolaylı ayrımcılığı da dahil etmiştir[35].

Dolaylı ayrımcılık, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu md. 2 (1)(e) bendinde “Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte 
ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bu 

[32] Ünal, s. 121; Doğan Yenisey, s. 71; Möschel, Mathias: “The Strasbourg Court and 
Indirect Race Discrimination: Going Beyond the Education Domain”, Modern Law 
Review, 80 (1), 2017, s. 123

[33] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0096 
(Erişim Tarihi: 09/12/2019). Esasında 1971 tarihli bir kararında Amerikan Yüksek 
Mahkemesi de dolaylı ayrımcılığa ilişkin bir hükme varmıştır. Bkz. Möschel, s. 123

[34] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61984CJ0170 
(Erişim Tarihi: 09/12/2019)

[35] Möschel, s. 123 vd.
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Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak, hukuken tanınmış 
hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırı-
lamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını….. ifade eder.” şeklinde 
tanımlanmıştır. 15.12.1997 tarihli ve 97/80 sayılı Cinsiyet Temelli Ayrımcılık 
Vakalarında İspat Yüküne Dair Avrupa Birliği Direktifi’nde de benzer bir 
tanıma yer verilmiştir[36]. AGG §3 (2) hükmü ise görünüşte tarafsız nitelikteki 
kural, işlem ve kriterlerin, belirli kişileri §1’de belirtilen anlamda dezavan-
tajlı hale getirdiği durumlarda, ilgili kural, kriter veya prosedürler objektif 
şekilde meşru olmadıkça ve öngörülen kriterler bir amaca ulaşmak için 
gerekli olmadıkça, dolaylı ayrımcılığın gündeme geleceğini belirtmektedir.

Doktrinde ÜNAL, dolaylı ayrımcılığı, unsurlarından yola çıkarak “görü-
nüşte tarafsız düzenleme, ölçüt veya uygulama, bunun karşılaştırılabilir 
durumdakilere kıyasen hukuken korunan gruplar üzerinde olumsuz ve 
orantısız etki yaratması” olarak tanımlamıştır[37]. KARAN’a göre dolaylı 
ayrımcılık, “sadece farklı muamelelerin değil, herkes için aynı şekilde geçerli 
ve görünüşte tarafsız olan, ancak bazı kişi ve gruplar üzerinde diğerlerinden 
farklı veya diğer gruplardan daha fazla olumsuz etki yaratan yasal düzen-
leme, uygulama ve tedbirler olarak kabul edilmektedir.” şeklinde tanım-
lanabilecektir[38]. YILDIZ’a göre ise “Görünüşte tarafsız ölçüte dayalı bir 
hükmün, uygulamanın ya da ölçütün sonuçlarının, belli bir ruba mensup 
kişileri diğerleriyle karşılaştırıldığında olumsuz etkilediği, ortaya çıkan bu 
olumsuz durumun da haklı bir gerekçeyle açıklanamadığı durumları ifade 
eden” kavram olarak tanımlanabilmektedir[39]. Dolayısıyla işverenin sadece 
gece vardiyasında çalışan işçilere uyguladığı bir kesinti, söz konusu vardiyada 
çalışan işçilerin büyük bir kesiminin belirli bir ırka mensup olması halinde 
dolaylı ayrımcılık teşkil edebilecektir. Cinsiyet ayrımcılığı da günümüzde 
çoğunlukla dolaylı ayrımcılık olarak gerçekleşmekte ve görünürde ayrımcı 
olmayan karar ve işlemlerle, özellikle kadınlara yönelik dezavantaj doğuracak 
sonuçlara sebebiyet verilmektedir.

[36] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31997L0080 
(Erişim Tarihi: 09/12/2019)

[37] Ünal, s. 123
[38] Karan, s. 10. Aynı zamanda yazarın bir başka çalışmasında da Anayasa Mahkemesi’nin 

dolaylı ayrımcılığa ilişkin çeşitli kararları detaylı olarak incelenmiştir. Bkz. Karan 
(Bireysel Başvuru), s. 245

[39] Yıldız, s. 75
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Bu tanımlardan hareketle dolaylı ayrımcılığın oluşabilmesi için;

•	 Görünüşte tarafsız düzenleme, ölçüt ya da uygulamanın varlığı,

•	 Korunan gruplar üzerinde olumsuz ve ölçüsüz etkinin varlığı,

•	 Karşılaştırılabilir bir işlem veya durumun varlığı gereklidir[40].

Aynen doğrudan ayrımcılıkta olduğu gibi dolaylı ayrımcılıkta da gerçekleş-
tirilen farklı işlemi meşru kılan sebeplerin ortaya konulması, gerçekleştirilen 
işlemin ayrımcılığın sonuçlarına tabi tutulmasına engel olacaktır[41]. Zira eşit-
lik ilkesi nisbi nitelikte olup, bazı durumlarda, eşit olmayan davranışı meşru 
kılabilecektir[42]. Bir erkek giyim firmasının erkek modelleri görevlendirmesi 
veya piyasadaki tecrübeli işçi sayısının azlığı gibi gerekçeler meşru birer sebep 
oluşturabilecektir. Ayrıca ABAD eski kararlarında dolaylı ayrımcılığın söz 
konusu olabilmesi için en azından bir grubun olumsuz ve orantısız olarak 
ayrımcılıktan etkilenmesini ararken, 2000’li yıllardaki içtihatlarında tek bir 
kişinin bile dolaylı ayrımcılığa uğrayabileceğini kabul etmiştir[43].

Genelde doğrudan ayrımcılıkla, dolaylı ayrımcılık arasındaki ayrım, 
manevi unsur ya da bir diğer deyişle kusur yönünden gerekçelendirilmek-
tedir. Doğrudan ayrımcılığın kasten gerçekleştirildiği, dolaylı ayrımcılığın 
ise genelde farkında olmaksızın ihmalen gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
Ancak ilginçtir ki esasında doğrudan ayrımcılığı gerçekleştiren kişiler bunu 
gizlemeye çalışırken, dolaylı ayrımcılığı gerçekleştiren kişiler bunu aleni ola-
rak gerçekleştirme eğilimindedir[44]. Zira genelde dolaylı ayrımcılık herhangi 
bir kusur olmaksızın gerçekleşebilmektedir.

[40] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 17-18; Schiek, s. 875; Handbook 
on European Non-Discrimination Law, 2018 Edition, s. 53 vd. ; Ünal, s. 123 
vd. KARAN ise bu durumlara ek olarak, “genel olarak başvurulan bir önlemin 
nesnel ve makul bir neden olmaksızın farklı durumda kabul edilebilecek bir kişiye 
veya bir kategoriye giren kişilere herhangi bir istisna getirilmeksizin uygulanması 
durumu”nu da bir dolaylı ayrımcılık türü olarak nitelendirmektedir. Bkz. Karan 
(Bireysel Başvuru), s. 242

[41] Schiek, s. 875; Yıldız, s. 77-78; Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 17
[42] Karagöz, s. 60
[43] Yıldız, s. 81 vd; Ünal, s. 127
[44] Ellis/ Watson, s. 144
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3. POZİTİF (OLUMLU) AYRIMCILIK

Ayrımcılık kavramı genelde olumsuz bir anlama sahip olmakla birlikte, 
belirli anlarda daha az temsil edilen toplulukları desteklemek amaçlı olan 
pozitif ayrımcılığı da ayrımcılığın bir türü olarak belirtmek gerekmektedir. 
Devlet ve hukuk düzeni, ayrımcılığı sadece olumsuz yükümlülüklerini 
yerine getirmek suretiyle gideremeyecektir. Daha doğru bir ifadeyle, olum-
suz ayrımcılık türlerini engellemek, sadece kısmi bir çözüm olabilecek ve 
dezavantajlı gruplar üzerinde bir etki yaratamayacaktır. Bu durum, pozitif 
(olumlu) ayrımcılık kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır[45]. Esasında 
gerçekte bu noktada eşitlik ilkesine aykırı bir davranıştan söz etmek müm-
kün değildir. Burada zaten bozulmuş olan bir eşitliğin, hukuk düzeninin 
desteğiyle tekrardan tesisi amaçlanmaktadır. Bir diğer deyişle hukuk düzeni, 
adalet terazisinin bir kefesine parmağını koyarak, teraziyi tekrardan denge-
lemektedir. Bu durumun Aristo’nun denkleştirici adalet fikrine dayandığı 
söylenebilecektir.

Anayasa md. 10 hükmüne 07.05.2010 tarihinde eklenen, “(2)Kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. (Ek fıkra: 
7/5/2010-5982/1 md.) (3) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı sayılmaz” düzenlemesi pozitif ayrımcılığın mevzuatımızdaki 
en temel dayanak noktası olarak gösterilmektedir. AGG §5 hükmünde de 
halihazırda var olan bir eşitsizliğin giderilmesi için yapılan uygulamaların 
ayrımcılık teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır. Yine çeşitli ayrımcılık tür-
lerine ilişkin 2000/43, 2000/78 ve 2006/54 sayılı Avrupa Birliği direktifleri 
de pozitif ayrımcılık tanımına yer vermektedirler.

YILDIZ, pozitif ayrımcılığı, “belli alanlarda daha az temsil edilen grup-
lara, fırsat eşitliğini sağlayabilmek için olumlu anlamda bazı ayrımcılık-
lar yapılmasını sağlayan program ve politikalar” olarak tanımlamıştır[46]. 
KARAN, bu kavramı “Bir kişinin ırk veya etnik kökeni, yaşı, cinsiyeti vs. 
gibi özelliklerinden ötürü farklı muamele ile karşılaştığı durumlarda bu 

[45] Ünal, s. 50
[46] Yıldız, s. 83
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kişinin bu özelliklerinden kaynaklanan dezavantajlarının ortadan kaldı-
rılmasına yönelik özel önlemler” olarak açıklamaktadır[47].

Pozitif ayrımcılıktan bahsedebilmek için öncelikli dezavantajlı durumda 
bir grubun varlığı gereklidir. Devlet ve hukuk düzeni, bu grupların lehine 
bir eşitsizlik yaratmakta ve bu meşru ayrımcılık ile eşitliği tekrar sağlamayı 
amaçlamaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki esasen pozitif ayrımcı-
lık eşit durumdaki kişiler arasında, dezavantajlı olana öncelik verilmesidir. 
Zira aksinin kabulü bu sefer daha nitelikle olan kişilerin belirli sebeplerle 
işe alınmaması anlamına gelebileceği gibi, o kişilere karşı bir ayrımcılığa da 
sebebiyet verebilecektir[48]. Her ne kadar bazı eleştirilere konu oluştursa da 
kota sistemleri bu uygulamanın en görünür hale geldiği durumlardan biridir. 
ABAD da Kalenke davasında bu kota uygulamalarının, hukuka uygun oldu-
ğuna kanaat getirmiştir[49]. Sosyal eğitim programları ve iş bulma destekleri 
gibi uygulamalar da pozitif ayrımcılığa örnek olarak verilebilecektir[50].

4. DİĞER AYRIMCILIK TÜRLERİ

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu md. 4 hük-
münde yukarıda belirtilen üç ayrımcılık türünün dışında farklı ayrımcılık 
türleri de belirtilmiştir. Bu türlerin her birinin detaylıca incelenmesi bu 
bildirinin kapsamını fazlasıyla genişletileceği için, bunlardan sadece kısaca 
bahsedilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki ayrımcılık türleri arasında bir 
hiyerarşiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla her tür ayrımcılık, 
benzer sonuçlara tabi tutulmaktadır.

Kanunun md. 4 (1)(a) hükmünde belirtilen ilk hal ayrı tutmadır. Kanun 
bu eylemi, kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazlası nedeniyle, bir 
eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı tutulması olarak 
tanımlamıştır. Ayrı tutma özellikle kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığında 
sıklıkla görülen bir ayrımcılık türüdür. Kadınlara karşı sıklıkla uygulanan 
terfi ettirmeme ve yönetici pozisyonlarına getirilmeme uygulamaları ayrı 
tutmanın örneklerinden biridir[51].

[47] Karan, s. 14
[48] Ulucan, s. 378
[49] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0450 

(Erişim Tarihi: 10/12/2019)
[50] Yıldız, s. 84
[51] Ünal, s. 136
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Ayrımcılık talimatı, kanunun md. 4 (1)(b) düzenlemesinde yer almak-
tadır. Burada ise kişi ayrımcılığı doğrudan kendisi gerçekleştirmemekte ve 
ayrımcılığa ilişkin bir talimatı hiyerarşik olarak iletmektedir. Ayrımcılık 
talimatının yasaklanmasıyla ulaşılmak istenen temel sonuç, gelecekte ortaya 
çıkabilecek sonuçların önüne geçebilmektedir.

Çoklu ayrımcılık, ayrımcılık içeren işlemin birden fazla ayrımcılık temeli 
ile ilişkili olmasını ifade etmektedir ve kanunun md. 4 (1)(c) hükmü ile 
düzenlenmiştir.

İşyerinde yıldırma, bir kişiyi işten soğutmak, yıldırmak ve işi bıraktırmak 
amaçlı olarak kasten yapılan eylemleri ifade etmektedir. Kanun da md. 4 (1)
(e)’de işyerinde yıldırmayı ayrımcılık türleri içinde belirtmiştir. Doktrinde 
işyerinde yıldırma bir psikolojik taciz türü olarak ele alınmıştır[52]. Bir işçiyi 
salt yıldırmak ve istifa etmesini sağlamaya yönelik olarak ona uygulanan 
psikolojik nitelikteki her türlü baskı, bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Makul düzenlememe yapmama kanunun md. 4 (1)(f ) hükmünde 
düzenlenmiş bir ayrımcılık türüdür. Bu ayrımcılık türü, engellilerin hak 
ve özgürlüklerini kullanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmaması hali 
için öngörülmüştür[53]. Bu açıdan, engellilerin haklarının korunması; mali 
imkanlar nispetinde, ölçülü, gerekli ve uygun değişikliklerin alınmasını 
gerektirmektedir. Tekerlekli sandalyeli işçilerin işyerine gelişleri için uygun 
düzenlemelerin yapılması ya da görme engelli bir çalışan için gerekli çalışma 
ortamının sağlanması bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

Taciz kanunun md. 4 (1)(g) hükmü uyarınca ve bir çok Avrupa Birliği 
direktifinde bir ayrımcılık türü olarak ele alınmıştır. Esasında bir doğrudan 
ayrımcılık eylemi olarak da nitelendirilebilecek tacizin, ayrıca da bir ayrım-
cılık türü olarak belirtilmesi, bu konuya dikkat çekilmesine yönelik önemli 
bir adım olarak görülebilecektir[54]. Korunan ayrımcılık temellerinden biri 
ile alakalı olarak, kişinin onurunu ihlal eden, göz dağı veren, düşmanca, 
aşağılayıcı, küçük düşürücü veya saldırganca bir ortam yaratan eylemler 
taciz olarak nitelendirilebilecektir.

[52] Ünal, s. 134
[53] Schiek, s. 875; Karan, s. 13
[54] Tacizin karşılaştırılabilir duruma ihtiyaç duyulmaması sebebiyle doğrudan ve dolaylı 

ayrımcılıktan ayrılabileceği yönünde bkz. Ünal, s. 131
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C. CİNSİYET AYRIMCILIĞI KAVRAMI VE CİNSİYET AYRIMCI-
LIĞI OLARAK KABUL EDİLEN HALLER

Bu bildirinin de temel hareket noktalarından birini teşkil eden cinsiyet 
ayrımcılığı kavramı, esasen bir ayrımcılık temeli teşkil etmektedir. Bir diğer 
deyişle bir ayrımcılık türü değil de sebebi olarak ele alınmalıdır. Anayasa md. 
10’da belirtilen eşitlik ilkesinde kriterlerden biri de cinsiyettir. İş Kanunu 
md. 5 (3) “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu 
kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturul-
masında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle 
doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” düzenlemesiyle ilk fıkraya ek 
olarak cinsiyet ayrımcılığını detaylı olarak ele almıştır. Cinsiyet ayrımcılığı 
en basit haliyle, bir kişiye sadece cinsiyeti veya cinsiyetine dayanan özellikleri 
sebebiyle dezavantajlı bir işlem uygulanması olarak tanımlanabilecektir[55]. 
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu md. 6 (3) 
hükmü de İş Kanunu’na benzer bir düzenleme içermektedir. AGG §1’de, 
cinsiyet ve cinsel kimlik de bir ayrımcılık temeli olarak belirtilmiştir. İsviçre’de 
ise Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) (Kadın 
ve Erkeğin Hukuken Eşitlenmesi Hakkında Kanun) md. 3’de ise cinsiyet 
ayrımcılığı genel olarak yasaklanmış ve medeni hal, ailevi durum ve gebelik 
gibi hallerden kaynaklı olarak farklı işlem yapılamayacağı belirtilmiştir[56]. 
Avrupa Birliği normları açısından cinsiyet ayrımcılığını önlemek hem 
temel bir amaç hem de bir temel değer olarak ele alınmaktadır[57]. Cinsel 
yönelim ayrımcılığı ise cinsiyet ayrımcılığından farklı bir ayrımcılık türü 
olarak alınmaktadır[58].

Cinsiyet ayrımcılığı, iş hayatında birçok ayrışmaya sebebiyet vermektedir. 
Aynı iş kolunda çalışan kadın ve erkek sayısının orantısızlığının yanında, 
kadınların yönetici pozisyonlarında daha az görevlendirilmesi, kadınların 
hamilelik ya da evlilik gibi gerekçelerle kısmi süreli sözleşmelere mahkûm 

[55] Konuk, Bahar: “Avrupa Birliği Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Temel 
Kavramların Değerlendirilmesi”, Journal of Yaşar University, C. 8 Özel Sayı, 2013, 
s. 1726

[56] Avrupa’da cinsiyet ayrımcılığı kavramının gelişim süreçleri için bkz. Ellis/ Watson, 
s. 23 vd.

[57] Handbook on European Non-Discrimination Law, 2018 Edition, s. 162
[58] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 39
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edilmesi, maaş seviyelerinin düşüklüğü gibi durumlar cinsiyet ayrımcılığının 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır[59].

Cinsiyet ayrımcılığının temelinde sosyal gerekçeler yatmaktadır. Özellikle 
cinsiyet kavramına basmakalıp bir bakış açısıyla yaklaşmak, bu ayrımcılık 
türünün ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biridir[60]. Bazı işlerin 
kadınlar için uygun olmadığı fikri, kadınların duygusal yaklaşımları sebebiyle 
karar verici olamayacakları gibi safsatalar bu basmakalıp cinsiyet yaklaşı-
mından kaynaklanmaktadır. Kız çocuklarının eğitiminin farklı şekillerde 
engellenmesi de bu ayrımcılığın genişlemesine sebebiyet vermektedir[61]. 
Eğitim açısından fırsat eşitliğinin yaratılamaması, kız çocuklarının okula 
gönderilmemesi gibi sosyal problemler, ne yazık ki Türkiye açısından halen 
devam etmekte olan acı gerçeklerdir.

Cinsiyet ayrımcılığı, iş ilişkisinin kurulmasında, sözleşme şartlarının 
tespitinde, işin devamı süresince iş ilişkisinde, görevlendirmede, mesleki 
eğitimde, terfi süreçlerinde veya işten çıkarmada gerçekleşebilmektedir[62]. 
Belirtmek gerekir ki kamuoyunun da desteğiyle doğrudan ayrımcılık, cin-
siyet alanında nispeten daha az görülmektedir. Ancak dolaylı ayrımcılık 
açısından aynı iyimserliği sürdürmek mümkün değildir. Cinsiyet ayrımcılığı, 
dolaylı ayrımcılığın en çok gerçekleştiği ayrımcılık temeli olarak gösteril-
mektedir[63]. Özellikle kısmi süreli çalışan işçilerin önemli bir kısmının 
kadınlardan oluşmasından dolayı, kısmi süreli çalışanlara uygulanan dolaylı 
ayrımcılık, cinsiyet temeline dayanacaktır. Dolaylı ayrımcılığın görünüşte 
eşitlikçi yapısı da, cinsiyet ayrımcılığının gizli olarak yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Ancak işveren yaptığı dolaylı cinsiyet ayrımcılığını objektif 
şekilde meşrulaştıramıyorsa, bu davranış da bir ihlal olarak nitelendirilecektir. 
Hatta işverenin bunu kusuruyla yapması bile şart değildir. İşveren ayrımcılık 

[59] Yıldız, s. 89
[60] Yıldız, s. 95
[61] Yıldız, s. 97
[62] Tuncay Kaplan, Emine: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığı”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Özel Sayı, 2017, s. 241-242; Kökkılınç, s. 82. Alman 
Hukuku’nda işe alımda kullanılan algoritmalar sebebiyle gündeme gelen ayrımcılık 
iddiaları ve bunların AGG kapsamında değerlendirilebileceğine dair bir çalışma için 
bkz. Dzida, Boris/ Groh, Naemi: “Diskriminierung nach dem AGG beim Einsatz 
von Algorithmen im Bewerbungsverfahren”, NJW 2018, s. 1917-1922

[63] Yıldız, s. 78
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amacına yönelmemiş bile olsa, sonucun ayrımcılığa yol açmasının yeterli 
olduğu belirtilmektedir[64].

Cinsiyet ayrımcılığına özellikle ülkemizde en çok rastlanan alanlardan 
biri de ayrımcı iş ilanlarıdır. Belirli iş için ilana çıkan işverenler, farkında 
olarak ya da olmayarak ayrımcılık içeren ilanlar verebilmektedir. “Erkek 
çalışan aranmaktadır.”, “Kadınlar başvuramaz.”, “Bekar kadın çalışan 
aranmaktadır.” gibi ibarelere çeşitli ilanlarda rastlanmaktadır. İşin nite-
liği belirli bir cinsiyet veya özelliğin aranmasını haklı kılmadıkça, bu tip 
ilanlar ayrımcılık teşkil edecektir. Ancak sınırın dikkatle çizilmesi gerektiği 
aşikardır. “Profesyonel bir ekiple çalışmak istiyoruz.”, “Genç ve dinamik 
bir ekip kuruyoruz.” ya da “Bolca seyahat ediyoruz.” gibi ilanlar tek başın 
ayrımcılık için yeterli olmayacak ve bu ilanlara dayanarak yapılan alımlarda 
bir ayrımcılık bulunup bulunmadığı ayrıca denetlenecektir[65].

Cinsiyet ayrımcılığının iş ilişkisinin kurulma sürecinde en çok gerçek-
leştiği alanlardan birisi de mülakat süreçlerinde kadın adaylara sorulan 
sorular yoluyla gerçekleşen ayrımcılık halleridir. Bu süreçlerde erkek adaylara 
sorulmayan veya sorulamayan birçok sorunun kadın adaylara rahatlıkla 
yöneltildiği ve bu soruların cevaplarının işe alınma ihtimali ve iş ilişkisinin 
şartları üzerinde etki doğurduğu görülmektedir. Genellikle, bu soruların 
sorulmasını meşru kılacak bir sebep bulunmadıkça, sadece kadınlara yöne-
lik olarak sorulan seyahat engeline, gebelik ihtimaline[66], evliliği planına 
ilişkin sorular, ayrımcılık niteliği taşıyacaktır[67]. Adayın bu sorulara doğru 
cevap vermemesi de bilgi verme yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğur-
mayacaktır. Zira bu sorular aynı zamanda kişilik haklarına ve kişinin özel 
alanına yönelik bir saldırı niteliği de taşımaktadır[68]. Ancak bu soruların 
işin niteliği gereği meşru olduğu durumlarda, aday bu sorulara doğru cevap 
vermekle mükellef olacaktır[69]. Özellikle ağır bedensel güç gerektirecek bir 

[64] Yıldız, s. 79
[65] Schlewing, s. 261
[66] Bu konuda sorulacak sorular Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi 

Sözleşmesi md. 11 uyarınca zaten halihazırda kısıtlanmıştır. 
[67] Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 20; Yıldız, s. 165; Kökkılınç, s. 86
[68] Yürekli, Sabahattin: “İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk 

(Culpa In Contrahendo)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXII, 
S. 2, 2014, s. 551

[69] Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 20; Yürekli, s. 552
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işte çalışacak kişiye, hamile olup olmadığının sorulması veya sadece seyahat 
etme üzerine bir işte seyahat engelinin sorulması gibi hallerde ayrımcılık 
oluşmayacaktır[70].

III. CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLA-
RARASI DÜZENLEMELER

A. ULUSAL DÜZENLEMELER

1. ANAYASA

Anayasa md. 10, ayrımcılığa karşı en temel norm olarak gösterilmektedir. 
İlgili maddede farklı ayrımcılık temellerine yer verilmiş ve eşitlik ilkesine 
aykırı olarak işlem tesis edilemeyeceği düzenlenmiştir. Anayasa md. 10 (1)’de 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hük-
müne yer verilmişken, md. 10 (2)’de ise cinsiyet ayrımcılığına açıkça vurgu 
yapılarak, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeler ile hem cinsiyet ayrımcılığı anayasal bir dayanağa kavuş-
turulmuş, hem devlet bu hususta pozitif bir yükümlülük altına sokulmuş, 
hem de pozitif ayrımcılığa ilişkin olarak da bir hükme açıkça yer verilmiştir. 
Eşitlik ilkesi de temelinde adalet düşüncesine ve kanun önünde her bireyin 
aynı değere sahip olmasına dayandırılmaktadır[71]. Anayasal düzenlemeler, 
genel bir yorum kuralı olarak bütün yatay ve dikey ilişkilerde kullanılabile-
cektir. Bu bakış açısıyla, mevzuatımızda yer alan ayrımcılığa ilişkin her türlü 
düzenleme, Anayasa md. 10’a uygun olarak yorumlanmalı ve bu hükme 
aykırılık içermemelidir.

2. İŞ KANUNU

İş Kanunu md. 5’te “Eşit Davranma İlkesi” başlığı altında, ayrımcılığa 
ilişkin hem kurala hem de bu kurala uyulmadığı takdirde uygulanabilecek 

[70] Kişinin medeni halinin sorulmasının ayrımcılık teşkil etmediği, ancak evlenmeyi 
düşünüp düşünmediğinin sorulmasının ayrımcılık teşkil ettiği yönünde bkz. Yürekli, 
s. 551

[71] Tuncay Kaplan, s. 236
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yaptırıma yer vermiştir. İlgili hükmün ilk fıkrası, “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, 
cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” düzenlemesiyle genel olarak ayrımcılık 
yasağını düzenlerken, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki “(3) İşveren, 
biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı 
farklı işlem yapamaz.(4) Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle 
daha düşük ücret kararlaştırılamaz.(5) İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel 
koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını 
haklı kılmaz.” hükmüyle de cinsiyet ayrımcılığa ayrı bir önem atfedildiğini 
açıkça göstermektedir. Madde altıncı fıkrasında ise ayrımcılık tazminatına yer 
vermiş ve “İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine 
aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir 
tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” hükmü 
ile bir tür medeni ceza düzenlemesi öngörmüştür. Maddenin yedinci ve son 
fıkrası ise ispat yüküne ilişkin bir hüküm olup “20nci madde hükümleri saklı 
kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını 
işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini 
güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle 
bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur” düzenlemesi ile 
işçi lehine kolaylaştırılmış bir ispat imkânı sağlamıştır.

İş Kanunu md. 12 ve md. 13, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerine tabi 
çalışanlar arasında ve tam süreli ve kısmi süreli çalışanlar arasında ayrımcılık 
yapılamayacağını belirterek, esasında dolaylı ayrımcılık hallerini engellemeye 
yönelik kurallara yer vermiştir. Her iki düzenlemede de ayrımı haklı kıla-
cak bir neden bulunmadıkça, işverenin farklı uygulamalara başvurmasının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

İş Kanunu md. 5’in cinsiyet ayrımcılığını hem bu kadar açık bir şekilde 
düzenlemesinin hem de eşit işe eşit ücret ilkesine açıkça yer vermesinin 
olumlu olduğunu söylemek mümkündür[72]. Yine benzer şekilde üçüncü 
fıkrada sözleşmenin kurulmasında ve iş şartlarının belirlenmesinde cinsiyet 

[72] Kanunun md. 5 (3), (4) ve (5)’de yer verdiği ayrımcılık yasaklarının sadece cinsiyetle 
sınırlı olmadığı, Anayasa md. 10 uyarınca diğer ayrımcılık temelleri yönünden de 
aynı yasağın uygulanabileceği yönünde bkz. Yıldız, s. 65; Kandemir/ Yardımcıoğlu, 
s. 8
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ayrımcılığının yasaklanması da bu konuda herhangi bir tereddüdün oluş-
masını engellemek bakımından faydalı görülebilecektir. Ancak aşağıda daha 
detaylı olarak inceleyeceğimiz üzere, madde her ne kadar farklı aşamalar için 
ayrımcılık yasağı getirmiş ve yaptırımlarını da öngörmüş olsa da; bu bildirinin 
de temel konusunu oluşturan işe alım süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı prob-
lemini sadece tanımlamakla ve yasaklamakla yetinmiş ve bu durumlardaki 
ayrımcılığa ilişkin bir yaptırım öngörmeyerek genel hükümlerin tek çare 
olarak kalmasına yol açmıştır.

3. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

Ayrımcılıkla ilgili olarak en güncel düzenleme 06.04.2016 tarihli ve 
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’dur. Bu 
kanun ile “….insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alın-
ması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın 
önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü 
muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması 
görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 
kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesi” 
amaçlanmaktadır. Bu kanunun hem tanım kısmı hem de ayrımcılık yasağının 
kapsamına ilişkin düzenlemeleri, konuya ilişkin güncel terimleri içermesi 
ve farklı ayrımcılık türlerine detaylı olarak yer vermesi yönünden oldukça 
sevindiricidir. Ayrıca Kanun’un md. 3 (3) düzenlemesinde “Ayrımcılık yasa-
ğının ihlali hâlinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin 
sona erdirilmesi, sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adli 
ve idari yoldan takibinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdür.” hükmü ile kamu kurum ve kuruluşlarına ihlalleri giderme 
yönünde bir ödev yüklemesi de oldukça yerindedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun md. 6 (1), (2) 
ve (3) düzenlemeleri “(1) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş 
kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla başvuran kişi, uygulamalı iş dene-
yimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve 
herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere 
işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, 
başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona 
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ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrım-
cılık yapamaz. (2) Birinci fıkra iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki 
rehberlik, mesleki eğitim ve yeniden eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine 
erişim, meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim, 
hizmet içi eğitim, sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar. (3) 
İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu 
gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.” hükümleri ile 
işe alım süreçlerindeki ayrımcılığa engel olma amacını gütmektedir.

B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Birçok uluslararası düzenlemede, kadınlara yönelik ayrımcılık tanımlan-
mış ve bu ayrımcılığı engellemeye yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Bu 
düzenlemelerin bir kısmı Türkiye açısından usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konulmuş ve iç hukuk kaynağı haline gelmişken, diğerleri ise birer bağlayıcı 
olmayan kaynak olarak ulusal mevzuata etki etmiştir.

Cinsiyet ayrımcılığına karşı eşitlik ilkesine koruma altına alan ilk düzen-
leme, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
yer almaktadır. Bildirinin md. 2 hükmünde kimseye cinsiyet temelli olarak 
ayrımcılık yapılamayacağı, diğer sebeplerle birlikte sayılmıştır. Yine Birleşmiş 
Milletler tarafından hazırlanan 1976 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi’nin md. 2 düzenlemesi cinsiyet ayrımcılığını yasaklarken, 
md. 7 düzenlemesi ise eşit işe eşit ücret ilkesini açıkça düzenlemektedir. 
Kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine ilişkin en önemli metin-
lerden biri olan 1981 tarihli Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) de bugün ayrımcılıkla ilgili 
tanımlarda kullanılan birçok kriteri hükme bağlamıştır.

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin md. 14 düzenlemesi, ayrımcılığa karşı bir hüküm içermek-
tedir. Benzer şekilde Konsey tarafından kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı’nda 
da I. Bölümün md. 20 hükmünde cinsiyet ayrımcılığı yasaklanmıştır. Yine 
Uluslararası Çalışma Örgütü, Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler 
Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme ve İş ve Meslek 
Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme ile kadın-erkek eşitliğine 
yönelik önemli adımlar artmıştır.
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Avrupa Birliği, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin olarak birçok direktif çıkarmış 
ve ayrımcılıkla ilgili adımlarda öncü bir rol oynamıştır[73]. İstihdamda ve İşte 
Eşit İşlem İçin Genel Çerçeve Oluşturan 27 Kasım 2000 tarih 2000/78/EC 
sayılı Direktif ve İstihdam ve Çalışma Koşullarında Kadın ve Erkeklere Eşit 
Davranma ve Eşit Fırsatlar İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 5 Temmuz 
2006 tarih ve 2006/54/EC sayılı Direktif bunlar arasında en göze batan 
düzenlemelerdir[74].

IV. İŞE BAŞVURU VE KABUL SÜREÇLERİNDE KADINLARA 
YÖNELİK CİNSİYET AYRIMCILIĞINA BAĞLANAN ÖZEL HUKUK 
YAPTIRIMLARI

A. GENEL OLARAK

İşe başvuru ve kabul süreçlerinde ayrımcılık; iş ilanlarından başlayarak, 
işe giriş şartlarının açıklanmasında, mülakat sürecinde veya işe dair şartların 
taraflarca kararlaştırılmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilmektedir. Bir diğer 
deyişle kadınların belirli bir işe başvurmasının ilanla en başta engellenmesi de 
mülakatta sorulan hamileliğe veya evliliğe ilişkin sorular da sırf kadın olduğu 
için düşük ücret önerisinde bulunmak da bir ayrımcılık teşkil edebilecektir. 
Bu süreç, kişilerin ayrımcılığa karşı korunma ihtiyacının en yoğun olduğu 
dönem olarak da gösterilmektedir[75]. Zira henüz daha iş ilişkisi kurulmamış 
olduğu için, ayrımcılığa uğrayan kişiler, mali olarak korunmaya daha fazla 
ihtiyaç duymaktadır.

Bu bildiride temel gaye, işe başvuru ve kabul süreçlerinde cinsiyet ayrım-
cılığına bağlanan özel hukuk yaptırımlarının yetersizliğini ortaya koymak 
olduğu için, İdare Hukuku veya Ceza Hukuku bağlamındaki hukuki yaptı-
rımlara veya ayrımcılığa yönelik toplumsal ve ahlaki yaptırımlara değinilme-
yecektir. Ancak özellikle belirtmek gerekir ki, genel olarak ayrımcılık ve özel 
olarak cinsiyet ayrımcılığı durumlarında başvurulabilecek önemli bir yaptırım 
Ceza Hukuku’nda yer almaktadır[76]. TCK md. 122 “Nefret ve ayırımcılık” 

[73] İren, s. 138
[74] Diğer düzenlemelerin kapsamlı bir listesi için bkz. Tuncay Kaplan, s. 234. Cinsiyet 

ayrımcılığına ilişkin Avrupa Birliği direktiflerinin kapsamlı açıklaması için bkz. İren, 
s. 142 vd.

[75] Yıldız, s. 195
[76] Kandemir/ Yardımcıoğlu, s. 18
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başlığını taşımakta ve “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret 
nedeniyle” , “c) Bir kişinin işe alınmasını” engelleyen kimsenin bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini öngörmektedir. Eşitlik 
ilkesinin ve ayrımcılık yasağının bir cezai yaptırıma bağlanmış olmasının, 
caydırıcı bir etkisinin olmasının beklenebileceği söylenebilecektir.

İş Kanunu’nun md. 99 hükmünde ise md. 5’teki ayrımcılık yasaklarına 
aykırı davranan işveren aleyhine verilecek idari para cezaları düzenlenmiştir. 
Bu hüküm; “Bu Kanunun; a) 5 inci maddesinde öngörülen ilke ve yüküm-
lülüklere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her 
işçi için yüz elli Türk lirası…..idari para cezası verilir.” şeklinde kaleme 
alınmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki öngörülen idari para cezası miktarı, 
ayrımcılığı önleyici nitelikte olmaktan oldukça uzaktır.

Benzer şekilde 06.04.2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu Kanunu’nda md. 17’de ayrımcılığa uğradığı iddiasında olan 
her gerçek veya tüzel kişinin kuruma başvurabileceği hükme bağlanmıştır. 
Md. 18 uyarınca ihlale ilişkin incelemeler en geç üç ay içinde kurum tara-
fından sonuçlandırılacaktır. Md. 25 ise “Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, 
bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu 
ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu 
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk lirasından 
on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile 
ayrımcılıktan kaynaklı olarak idari para cezası öngörmüştür. Her ne kadar 
bu hususa ilişkin bir idari para cezası öngörülmesi faydalı görülebilse de, 
önemle belirtmek gerekir ki idari para cezası miktarları caydırıcı ve etkili 
olmaktan uzak gözükmektedir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da 
yer alan idari para cezalarına ilişkin pratiğin de doğruladığı üzere, bu ceza-
ların kurumların cirosu veya gelirleri üzerinden bir oran olarak tespitinin 
daha etkili olacağını söylemek mümkündür[77].

[77] Bkz. 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun md. 
16 ve 17
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B. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ÖNGÖRÜLEN 
YAPTIRIMLAR

1. ABD

ABD Hukuku açısından ayrımcılık yasağına ilişkin federal düzeydeki 
en temel hükümler, 1964 tarihli Civil Rights Act (Medeni Haklar Yasası) 
düzenlemesinin yedinci bölümünde yer almaktadır[78]. İlgili yasanın 703(a) 
hükmü, işe alınma süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığını açıkça yasaklamaktadır. 
Yine 705(a) hükmü ile Eşit İstihdam İmkanları Komisyonu kurulmuş ve 
istihdam olanaklarının adaletli ve ayrımcılıktan ari şekilde düzenlenmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. Yine yasanın 703(e)(1) hükmünde işe alınacak 
kişinin seçiminde din, cinsiyet veya etnik köken gibi kriterlerin kullanılması, 
o işin görülmesi ve yürütülmesi için objektif şekilde haklı görülebilecek ise 
bu davranışın ayrımcılık teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Objektif olarak 
meşrulaştırma sadece işe alım süreçlerinde bir kriter olarak kullanılabil-
mektedir[79]. Örneğin bir siyahi veya Asyalı rolü için bu ırklara mensup bir 
oyuncunun tercih edilmesi, kadın bir hastaya bakmak için kadın bir hasta-
bakıcı aranması gibi hallerde objektif olarak meşru bir sebepten bahsetmek 
mümkün olacaktır. İş ilişkisinin başlangıcından sonra bu kritere dayanarak 
farklı işlem tesis etmek mümkün olmayacaktır.

Civil Rights Act tarafından öngörülen ayrımcılık yasağına aykırılık halinde 
zarara uğrayan kişiler, öncelikle telafi edici nitelikte tazminat (compensatory 
damages) talebinde bulunabileceklerdir. Bu tazminat talebi, Kıta Avrupası 
Hukuku’nda yer alan tazminat ile aynı nitelikleri taşımakta ve ihlalden 
önceki durumun (status quo ante) tekrardan sağlanmasını amaçlamaktadır. 
Ancak ABD Hukuku açısından, Kıta Avrupası Hukuku’na yabancı olan, 
cezalandırıcı tazminat (punitive damages) talebinin de gündeme gelebilmesi 
mümkündür. Bu tazminat türünün ayırt edici noktaları ise cezalandırma ve 
önleme amaçlaması ve failin ağır nitelikteki davranışının temel alınmasıdır. 
Dolayısıyla ayrımcılık yasağına aykırılık halinde fail, hem zararları tazmin 
etmekte hem de cezalandırıcı tazminat sebebiyle etkili ve önleyici bir taz-
minat ödeyerek benzer davranışlardan kaçınmaya itilmektedir.

[78] Bkz. https://www.eeoc.gov/laws/statutes/titlevii.cfm (Erişim Tarihi: 11/12/2019)
[79] Yıldız, s. 196
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1978 tarihli Pregnancy Discrimination Act (Hamilelik Ayrımcılığı 
Yasası)[80] ile Civil Rights Act’in ((Medeni Haklar Yasası) 701. maddesine 
(k) bendi eklenmiş ve hamilelik süreçlerinin de ayrımcılığa yol açamayacağı 
detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm ile hamilelik, çocuk bakımı ve 
benzer süreçlerin kadınlara uygulanacak iş hükümlerinde bir değişikliğe 
yol açmayacağı hükme bağlanmıştır. Yine benzer şekilde 1963 tarihli Equal 
Pay Act (Eşit Ücret Yasası)[81] de eşit işe eşit ücret ilkesini kural olarak 
benimsemiş ve cinsiyet ayrımcılığına dayalı olarak farklı ücret uygulama-
larının önüne geçmeye çalışmıştır. İlgili yasanın on altıncı bölümünde ise 
yaptırımlar hükme bağlanmıştır. Eşit ücret yasasının ihlali halinde on bin 
doları aşmamak üzere idari para cezası veya altı ayı aşmayacak şekilde hapis 
cezasına hükmedilmesi mümkündür. Yine eşit ücret ilkesinin ihlali halinde 
bundan ötürü zarara uğrayan kişiler hem bütün zararlarını isteyebilecek 
hem de her ne kadar yasada açıkça belirtilmese de cezalandırıcı tazminat 
talep edebilecektir.

2. ALMANYA

Almanya’da 18.08.2006 tarihinde Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) (Genel Eşit İşlem Yasası) yürürlüğe girmiş ve hem ayrımcılığa ilişkin 
tanımları ve yasakları hem de bu yasaklara uyulmaması halinde uygula-
nacak yaptırımları düzenlemiştir. AGG’nin 2000/43, 2000/78, 2002/73 
ve 2004/113 sayılı Avrupa Birliği Direktifleri’nin bir yansıması olduğu 
vurgulanmaktadır[82]. Esasında Alman Hukuku’nun tazminat hukukuna 
ilişkin ilkelerinden belirli noktalarda ayrılan bu düzenlemenin, Avrupa 
Birliği direktiflerinde öngörülen “etkili, ölçülü ve önleyici” yaptırımlar 
öngörme yükümlülüğüne uymak için hazırlandığı söylenebilecektir[83]. İlgili 
direktiflerde sadece kamu hukuku kaynaklı yaptırımların yeterli olmadığı 
vurgulandığı için AGG’de kapsamlı yaptırımlara yer verilmiştir.

[80] https://www.eeoc.gov/laws/statutes/pregnancy.cfm (Erişim Tarihi: 11/12/2019)
[81] https://www.eeoc.gov/laws/statutes/epa.cfm (Erişim Tarihi: 11/12/2019)
[82] Wagner/ Potsch, s. 1085. Yazarlar, bu direktiflerin iç hukuka aktarılmasındaki son 

sürelerin geçtiğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde tazminat ödeme riski 
sebebiyle, Almanya’nın bu ihlalleri detaylı yaptırımlara bağladığını ifade etmektedir.

[83] Wagner/ Potsch, s. 1087
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AGG §2 (1) ve §6 (1) hükümlerinde işe başvuru ve kabul süreçlerinde 
ayrımcılığın da ayrımcılık yasağı kapsamında olduğu belirtildikten sonra[84], 
§13 vd.’nda yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu hükümlerde işe alınma veya 
iade yönünde bir talebe izin verilmemiş ve yaptırımlar tazminat üzerinden 
şekillendirilmiştir. Bir diğer deyişle aynen iade veya tazmine (naturalresti-
tution) imkan tanınmamıştır. AGG §15 (1)’de ayrımcılığa uğrayan kişinin 
uğradığı zararları talep edebileceği ve eğer işveren bir yükümlülüğe aykırı 
davranmamışsa tazminat yükümlülüğünün doğmayacağı belirtilmiştir. Bu 
hükümde yer alan maddi tazminat talebinin, kusura bağlı olduğu vurgulan-
maktadır[85]. Ayrıca burada talep edilen zararların, müspet zararlar olduğu 
da söylenmektedir[86]. AGG §15 (2)’de ise ilginç bir düzenlemeye yer veril-
miş ve maddi olmayan zararlar için zarar görenin parasal tazmin talebinde 
bulunabileceği kabul edilmiştir[87]. AGG bu noktada “tazminat (schaden-
sersatz)” kavramı yerine “tazmin (Entschädigung)” kavramını kullanmış 
ve aynı zamanda eğer işe alınmayan kişi ayrımcılık olmasaydı da o işe yine 
de alınmayacaksa, buradaki tazmin edilecek tutarın üç aylık maaş tutarını 
aşamayacağını düzenlemiştir. Bu tazmin imkanı, kusurdan bağımsız olarak 
talep edilebilmektedir[88]. AGG§15 (5)de ise bu kanundaki tazminatların 
diğer tazminatlara engel olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Alman Hukuku’nda son dönemdeki birçok mahkeme kararında, salt 
AGG’de tanınan imkanlar için kendini başvurucu statüsüne sokmak için 
başvuran çeşitli adayların, bu kanunla sağlanan imkanlardan yararlanmasını 
sınırlayan hükümlere yer verilmiştir[89]. AGG’de tanınan imkanların geniş-
liği, bazı adayların sadece başvuran statüsünü kazanıp, ardından ayrımcılık 

[84] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 4
[85] Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht/Schlachter, Baden Baden 2019, AGG § 15 

Rn. 1, Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 73. Bu hususun Avrupa 
Birliği normlarına aykırı olduğu yönünde bkz. Schweling, s. 268

[86] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 74
[87] Ebert, buradaki hükmün cezai yönünün bulunduğu görüşündedir. Bkz. Schulze, 

Reiner: Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, Baden Baden 2019, Ina Ebert, 
AGG § 15 Rn. 2

[88] Schweling, s. 268; Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 75; ErfK/
Schlachter, AGG § 15 Rn. 1

[89] Bu durumdaki adaylara AGG-Hoppern (AGG Fırsatçısı) veya Scheinbewerber (Sahte 
Aday) adı verilmektedir. Bkz. Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 11; 
Schweling, s. 257; HK-BGB/Ina Ebert, AGG § 15 Rn. 7
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iddiasıyla maddi bir menfaat elde etme çabalarına sebebiyet vermiştir. 
Adayın ciddi olarak başvurma amacının olmadığının tespit edilebildiği bu 
gibi hallerde, hakkın kötüye kullanılması gündeme gelmekte ve bu adaylar 
herhangi bir tazminat talebinde bulunamamaktadırlar[90].

3. İSVİÇRE

İsviçre’de cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik özel bir düzenleme bulun-
maktadır. Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) 
(Kadın ve Erkeğin Hukuken Eşitlenmesi Hakkında Kanun) 24.03.1995’de 
yürürlüğe girmiştir. Esasında bu düzenlemenin de temel gayelerinden 
biri Avrupa Birliği’nin cinsiyet ayrımcılığına ilişkin politikalarına uyum 
sağlamaktır. Her ne kadar 2000’li yıllarda yayınlanan direktiflerden önce 
kanunlaşmış olsa da GIG, düzenleme itibariyle, ilgili direktiflerin aradığı 
şartlara uygun sonuçlar doğurmaktadır[91].

GIG Art. 3 (2) hükmü işe alım süreçlerinde de cinsiyet ayrımcılığının 
yasaklandığını düzenlemektedir. GIG Art. 5’e göre ise ayrımcılığın tespitinin, 
durdurulmasının, önlenmesinin ve borçlu olunan maaşların ödenmesinin 
istenebilmesi mümkündür. Ancak GIG Art. 5 (2)’ye göre işe alınmama 
halinde bu hakları talep etmek mümkün değildir. İşe alınmayan kişi sadece 
tazminat talep edebilecektir. Bu tazminat, tüm koşullar dikkate alınarak 
hesaplanacak ve beklenen maaş üzerinden bir rakam belirlenecektir. GIG 
Art. 5 (4)’e göre ise ayrımcılık nedeniyle ödenecek tazminat, işe alınmama 
hallerinde üç aylık maaş tutarını geçemeyecektir. Cinsel taciz halinde taz-
minat miktarı, altı aylık maaş tutarını aşamayacaktır. GIG Art. 5 (5) uya-
rınca diğer maddi ve manevi tazminat talep hakları ve sözleşmesel talepler 
saklıdır[92]. GIG Art. 8 uyarınca, ayrımcılığa uğradığını iddia eden ve iş 
başvurusu reddedilen kişiler, yazılı bir açıklama talep etme imkanına sahiptir.

[90] Grobys/Panzer-Heemeier, Diskriminierung, Rn. 11; Schweling, s. 257
[91] Buna rağmen bu kanunun bazı konularda yetersiz kaldığı belirtilmekte ve özellikle 

eşit ücret uygulamalarına ilişkin revize edilmesi yönünde çalışmalara başlandığı ifade 
edilmektedir. Bkz. Lempen, Karine/ Voloder, Aner: “Aktuelle Entwicklungen rund 
um das Gleichstellungsgesetz”, SJZ 114/2018, s. 81

[92] Bir vakada, uğradığı taciz yüzünden bir yıl boyunca çalışamayan işçiye, cinsel tacizden 
dolayı ayrımcılık tazminatı ve ayrımcı olarak gerçekleştirilen haksız fesihten ötürü 
haksız fesih tazminatının yanı sıra OR Art. 49 uyarınca manevi tazminat ödenmesine 
de hükmedilmiştir. Buna rağmen yine de mahkemelerin bu tip kümülatif tazminatlara 
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4. AB HUKUKU

İstihdamda ve İşte Eşit İşlem İçin Genel Çerçeve Oluşturan 27 Kasım 
2000 tarih 2000/78/EC sayılı Direktif ve İstihdam ve Çalışma Koşullarında 
Kadın ve Erkeklere Eşit Davranma ve Eşit Fırsatlar İlkesinin Uygulanmasına 
İlişkin 5 Temmuz 2006 tarih ve 2006/54/EC sayılı Direktif gibi Avrupa 
Birliği Direktifi gibi düzenlemelerde ayrımcılığa ilişkin tanımlamalar yapıl-
mış ve ayrımcılık yasağı cinsiyet ayrımcılığı temelinde hükme bağlanmıştır. 
Avrupa Birliği direktiflerinde doğrudan bir tazminat öngörülmesi mümkün 
olmadığı için, üye devletlere yol gösterici nitelikte yaptırım önerilerinde 
bulunulmuştur. Örneğin 2006/54 sayılı direktifin md. 18 hükmünde, üye 
devletlerin bu direktifin uygulanmasını sağlamaya yönelik etkili, ölçülü 
yaptırımlar öngörmesi gerekliliği ve bu yaptırımların aynı zamanda önleyici 
etkide olması gerektiği düzenlenmiştir. Yine aynı maddede, işveren, başvuran 
kişinin uğradığı yegane zararın iş başvurusunun ayrımcılık temellerinden 
biri sebebiyle dikkate alınmamasından kaynaklı zararlar olduğunu ispatla-
madıkça, tazminat miktarına bir üst limit getirilmesinin mümkün olmadığı 
vurgulanmıştır.

C. TÜRK HUKUKUNDA İŞE BAŞVURU VE KABUL SÜRE-
CİNDE AYRIMCILIĞA KARŞI ÖNGÖRÜLEN ÖZEL HUKUK 
YAPTIRIMLARI

1. İŞ KANUNU MD. 5 VE AYRIMCILIK TAZMİNATI

İş Kanunu md. 5 hem ayrımcılık yasağını hem de bu yasağa uyulmaması 
halinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir[93]. Madde hem ilk fıkra-
sında, hem de üçüncü fıkrasında cinsiyet ayrımcılığına yer vermiştir. Aynı 
zamanda üçüncü fıkrada yer alan “iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının 
oluşturulmasında” ifadeleri de bu yasağın iş ilişkisinin kurulması sürecini 
de kapsadığını göstermektedir[94]. Dolayısıyla gerek iş ilanlarında gerekse de 
başvuru süreçlerinde ayrımcılıklar karşılaşılması halinde bunun ayrımcılık 
yasağının kapsamına girdiği açıktır. Ancak bu yasağa uyulmaması halinde 

hükmetme konusunda çekingen davrandığı belirtilmektedir. Bkz. Lempen/ Voloder, 
s. 85

[93] Bu tazminatın sadece ayrımcılık yasağının ihlal edildiği hallerde uygulanacağı, genel 
anlamda eşit davranma borcunun ihlalinde gündeme gelemeyeceği yönünde bkz. 
Ünal, s. 430; Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, s. 428

[94] Yıldız, s. 198; Ünal, s. 441
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uygulanacak yaptırım olan ayrımcılık tazminatını düzenleyen İş Kanunu md. 
5 (6)’nın lafzı, işe başvuru ve kabul süreçlerini dışlayıcı niteliktedir[95]. İlgili 
hüküm yalnızca “iş ilişkisinde veya sona ermesinde” ayrımcılık hallerinde 
bu tazminatın talep edilebileceğini belirtmektedir. İş ilişkisinde veya sonra 
ermesinde ayrımcılıkla karşılaşan kişi, “dört aya kadar ücreti tutarındaki 
uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını” talep edebile-
cekken, işe başvuru ve kabul süreçlerinde ayrımcılığa uğrayan kişilerin bu 
haktan yararlanması maddenin lafzı uyarınca mümkün görünmemektedir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere birçok Kıta Avrupası ülkesinde ayrımcılığa iliş-
kin öngörülen yaptırımlar iş sözleşmesinin kurulması aşamasını da kapsadığı 
halde, İş Kanunu md. 5 (6)’nın mevcut lafzı oldukça yetersiz kalmaktadır[96].

Ayrımcılık tazminatı, hukuki niteliği itibariyle bir medeni ceza olarak 
nitelendirilebilecektir[97]. Her ne kadar bazı yazarlar[98] tarafından ayrımcılık 
tazminatının bir götürü tazminat olduğu fikri ileri sürülmüş olsa da, bu fikre 
katılmak pek mümkün değildir. Zira götürü tazminat, tarafların iradesine 
dayanan ve sözleşme sürecindeki ihlaller sebebiyle ödenecek tazminat tuta-
rının başlangıçta kararlaştırıldığı bir tazminat türüdür. Dolayısıyla tamamen 
kanunkoyucunun iradesine dayanan ayrımcılık tazminatının, ancak bir 
medeni ceza olarak nitelendirilmesi mümkün olacaktır. Ayrımcılık tazmi-
natının talep edilmesinde zarar ve kusur koşullarının aranmaması[99], bu 
kavram ile cezalandırıcı tazminatı birbirinden ayırabilmemizi sağlamaktadır. 
Ayrımcılık tazminatına ilişkin hükmün nisbi emredici nitelikte olduğu ve 
toplu iş sözleşmesi ile veya bireysel sözleşmeler ile işçi lehine artırılabileceği 
ifade edilmektedir[100].

Ayrımcılık tazminatı dört aya kadar olan ücreti aşamayacağından, bura-
daki ücretten neyin kastedildiğinin de açığa kavuşturulması gerekmekte-
dir. Ayrımcılık tazminatına esas alınacak olan ücret, çıplak ücret olarak 

[95] Süzek, s. 445
[96] Yıldız, s. 198; İren, s. 181-182
[97] Yıldız, s. 329; Ünal, s. 435
[98] Doğan Yenisey, s. 77
[99] Karagöz, s. 69; Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, s. 428. Almanya açısından AGG’de 

öngörülen hükmün de benzer nitelikte olduğu yönünde bkz. Boecken, Winfried/
Düwell, Franz Josef/ Diller, Martin /Hanau, Hans: Gesamtes Arbeitsrecht, Baden 
Baden 2016, Art. 58 Rn. 68 

[100] Karagöz, s. 69; Süzek, s. 455; Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, s. 428
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isimlendirilen, ikramiye, prim veya sosyal yardım gibi unsurların dışarıda 
bırakıldığı ücrettir[101]. Bu tazminata üst sınır getirilmiş olmasının, Avrupa 
Birliği normları ve direktifleri ile bağdaşmadığı da vurgulanmıştır[102].

Doktrinde hakim görüş, İş Kanunu md. 5 (6)’nın lafzının gayet açık 
olduğunu, bu sebeple de iş ilişkisinin kurulması aşamasına ilişkin olarak 
ayrımcılık tazminatının talep edilemeyeceğini belirtmektedir[103]. Bu görüş, 
iş sözleşmesinin kurulmasında ayrımcılıkla karşılaşılması halinde culpa 
in contrahendo hükümlerine gidileceğini ve işverenden uygun bir maddi 
tazminat istenebileceğini, aynı zamanda da ayrımcılık sebebiyle manevi 
tazminat talebinde bulunulabileceğini belirtmektedir. Bu yaklaşımın eski 
1475 sayılı İş Kanunu dönemi ile uyumlu ve sözleşme özgürlüğü ilkesinden 
kaynaklanan[104] bir bakış açısı olduğu belirtilmekte ve burada en azından 
on yıllık zamanaşımı süresine dayanabilecek mağdurun, haksız fiildeki kısa 
zamanaşımı süresine tabi olmaktan kurtulduğu vurgulanmaktadır[105].

Bu fikre karşı çıkan bir başka görüş, ayrımcılık tazminatının her ne kadar 
ilgili maddede lafzen belirtilmiş olmasa da ayrımcılık yasağının ihlalinin bir 
neticesi olduğunu, ayrımcılık yasağının kapsamına iş sözleşmesinin kurul-
ması aşamasındaki ihlallerin de girdiğini belirterek, ayrımcılık tazminatının 
iş sözleşmesinin kurulması aşamasındaki ihlallere de uygulanabileceğini 
belirtmektedir[106]. Bu görüş zarar ve kusur gibi şartlardan ari olan ayrımcılık 
tazminatının, iş sözleşmesinin kurulması aşamasında da uygulanabileceğini 
belirtmekte ve bu sayede culpa in contrahendoya başvurulması halinde ortaya 
çıkacak yetersiz tazmin ihtimalinden kurtulmanın mümkün olabileceğini 
savunmaktadır.

[101] Ünal, s. 436; Süzek, s. 455; Yıldız, s. 329; Doğan Yenisey, s. 77; Karagöz, s. 69
[102] Doğan Yenisey, s. 77; Ünal, s. 437
[103] Yıldız, s. 204; Süzek, s. 455; Doğan Yenisey, s. 77; İren, s. 182; Kandemir/ 

Yardımcıoğlu, s. 35-36; Karagöz, s. 63; Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, s. 427; 
Eyrenci, Öner/ Taşkent, Savaş/ Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 
2017, s. 168; 

[104] İren, s. 182
[105] Yıldız, s. 325; Ünal, s. 441
[106] Ünal, s. 440 vd.; Kökkılınç, s. 98; Demir, Fevzi: “İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu 

ve Ayrım Yasağı Tazminatının Diğer Tazminatlarla İlişkisi”, Legal İHSGHD, C. 11 
S. 41, 2014, s. 18
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Kanaatimizce ayrımcılık tazminatının, iş sözleşmesinin kuruluş aşama-
sındaki ayrımcılık hallerine uygulanabilmesi mümkün değildir. Öncelikle 
madde metnine metodolojik bir yaklaşım ile bakıldığında, lafzın oldukça 
açık olduğu ortadadır. Gerekçede de kapsamın genişletilmesine yönelik bir 
iradeye rastlanmamaktadır. Bu noktada metodolojik açıdan ikinci bir unsur 
devreye girmelidir. Ayrımcılık tazminatının kusura veya zarara dayanmayan 
sui generis yapısı, bu tip hükümlerin sistemde bir anomali teşkil etmesine ve 
bunlara ilişkin hükümlerin mümkün oldukça kıyas yoluyla genişletilmemesi 
fikrine bizi yönlendirmektedir. Hele ki zenginleşme yasağı ve fark teorisi 
gibi kavramları temel alan sorumluluk hukukunun, cezalandırma gibi daha 
çok kamu hukukuna ait olan bir fikre özel hukuk kapsamında yer vermesi 
olabildiğince sınırlı tutulması gereken bir haldir[107]. Bu temel ilkelere yönelik 
istisnalar, açık kanuni düzenlemeler haricinde genişletilmemelidir. Ayrımcılık 
tazminatı da yasada belirtildiği üzere iş ilişkisinin devam ettiği sürece ve iş 
ilişkisinin sona ermesine hasredilmeli ve iş ilişkisinin kurulması esnasında 
ortaya çıkan ayrımcılık genel hükümlere tabi tutulmalıdır.

2. CULPA IN CONTRAHENDO KAPSAMINDA İSTENEBİLECEK 
ZARARLAR VE MANEVİ TAZMİNAT

Yukarıda da detaylı olarak açıklandığı üzere, ayrımcılık tazminatı, iş 
ilişkisinin kurulması aşamasında meydana gelen ihlaller açısından gün-
deme gelemeyecektir. Dolayısıyla bu hallerde genel hükümlere tabi bir 
sorumluluk doğacağını söylemek mümkün olacaktır. Burada TBK, kişilik 
haklarına aykırılıktan hareket etmek suretiyle md. 49 ve 58 anlamında 
bir haksız fiilden bahsetmek mümkün olsa da, aynı zamanda, iş görüş-
melerindeki kusurdan doğan culpa in contrahendoya başvurmak ve bu 
sayede sözleşmesel bir sorumluluğa, kabul edilecek görüşe göre doğrudan 
veya kıyasen, başvurmak da gündeme gelebilecektir. Aynı zamanda ihlalin 
kişilik haklarını ve özellikle kişinin onurunu zedeleyici niteliği de manevi 
tazminat talebinde bulunulmasını da olanaklı kılmaktadır. Ancak önemle 
belirtmek gerekir ki ayrımcılık tazminatının aksine genel hükümlere gide-
rek talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat için zararın ispatlanması 
ve ihlali gerçekleştiren kişinin kusurunun ortaya konulması şarttır. Culpa 
in contrahendo, sözleşme görüşmelerinde karşılıklı olarak yaratılan güven 

[107] Wagner/ Potsch, s. 1085
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ve bu güvenin ihlaline dayanmaktadır[108]. Bu güven ile uygun illiyet bağı 
içindeki zararların tazmini gerekmektedir[109].

Belirtmek gerekir ki culpa in contrahendo hallerinde talep edilebilecek 
zararlar güven zararlarıdır[110]. Bir diğer deyişle burada ilgili sözleşmeye ilişkin 
görüşmeler hiç gerçekleşmemiş olsaydı mağdurun malvarlığının bulunacağı 
durum ile mevcut durum arasındaki farkın tazmini mümkündür[111]. İfade 
edilen zarar kalemi kural olarak menfi zararlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu zararların başlıcaları ise, iş görüşmesine gitmek için yapılan yol, otel vb. 
yolculuk masrafları, iş görüşmesi için bir başvuru ücreti varsa bu ücret, iş 
görüşmesinde yaratılan güvenden kaynaklanan diğer masraflar[112] (ilgili 
şehirde ev kiralanması, eşya alınması vb.) ve bu iş sözleşmesinin kurulaca-
ğına dair güven sebebiyle kaçırılan fırsatlardır. Ayrıca zarar uğrayan dava 
masraflarını da talep edebilmelidir[113]. Bu zararlara ilişkin ispat yükü ise 
kural olarak ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişiye ait olsa da, İş Kanunu 
md. 5 (7)de yer alan ispat yükünü hafifleten düzenleme, bu hallerde de 
gündeme gelebilecektir[114]. Nitekim mağdur, ayrımcılığa uğradığına dair 
maddi olguları ortaya koyduğunda, işveren yapılan uygulamanın temelinde 
ayrımcılık bulunmadığını ve meşru gerekçeleri bulunduğunu ispat etmek 
durumunda kalacaktır.

Ayrımcılık sebebiyle işe alınmayan kişiler, kişilik haklarını zedeleyen 
bu fiil sebebiyle manevi tazminat talep edebilme yetkisine de sahiptir[115]. 
Burada ihlal edilen kişilik değeri ise insanlık onurudur. Sırf kadın olduğu 
için eşitlik ilkesine aykırı bir davranışa maruz bırakılan kişilerin, onurunun 

[108] Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019, s. 1264 vd.
[109] Demircioğlu, Huriye Reyhan: Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki 

Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Ankara 2009, s. 263; Gezder, Ümit: Türk/
İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, İstanbul 2009, s. 126-127

[110] Güven zararlarının menfi zararı da müspet zararı da kapsayan üst bir kavram 
olduğu yönünde bkz. Kırca, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı 
Sorumluluk, Ankara 2004, s. 207 dn. 1121; Gezder, s. 191. 

[111] Menfi (olumsuz) zarar kavramı için bkz. Ergüne, Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul 
2008, s. 40 vd.; Eren, s. 1186; Gezder, s. 196. Ayrıca müspet zararın tazmininin 
mümkün olup olmayacağına ilişkin olarak bkz. Demircioğlu, s. 264 vd.

[112] Ergüne, s. 60
[113] Gezder, s. 199
[114] Yıldız, s. 204-205
[115] ErfK/Schlachter, AGG § 15 Rn. 8
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zedeleneceği ve bundan ötürü kişilik haklarının zedeleneceği açıktır. Bu 
noktada ayrımcılığının şiddetinin tespiti, manevi zararın miktarı üzerinde 
de etki doğuracaktır[116].

3. AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞLARDA İSPAT 
YÜKÜ

Ayrımcılık yasağına aykırı davranışlarda ispat yükü, İş Kanunu md. 5 (7) 
hükmünde düzenlenmiştir. İlgili hüküm ayrımcılık yasağına aykırı davranış 
ilgili olarak da ana kuraldan ayrılmayarak, ispat yükünün asıl olarak işçide 
olduğunu belirtmiştir. Ancak işçinin ihlalin varlığını gösteren güçlü emareler 
ortaya koyması halinde, artık ispat yükü işveren ait olacak ve işveren bu 
ihlalin gerçekleşmediğini ispat ile mükellef olacaktır. Benzer nitelikte bir 
düzenleme 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
md. 21’de de yer almaktadır[117]. Bu ispat külfetine prima facie ispat[118] adı 
verilmekte ve esasında ana kuraldan ayrılmamasına rağmen, işçiye de bir 
kolaylık sağlamanın amaçlandığı görülmektedir. Almanya açısından AGG 
§22 düzenlemesi de benzer bir hüküm içermekte ve işçinin ayrımcılığa 
dair birtakım emareleri ortaya koymasını yeterli görmektedir[119]. İsviçre’de 
de GIG Art. 6 hükmü yine benzer bir düzenlemeyi ihtiva etmektedir[120].

İşçinin ayrımcılığa ilişkin kuvvetli emareleri ortaya koyduğu ve ispat 
yükünün işverene geçtiği durumlarda, işveren çeşitli savunma olanaklarından 
faydalanabilecektir. Söz konusu iş ilanının makul sebeplerle geri çekildiği, 
işverenin sistematik olarak belirli yollarla başvuruları incelediğini ispatladığı, 
başvurucunun objektif kriterlere sahip olmadığının açıkça ortaya konduğu, 
başvuru esnasında zaten o iş pozisyonuna bir alımın yapılmış olduğu hal-
lerde ayrımcılık yasağına aykırılıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır[121].

[116] Yıldız, s. 205
[117] Bu düzenlemenin İş Kanunu md. 5’den farklı olarak ispat külfetine münhasıran 

bir tarafa yüklemediği ve sadece bir ispat sırası öngördüğü ve ispat ölçüsünün farklı 
olduğu iddia edilmektedir. Bkz. Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat, s. 426

[118] Prima facie, ilk bakışta anlamına gelen Latince bir kalıptır.
[119] Schweling, s. 262
[120] Hotz, Sandra: “Auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter?”, SJZ 116/2020, 

s. 6 vd. Ancak kanunun yedinci yılından sonra hazırlanan raporda, ispat yüküne 
ilişkin bu kuralın mahkemelerce yeterince anlaşılamadığı ve uygulamasının oldukça 
zayıf kaldığı vurgulanmıştır. 

[121] Schweling, s. 263
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V. ÖZEL HUKUK YAPTIRIMLARININ İŞE BAŞVURU VE KABUL 
SÜREÇLERİNDEKİ CİNSİYET AYRIMCILIĞI AÇISINDAN YETER-
SİZLİĞİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A. GENEL OLARAK

Ayrımcılık tazminatının iş ilişkisinin kurulması aşamasında talep edi-
lemeyeceğinin kabulü halinde, sadece menfi zararların ve manevi zararın 
talep edilebilmesi mümkün olacağından, ayrımcılığa uğrayan kişinin talep 
edebileceği tazminat miktarı oldukça daralmaktadır. Aynı ayrımcılığa iş iliş-
kisi sürecinde ya da iş ilişkisinin sona ermesi aşamasında uğrayan kişi, dört 
aya kadar olan ücretini zarar ve kusur koşulundan bağımsız olarak medeni 
ceza olarak ayrımcılık tazminatı adı altında talep edebilmekte ve bu tazmi-
nat diğer zararlarını da talep etmesine engel olmamaktadır. Her ne kadar 
ceza hukuku ve idari ceza hukuku açısından belirli yaptırımların gündeme 
gelebileceği söylense de, bu hukuk dallarının kamusal niteliği, zarar görene 
değil, faile odaklanmalarına sebebiyet vermekte ve bu hukuk dallarında 
öngörülen yaptırımlar, devletin faile uyguladığı ve mağdura etkisi sınırlı 
yaptırımlar olarak göze çarpmaktadır. Teorik olarak, idari para cezalarından 
bütün toplumun dolaylı olarak faydalandığı, bu miktarın devlete ödenmesine 
rağmen devlet tarafından toplum yararı için kullanılacağı söylenebilecekse 
ve ceza hukukunun cezalandırma yetkisini devlet adına kullandığı, önleme 
amacından kamu düzeni açısından bütün toplumun ortak olarak fayda-
landığı savunulabilecekse de; reel olarak bireylerin uğradığı zarara ilişkin 
doğrudan bir çözümün sunulmamış olması, mağdurların tatminine engel 
olmaktadır. Zira her durumda ayrımcılığa uğrayan kişi, ayrımcılık öncesi 
durumuna (status quo ante) dönmek istemekte ve aynı zamanda bu eylemi 
gerçekleştiren kişinin de bir yaptırıma tabi tutulduğunu görmek istemektedir.

Bu bildiride özel hukuk yaptırımlarının yetersizliğine ilişkin iki adet çözüm 
önerisinde bulunulacaktır[122]. Bunlardan ilki pragmatik bir çözüm niteli-
ğinde olup, ayrımcılık tazminatının kapsamının, bir kanun değişikliği ile iş 
sözleşmesinin kurulması aşaması için de geçerli hale getirilmesi yönündedir. 
Bu sayede ayrımcılığa ilişkin AB normları ve Almanya, İsviçre gibi ülkelerle 
de uyumlu bir düzenleme getirilmiş olacaktır. İkinci çözüm önerisi, Kıta 

[122] Doktrinde ileri sürülen bir diğer öneri, grup davalarının Kıta Avrupası Hukuk 
Sistemleri’nde de kabul edilmesi ve bu sayede birden fazla kişinin tek bir dava ile 
haklarını savunabilmeleri yönündedir. Bkz. Schiek, s. 877
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Avrupası Özel Hukuku’nun temel değerlerinden fazla ödün vermeksizin, 
mevcut sınırlar içerisinde bir çözüm üretme arayışının ürünüdür. Alman 
doktrininde WAGNER tarafından savunulan, önleme amacının maddi ve 
manevi zararlarda ön plana çıkarılması ve cezalandırmayı dışlayarak, salt 
önleme amacı sayesinde, zenginleşme yasağı dogmasının yarattığı sakıncaların 
önüne geçilmesinin sağlanması fikri, bu noktada benimsenebilecektir. Bu 
sayede, ayrımcılık tazminatı gibi esasen Kıta Avrupası’nın temel değerlerine 
yabancı bir kurumun genişletilmesi önlenecek, aynı zamanda da önleme 
amacının hesaplamada dikkate alınmasıyla daha adilane tazminat miktar-
larına ulaşılacak ve faillerin benzer davranışlarda bulunmamasına yönelik 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

B. AYRIMCILIK TAZMİNATININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Ayrımcılık tazminatının, iş ilişkisinin kurulması sürecindeki ayrımcılık 
yasağı ihlallerinde gündeme gelebilmesi gerekliliği, neredeyse tüm İş Hukuku 
doktrini açısından dillendirilmektedir[123]. Bu açıdan bakıldığında, iş söz-
leşmesinin kurulması aşamasındaki ihlallerde özel hukuk yaptırımlarının 
yetersiz kalması sebebiyle, ayrımcılık tazminatının bir kanun değişikliğiyle 
genişletilmesi ve bu sayede mağdurların talep edebileceği tazminat miktarının 
arttırılması mümkün olabilecektir.

Ayrımcılık tazminatının kapsamının genişletilmesi esnasında Avrupa 
Birliği’nin 2006/54 sayılı direktifinin md. 18 hükmündeki yaklaşım da 
dikkate alınmalıdır. Bu madde uyarınca, ayrımcılıkla mücadele için öngö-
rülen yaptırım, etkili, orantılı ve önleyici olmalı ve kural olarak bir üst sınıra 
tabi tutulmamalıdır. Md. 18, sadece adayın ayrımcılığa uğramasa dahi işe 
girme ihtimalinin düşük olduğu durumlarda üst sınır uygulanabileceğini 
düzenlemektedir. Benzer şekilde Draehmpaehl[124] kararında da iki grup işe 
başvuran insan arasında ayrıma gidilmiştir. Ayrımcılık sebebiyle işe alınmayan 
ancak o iş için objektif olarak uygun olan adaylar ile ayrımcılığa uğramasa 

[123] Yıldız, s. 198 dn. 8; Doğan Yenisey, s. 77; Karagöz, s. 73; Yuvalı, Ertuğrul: “4857 
Sayılı İş Kanunu’nun ve İlgili Mevzuatın Kadın İşçiler ile İlgili Hükümlerine Genel 
Bir Bakış”, TBB Dergisi, S. 106, 2013, s. 96

[124] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0180_
SUM&from=SV (Erişim Tarihi: 12/12/2019). Söz konusu dava ve bu dava sonucunda 
ortaya çıkan sonuçlar, Alman Hukuku’nu öngörülecek yaptırımlar konusunda 
şekillendirmiştir. Bir başka deyişle, bugün AGG’de yer alan düzenlemenin kaynağı 
bu karardır.
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da o işe alınma ihtimali düşük olan adaylara uygulanabilecek yaptırımların 
birbirinden farklı olabileceği vurgulanmıştır[125]. Alman Hukuku’nda AGG 
§15 (2) hükmü de buna benzer bir anlayışa kaleme alınmış ve üç aylık 
maaş tutarındaki üst sınır, sadece ayrımcılık söz konusu olmasaydı da işe 
alınmayacak adaylar için öngörülmüştür[126]. İşe objektif olarak da uygun 
bir aday olmasına rağmen, sadece ayrımcılık sebebiyle başvuru reddedilen 
adaylar için ise AGG’de bir üst sınır öngörülmemiştir[127]. Sadece ayrımcılık 
sebebiyle işe alınmayan adayların, maddi zarara uğradıkları, bir diğer deyişle 
hak etmelerine rağmen alınmadıkları o iş sebebiyle uğradığı ekonomik olarak 
ifade edilebilen zararları talep edebilecekleri ve bu konuda bir medeni ceza 
olan ayrımcılık tazminatına hak kazanarak kusur ve zarar gibi hususlarda 
avantajlı konuma getirildikleri belirtilmektedir[128]. Alman doktrininde, 
işe alınması objektif olarak düşük ihtimal olan adayların, yalnızca manevi 
zarara uğradıkları, bu manevi zararın da üç aylık bir sınıra tabi tutulduğu 
savunulmaktadır[129].

Bahsi geçen değişikliğin yapılması, sadece uygulamada karşımıza çıkan 
mevcut problemleri çözmekle kalmayacak, aynı zamanda Avrupa Birliği 
normlarıyla uyumu da sağlama yolunda önemli bir adım olacaktır. Zira 
Draehmpaehl kararında ve 2006/54 sayılı Avrupa Birliği direktifinde de 
vurgulandığı üzere; etkili, orantılı ve önleyici bir özel hukuk yaptırımı 
öngörülmemesi, ilgili direktiflerin iç hukuka doğru aktarılmaması anlamına 
gelecektir. Her ne kadar ilgili direktif, bu yaptırımın bir özel hukuk yaptırımı 
ve bir medeni ceza olarak kurgulanması yönünde bir zorunluluk içermese 
de, bu amaçlara ulaşmanın en pragmatik yolunun ayrımcılık tazminatının 
genişletilmesi olacağı açıktır. Bu sayede ayrımcılıktan kaynaklanan ihlalin 
mağduru olan kişiler, kusur ve zararın ispatı gibi hususlarla uğraşmaksızın, 
sadece ayrımcılığa uğradığına dair güçlü emareleri ortaya koyarak, dört aya 
kadar olan ücreti talep edebilecektir. Böylece İş Kanunu md. 5 (3) hükmü ile 
md. 5 (6) hükmü arasında da uyum sağlanmış olacaktır. Bir an için ücretin, 

[125] Wagner/ Potsch, s. 1094
[126] NK-ArbR/Thomas Kloppenburg, ArbGG § 58 Rn. 69
[127] Buna rağmen mevcut sistemde ispat problemleri sebebiyle üçaylık sınırın adeta kural 

gibi uygulandığı yönünde bkz. HK-BGB/Ina Ebert, AGG § 15 Rn. 4
[128] NK-ArbR/Thomas Kloppenburg, ArbGG § 58 Rn. 72
[129] Schlewing, s. 257. WAGNER/POTSCH, bu ayrımların Alman Hukuku’nun sistemini 

yansıttığı, ancak AİHM’nin bu kavramlara yabancı olduğunu belirterek, doktrindeki 
bu ayrıma karşı çıkmaktadır. Bkz. Wagner/ Potsch, s. 1094-1095.
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henüz iş sözleşmesi kurulmadığı için ne şekilde belirleneceğine ilişkin bir 
soru işareti oluşabilecekse de burada benzer işte çalışanların aldığı ücret 
dikkate alınarak bu tazminat hesaplanabilecektir[130].

O halde, Avrupa Birliği normlarına uygun bir hüküm düzenleme isteğinin 
mevcut olduğu kabul edildiğinde, ayrımcılık tazminatına ilişkin İş Kanunu 
md. 5 (6) hükmü öncelikle iş ilişkisinin kurulması aşamasını da kapsayacak 
şekilde genişletilmelidir. Böylece İş Kanunu md. 5 (3) hükmü de yaptırımı 
olmayan bir yasak olmaktan kurtulmuş olacaktır. Aynı zamanda, başvuran 
adayların talep edebileceği tazminat miktarı bakımından da bir ayrıma 
gidilmesi yararlı olacaktır. Yapılacak değişiklik ile, ayrımcılık olmasaydı işe 
alınma ihtimali yüksek olan adaylar, herhangi bir üst sınıra tabi olmaksızın 
etkili, orantılı ve önleyici bir tazminat miktarına hak kazanabileceklerdir[131]. 
Mahkemelere yol göstermek adına, tazminata bir alt sınır konulmasında 
ise fayda olduğu kanaatindeyiz. Ayrımcılığa maruz kalmasa dahi işe alınma 
ihtimali düşük olan adaylar açısından ise, dört aylık ücret tutarındaki mevcut 
üst sınırın muhafazası yerinde olacaktır. Böylece bu adaylar, kusur ve zarar 
gibi unsurları ispat yükü altında olmaksızın, işverenlerin bir daha benzer 
davranışlara kalkışmasını engelleyecek bir tazminata hak kazanabileceklerdir.

C. MANEVİ TAZMİNATIN ÖNLEME AMACI DİKKATE ALINA-
RAK BELİRLENMESİ

Manevi tazminatın amaçları tartışılırken tatmin, ceza ve telafi[132] gibi 
düşüncelere yer verildiği, ancak önleme fikrinin genelde cezalandırma ile 
birlikte değerlendirildiği ve özel hukukta bu tip amaçların yer alamayacağına 
dikkat çekildiği görülmektedir. Bu sebeple manevi zararların tespitinde ve 
manevi tazminata hükmedilmesinde, temelde yine telafi düşüncesi esas 
alınmakta ve bu sebeple de manevi tazminat rakamları genelde düşük meb-
lağlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Alman Hukuku’nda büyük ses 

[130] Ünal, s. 442; Yıldız, s. 205
[131] Genel olarak üst sınır uygulanmasının AB Direktiflerine aykırı olduğu yönünde bkz. 

İren, s. 183; Doğan Yenisey, s. 77. Bu tip durumların ispatında yaşanan problemler 
ilgili olarak bkz. ErfK/Schlachter, AGG § 15 Rn. 4

[132] Eren, s. 899. Manevi tazminatın fonksiyonlarını gerek objektif gerekse de sübjektif 
manevi zarar yaklaşımları ışığında inceleyen bir çalışma için bkz. Kırca, Çiğdem: 
“Manevi Tazminatın Fonksiyonu ve Niteliği”, Yargıtay Dergisi, C. 25, S. 3, 1999, 
s. 242-270
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getiren 1994 tarihli Caroline I kararından da bahsetmek gerekmektedir[133]. 
Manevi tazminat miktarında bu karara kadar oldukça muhafazakâr bir tutum 
sergileyen ve en ağır ihlallerde dahi 30.000 Mark sınırını aşmayan kararlar 
veren Alman Federal Mahkemesi, ilk defa bu kararla birlikte 180.000 Mark 
tutarında bir manevi tazminata hükmetmiş ve bu da birçok tartışmayı da 
beraberinde getirmiştir[134]. Bu kararın en çarpıcı noktası ise manevi tazmina-
tın belirlenmesinde, telafi düşüncesine ek olarak önleme düşüncesinin de bir 
etken olarak dikkate alınabileceğini açıkça dile getirmesidir[135]. Mahkeme, 
bir tabloid gazetesinin Prenses Caroline ile gerçekte röportaj yapmadığı 
halde, sanki bu görüşme gerçekleşmiş gibi haber yapmasını ve prensesin 
özel hayatına ilişkin çeşitli iddialarda bulunmasını, “zorunlu ticarileştirme 
(forced commercialisation, Zwangskommerzialisierung)” olarak değerlen-
dirmiş ve bu tazminat miktarı ile bu tip davranışları önleyecek bir miktara 
hükmetme gayesi taşıdığını belirtmiştir.

Kanaatimizce ayrımcılık yasağının ihlalinden doğan zararlarda, maddi 
zarardan daha fazla önem taşıyan konu manevi zararların tespitidir. Zira 
bu ihlallerde, asıl sorun failin eşitlik ilkesine aykırı davranmak suretiyle, 
mağdurun insanlık onurunu hiçe sayan bir harekette bulunması ve kişilik 
değerlerini ihlal etmesidir. Dolayısıyla bu hallerde eğer mağdurun ve diğer 
bireylerin benzer ihlallere maruz kalmasının önüne geçilebilecek manevi 
zararlara hükmedilmesi halinde, ayrımcılık tazminatı gibi Kıta Avrupası 
Hukuku’ndaki birtakım ilkelere uygunluğu tartışılan medeni ceza niteli-
ğindeki bir hükmün yerine, sistemin içinden bir çözüm üretilmiş olacaktır. 
Bunun yegâne yolu ise, manevi tazminata hükmedilirken önleme düşün-
cesinin de dikkate alınması ve tazminat miktarının artırılmasıdır[136]. Bu 

[133] BGHZ 128, 1, 15
[134] Wagner, Gerhard: “Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht—

Anmaßung oder legitime Aufgabe”, Archiv für die Civilistische Praxis (AcP), 206, 
2/3, 2006, s. 384 vd.; Behr, Volker: “Myth and Reality of Punitive Damages in 
Germany”, Journal of Law and Commerce, 24, 2005, s. 209 vd.

[135] Wagner, s. 384-385; Kırca (Manevi Tazminat), s. 251-252
[136] Hukukun ekonomik analizi doktrinini de dikkate alarak yapılacak hesaplamalara 

ilişkin öneriler için bkz. Wagner, s. 464 vd. Önleme amacının AGG §15(2) açısından 
da dikkate alınması yönünde bkz. ErfK/Schlachter, AGG § 15 Rn. 10. Manevi 
tazminat miktarlarının yetersizliğine ilişkin olarak bkz. Eren, s. 899. Önleme amacının 
ikincil de olsa göz ardı edilemeyecek bir işlev olduğu yönünde bkz. Kırca (Manevi 
Tazminat), s. 265
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sayede ihlalin ağırlığı da dikkate alınarak ayrımcılık ihlaline karşı etkili bir 
tazminata hükmedilmiş olacaktır.

VI. SONUÇ

Ayrımcılıktan kaynaklı ihlaller çok farklı temellere dayanabileceği gibi çok 
farklı safhalarda da karşımıza çıkabilmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı, sosyal 
hayatta en fazla görülen ayrımcılık türü olsa da, bu ayrımcılık türüne ilişkin 
bazı esaslar hala muğlak niteliktedir ve daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç 
duyulabilmektedir. İş ilişkisinin kurulması aşamasında ortaya çıkan ihlallere 
ilişkin yaptırımlardaki eksiklikler ve sorunlar, en azından Türk Hukuku 
açısından, bu ihtiyacı doğrular niteliktedir.

İş Kanunu md. 5 (6) düzenlemesi, ayrımcılık yasağının ihlali halinde 
uygulanacak özel hukuk yaptırımını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca, 
iş ilişkisinde ve iş sözleşmesinin sona ermesinde ayrımcılığa uğrayan kişiler, 
en fazla dört aylık ücretleri tutarında ayrımcılık tazminatına hak kazanmak-
tadır. Ücret; prim, ikramiye veya sosyal yardım gibi ek unsurlardan bağımsız, 
bir diğer deyişle çıplak ücret olarak dikkate alınmalıdır. Ancak ayrımcılık 
tazminatını düzenleyen hükmün lafzı, iş ilişkisinin kurulması aşamasındaki 
ihlalleri kapsamamaktadır. Bu durum, doktrinde iki ayrı görüşün doğmasına 
sebebiyet vermiştir. Hakim görüş, ayrımcılık tazminatının hakikaten de iş 
sözleşmenin kurulması aşamasında gündeme gelmeyeceğini belirterek, bu 
hallerde yalnızca manevi tazminatın ve culpa in contrahendoya dayanan 
menfi zararların istenebileceğini savunmaktadır. Diğer görüş ise her ne 
kadar maddeni lafzında yer almasa da eşitlik ilkesinin her türlü ihlalinin 
ayrımcılık tazminatına yol açacağını, aksi takdirde md. 5 (3)’ün de anlamsız 
kalacağını belirterek, ayrımcılık tazminatının iş sözleşmesinin kurulmasındaki 
ihlallerde de istenebileceğini belirtmektedir. Kanaatimizce hakim görüşün 
argümanları, hukuk metodolojisi açısından daha yerindedir.

Ayrımcılık tazminatının iş sözleşmesinin kurulması aşamasındaki ihlallere 
uygulanamayacağı kabul edildiğinde, özel hukuk yaptırımlarının bu ihlal-
lere karşı ne derece yetersiz olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu noktada biri 
pragmatik, biri ise sistemin iç dinamiklerine daha uygun iki çözüm önerisi 
getirilmesi mümkündür. Pragmatik çözüm uyarınca, ayrımcılık tazminata 
ilişkin hükmün kapsamının iş sözleşmesinin kurulması aşamalarını da içine 
alacak şekilde genişletilmesini sağlayacak bir kanun değişikliği yapılmalıdır. 
Bu değişiklik esnasında Avrupa Birliği normlarına uygun olarak, adayların 
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işe alınma ihtimallerine göre farklı hükümlere tabi tutulması da öngörüle-
bilecektir. Sisteme daha uygun olan çözüm ise, ayrımcılık yasağı ihlallerinde 
asıl problemin kişilik değerlerinin ihlal edilmesi olduğunun tespiti ve bu 
ihlallerin tekrarlanmasına engel olabilecek manevi tazminat miktarlarına 
hükmedilmesinin sağlanmasıdır. Bu ise ancak Caroline I kararında Alman 
Federal Mahkemesi’nin de öngördüğü gibi önleme düşüncesinin manevi 
tazminatın tespitinde dikkate alınması yoluyla gerçekleşebilecektir.
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“TOPLUMSAL CİNSİYET VE TEMEL HAKLAR” 
OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Burcu Mine GARGIN

Konuşmacılar: Şölen KÜLAHÇI, Yasemin ÖZDEK, Eren ÖZDEMİR

Burcu Mine GARGIN (Oturum Başkanı) – Şimdi sorular bölümüne 
geçeceğiz. Sorusu olan var mı konuşmacılara?

Ayçin AKGÜN – Açıklamalarınız için öncelikle teşekkür ediyorum. 
Benim Sayın Eren ÖZDEMİR’e bir sorum olacaktı. Türkiye İnsan Hak-
ları ve Eşitlik Kurumundan bahsettiniz. Ben şu noktayı merak ediyorum: 
TİEK’in ayrımcılıkla ilgili olarak yaptığı çalışmaları ve basın yoluyla veya 
sosyal medya yoluyla yapılan açıklamalarını yeterli buluyor musunuz ya 
da yerinde?

Eren ÖZDEMİR – Merhabalar tekrardan. Ayçin Hanım şöyle söyle-
yeyim: Benim bu ilgili kurumu açıkçası internet sitesi üzerinden irdeleme 
şansım oldu. Kurul kararlarına yer vermişler. Fakat açık söylemek gerekirse, 
yeterince etkin oldukları sonucunu çıkaramadım. Özellikle de ilgili say-
fadaki bazı resimler, bazı paylaşımlar, bende kurumun şu anda yeterince 
etkin çalışmadığı izlenimini oluşturdu. Yine kesilen cezaların geçmişte 
yayınlananlarına baktım. Genellikle ayrımcı ilanlar gibi bir konuda örneğin 
özellikle baktığımda, bin lira ile 2 bin lira arasında ceza kesildiğini, daha 
fazlasının hiç uygulanmadığını, üst sınıra hiç yaklaşmadığını gördüm. Yani 
şu anda yeterince etkin çalışmadığına kanaat getirdi bu durum bana. Fakat 
şunu söyleyeyim: Yani ilgili kanun aslında metin olarak yeterlidir. Fakat 
tabii, biliyorsunuz sadece kanunları yazmak yeterli olmuyor. Bunu birazcık 
daha öteye taşıp aynı zamanda bir zihniyet değişikliği de gerekiyor. Bence 
henüz o zihniyet dönüşümünü tamamlayamadığımız için bununla ilgili 
bir problem yaşıyoruz. Ama yakın gelecekte inşallah umarım -yani şöyle 
söyleyeyim size- daha başarılı ve daha etkin bir koruma sağlayacaktır diye 
ümit ediyorum. Teşekkür ederim.

Burcu Mine GARGIN (Oturum Başkanı) – Başka sorusu olan. En 
arkada bir arkadaşımız söz istiyor en köşede...

Salondan – Benim sorum Yasemin Hanıma olacak. Aile mahkemele-
rinde arabuluculuk getirilmesi uzun zamandır konuşulan bir konu, fakat 
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arabuluculuğun mantığında zaten tarafların eşit olması şartı aranmakta 
iken, aile mahkemelerinde nasıl bir eşitlik görülüyor ki böyle bir durum 
getirilmeye çalışılıyor. Sonuç olarak bir tarafta şiddete uğramış biri kadın 
var, diğer tarafta şiddete uğradığı bir erkek var ve bu durumda arabuluculuk 
getirilmeye çalışıyor. Zaten o kadın öğrenilmiş çaresizliği de yaşıyor. Bunun 
mantığı nedir? Niçin getirmeye çalışıyorlar? Sırf mahkemelerin yükü azalsın 
diye mi?

Yasemin ÖZDEK – Türkiye’de Arabuluculuk Yasası çıktı, ondan önce 
de çeşitli alternatif uyuşmazlık çözüm yolları getirildi, örneğin tahkim 
ve uzlaşma yolu hukukumuza girdi. Bu yollar devlet mahkemelerinde 
uyuşmazlık çözümünü azalttı, aslında bütün bunlar “yargıda özelleşme” 
diyebileceğimiz gelişmeler. Yani daha önce sadece danışmanlık ve avukatlık 
yapan şirketler, özellikle bazı küresel hukuk şirketleri artık arabuluculuk, 
tahkim, uzlaşma hizmetleri de veriyorlar. Hatta yargıç kiralama bile bir 
alternatif uyuşmazlık çözümü olarak dünyada var. Tahkim mekanizması ise 
çok yaygınlaştı, özel tahkim merkezleri dünyanın her yerinde uyuşmazlık 
çözmeye başladı. Birçok ülkede yargı özelleşme süreçlerinden payını aldı; 
devlet mahkemelerinin görev alanı daraldı. Kısacası, arabuluculuk özelleşme 
dalgası ile bağlantılıdır.

Arabuluculuk Kanunu, aile içi şiddetle ilgili vakalarda arabuluculuğun 
uygulanmayacağını belirtmiştir; çünkü uzlaştırma halinde kadına şiddetin 
cezasız kalacağı açıktır. Bundan dolayı Arabuluculuk Kanunu istisna getir-
miştir. Fakat son dönemde bu istisna da kaldırılmak isteniyor. Yani eviçi 
şiddet vakalarında da arabuluculuğun uygulanmasına izin verileceğine dair 
haberler duyuyoruz. Güya bir “yargı reformu” yapılıyor ama bizde “reform” 
adına yapılan hiçbir şey ilerleme olmuyor. Tam tersi bir gerileme getiriyor. 
Yani Arabuluculuk Yasasının getirdiği bu istisnanın kaldırılıp, kadına şiddet 
ile ilgili vakalarda da arabuluculuğun uygulamaya girme riski vardır. Bunun 
mantığı nedir? Bunun mantığı, kadını ikinci sınıf gören iktidardaki katı 
ataerkil İslamcı siyasette aranmalıdır. Şu an yönetimde olanların ideolo-
jisi kadına nasıl bir statü veriyorsa, bu anlayışla kadına şiddeti bir şekilde 
bağdaştırıyor olmaları gerekir. Zaten böyle düşünmeyen bir yöneticinin 
“İstanbul Sözleşmesi feshedilebilir” demesi mümkün değildir. Yani, İstanbul 
Sözleşmesi neden hedef alınsın ki? Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesinin 
feshedilebileceğini belirtti. Bana “aile içi şiddet vakalarında arabuluculuk 
neden getiriliyor?” diye sorulmuştu. Ben de konunun bundan çok daha 
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geniş kapsamlı olduğunu, İstanbul Sözleşmesinin kendisinin ve hatta 6284 
sayılı Yasanın dahi hedefte olduğunu söylüyorum. Yoksa İstanbul Sözleşmesi 
niye feshedilsin veya 6284 sayılı yasanın değişmesi neden istensin? Kadına 
şiddetin niye bu kadar arttığı da bu zihniyet ile bağlantılıdır. Demek ki 
burada nasıl bir yönetim altında yaşadığımızın etkisi çok büyük.

Burcu Mine GARGIN (Oturum Başkanı) – Bizden sonra da bir otu-
rum devam edecek. O yüzden ben soruları burada kesmek durumundayım 
maalesef.

Sunucu – Teşekkür ederiz. Oturumumuz sona ermiştir. Konuşmacıları-
mıza bu yılki kurultayımızda plaket yerine geçmek üzere, adlarına ihtiyacı 
olan köy okullarına yapılan kitap bağışına ilişkin teşekkür belgelerini takdim 
etmek üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sağkan’ı sahneye davet 
ediyorum.
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Hak ve Sosyal Değişim Aktivizmi 
Olarak Klinik Hukuk Öğretimi

Prof. Dr. Elizabeth L. MACDOWELL
ABD Nevada Las Vegas Üniversitesi  

Boyd Hukuk Fakültesi Aile Hukuku Kliniği

Öz

Bu makalede, klinik hukuk ortamında hukuk öğrencilerine öğretim ve 
danışmanlık deneyimime odaklanacağım. Ocak 2018’de başlattığım yeni, 
disiplinler arası bir klinik projesine odaklanacağım. Proje, yasal ihtiyaçları, 
sosyal değişim önceliklerini belirlemek ve bir eylem planı geliştirmek için 
sivil toplum kuruluşları ve LGBT+ gençlerle çalışmayı kapsamaktadır. 
Dersi vermek için bir sosyal bilimciyle ortak çalışıyorum ve onun lisansüstü 
öğrencilerini derse dahil ediyorum. Ayrıca, kliniği sosyal hizmet alanında 
yüksek lisans yapan öğrenciler için bir uygulama alanı haline getirmek için 
UNLV Sosyal Hizmetler Okulu ile ortak çalışıyorum. İlk yüksek lisans 
öğrencisi 2019 Güz döneminde aramıza katılacak. Bu klinik için ek bir 
yenilik de, trans gençlere hizmet sağlayan yerel bir STK’nın ilk kurumsal 
müvekkilimiz olacağıdır. Bu projeyi başlatırken, geleneksel Amerikan hukuk 
öğretimine, öğrenci beklentilerine veya varsayımlarına aracılık ediyorum 
ve öğrencilerimi aktivist, hak temelli hukuk uygulaması ve sosyal değişim 
uygulaması için (bunlar her zaman aynı şey olmayabilir) ihtiyaç duyacakları 
araçlar konusunda eğitiyorum. Makale, Amerikan hukuk eğitimi bağlamını 
tartışacak, projenin zorluklarını, potansiyel sorunlarını ve klinik hukuk 
öğretimine yaklaşımımı inceleyecek ve potansiyel olarak dönüştürücü yön-
lerini ele alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yasal Hak ve Sosyal Değişim Aktivizmi Olarak 
Klinik Hukuk Öğretimi
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Clinical Law Teaching as Legal Rights 
and Social Change Activism

Abstract

This paper will focus on my experience teaching and supervising law 
students in a law clinic setting. It will focus on a new, interdisciplinary clinic 
project that I launched in January 2018. The project involves working with 
civil society organizations and LGBT+ youth to identify legal needs, social 
change priorities, and to develop an action plan. To teach the course, I am 
partnering with a social scientist and integrating her graduate students into 
the course. I have also partnered with the UNLV School of Social Work to 
make the clinic a practicum site for master’s in social work (MSW) students. 
The first MSW student will join us in Fall 2019. An additional innovation 
for this clinic is that we will have our first organizational client: a local NGO 
serving transgender youth. In launching this project, I am implementing 
an intervention into traditional American law teaching, student expecta-
tions or assumptions about law practice, and training my students in the 
tools they will need for activist, rights-based law practice as well as social 
change practice (which are not necessarily the same things). The paper will 
discuss the American context for legal education, explore the challenges and 
potential problems of the project and my approach to clinical law teaching, 
and consider its potentially transformative aspects.

Keywords: Clinical Law Teaching as Legal Rights and Social Change 
Activism

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri):

İyi günler. Geldiğiniz için size, sizinle bu bilgileri paylaşabilmemiz adına 
bildirilerimizi ve panelimizi seçtikleri için Baro, Kongre Düzenleme Kurulu 
ve bilimsel komitelere teşekkürlerimi sunarım. Biyografim esnasında kulak-
lığım yoktur ama sanırım Las Vegas, Nevada Üniversitesi’nde klinik dersler 
verdiğimden bahsedildi.

Bu yüzden sizinle öncelikle hukuk öğretimi ve kliniğim hakkındaki bakış 
açım hakkında biraz konuşmak istiyorum, daha sonra meslektaşlarım otur-
duğumuz sırayı takip edecekler.Planımız, her bir konuşma için yaklaşık 15 
dakika verilmesi ve ardından, bahsettiğimiz fikirlerden bazılarını uygulamanız 
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konusunda yapacağımız beyin fırtınasına katılmanızı isteyeceğiz. Birçoğu-
nuzun genç avukatlar olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden sizi, sözünü 
ettiğimiz işbirlikçi ve disiplinler arası fikirlerin bazılarını pratiklerinize nasıl 
dahil ettiğinizi düşünmeye veya paylaşmaya davet edeceğiz. Ve sonrasında, bu 
fikirlerden bazılarını bizimle paylaşmak isterseniz dinleyeceğiz. Bu tartışma 
için yarım saat ayırmaya çalışacağız.

12 yıldır hukuk dersleri veriyorum ve 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Ve 
aslında, hukuk öğrencisi olduğum tarihlerden beri, etnografik yöntemleri 
akademik hayatıma ve pratiğime dahil etmekle ilgileniyorum. Bu bir dizi 
farklı nedenden kaynaklanıyor; kanunların yalnızca resmi yasal kanallar 
aracılığıyla değil, aynı zamanda sosyal bir fikir olarak işleyişine duyduğum 
ilgi de buna dahil. Pekala. Hukukun sosyal yeri, sıradan insanların hukuk 
hakkında sahip olduğu anlayış ve hukukun hegemonik sosyal yapıları değiş-
tirmede oynayabileceği rol. Öyleyse, yasal hegemonyayı hukuk sistemiyle 
ilgili olduğu şekliyle düşünürsek, hukuk sistemi kurallar ve hakları belirler, 
ancak çoğu zaman medeni haklarımız bile mevcut güç yapılarını güçlen-
dirmek için işler. Dolayısıyla, örnek vermek gerekirse haklar, gerçekten de 
adalet olduğu yanılsamasını yaratabilir. Mahkemeye gitmeniz ve size bir 
avukat atanması, aslında adaletin olduğu yanılsamasını yaratabilir; avukat-
larımız olduğunda daha fazla adalet olabilir, haklarımız olduğunda daha 
fazla adalet olabilir. Ancak hukuk sisteminin çoğu zaman bu hakların top-
lumdaki önyargı ve eşitsizlik ve adaletsizliği ele alma konusunda etkili 
olmayacak şekilde çalıştığı yönünde bir görüş mevcuttur. Ve bu yüzden 
Susan Silbey’nin eşsiz kitabı Common Place of Law’daki çalışmalarla oldukça 
ilgilendim. Bu kitabı bileniniz var mı? Bu kitapta, ABD bağlamında adalete 
erişim üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ancak sonuç olarak, hakimler, avu-
katlar ve davalı kişilerle konuşmak yerine, kanunla nasıl ilişkili olduklarını 
anlamak için hayatlarındaki sıradan insanlarla konuştular. Analizlerinden 
etkilenmiştim, bu yalnızca değişimin meydana gelme şeklinin yalnızla 
hukukla ilişkili olmadığını (geçmişe baktığımızda bu sağduyu olarak görü-
lebilir), gücü elinde bulundurmayan insanların birbirleriyle etkileşimiyle 
de ilgili olduğunu öne sürmüşlerdir. Aranızda feminizmdeki bilinç yükseltme 
fikrine aşina olan var mı? Bir kişi. Utangaç mısınız yoksa buradaki bazılarınız 
için bu yabancı bir kavram mı? Olabilir. Feminist bilinç yükseltme fikri, 
kadınlar bir araya gelip günlük deneyimleri ve sorunları hakkında konuş-
tuklarında, bazı kalıplar görmeye başlamaları anlamına gelmektedir. Günlük 
yaşamlarında iktidarın işleyiş şeklini görmeye başlarlar. Ortak yönleri, 
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farklılıkları görmeye ve kendi deneyimleriyle ilgili politik bir anlayış kazan-
maya başlarlar. Bu model geliştirilmiştir ve halen feminist bir metodoloji 
olarak kullanılıp değerlendirilmektedir. Ancak bu yöntemi yalnızca kadınlar 
veya feministler kullanmamaktadır. İnsanlar sürekli olarak bir araya gelerek 
sorunları hakkında konuşurlar: özellikle alt seviyedeki gruplar, kaynaklara 
daha az erişimi olan gruplar, kimliklerinin kendileri ve toplum için eşitsizlik 
yaratan kısımları nedeniyle medeni haklara sahip olmayabilecek gruplar. 
Örneğin LGBT topluluğu, kadınların yanı sıra etnik azınlıklar, dini azınlıklar 
ve sosyal ayrımcılık ve eşitsizlik yaşayan diğer bireyler bir araya gelip dene-
yimlerini paylaşıyorlar. Ve bu birbirleriyle konuşma yöntemiyle, iktidarın 
işleyişini görmeye başlayabiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında, avukatın rolü, 
insanların iktidarın işleyişini gördükleri koşulları yaratmaya yardımcı olmak-
tır. Dolayısıyla, bir avukat olarak genel görüş, ABD’deki bir yazarın avukatın 
“hakim görüşü” olarak tanımladığı görüştür. Burada “hakim” kelimesi 
kraliyet terimindeki anlamıyla kullanılmaktadır. Pekala. Yani avukat uzman-
dır. Ve içinde bulunduğumuz bu ortam, hakim avukatlık görüşüne çok 
uygun. Demek istediğim, burası güzel bir oda ve burada olduğum için 
mutluyum. Yani öyle değil, odanın mimarisini aşırı derecede eleştirmek 
istemiyorum. Ama burada taraflı bir şekilde bulunuyoruz. Taraflı? İngilizce’de 
nasıl doğru telaffuz edeceğimi bile bilmiyorum. Burada, sizden daha yük-
sekteyiz. Pekala. Size vereceğimiz uzmanlığa sahip olduğumuz yerdeyiz. Ve 
siz de aşağıdasınız, öyle değil mi? Tıpkı yargıç ve mahkeme salonu gibi. Türk 
mahkeme salonları da Amerikan mahkeme salonları gibi mi? Yani biz yük-
sekteyiz ve size bilgiler açıklıyoruz, ayakta olursak, burada oturma ve biraz 
kısa durma şansımız var, bu durumda bize eşlik eden kişiler dışında uzakta 
duran sizleri görmekte zorlanabiliriz. Dolayısıyla bu oda, bu hakim görüşü 
yeniden yaratıyor. Bunun yerine alternatif görüş olarak, desteklemek ve 
güçlendirmek istediğimiz bireylerin bilgi tabanını tanımamız ve onların 
kendi yaşamlarının, yaşam koşullarının uzmanları olduklarını kabul etmemiz 
gerektiğidir. Ve belirli bir bilgi ve uzmanlık sunuyoruz. Fakat bizim işimiz 
müvekkillerimizi ve müvekkil topluluklarını nasıl destekleyebileceğimizi 
bulmaktır. Klinik dersimde öğrencilerime sunduğum görüş bu. Bu şekilde, 
2019’da “Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği ve Adalete Erişim” adlı 
yeni bir derse başladım. Ve “Cinsiyet-toplumsal cinsiyet” terimini tanım-
lamak için biraz zaman ayıracağım. İngilizce’de aralarında tire bulunan bu 
terim, ABD’deki trans topluluk ve şu anda hukuk öğretip uyguladığım 
Nevada eyaleti de dahil olmak üzere LGBT+ topluluğunda giderek daha 
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fazla kullanılmakta. Toplumsal cinsiyetin sosyal olarak inşa edildiği, ancak 
cinsiyetin biyolojik bir gerçek olduğu şeklindeki ikinci dalga feminist fikrin 
bir şekilde reddedilmesi anlamına geliyor. Bundan biraz daha karmaşık 
diyebilirim. Ancak şunu söylemek yeterli ki, bu cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
hakkındaki genel düşünme biçimlerine bir meydan okuma. İsterseniz soru-
larda veya panelden sonra bunun hakkında daha fazla konuşabiliriz. Bunun 
için daha fazla zaman ayırmayacağım. Ancak ders, cinsiyet-toplumsal cinsiyet 
çeşitliliği ve adalete erişim hakkında. Klinik program, şimdiye kadar çok 
farklı popülasyonlar gibi görünebilen, toplumsal cinsiyet rollerine uymayan 
veya cinsiyet-toplumsal cinsiyet açısından çeşitli genç öğrencilere ve trans 
seks işçilerine odaklanmıştır. Aslına bakarsak, örtüşmeler olsa da önemli 
farklılıklar var. LGBT gençler ve özellikle cinsiyet rollerine uymayan gençler 
Nevada’daki evsizler arasında en büyük yüzdeyi oluşturuyor. Nevada, ülke-
deki en yüksek genç evsizlik oranlarından birine sahip. LGBT gençler ve 
özellikle trans gençler ABD’de intihar riski en yüksek olan grup. Ayrıca 
evsizler arasında çok önemli bir orana sahipler ve hayatta kalmak için sıklıkla 
seks işçiliğine yöneliyorlar. Bununla birlikte, seks işçisi müvekkillerimizin 
çoğu yetişkin. Çoğu, kendilerini trans olarak tanımlayan Afrikalı-Amerikalı 
kadınlar. Öğrencilerle, gençlerle birlikte yaptığımız işin, Nevada’da kabul 
edilen ve devlet okullarının trans gençler için güvenli bir ortam sağlamalarını 
gerektiren kanunlara dayandığını kısaca söyleyeceğim. Kanun, “toplumsal 
cinsiyet çeşitliliği” terimini, çeşitli toplumsal ifadelerine ve kimliklerine 
sahip öğrenciler için kullanıyor. Bir çocuk kendisini “toplumsal cinsiyet 
normlarına uymadığı” şeklinde tanımladığında atılması gereken bazı adımları 
şart koşan bazı kanunlar var, bu adımlar ailenin okulu bu konuda bilgilen-
dirmesiyle başlıyor, daha sonra çocuk tercih ettiği isim kullanılarak anılmalı, 
okulda bulunduğu süre içinde tercih ettiği tuvaleti kullanabilmeli ve beden 
eğitimi dersinde tercih ettiği soyunma odasını kullanabilmeli. Trans seks 
işçileri de dahil olmak üzere her iki grupla yaptığımız iş öncelikle eğitim 
üzerine. Ancak konu trans seks işçileri olduğunda, ihtiyaç duydukları şeylerin 
çoğu kaynaktır, ihtiyaçları olsa da, öncelikleri yalnızca yasal yardım değildir. 
Konuta ihtiyaçları var, sağlık ve diş bakımına ihtiyaçları var. İşe ihtiyaçları 
var ve yardım istiyorlar. Bazen yasal ihtiyaçların yanı sıra uyuşturucu ve 
alkol tedavisi veya başka ihtiyaçları da oluyor. İkinci ve yakından ilgili olarak, 
sabıka kayıtlarının temizlenmesi için yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu Nevada 
ve ABD’de belirli koşullar altında mümkündür. Ve bu nedenle, istihdamda 
ayrımcılık, sağlık hizmetlerinde ayrımcılık ve diğer ayrımcılık biçimleriyle 
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ilgili şikayetlerle bize geliyorlar. Bu nedenle, kliniğim esasen bir aile hukuku 
kliniği iken, şimdi daha çok kaynak sağlamaya ve çeşitli medeni ve sahte 
suçlulara odaklanmaya başladık. Ben buna sahte suçlu diyorum çünkü bir 
suç davasında müdafaa sağlamıyoruz ancak insanlar cezalarını tamamladıktan 
sonra ceza mahkemesine gidip mahkumiyetlerini temize çıkarmaya çalışı-
yoruz. Bu yüzden, bu çalışmayı yaparken geçmiş çalışmalarımdan doğan 
ancak bu klinikte daha fazla geliştirdiğim birkaç metodolojiyi kullandım ve 
bunlardan kısaca bahsedeceğim. Birincisi, öğrencilerime katılımcı gözlemi, 
odak gruplarının nasıl yürütüleceği ve katılımcı eylem araştırması gibi temel 
etnografik yöntemleri öğretmemle ilgili. Katılımcı eylem araştırması özellikle 
değerlidir, bunun nedenini açıklayacağım. Araştırmacının, araştırmacı ve 
konu arasındaki hiyerarşik ilişkiyi en aza indirmeye çalıştığı ve bunun yerine, 
üzerinde çalıştığınız bireyleri veya topluluğu dahil eden bir yöntemdir. 
Pekala. Yalnızca topluluğu veya bireyleri incelemek ve bilgi toplamaya 
çalışmak yerine, araştırma sürecine onları da dahil edersiniz. Araştırmanın 
amacı bir eylem planı belirlemektir. Demek istediğim, bu birçok farklı 
biçimde olabilir. Bu yüzden onu nasıl kullandığımı anlatıyorum. Yalnızca 
yardım sağlamak için değil, aynı zamanda ihtiyaçları ve topluluğun önce-
liklerini öğrenmek ve bu öncelikleri ele almak için bir eylem planının 
uygulanmasına dahil etmek amacıyla temelde bir düzenleme aracı olarak 
kullanıldı. Ayrıca hukuk öğrencilerimle çalışmaları için sosyal hizmet öğren-
cilerini de dahil ettim.

Peki, bunları neden yaptım? Her şeyden önce, birlikte çalıştığımız toplu-
luklar yeterince hizmet almıyor ve pek çok ihtiyaçları var–bu konuda çok fazla 
şey biliyorlar ve yasal haklarını anlamasalar bile aslında kendilerini oldukça 
iyi ifade edebiliyorlar. Bu nedenle, bunun bir kısmı yasal ihtiyaç değerlen-
dirmesi olarak başladı. Bir avukat olarak, sorunlara en iyi şekilde yaklaşma 
yoluna nasıl karar verebilirim ve örneğin sadece müvekkillerin doğrudan 
temsiline değil, yasama savunuculuğuna da nasıl dahil olmaya çalışabilirim? 
Ne yapacağımı nasıl bilebilirim? Bu yüzden toplulukla konuşmak istiyorum. 
İkincisi, topluluğun gerçekleştirebileceğimi herhangi bir yasal işlemin içerdiği 
riskler hakkında bir avukat olarak benim bildiğimden çok daha fazlasını 
biliyor olduğu gerçeğidir. Çünkü harika araçlara sahip olduğumu düşünme 
konusunda biraz taraflıyım. Ancak araçlarım her zaman ihtiyaç duyulan şeyler 
değildir ve genellikle neyin işe yarayacağını topluluk daha iyi bilir. Ama aynı 
zamanda birlikte daha müzakereci bir sürece girdiğimizde umarım benden 
de bir şeyler öğrenebilirler. Ben kesinlikle onlardan öğreniyorum, onlar da 
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topluluklarında lider olma gücüne sahip olabilirler. Veya katılımın bir kısmı, 
o toplulukta birlikte çalışabileceğim liderleri belirlememe yardımcı oluyor. 
Çünkü buradaki amacım yalnızca karşılaştığım bireylere yardım etmek 
değil, aynı zamanda bireysel bir müvekkile fayda sağlayabilecek şeylerle 
çelişecek hiçbir şey yapmadan, daha geniş anlamda daha fazla sosyal ada-
leti ve adalete daha fazla erişimi sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerime yalnızca 
hukukun mahkemeler tarafından nasıl yazıldığını ve yorumlandığını değil, 
aynı zamanda günlük hayatta nasıl işlediğini de öğretmeye çalışıyorum. Bu 
bilhassa kaynaklara sahip olmayan, ayrımcılık ve sosyal damgalama yaşayan 
insanlar ve topluluklar için geçerli. Bu durum çoğu zaman, dünyanın nasıl 
işlediğine dair fikirleriyle gerçekten yüzleşmelerine izin veriyor. ABD’deki 
hukuk öğrencileri genellikle dünyayı değiştirmeye çalışmadan bir işe girmeye 
hazırlanıyorlar, oldukça ayrıcalıklı geçmişlere sahip olabilirler. Hukuk fakül-
tesine böyle girdiler. Ve bu, onlar için kanunların diğer insanlar tarafından 
nasıl deneyimlendiğini daha yakından öğrenmeleri için bir fırsat oluyor. 
Toplumumuzun en dışlanmış edilmiş üyelerinden bazılarının hayatı ve 
hukukun gücünü nasıl deneyimlediklerini anlayarak, herkes için daha az 
zararlı çözümler geliştirmeye yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Buna 
bir örnek olarak, şu anda ABD’de Yüksek Mahkeme huzurunda görülen bir 
davada, yaklaşık 15 yıldır işinde çalışan, sonra erkekken kadın olarak cinsi-
yet değiştiren, bunun sonrasında kusursuz bir kadın olmadığı için işvereni 
tarafından kovulan bir trans işçinin davasından kısaca bahsedeceğim. Bu 
kişi, işverenlerine göre yeterince kadınsı değildi. Böyle bir kararın geçerli 
olmasına izin verilirse, işverenlerin trans kadınları yeterince kadınsı olma-
dıkları için kovmalarına izin verilirse, bunun herkes için büyük sonuçları 
olacaktır. Algıladığımız veya doğduğumuz cinsiyeti tercih etmezsek, buna 
göre hareket etmezsek, kendimizi böyle tanımlamazsak ne olur? Toplumsal 
cinsiyet performansımızla yargılanırsak, bu her cinsiyete, cinsiyet ifadesine 
ve kimliğine sahip tüm insanlar için bir sorun olacaktır.

Sanırım zamanım dolduğu için burada keseceğim. Diğer meslektaşlarımın 
Türkiye bağlamı hakkında konuşacaklarını dinlemeyi ve sonra sizinle daha 
fazla konuşmayı dört gözle bekliyorum.
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(2). Konuşma Metni (İngilizce):

İyi günler. Thank you for coming today and thank you to the Bar, Congress 
Organizing Committee and scientific committees for selecting our papers 
and our panel–so we can share this information with you. I didn’t have my 
headset on for my bio, but I think that it mentioned I teach clinical courses 
at the University of Nevada, Las Vegas. Oh, that’s so scary. (Laughter)

Oh, so I wanted to talk to you a little bit about my perspective on law 
teaching and my clinic before, and then my colleagues will follow in the order 
that we’re sitting. Our plan is to have... I’m just setting my timer. So I don’t 
talk too long. Our plan is to each talk for about 15 minutes and then we 
will ask you to join us in a little bit of brainstorming about applying some 
of the ideas we’re talking about in your practice. If you are, I think many of 
you are young lawyers, and so we’ll invite you to join us in thinking about, 
or sharing how you already have incorporated some of the collaborative 
and interdisciplinary ideas we’re talking about in your practice, and then 
to, if you want to share some of those ideas with us. So we’re going to try 
to preserve a half an hour for that discussion.

I’ve been teaching law for 12 years and I’ve been a practicing lawyer for 
20 years now. And actually, since I was a law student, I was interested in 
incorporating ethnographic methods into my scholarship and into my 
practice. And that came from a number of different reasons; including a 
fascination with the way that the law works not only through formal legal 
channels, but also as a social idea. Right. The social place of law, the under-
standing that everyday people have about the law and the role that the law 
can play in changing hegemonic social structures. So, if we think about 
legal hegemony as it relates to the legal system, the legal system establishes 
rules and rights, but often even our civil rights operate to reinforce the 
existing power structures. So, for example, rights can create the illusion that 
there’s actually justice. Going to court and being appointed a lawyer can 
create the illusion that there’s actually justice, and there may be more justice 
when we have lawyers and there may be more justice when we have rights. 
But the one view is that the legal system often works in such a way that 
those rights are not effective at addressing bias and inequality and injustice 
in society. And so I was very interested in work, the work of Susan Silbey, 
in Silbey’s unique book, The Common Place of Law, which some of you–Is 
anyone familiar with that book? Well, they studied access to justice in the 
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US context. But what they ended up doing was instead of talking to judges 
and lawyers and people with court cases; they talked to everyday people in 
their lives to understand how they related to the law. And I was influenced 
by their analysis, which suggested that the way that change happens isn’t 
only–and this may seem like common sense, right in retrospect–but it isn’t 
only changed by engagement with the law, but when people who lack power 
engage with one another. And much like the–Are you familiar, how many 
of you are familiar with the idea of, in feminism, of consciousness raising? 
One person. Are you shy or is this an unfamiliar concept to some of you 
here? It may be. So the idea of feminist consciousness raising is that when 
women get together and they talk about their everyday experiences and 
problems, they start to see patterns. They start to see the way of the opera-
tion of power in their everyday life. They start to see the commonalities, 
the differences, and to gain a political understanding of their own experi-
ence. And so this was developed and it’s still used and considered a feminist 
methodology. But it’s not only women or feminists who use this methodol-
ogy. People come together all the time and talk about their problems in 
particular, particularly subordinated groups, groups who have less access to 
resources, who may not have civil rights based on the parts of their identity 
that create inequality for them and society. The LGBT community, for 
example, in addition to women, ethnic minorities, religious minorities and 
others who may be experiencing social discrimination and inequality come 
together and they share their experiences. And through this method of 
talking to one another, they can learn to see the operation or they start to 
see the operation of power. And so from this view, the role of the lawyer is 
to help create the circumstances, under which people see the operation of 
power. So the traditional view of being a lawyer is what one author in the 
US has described as “the regnant view” of lawyer, “regnant” as in royal. 
Right. So the lawyer is the expert. And this environment that we’re sitting 
in is very much in keeping with a regnant view of lawyering. I mean, this 
is a lovely room and I’m happy to be here. So it’s not, I don’t mean to be 
overly critical of the architecture of the room. But we’re up here on a dias. 
Dias? And I’m not even sure how to pronounce it in English properly. We’re 
up here elevated above you. Right. Where we have expertise that we’re going 
to lay upon you. And you’re down there, right? Much like a judge and a 
courtroom. If Turkish courtrooms are like American courtrooms–where 
we’re elevated and we’re imparting knowledge upon you, and if we stood 
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up, we have the choice of sitting here and being kind of short and having 
a little trouble seeing all of you or being way over there apart from our 
companions. So this room recreates this regnant view and instead, an alter-
native view is that we should recognize the knowledge base of the individuals 
that we want to support and empower, and recognize that they’re the experts 
on their lives, the conditions of their lives. And we bring a particular knowl-
edge and expertise. But our job is to figure out how we can support our 
clients and client communities. And that’s the view that I bring to my 
students in my clinical course. So in 2019, I began a new course called “Sex 
Gender Diversity and Access to Justice”. And the use of the term “Sex 
gender”, I’ll take a moment to describe. It’s hyphenated in English, and it’s 
a term that’s increasingly used in the LGBT plus community, particularly 
the transgender community in the US, and in my state of Nevada, where 
I teach and practice law currently. And it’s a refutation of the kind of second 
wave feminist idea that gender is socially constructed, but sex is a biological 
fact. And it’s also a little bit more complicated than that. But suffice to say, 
it’s a challenge to common ways of thinking about sex and gender. And we 
can talk more about that in questions or after the panel, if you like. I’m not 
going to spend more time on that. But the course is about sex gender diver-
sity and access to justice. And so far, the clinical program has focused on 
gender nonconforming or sex gender diverse youth in school and transgender 
sex workers, which may seem like very different populations. And indeed, 
there are significant differences, although there’s overlap. LGBT youth and 
particularly gender nonconforming youth are the largest percentage of the 
homeless population in Nevada. And Nevada has one of the highest rates 
of youth homelessness in the country. So LGBT youth and particularly 
transgender youth are most at risk for suicide in the US and they are again 
disproportionately represented among the homeless, and they often turn 
to sex work for survival. However, most of our clients, who are engaged in 
sex work, are adults. Most of them are African-American women, who 
identify as transgender. The work that we’re doing, I’ll just say briefly, with 
students, with the youth, is based on laws that have been passed in Nevada 
that require public schools to provide a safe environment for transgender 
youth. The law uses the term “gender diverse”, students with gender diverse 
expressions and identities. And there are laws that require certain steps to 
be taken when a child identifies as “gender diverse” and that action is started 
when their parents notify the school of this, and then the child must be 
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accommodated according to using their preferred name, their preferred 
restroom and their preferred locker room for physical education, which is 
part of their time at school. The work that we’re doing with transgender sex 
workers is primarily education, well with both groups, is education about 
their rights. But with the trans sex workers, a lot of what they need are 
resources, not necessarily, their priorities aren’t necessarily legal help, although 
they may need that. They need housing, they need healthcare and dental 
care. They need employment and they want assistance. Sometimes they 
want drug and alcohol treatment or other needs, besides legal needs. And 
then secondarily, but closely connected, they often need help clearing their 
criminal record, which is possible under certain conditions in Nevada and 
in the US. And so, and they also come to us with complaints of employ-
ment discrimination, discrimination in healthcare and other forms of dis-
crimination. So, while originally my clinic was primarily a family law clinic, 
now we’re becoming more focused on providing resources and in a variety 
of civil and pseudo-criminal–and I say pseudo-criminal because we don’t 
provide defense in a criminal case, but we go to criminal court to try to 
clear people’s convictions once they’ve completed their sentence. So, in 
doing this work, I’ve used several methodologies that have emerged from 
my prior work but are more developed in this clinic and I’m going to men-
tion them briefly. One is that I teach my students basic ethnographic 
methods, including participant observation, how to conduct focus groups, 
and participatory action research. Participatory action research is especially 
valuable, and I’ll explain why. It’s a method where the researcher tries to 
minimize the hierarchical relationship between researcher and subject, and 
instead involves the individuals or community who’s who you’re studying. 
Right. Instead of just studying them and trying to extract information, you 
engage the community or the individuals in the process of the research. 
And the goal of the research is to identify an action plan. I mean, this can 
take many different forms. So I’m describing how I’ve utilized it. So it’s 
been basically used as an organizing tool–to not only provide assistance, 
but to learn about needs and learn about the community’s priorities and to 
involve them in the implementation of an action plan to address those 
priorities. I also brought in social work students to work with my law 
students.

So, why have I done these things? Well, first of all, the communities 
we’re working with are underserved and have a great deal of needs–that 
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they know a lot about, and are actually quite articulate about, even if they 
don’t understand their legal rights. And so, part of this began as a legal 
needs assessment. As a lawyer, how can I decide the best way to approach 
problems and to try to engage, not only in direct representation of clients, 
but legislative advocacy, for example? How do I know what to do? And so, 
I want to talk to the community. The second thing is that the community 
knows much more about the risks involved in any legal action we might 
take than I might know as a lawyer. Because I’m somewhat biased to think 
that I’ve got the great tools. But my tools aren’t always what’s needed and 
the community often knows better what might work. But also, once we 
engage in a more deliberative process together, then they can hopefully learn 
from me. I most certainly am learning from them and they may become 
empowered to become leaders in their community. Or part of the engage-
ment helps me identify leaders in that community, who I might work with. 
Because my goal here is not only to help the individuals I encounter, but 
to actually create more social justice and greater access to justice in a larger 
sense, while not doing anything to contradict what might benefit an indi-
vidual client. I’m also trying to teach my students not only about how the 
law is written and interpreted by courts, but how it operates in daily life, 
especially for people and communities with, uhm without resources and 
experiencing discrimination and social stigma. And this often allows them 
to really confront their ideas about how the world operates. Law students 
in the US are generally preparing to have a job, not necessarily change the 
world, and they may come from fairly privileged backgrounds. That’s how 
they got to law school. And so this is an opportunity for them to learn more 
intimately about how the law is experienced by other people. And it’s my 
belief that by understanding how some of the most marginalized members 
of our society are experiencing life and experiencing the power of the law, 
that we can help develop solutions that are less harmful for everyone. And 
as an example of this, I’ll briefly mention that in the US before our Supreme 
Court right now, is a case about a transgender worker who had been at their 
job for about 15 years and then transitioned from male to female, and their 
employer fired them for being basically imperfectly female. They weren’t, 
in their employers view, feminine enough. And if a decision like that was 
allowed to stand, that it was okay for employers to fire trans women for being 
insufficiently feminine, that has great implications for everyone. If we don’t 
prefer, if we don’t perform according to the gender that we’re perceived as 
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or we were born as, or that we come to identify as, right? If we are judged 
on our performance of our gender, then that’s a problem for all people of 
all genders, and gender expressions, and identities.

So, I think I’m going to end there because I’m out of time. And I want 
to hear from my other colleagues who are going to talk about the Turkish 
context and then we look forward to more conversation with you.
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Sosyal Adalet ve İnsan Hakları Savunuculuğu İçin  
Bir Araç Olarak Avukatlık Bürosu Hukuk Klinikleri

Av. Emrah ŞAHİN
Ankara Barosu

Öz

Bu akademik bildiri; Hukuk büromda kurduğum, hak temelli çalışan 
aktivist hukukçuları güçlendirmek ve pratik imkanları stratejik davalama 
pratiklerini geliştirmek, hak özneleri ile daha etkin iletişim olanağının sağ-
lanması, kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile 
etkin işbirlikleri geliştirilmesi ve farklı alanlarda çalışan uzmanlarla ortak-
laşarak multi disipliner çalışma pratiklerinin edinilmesi için yöntemsel bir 
araç olarak kullanılabilecek hukuk kliniği deneyimine odaklanmaktadır.

Hukuk Fakültesi’nden başlayarak stajyer kabul eden klinik, çeşitli uzman-
larla ortaklaşa çalışarak spesifik konu başlıkları üzerinde stratejik davalama 
çalışmaları yürütmektedir. Bu doğrultuda hak temelli çalışmaları ve sosyal 
değişim talebini önceleyen kliniğin hedefleri; hak özneleri ile daha etkili 
iletişim kurarak vakaların toplumsal boyutunun analizini daha etkin yapmak, 
sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütü ve kurumların görüş ve rapor-
larından, sosyal hizmet, psikoloji ve sosyoloji gibi uzmanlık alanlarından 
beslenen daha etkin yasal süreçler inşa etmek. Aktivist hukukçuların; sosyal 
değişim talebi içeren davalarda sadece yasal yolları değil aynı zamanda medya, 
kurumlar, yarı yargısal yollar gibi farklı dinamikleri de bir arada kullanarak 
stratejik davalama pratiklerinin geliştirilmesini sağlamak. Farklı hak katego-
rilerinde ele alınacak davalamalar ile yargısal kazanımların, kamuoyu desteği 
ile yasama ve yürütme erklerine baskısını artırarak, tabandan gelen sosyal 
değişim taleplerinin yasalaşması ve hali hazırdaki yasaların uygulanması için 
yargısal argümanlar oluşturmak.

Abstract

This paper will focus on the legal clinic I established within my Law 
Office, as a means of empowering activist human-rights lawyers, develop-
ing practical skills and skills for strategic litigation, providing an efficient 
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communication with the clients, developing effective cooperation with 
government institutions, universities, occupational associations and non-
governmental organizations; and obtaining inter-disciplinary practical 
experience in cooperation with specialists working in different fields.

The clinic accepts interns from law students to lawyers and conducts stra-
tegic litigation practice on specific subjects, working with several specialists. 
Accordingly, the goals of the clinic which prioritizes rights-based studies 
and social change demand are performing effective analysis of social extent 
to the cases by means of effective communication with the clients; building 
effective legal processes nurtured by the reports and views of NGOs, and the 
specialty fields such as social service, psychology and sociology; improving 
strategic litigation skills of activist lawyers by concomitantly utilizing not 
only the legal process but also the media, institutions and semi-legal man-
ners; legalizing the social change demands that rises within public by means 
of public support and increasing pressure on the legislative and executive 
parties through increasing the strategic legal achievements; and establishing 
legal arguments to catalyze the implications of current regulations in force.

At the end of my studies I would like to narrate my observations and 
inferences as well as the progress of the clinic.

GİRİŞ

Adalete Erişim kavramı sadece adli makamlara değil aynı zamanda avukata 
erişimi de çevreleyen geniş bir kavramdır. Ancak avukata, adli makamlara 
erişim; sadece fiziki olarak erişim imkanı sağlayarak değil aynı zamanda 
mağduru hak arama mücadelesi sırasında güçlendirecek yöntemlerle güçlü 
temsilini sağlayacak biçimde tesis edilmelidir. Bu durum da mağdurun 
adalete erişim aşamasında birlikte hareket ettiği tüm aktörlerin mağdurun 
yaşadığı somut olaya ilişkin daha kapsamlı bir hukuki danışmanlık ver-
mesini gerektirir. Bu noktada adalete erişim ile hukuki güçlendirme (legal 
empowerment) arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekmektedir. Hukukî 
güçlendirmenin özellikle yoksul ve ayrıştırılmış bireylerin hukuka erişiminin 
sağlanabilmesi amacı doğrultusunda; güç zafiyeti, fırsat eşitliği ve kapasite 
güçlendirme gibi konulara odaklanarak adalete erişim ile bağlantılı bir işleve 
sahip olduğu vurgulanmaktadır.[1]

[1] VAN DE MERNE, I./ROOIJ, B.: Access to Justice and Legal Empowerment, Leiden 
2008, ss. 6, 7
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İncinebilir olarak tabir edilen gruplar genel olarak bir ilişkinin güçsüz 
tarafı olan, istismara ve kötü muameleye daha kolay maruz kalabilen, kendini 
koruyamayan, haklarını koruma konusunda maddi ve manevi olarak gücü 
olmayan, bu nedenle de daha kolay örselenebilen kişileri ifade etmektedir. 
Bu incinebilirlik durumuna kişinin yaşı, cinsiyeti, cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği, etnik özelliği, ırkı, sağlık durumu, yaptığı iş, özgürlük tutsaklık 
durumu gibi birçok etken sebep olabilmektedir. Bu sebeplerle de kendine 
yetemeyen; kendini ekonomik, yasal, psikolojik, sosyal, fiziksel yönden 
koruyamayacak durumda olan kişilerin yine bu sebeplere dayalı olarak 
adalet mekanizmasının dışında kaldığı görülebilmektedir.

Bu kişilerin adalete erişiminin sağlanması ve hukuki olarak güçlendiril-
meleri sosyal hukuk devletinin başat yükümlülüklerindendir. Sosyal hukuk 
devletini Anayasa Mahkemesi 26 Ekim 1988 tarih ve K.1988/33 sayılı 
Kararında da şu şekilde tanımlamıştır:

“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek 
eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet 
demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumla-
rıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli 
kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sos-
yal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir... 
Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk 
devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının 
içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara 
Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi 
sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine 
elverişli ortamın yaratılması gerekir”[2]

Adalete erişimin sağlanması ve incinebilir grupların hukuki olarak güçlen-
dirilmesi için adli yardım mekanizması üzerinde çokça durulmaktadır. Adli 
Yardım daha çok kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütlerinin yükümlülüğü bağlamında ele alınmaktadır. Adalet Bakanlığı 
2014- 2019 Stratejik planında “adalete erişim ile mağdurlara ve dezavantajlı 
gruplara yönelik uygulamaları geliştirmeyi” amaçları arasına eklemiştir. Ayrıca 
hukuk kliniği uygulamalarının üniversiteler nezdinde hayata geçirileceğini 

[2] Anayasa Mahkemesi, 26 Ekim 1988 Tarih ve E.1988/19, K.1988/33 Sayılı Karar, 
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı 24, s.451-452.
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ve Toplum Yararına (Pro Bono) Hukuk Hizmetleri konusunda bilimsel 
çalışmalar ve mevzuat hazırlığı yapılacağı bildirilmiştir.3 Ancak mevcut 
durumda klinik yöntemlerle hukuk eğitimi üniversitelere atfedilmiş olup, 
adli yardım hizmetleri ise kamu kurumu ve barolara atfedilmiştir.

Uygulamada; üniversite hukuk klinikleri, klinik yöntemlerle hukuki 
eğitim verirken bu eğitimin tam olarak amacına ulaşabilmesi için “hak özne-
leri ile bir araya gelerek uygulamalı davalama veya danışmanlık” çalışması 
yapmasının öğrencilerin gelişimi açısından daha yararlı olacağı gözlenmiştir. 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” 
başlıklı 35’inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Kanun işlerinde ve 
hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini 
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları 
dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün 
evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.” Hükmüne 
binaen üniversite hukuk kliniklerinin bu uygulamaları yapmaları yasa gereği 
mümkün olmamaktadır.

Türkiye’de adli yardım hizmetleri de kamu kurumları ve barolar tarafın-
dan verilmekte olup 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Ücreti” 
başlıklı 164’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan 
“Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. 
Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir” 
hükmü gereğince Avukatlar ücret karşılığı olmaksızın avukatlık mesleğini 
ifa edememektedir. Bu nedenle de Baroların yapısal sorunlarına bağlı olarak 
adli yardım hizmetinin tam olarak sağlanması mümkün olamamaktadır. 
Nitekim adli yardım hizmeti veren avukatların yeterli olarak eğitilmemesi, 
incinebilir gruplara ilişkin yeterli fiziksel imkanların yaratılamaması, gelen 
başvurularda multi disipliner yaklaşımların sergilenememesi ve dolayısıyla 
adli yardım mekanizmasının asıl amacı olan adalete erişim imkanlarının 
sağlanmasının hedeflenen şekilde sağlanamadığı, Ankara Barosu Gelincik 
Merkezi’nin incinebilir gruplar içerisinde yer alan şiddet mağduru kadınlara 
yönelik adli yardım hizmeti vermesinin çok önemli bir adım olduğunu kabul 
edecek olsak dahi, kısa vadede tüm incinebilir gruplar için buna benzer ayrı 
adli yardım mekanizmalarının oluşturulmasının mümkün görülmediği, hak 
öznelerinin hukuki olarak tam anlamıyla güçlendirilemediği gözlenmektedir. 
Bunun yanı sıra adli yardım hizmetlerinin üye sayısı çok olan büyükşehir 
barolarındaki durumu göz önünde olmakla birlikte daha az üyesi olan diğer 
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illerdeki barolarda bu mekanizmaların işletilmesi; maddi imkansızlıklar, 
meslek içi eğitim yapılamaması ve multi disipliner yaklaşım için gerekli 
uzman desteğine ulaşma güçlüğü gibi nedenlerle de daha da zor olmaktadır.

Bu sebeplerle üniversite hukuk klinikleri ile barolar arasında her ikisinin 
de eksik kalan yönlerini tamamlayıcı bir unsur olarak “hukuk bürolarının” 
etkin bir rol oynayabileceği düşünülmüştür. Hukuk bürolarının içerisinde 
üniversite hukuk kliniklerinin uygulama eğitiminin benzeri çalışma biçim-
lerinin oluşturulması, bu çalışmalara hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer 
avukatlar ve avukatların dahil olmasının yanı sıra multi disipliner yaklaşım 
çerçevesinde sosyal hizmet uzmanı, pedagog gibi uzmanların dahil olması 
ile eğitim ve dava hazırlık çalışmalarının yapılması, incinebilir grupların 
vakalarının ilk görüşme aşamasından başlayarak tüm süreçlerde yine bu multi 
disipliner yaklaşım çerçevesinde yürütülmesi, özellikli vakalarda sivil toplum 
örgütleri ve barolardan da destek sağlanarak, toplum yararı kriterinin ön 
plana çıktığı vakalarda stratejik davalar kurgulanmasının sağlanması amaç-
lanmış, kamu kurumları, sivil toplum, gönüllülerin yargılama ve avukatlık 
giderlerine ilişkin desteği ile ücretsiz olarak hukuki hizmet sağlanabilmesi 
hedeflenmiştir.

YÖNTEMLER

Adalete erişim kavramı ile ilişkili olarak ele alınması gereken hukuki 
güçlendirme çalışmaları sadece hak öznesinin güçlendirilmesi değil aynı 
zamanda adalet mekanizması içerisinde yer alan aktörlerin de güçlendiril-
mesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda öncelikle hukukçuların 
uluslararası mevzuat, iletişim, raporlama, psikoloji gibi eğitimler alması 
yoluna gidilmiştir. Yargı giderlerinin hak öznesi önünde hak savunuculuğu 
bağlamında engel teşkil etmesinin önüne geçmek amacıyla adli yardım 
mekanizmasına ilişkin olası sorunların aşılması için çalışmalar yapılmıştır. 
Yine toplum yararı kriterini taşıyan davaların stratejik davalama yöntemi 
ile açılması ve takip edilmesine başlanmıştır. Adalete erişimde fiziksel engel-
lerin rolü de göz önünde bulundurularak bu engellerin mümkün oldukça 
kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Kurumlar ve uzmanlarla iş birliği 
Hukuk Bürosu

Kliniklerinin multi disipliner çalışma pratiği içerisinde önemli bir rol 
oynadığından uzmanlar, sivil toplum ve kurumlardan oluşan geniş bir uzman 
ağı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Özne ile ön görüşmenin kritik öneme 
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sahip olması ve ikincil mağduriyetler yaşanmasının önüne geçilmesi adına 
ön görüşmelerin yardımcı uzmanların desteği ile yapılmasına başlanmıştır.

BULGULAR

Adli Yardım Mekanizmasına İlişkin Olası Sorunların Aşılması İçin 
Yapılan Çalışma

Hak öznelerinin adalete erişimlerindeki en büyük engel yargılama giderleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164’üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Avukatlık asgarî 
ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alın-
ması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir” hükmü gereğince 
Avukatlar ücret karşılığı olmaksızın avukatlık mesleğini ifa edememekte-
dir. Ancak bazı istisnai durumlarda Barolara bildirim yapılarak bu sorun 
aşılabilmektedir.

Eğitim

Hukuk Bürosu ekseninde sivil toplum, kamu kurumları, uzmanlar ve 
medya organları aracılığı ile incinebilir grupların adalete erişiminde yüksek 
standartlar sağlanmaya çalışılmıştır. Hukuk bürosunda bu vakalarla ilgili 
olarak çalışan hukukçuların toplumsal cinsiyet, nefret söylemi, ayrımcılık 
gibi konularda sürekli olarak eğitilmesi sağlanmış olup orta vadede, alterna-
tif başvuru yolları, raporlama, iletişim gibi konularda uzmanlardan eğitim 
alınmaya başlanmıştır. Bu eğitimlerin hukuki vakaya ve hak öznelerine bakış 
açısını olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir.

Stratejik Davalama Çalışmaları

Klinik Hukuk Bürosu pratiği hukukçuların uygulamanın içerisinde hak 
özneleri, uzmanlar, sivil toplum, medya ve kamu kurumları gibi aktörlerle 
yakın çalışma yapmasını ve bu çalışmalar neticesinde daha etkin bir şekilde 
mesleklerini ifa etmelerini, toplum yararı kriterine sahip hukuki çalışma-
larla hem hak öznelerinin etkin şekilde adalete erişimini hem de toplumsal 
bir değişime etki edebilmelerini sağlayacaktır. Bu noktada Hukuk Bürosu 
Kliniğinde “toplum yararı kriteri”ni barındıran vakalar üzerinde etki davası 
olarak da bilinen stratejik davalama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.
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Adalete Erişimde Fiziksel Engellerin Aşılması için Yapılan Çalışmalar

İncinebilir grupların hukuk bürosuna erişimi konusundaki fiziksel 
engellerin kaldırılması hususunda hukuk bürosu web sitesinin içeriğinin 
çocuklar, engelliler gibi grupların erişebileceği bir duruma getirilmesine 
başlanmıştır. Dezavantajlı bölgelerde bulunan kişilerin adalete erişimdeki 
fiziksel engellerini aşmak için Paris Barosu ve Paris Belediyesi ortaklığında 
yürütülen “Dayanışma Otobüsü” (le Bus de la Solidarité) uygulamasına 
benzer bir uygulamanın sivil toplum ve üniversiteler iş birliği ile hayata 
geçirilmesine çalışılmaktadır. Grup olarak dezavantajlı bölgelere gidilerek 
buradaki kişilerin maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin çalışmalar yapılması 
planlanmaktadır. Bu çalışmalar avukatlık kanununa aykırılık teşkil etmeyecek 
şekilde kurgulanmaktadır.

Yine hukuk bürosunun görüşme odaları incinebilir gruplarla etkili iletişim 
kurulması açısından uygun hale getirilmeye başlanmıştır.

Ön Görüşme

İncinebilir gruplara yönelik çalışmalar yapan avukatların bu konularda 
eğitim alması, genel kabul olarak etkin bir şekilde hukuki hizmetin verilmesi 
için gerekli ve yeterli gözükse dahi, uygulamada avukatın hangi eğitimi alırsa 
alsın uzman yardımcılarıyla birlikte hukuki süreçleri yürütmesinin daha 
sağlıklı ve etkin olduğu gözlenmiştir. Avukatın eğitim almasının gerekliliği 
noktasında şüphe duyulmamakla birlikte, bu yöntemin tek başına yeterli-
liğinin bulunmadığı kanaati oluşmuştur.

Ön görüşme için sivil toplum örgütlerinde çalışan gönüllü sosyal hizmet 
uzmanlarının, pedagogların ve psikologların teşkili ile bir ağ oluşturulmuş 
olup özne ile yapılacak ön görüşmede sadece avukatın değil bu kişilerin de 
desteğinden yararlanılmaktadır.

Böylelikle özne ile daha etkin iletişim kurularak avukat müvekkil görüş-
mesinde alınabilecek bilgilerden ve gözlemlerden daha fazlasına sahip olu-
nabilmiş, bu durum da dava sürecine katkı sağlayacak önemli bulguların 
ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kurumlarla İş Birliği

Üniversite hukuk fakülteleri hukuk klinikleri ve Baro Merkezleri ile 
iş birliği kurularak ortak stratejik davalama sürecine girilmiş; bu süreçte 
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hukuk fakültesi öğrencileri, baro merkez üyesi avukatları, hukuk bürosu 
avukat ve stajyer avukatları bir arada hareket ederken, ilgili Sivil Toplum 
temsilcileri, uzmanlar, medya kuruluşları, kamu kurumları ve özneler ile 
sürekli etkileşim sağlanmıştır.

Hukuk Bürosu Klinikleri için kurumsal iş birlikleri ve uzman ağları önem 
arz etmekte olduğundan mümkün oldukça geniş ağ yaratılması hususundaki 
çalışmalar sürdürülmektedir.

YORUM VE SONUÇ

İnsan Haklarına ilişkin yapılan avukatlık faaliyetlerinde LGBTİ+, seks 
işçileri, engelli, aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuk gibi incinebilir grup-
larla yapılan çalışmalarda en çok karşılaşılan sorunların başında öznenin 
kendisini tam olarak ifade edememesi, özne ile etkin iletişim kurulamaması, 
özneyi çevreleyen sosyo-ekonomik durumun farkına varılamaması, öznenin 
dava süreçlerinde kararsız olması, öznenin hukuki güvenliğe ilişkin kaygı-
larının ve adalet mekanizmasına ilişkin güveninin olmaması gelmektedir. 
Öznenin adalete erişiminde bariyer niteliği taşıyan bu etkenlerin hukuki 
destek aşamasında kaldırılması için multi disipliner bir yaklaşım sergileme 
gereği bulunmaktadır. Nitekim avukat her ne kadar destekleyici eğitimler 
almış olursa olsun, öznenin güçlenmesini tek başına sağlamakta zorlanmakta 
olup, bu durum aynı zamanda avukatların da ikincil travmalara maruz 
kalmasına, şefkat yorgunluğu yaşamasına ve sürdürülebilir hukuki destek 
vermesine engel olmaktadır. Öznenin adalete erişimindeki ilk aşama her 
zaman adliyeler ya da barolar olmayıp, bu ilk aşamalar kimi zaman sivil 
toplum danışma süreçlerinde ya da avukatlık bürolarında yaşanmakta, sivil 
toplum üzerinden davalama yapmanın zorluğu, avukatlık bürolarının da 
konuyu çoğunlukla karşılıklı iş ilişkisi bağlamında ele alması nedeniyle birçok 
hak öznesi adalete erişimin bu ilk aşamasında süreci terk etmektedir. Sivil 
toplum, üniversite klinikleri, barolar ve hukuk büroları ile oluşturulacak 
olan ağ, öznenin adalete erişimindeki engelleri kaldırmaya yönelik önemli 
bir kazanım niteliğinde olacaktır.

Modern adalet sistemi anlayışında, hukuk eğitiminden başlamak üzere 
multi disipliner yaklaşımlarla beslenen mekanizmaların oluştuğu ve bu 
mekanizmalara ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. Avukatlık yargının 
üç kurucu unsurundan birisi olarak kabul edilmekte olup, sadece hukuk 
eğitimi sürecinde değil aynı zamanda avukatlık pratiğinde de her vakanın, 
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o vaka özelinde bir araya gelecek yardımcı uzmanlarla birlikte ele alınması 
aynı zamanda yargının diğer pratiklerine rehberlik edecek sonuçlar doğura-
caktır. Özellikle incinebilir gruplara ilişkin ve toplumsal etki yaratabilecek 
vakaların hukuki süreçlerinin sadece birey olarak avukat tarafından değil 
ama avukatın öncülüğünde yardımcı uzmanların da katkıları ile yürütülmesi 
adalete erişimde ve toplumsal değişimde önemli rol oynayacaktır. Nitekim 
Hukuk Bürosu Kliniğine gelen vakalardaki hukuki mütalaalar; yardımcı 
sosyal hizmet uzmanının ve/veya psikoloğun raporları, konu ile ilgili alanda 
çalışan sivil toplum örgütlerinin rapor ve araştırmaları ile daha da zengin-
leşmekte ve mahkemeleri karar sürecinde aydınlatma işlevi görmektedir. 
Zamanla oluşturulan ihtisas mahkemeleri her geçen gün kararlarında daha 
fazla yardımcı personel görüşü ve raporundan yararlanırken avukatların 
bu sürecin dışında olması öznenin hukuki sürecine ilişkin öngörülemez-
liğe de sebep olmaktadır. Avukatlık mesleğinin çalışma pratiklerine ilişkin 
zaman içerisinde değişim olması kaçınılmaz olup, ileride multi disipliner 
yaklaşımlar yerini inter disipliner yaklaşımlara da bırakabilir. Nitekim ön 
gördüğümüz çalışma birçok büroda uygulama alanı bulabileceği gibi hak 
temelli çalışmayan bürolarda da uygulanabilir bir çalışma pratiği sağlayabilir.

Hukuk Bürosu kliniklerinin bir başka rolü de avukatların çalışma alanla-
rında doğrudan özneye ulaşıp vakayı ele alabileceği bir ortam hazırlaması ve 
çalışma prensipleri gereğince özellikle mesleğin başındaki avukatlara mesleki 
gelişim anlamında ciddi katkılar sağlamasıdır. Nitekim takım oyunu, farklı 
disiplinlerle bir araya gelme, planlı ve stratejik çalışma pratikleri ve doğru 
iletişim sadece birey olarak insan hakları aktivisti avukata değil avukatlık 
mesleğine ve yargısal süreçlere katkı sağlayacak, uzun vadede insan hakları 
aktivisti avukatların toplumsal değişimlerde başat rol oynamasına zemin 
hazırlayacaktır.

Bu konuda herhangi bir standart olmadığından süreçlerin doğru ve yanlış 
yapılanlarla beslenerek ilerlemesi, aynı zamanda özellikle fiziksel koşullar 
olmak üzere birtakım standartların oluşması adına maddi giderlerin varlığı, 
iş gücü ve zaman ayrılmasının gerekliliği, hukuk bürosu kliniğine ilişkin 
beklenen standart yapının kısa vadede oluşması önünde engeldir. Aynı 
zamanda bu yapı sürekli gelişime açık olup en önemli misyonu da doğru 
örnekler üretip diğer hukuk bürolarında uygulanmaya başlanmasının ve 
baroların bu oluşumlara ilişkin rehber ilkeler oluşturup sahiplenmesinin 
sağlanmasıdır. Nitekim tek bir hukuk bürosunun kendisine gelen tüm 
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vakaları ele alması uzun vadede gerçekçi ve sürdürülebilir olmadığından, 
uzun vadede bu çalışma pratiğinin diğer hukuk bürolarında da uygulanması
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The Transformation of Juridical Fields in Istanbul

Öz / Abstract

The juridical field in Turkey has undergone substantial changes since the 
beginning of 2000s. These changes are, on the one hand, aimed at spee-
ding up the access to law and justice; on the other hand, they introduced 
fundamental alterations in everyday legal practices. The prevalent political 
and cultural tensions, which became more apparent following the most 
extensive constitutional amendments in 2010, have been discussed mostly 
based on the effects of neo-liberal global restructuring. While these macro 
discussions regarding such transformation is still relevant, problematizing 
how the juridical field and the legal socio-culture in Turkey have changed 
in the micro scale enables us to go beyond the dichotomies such as global-
local and international-national. Thus, the major changes in the spatial and 
technological infrastructure of the juridical fields in Istanbul is a significant 
indicator of the transformation of juridical field in Turkey. This article 
investigates the effects of the changes in the juridical field in Istanbul on 
the everyday legal practices of and the relations between the subjects of 
judiciary. Considering the increase in the recent social and political discus-
sions concerning gender, gender identity, and sexual orientation, this article 
examines how such changes alter the relations between the legal professionals 
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within the juridical field in terms of the normative gender and sexuality 
constructions. This article discusses the visibility of gender, gender identity, 
and sexual orientation in the juridical field, which the legal system in Turkey 
has addressed based on the binary gender systems and within the context 
of the social-individual dichotomy. Through focusing on the everyday legal 
practices of lawyers, this article tackles the reflections of the changing social 
and political dynamics among legal professionals and their attitudes. The 
discussions in this article contribute to the comprehension of the extent to 
which such spatial and technological changes reflect the recent theoretical 
and political developments concerning gender and sexuality and the way 
in which these changes shape the power relations between the subjects of 
the judiciary.

Keywords: Juridical Field, Judicial Space, Subjectivity, Gender, Gender 
Identity, Sexuality

(1). Konuşma Metni:

Merhabalar, ben de sunumuma oturuma gösterdiğiniz ilgi ile açayım, 
teşekkür ediyorum katılan herkese.

Ben sizlere avukatlık üzerine yaptığım çalışmalar kapsamında, hukuk ala-
nındaki sosyal değişim üzerine kafamı kurcalayan bazı sorulardan bahsederek 
devam edeceğim. Bu kapsamda, bu çalışmadaki temel amaç, hukukun fiziki 
ve sosyal alanlarındaki köklü değişimleri; mesleki sosyokültürel ilişkilere 
doğrudan ve dolaylı etkilerini anlamaktır. Bu kapsamda şu sorulara yanıt 
aradım.

Mahkemenin fiziksel ve sosyal mekandaki değişiklikleri, yargı süreçlerini 
nasıl etkiliyor? Yargısal alanın dönüşümü, yargının özellikleri arasındaki 
ilişkileri nasıl şekillendiriyor? Bir yargı öznesi olan avukatların deneyimi, 
mekan ve süreç arasındaki ilişkiyi, hukuk hafızası ve ileriye yönelik hukuk 
politikaları için nasıl bir önem taşıyor?

Şimdi tabii bunlardan bahsederken önce bir tarihsel bakış gerekiyor. 
Mahkemelerin ortaya çıkış amaçları ve bunun dünya ve Türkiye kapsa-
mında nasıl bir gelişiminin olduğu... Mahkemeler hakkında karşılaştırmalı 
çalışmasında Martin SHAPIRO, hukuk sistemlerinin fetih düşüncesinden 
yola çıkarak, mahkemelerin egemenlik kurulan toprakların korunması ve 
kontrolünün sağlanmasının somutlaştırdığını ileri sürer. SHAPIRO’ya göre, 
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mahkemeler modern yönetim aracı olarak ortaya çıkmış ve sosyal ve siyasal 
anlam üretimini yürüten ve müzakereye açan bir süreç haline gelmiştir. 
Yargısal alanın inşası, mahkeme alanında ortaya atılan değişik anlamların 
etkileşimi neticesinde, yeni görüşler ve yerleşmiş görüşlerin sağlamlaştırılması 
ile mümkün olur. Böylece yargısal alana hem yeni görüşler ekleyerek, hem 
de yerleşmiş görüşlerin sağlamlaştırarak inşasını mümkün kılar. Ayrıca kişi 
ve grupların güç mücadelelerinin, sosyal ve kültürel ortamını oluşturur.

Benzer şekilde Linda MALKEY, hukuk mimarisi üzerine yaptığı çalışmada 
İngiltere’deki ağır ceza mahkemelerinin şehir mekanları açısından belli bir 
anlam teşkil ettiğini ifade eder. Gördüğünüz gibi Manchester’daki Ağır Ceza 
Mahkemesinin Wikipedia’dan bulabildiğim bir kopyası burada. Buradaki 
belki o azametli görüntü, şehirde yaşayanların her gün karşılaştığı ve bir 
yerde dikkatini dağıtan veya dikkatini toplayan bir obje haline getiriyor.

Peki, o zaman Türkiye’de mahkemelerin gelişimi açısından nasıl bir tablo 
oluşmuştu? Öncelikle tabii ki Türkiye’deki mahkeme usullerinin gelişimini 
düşündüğümüzde, Osmanlı’daki ilk tohumları anmadan geçemeyiz. Çünkü 
aslına bakarsanız mahkemenin ilk fiziki alanı sınır illerinde, sınır şehirlerinde 
başlıyor. Mesela 19 uncu Yüzyıl öncesinde -ki burayı böyle bir dönüm noktası 
olarak alıyorum- 16 ncı Yüzyıl’dan 19 uncu Yüzyıl’a kadar mahkemelerin, 
özellikle bütün imparatorlukların mahkemeleri bir nevi yetki alanı çerçeve 
elemesi için kullandığını görüyoruz. Ne demek bu çerçeveleme? Kapitalist 
yarışma sürerken deniz taşımacılığı kapsamında gemilerin çarpışmasıyla 
çıkan uyuşmazlıkları hangi imparatorluk hukukuna göre düzenleyecekleri 
konusunda verdikleri mücadeleler, aslında sembolik mücadelelerdir ama 
günümüzün hukuk sistemlerinin temelini oluşturur.

Bu bağlamda bir yerde 16 ncı Yüzyıl Osmanlı mahkemelerine gitmek 
önem taşıyor ve Najva El çalışmasında, şeriat mahkemelerinin yargı ile nasıl 
bir uzak bölgedeki ilişkilere dair söz sahibi olduğundan bahseder. Avukattan, 
kadıların hiyerarşik uygulamalarının bölgesel çerçevelerin değişmesinde, yani 
hangi çerçevenin kendi yetki alanına girdiğini, hangi çerçeveden uzak kıla-
cağını dair oluşturdukları arşivler ile bir yerde sembolik ama aynı zamanda 
uygulamalı bir sınıf çizdiklerinden bahseder. Aynı zamanda şehirlerde 
mahkemeler ağının kurulmasında önemli rol oynadığımı iddia eder.

19 uncu Yüzyıl’daki reform hareketleriyle, hukuk eğitimi ve uygulamala-
rının teklifleştirildirğini ve sekülerleştirildiğini görüyoruz; tabii ki dünyadaki 
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trendleri de bir yerde izleyerek. Hukuk, pozitivizminin ilk temelleri aslında 
19 uncu Yüzyıl’ın sonu, 20 nci Yüzyıl’ın başlarında atılıyor. Burada önemli 
olan bu değişimde kadın mahkemeleri, adliye mahkemelerine geçerken hem 
mekan, hem süreç bakımından, hem siyasal-sosyal değişimi etkileyen, hem 
de bu değişikliklerden etkilenen bir aslında hem obje, hem de mekan mah-
kemeler. Örneğin Türkiye’deki yerel mahkemeler üzerine etnografik çalışması 
bizi nasıl mesela 1960’tan 1980’e kadar adliyenin mekanının, adliyenin 
yerinin, adliye binasından adliye sarayına dönüştüğünü ve mahkemelerin 
arasının bir yaratılan hiyerarşiden bahseder. Hiyerarşinin nasıl yaratıldığından 
ve de bu hiyerarşinin hukuk yapım sürecini nasıl etkilediğinden bahseder.

Şimdi tabii bunları niye anlatıyorum? Çünkü mahkemenin işlevi bakı-
mından aslında sadece hukuku gerçekleştirmek için var olan bir yer değil, 
aynı zamanda toplumsal olarak bir mesaj veren ve hukukun günlük uygula-
masından hukukun yarattığı, hukukun yaratıldığı bir mekana kadar önemli 
bir süreç ve kültürel ve sosyal ilişkileri düzenlemek açısından da önemli 
bir mekan aslında. Elizabeth’in bahsettiği çalışmadan ben bir kesit aldım 
ve ERIC’in hukuki kanat ve sosyal gerçeklik arasındaki boşluğu şu şekilde 
açıkladığını size aktarmak istiyorum: Yer ve zaman algısı olmayan hukuki 
kanaat, hukuku adeta bir bilim gibi niteler ve hukukun insan ilişkilerine ve 
hukukla insan ilişkisine etkisini görünmez kılar. Günlük hayattan kopan 
hukuk, objektif külli ve harici bir nitelik taşır. Oysa ki yaptıkları antropo-
lojik çalışmada, mahkemelerde dava takip eden görüşmecilerin hukuksallığı 
hem sürekli değişen, hem de sabit olarak tanımladığını ortaya koyar. Ancak 
görüşmecilere göre hukuku vücuda getiren belgeler, mahkeme binaları, kür-
süsü gibi elle tutulabilir şeylerdir. Şimdi bu fark bize ne söylüyor? Yargısal 
alanda var olan özneler ve objelerle algılanmakta. Ancak özne ve objeler 
arasındaki ilişkilerin hukuksallığı, birtakım ikilemler ve çelişkilerle aslında 
örülü olmaktadır.

Son olarak Dicle KOĞACIOĞLU’nun yaptığı, 3 yoksul mahallede ger-
çekleştirdiği bir çalışmadan bahsedeceğim: Mahkemelerde üretilen değişik 
anlamlar. Kültürel ve ekonomik farklara bağlı olarak üretilmekte. Bunu 
ortaya koyuyor kendisi de hukuki problemlerin anlaşılmaktan ziyade, bun-
larla baş etme mekanizmaları geliştirildiğini, çeşitli stratejik ve taktiksel bu 
anlamlar üzerinden uygulamalar ve de bu süreci sadece atlatmak üzerine ya 
da bir misyon olarak tanımlayan bir çeşit aslında sosyal süreç, sosyokültürel 
süreç. Burada neyi gösteriyor bize Dicle KOĞACIOĞLU? Örneğin hukuk 
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kişilerinin, hukukçuların ve adliye personelinin, daha ziyade halktan olan 
kişileri eğitme misyonunu yüklendiğini, yoksul mahallelerdeki davacı ve 
davalıların daha ziyade kendilerini tırnak içinde “yerini bilmek ve idare etmek 
üzerinden” adaletle olan ilişkilerini kurduğunu göstermektedir. Şimdi bu 
bize ne gösteriyor? Yani mahkeme peki o zaman mekan olarak, süreç olarak 
nasıl bir ilişkimiz var ki bu bizim hukukun yaratımı, hukukun değişimi veya 
hukukun kendi tekrar etmesine ifade eder?

Fransız düşünür de SARTRE göre; mekan, hafızanın parçalarının deği-
şimi ve mekanın kullanımına ilişkin yerinde norm ve kurallardan oluşur. 
Kişilerin zamanı ve yeri uygun olarak mekan kullanımı, mekanın içerisinde 
sürekli hareket halinde olan kişilerle bir tezatlık ortaya koymakta, yer ve 
zamana bağlı uygulamanın önemle altını çizmektedir. Ben tabii şimdi günlük 
uygulamalarda bahsettiğim gibi hukuki kanaati, yani Aslı’nın bahsettiği gibi 
doktrin ve toplumsal gerçeklik-sosyal gerçeklik arasındaki boşluk sürekli 
değişen kanunlar ama aynı zamanda sabit kalan hukukun sembolik gücü 
ve bahsettiğim gibi Dicle KOĞACIOĞLU’nun çalışmasındaki hukukçu 
ve hukukçu olmayanlar arasındaki bakış farkı, bizleri aslında mahkemenin 
hem sosyal-kültürel bir alan olarak, hem de süreç olarak ne kadar önemli 
olduğunu anlatıyor.

Buradan bireysel ve toplumsal iklime de geçeceğim biraz böyle. Aslında 
aralarında çok güçlü bir bağ olmayan konuların arasında bağ kurmaya 
çalışıyorum gibi. Ancak burada öne çıkan şey, özellikle biz bu mahkemenin 
fiziksel, sosyokültürel bağlamını görmezden geldiğimiz takdirde başınıza 
gelen şey, modern hukukun bu ikilemler arasına sıkışmasıdır. Bunlar tabii 
ki sadece birer örnekleme ama biz günlük hayatta mahkeme alanının veya 
üzerine kavuşacağım cinsiyet ve cinsellik alanına daha ziyade bir takım 
iklimler üzerinden düşünüyoruz. Ama arada çok ciddi bir gri alan var ve 
aslında hayat bu gri alanın müzakeresi ile oluşuyor.

Ben kısaca sizleri kendi deneyimlerini Sosyal Politikalar, Cinsel Yöne-
lim, Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği’nde yaptığım çalışmalardan, 
deneyimlerimden, bir de ön saha bulgularımdan bahsedeceğim. Aslında 
kadın cinayetlerine ilişkin birebir deneyimlerim olmasa da burada anmak 
istiyorum. Hatta bugün konuşması olan Elif EGE arkadaşımız, gölge rapor-
lamalardan bahsetti. Ben sadece şunu söyleyip geçeceğim: Mahkemenin yazılı 
belgelemesinin tasvirinin dışında, orada olan oradaki hareketleri, oradaki 
stratejileri, oradaki uygulamalara tanık olmak ve bunun hafızasını yaratmak, 
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bizleri hem hukukun özneleri olarak kim olduğumuza dair bilgilendirir 
ve karar verme, ileriye yönelik nasıl hareket edeceğimizi belirleme aslında 
kapasitesini bir anda yaratır. Dolayısıyla bunu bu kadarıyla geçeceğim ama 
sorularla açabiliriz tabii.

Ahmet YILDIZ Davası, bir eşcinselin ailesi tarafından aslında öldürülmesi 
sonrasında ortaya çıkan bir dava oldu ve bu çok bireysel ele alındı. Ahmet 
YILDIZ Davası, Independent Gazetesinde çıkan bir aslında yazıyla görünür 
hale geldi. Ancak daha sonra spot vasıtasıyla bunu davalaştırdık ve takip etmeye 
başladık. Burada değinmek istediğim şey, bu davayı izlemeye gelen LGBT’ler 
ve sivil toplum örgütlerinin mahkeme alanında karşılaştığı fiziksel baskıydı. 
Mahkeme alanında sürekli bir kontrol halinde, bir polis çemberinde bu ablu-
kayı yaşadık. Diğer davalarda -sürem bittiği için- yaşadıklarımı arzu ederseniz 
sorularla açıklayabilirim, anlatabilirim. Soruları da zaman kalsın istiyorum.

Ön bulgularda şöyle bir şey var, çok kısaca bir dakikada rica edeceğim. Ön 
bulgularda yaptığım görüşmelerde şu ortaya çıkıyor: Yeni mahkeme binala-
rında hakimler, savcılar ve avukatlar arasında sosyalleşme alanları çok izole 
olduğunu görüyoruz. Bu mesleki paylaşımları çok kısıtlayan, belki ,bilinçli bir 
mimari tasarımı, yahut belki de fark edilmeyen bir şey. Bunu tartışmıyorum 
aslında ama var olan ve dile getirilen bir sorun. Aynı zamanda yeni mahkeme 
binalarında avukatların, hakim ve savcılara erişiminin zor olduğunu, çeşitli 
hakimlerin güvenlik turnikelerinden geçilerek ancak hakimlere ulaşabildiğini 
görüyoruz. Avukatlar kendi davaları esnasında, kendi uygulamaları sırasında 
-bundan da aslında bahsedildi çeşitli oturumlarda, ancak çeşitli engellemelerle 
karşılaşıyor ve benim burada altını çizmek istediğim şey, burada mahkeme 
mekanının ve estetiğinin ve etiğinin önemi.

Sonuç olarak benim ortaya atmak istediğim şey, yargının öznesi olarak biz 
kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Yargı ve iddianın yardımcısı mıyız? Müvekki-
limizin menfaatinin temsilcisi miyiz? Hakkın ya da hakikatin savunucusu 
muyuz? Aslında bunların üçü bir yerde; Aslı, Emrah ve Elizabeth’in ortaya 
koyduğu sorulara ve argümanlara da bir yerde değiyor ve bir yerde son olarak 
diyorum ki: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime ilişkin 
davalar, mesleki ilişkilerin arasındaki hiyerarşi görmek bakımdan çok önemli. 
Çünkü bu sıkıştığımız ikilemler, aslında bizim neyin bireysel, neyin profes-
yonel olduğunu sorgulamamıza yol açıyor. Çünkü bizler avukatlar olarak 
bunu ortaya çıkarmak, bunu görünürlüğünü. mahkemenin diğer öznelerine 
de kanıtlamak zorundayız. Teşekkür ediyorum hepinize.
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Giriş

Neoliberal politikaların hukuk sistemine yansıması olan rekabete, kârlılığa 
ve verimliliğe dayalı teknik hukukun ön plana çıkışı zamanın ruhunu yansı-
tıyor diyebiliriz. Buna eşlik eden yeni sağcı siyasi iktidarların yapıp ettikleri 
ile konformizme düşen ve sesleri iyice kısılan bazı hukukçular bir çıkış yolu 
aramaktadır. Hukuk fakülteleri ve hukuk eğitimi de neoliberal ve yeni sağ 
politikalardan ve bu ruhtan muaf değildir. Tam aksine neoliberal hukuk 
devletini[1] tartıştığımız bu günlerde işçi hakları zayıflatılmakta, toplumda 
dezavantajlı kesimlerin kazanılmış haklarında gerileme sayılabilecek adımlar 
atılmakta, hukuk ya yok sayılmakta ya da zamanın ruhuna göre dönüştü-
rülmektedir.[2] Başta hukuk fakülteleri olmak üzere hukuk eğitimcileri ve 
genel olarak hukukçularda hiçbir şeyin değişmeyeceğine ilişkin yaygın kanıya 
karşı sosyal adalet ve insan hakları konusunda yeni pratikler ve stratejiler 
geliştirmeye çalışan hukukçular, bu ataleti önleyici veya ortadan kaldırıcı 
araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Bunlarda bir tanesi de klinik hukuk 
eğitimi ve hukuk klinikleridir. Bu çalışmada da öncelikle klinik hukuk 
eğitiminin ve hukuk kliniklerinin ne olduğu, hangi ihtiyaca binaen ortaya 
çıktığı, Türkiye’deki serüveni açıklanacak; daha sonra da bu araştırmanın da 
konusu olan belirli bir klinik modeli incelenerek bu klinikten elde edilen 
sonuçlar üzerinden klinik hukuk eğitiminin ve hukuk kliniklerinin hak 
temelli yaklaşıma ve sosyal adalet için insan hakları yaklaşımına uygunluğu 
tartışılacaktır.

[1] Bkz. Berke ÖZENÇ, Hukuk Devleti: Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi. 
İletişim Yayınları, 2016.

[2] Bkz. A. Aslı ŞİMŞEK, Sosyal Devlet İlkesinin Hukuki Değeri, Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2015.
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1. Yaklaşım ve Metodoloji

Üçüncü ve dördüncü dalga insan haklarını konuştuğumuz bu günlerde 
hukuk sisteminin ve eğitiminin hala neden ve nasıl hak temelli bir yak-
laşım yerine, özellikle dezavantajlı gruplar için insan haklarını ihlal edici 
bir kültürün, geleneklerin, klişelerin taşıyıcısı olduğunu açığa çıkarmak 
üzere hak temelli yaklaşıma ve sosyal adalet için insan hakları yaklaşımına 
dayanılacaktır. Aynı zamanda hukuken tanınmış insan haklarında geriye 
gidişi tartışmak üzere eleştirel bir bakış açısı izlenecektir. Bu bağlamda insan 
haklarına bütüncül yaklaşım çerçevesinde tasarlanan klinik hukuk eğitimi 
aracılığıyla “hukukta adaletsizliği görmek”[3] metodu kullanılacaktır. Bunun 
için ayrımcılık yasaklı bir eşitlik ilkesinden hareket edilecektir.[4]

2. Mevcut Hukukun Adalete Erişimde Yetersizliğini Ortaya Koymak

Adalete erişim sadece adliye binaları ya da adlî yardım ile sınırlı değildir. 
Adalete erişim, bireyin haklarını kullanabilmesi için herhangi bir toplumsal 
engelin yokluğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla adalete erişim adliyede 
sunulan hizmetleri ve adlî yardımı da kapsayan kapsamlı ve çok boyutlu 
bir süreci ifade etmektedir. Türkiye’de hukukî süreçlerdeki eksikler ve sosyal 
politika eksikleri dolayısıyla dezavantajlı gruplar, hukukî bir sürecin her 
aşamasında zorluklarla karşılaşmaktadır.

Adalete erişim kavramı, 1970’lerden önce adlî yardım aracılığıyla mah-
kemelere erişebilmek olarak anlaşılmaktaydı. Bugün de konuyla ilgili 
çalışmalarda genellikle bu bakış açısı etrafında araştırmalar yapılmaktadır. 
Bununla birlikte günümüzde adalete erişim sadece mahkemelere fiziksel 
olarak ulaşabilmek veya bir avukata sahip olmaktan daha geniş ve kapsamlı 
bir anlayışa işaret etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, insan 
hakları temelli bir yaklaşım getirerek kavramı şu şekilde tanımlamıştır: 
“Adalete erişim, resmî veya resmî olmayan adalet kurumları aracılığıyla 
ve insan hakları standartlarına uygun şekilde bir çare arayabilme ve temin 
edebilme gücüdür.”[5]

[3] Bkz. Gülriz UYGUR, Hukukta Adaletsizliği Görmek, Hukukta Adaletsizliği Görmek, 
Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2013.

[4] Bkz. Mesut GÜLMEZ, İnsan Haklarında Ayrımcılık Yasaklı Eşitlik İlkesi: Aykırı 
Düşünceler. Çalışma ve Toplum, 2010, 2: 25.

[5] Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2005 Raporu. “Programming for Justice: 
Access for All (A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access 
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Günümüzde adalete erişim, mahkemelere erişimle sınırlı olmadığından 
ve aşağıda açıklandığı üzere pek çok farklı boyutu mevcut olduğundan daha 
kapsayıcı bir tanıma ihtiyaç vardır. Böyle bir kapsayıcı tanım için de adalete 
erişim, sadece bir insan hakkı veya bir politika olarak düşünülmemekte bir 
süreç olarak ele alınmaktadır. Böylece bu sürecin farklı aşamaları üzerine 
çalışmalar yapmak mümkün olmaktadır. Buna göre adalete erişim, ciddi 
şekilde yoksul ve dezavantajlı bireylerin, adaletsizlikten mağdur olmaları 
halinde, bu adaletsizlikleri düzeltmeyi amaçlayan, devlet hukuku, dini hukuk 
veya örfi hukuk temelinde ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda, devlet 
veya devlet dışı kurumlar nezdinde şikayetlerinin dinlenilmesi, şikayetlerine 
uygun muamele görmeleri imkanlarının varlığıdır.[6] Ülkemizdeki son dönem 
çalışmalarda da bu tanım kullanılmakta olup farklı dezavantajlara sahip 
gruplar için adalete erişim araştırmaları gündeme gelmektedir.[7]

3. Hukukta Yeni Bir Yapı İnşa Etmek: Klinik Hukuk Eğitimi

Mevcut hukuk eğitiminde önceden hakkında bir mahkeme kararı olan 
vakalar üzerinden konferanslar şeklinde ders anlatımı hakimdir. En iyi 
ihtimalle ise Sokratik yöntem ve kur-pratik çalışmalar yapılır. Bu gibi ders 
anlatımı usulü dışında kalan yöntemler dersin büyük bir kısmını değil; 
ancak kısıtlı bir süresini, örneğin on beş haftalık bir dersin iki haftasını işgal 
eder. Hal böyle olunca anaakım hukuk öğretiminin pratikten ziyade teorik 
olduğu, amfiler veya benzeri kalabalık sınıflarda işlendiği, öğrenmenin dersi 
çoğunlukla pasif şekilde dinleyen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiği, 
rekabet içindeki öğrencilerin dönem sonu yazılı sınavlara hazırlandığı bir 
ortam olduğu gözlemlenmektedir.[8]

to Justice”. https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/programming-for-justice-
access-for-all-a-practitioners-guide-to-a-human-rights-based-approach-to-access-to-
justice/ Son Erişim Tarihi: 01.10.201

[6] A. BEDNER & J.A.C., VEL, (2010) “An Analytical Framework for Empirical 
Research on Access to Justice”, 2010(1) Law, Social Justice & Global Development 
Journal (LGD).

[7] D. HATIPOĞLU AYDIN, “Kadınların Adalete Erişimi”, Ankara Barosu Dergisi, 
2015/4, 77-107.

[8] Gemma E. SMYTH, / Marion OVERHOLT, “Framing Supervisory Relationships 
in Clinical Law: The Role of Critical Pedagogy”, Journal of Law and Social Policy, 
23 (4), 2014, s. 66.
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Hukuk eğitiminde eleştirel yaklaşımlar ise anaakım yöntemi, salt teoriye 
ve hatta eleştirel ve toplumsal teorileri dışlayıcı şekilde formalizme dayandığı, 
öğrencilerin aktif şekilde derse katılımının mümkün olmadığı; hukuku 
apolitik, önyargısız ve tarafsız normlar ve kararlar seti olarak gördüğü ve 
fakat hukukun aslında nasıl bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunun gizlendiği, 
öğrencilerin özellikle bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceklerini yansıtan 
yöntemleri nadiren öğrendikleri ve bu yöntemleri neredeyse hiçbir zaman 
gerçekte uygulamadıkları noktalarında tenkit eder.[9] Böyle bir hukuk öğre-
timinde aslında dersi yürüten ve hukukun politikliğini görmezden gelen 
akademisyenin önyargıları ve değer yargıları tek ve gerçek doğru olarak 
öğrenciye belletilir.[10] Akademisyenin ana amacı, cinsiyetsiz, objektif, rasyonel 
bir varsayımsal hukukçu yetiştirmektir. Ancak hakikatte öğrenci, karşısında 
rol model olarak aldığı her kim ise onun önyargı ve değer yargılarından 
bağımsız bir ders programı izlemektedir.

Buna alternatif olarak klinik hukuk eğitimi ise öğrenmenin genellikle 
birebir veya küçük gruplarla yürütüldüğü ve nadiren ders anlatımına başvu-
rulduğu, öğrencilerle birebir diyalog kurulan az sayıda öğrencinin katıldığı 
bir sınıf düzeninin olduğu, öğrencilerin kişisel deneyimlerini derse aktara-
bildikleri yaparak yaşayarak öğrenme metodunun uygulandığı, sınıf içi ve 
dışında farklı sesi duymaya elverişli[11], sosyal adalet merkezli; bu kapsamda 
“öğrenme sahaları” hukuki uyuşmazlığın tarafları, diğer öğrenciler, sosyal 
hizmet uzmanları, sivil toplum örgütleri, kliniklerde yer alan avukatlar, 
idari personel, akademisyenler ve aktivistlerin olabildiği; öğrenmenin aka-
demisyenlar de dahil tüm bu gruplar ve kişiler arasında gerçekleşebildiği 
bir ortam sunar.[12]

[9] Gemma E. SMYTH, / Marion OVERHOLT, “Framing Supervisory Relationships 
in Clinical Law: The Role of Critical Pedagogy”, Journal of Law and Social Policy, 
23 (4), 2014, s. 66.

[10] Ian WARD, An Introduction to Critical Legal Theory. Cavendish Publishing Limited, 
London, United Kingdom, 1998, s. 160.

[11] Bkz. Carol GILLIGAN, In a Different Voice, Harvard University Press, 1993.
[12] Gemma E. SMYTH, / Marion OVERHOLT, “Framing Supervisory Relationships 

in Clinical Law: The Role of Critical Pedagogy”, Journal of Law and Social Policy, 
23 (4), 2014, s. 66.
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4. Temel Hak Savunuculuğu Hukuk Kliniğinin Yapısı, İşleyiş İlkeleri, 
Öğretim Metotları

Ülkemizde son beş – on yılda hukuk kliniklerinin uygulanmaya başladığını, 
Adalet Bakanlığı’nın Stratejik Planı’na girmesiyle[13] sayısının her geçen gün 
arttığını ve hukuk fakültelerinde popüler bir konu haline geldiğini söylemek 
mümkündür.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise bir hukuk kliniği birimi kurul-
ması için ön çalışmalara 2017 yılında başlanmış, bu kapsamda eğitici eğitimi 
ve kurulacak kliniğin yapısı ve işleyişinin belirlenmesine yönelik toplantılar 
düzenlenmiştir. 2018-2019 Güz Yarıyılı itibariyle kurulan hukuk kliniği 
kapsamında yedi klinik dersi seçmeli ders olarak programa eklenmiştir.[14] 
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açılan Temel Hak Savunuluğu 
Hukuk Kliniği (THSHK) ise 2019-2020 Güz Dönemi’nde uygulanmıştır.

4.1. Hukuk Kliniğinin Yapısı

THSHK’nin amacı öğrencilerin insan hakları savunuculuğu yapan ve 
stratejik davalamada deneyim sahibi avukatlarla birlikte önce belirlenen 
hak ihlali ile ilgili çalışma yaparak, daha sonra dersin sorumluları tarafın-
dan seçilen ve dezavantajlı gruplara yönelik başvuru(lar) üzerinde çalışarak 
hak savunuculuğu stratejileri oluşturmaları olarak belirlenmiştir. Böylece 
dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırıcı stratejiler geliştirmeleri 
hedeflenmektedir.

Genel olarak öğrenciler hukuk kliniklerine ders kayıt döneminde yapılan 
bir mülakat ile kabul edilmektedir. Bu mülakatta öğrencilere genel olarak 
takım çalışmasına yatkınlıkları, derse devam durumları konuları sorulurken, 
THSHK özelinde ise daha önce insan hakları konusunda aldıkları dersler, 
bu derslerden başarı durumları, ayrımcılık karşıtlığının ne şekilde hayata 
geçirilebileceği gibi konular üzerinde durulmuştur. THSHK’de özel bir 
başvuru şartı aranmamakla birlikte ders sadece 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 
açık olarak tasarlanmıştır. Mülakat sonunda dersi on iki öğrenci almaya hak 

[13] Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yargı Reformu Stratejisi, Nisan 2015, 
http://www.sgb.adalet.gov.tr/yargi-reformu.html (erişim tarihi 24.11.2019).

[14] Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bülten, 2018, https://www.atilim.edu.tr/tr/
law/page/3548/yayinlar (erişim tarihi 19.11.2019), s. 8.
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kazanmış; derse on bir öğrenci (dokuz kadın ve iki erkek öğrenci olmak 
üzere) kayıt olmuştur.

Klinik sınıf düzeni diğer dersliklerden farklı şekilde tasarlanmakta olup 
ya yuvarlak masa düzeni ya da U masa düzeni tercih edilmektedir. Böylece 
tüm öğrencilerin birbirini görebildikleri ve dinleyebildikleri bir ortam 
oluşturulmaktadır. Akademisyen için yüksekte bir kürsü düzeni mevcut 
değildir. Dersin bir akademisyen ve bir avukat kolaylaştırıcısı mevcuttur.

4.2. İşleyiş İlkeleri

İnsan hakları savunuculuğunun ve stratejik davalamanın kavranması ve 
anlaşılması için hem dersin işlenişi hem de gerçek vakaların ele alınışı için 
yapılacak çalışmalar için belirli ilkeler sınıf tarafından ortaya konulmuştur. 
Temel ilkeler, teorinin pratiğe aktarılması için okuma ve araştırma araçlarını 
keşfetme, öğrenciler arası işbirliği ve dayanışma; hiyerarşiye dayalı değil, 
eşitler arası bir ilişki tesisi; sessizlik kültürünü ortadan kaldırarak farklı sesi 
duyma, herkesin kendini ifade edebildiği sınıf içi demokratik bir ortam 
sağlama, hukuktaki adaletsizlikleri görebilme, eleştirel düşünmeyi teşvik 
etme olarak belirlenmiştir.

4.3. Öğretim Metotları

THSHK için dönem başında ders izlencesi hazırlanırken her hafta için 
dersin konusu/içeriği, ısınma oyunları ve buz kırıcılar, o haftanın konusu 
bağlamında uygulanacak öğretim metodu ve aktiviteler, kullanılacak, gerekli 
akademik ve hukuki kaynaklar, dersin sonunda elde edilecek ürün, öğrenim 
çıktıları ve değerlendirme ölçütleri hazırlanmış ve tablolaştırılarak ısınma 
oyunları, buz kırıcılar ile aktiviteler dışındaki izlence ilk derste öğrenciler 
ile paylaşılmıştır. THSHK’nın haftalık konu dağılımı öğrencilerin üzerinde 
çalışacakları bir ana tema ve üç alt başlık olarak belirlenmiştir. Ana tema 
çocuk hakları; alt başlıklar ise erken yaşta zorla evlendirilen çocukların 
eğitim hakkı, geçici koruma altındaki çocukları eğitim hakkı ve sokak atık 
kağıt toplayıcılığı yapan çocukların eğitim hakkı olarak belirlenmiştir. Tema 
ve konu seçimi, aynı zamanda işbirliği yapma kararı alınan Ankara Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi Stratejik Davalama Çalışma Grubu ile eş zamanlı 
olarak başlanacak araştırma başlıklarıdır.

Dersin değerlendirilmesi yazılı sınav üzerinden yapılmamakta; der-
sin değerlendirilmesi için kolaylaştırıcıların doldurduğu değerlendirme 
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formlarının yanı sıra öğrencilerin kendilerini değerlendirdikleri özdeğer-
lendirme formları ile sınıf içi çalışmalar, ön çalışmalar ve sınıf dışı klinik 
çalışmalarında öğrenci performansı değerlendirilmektedir.

5. Öğrencilerin Gözünden Temel Hak Savunuculuğu Hukuk Kliniği

Şu ana kadar dersin on iki haftası geride bırakılmış olup henüz öğrencilerin 
ders sonu değerlnedirme raporları teslim edilmemiştir. Şimdiye kadar ise 
derslerde devamsızlık oldukça düşüktür. Sadece bir öğrenci on iki haftanın 
iki haftasına katılım gösterememiştir. Alt konu başlıklarında stratejik süreç 
haritası çıkarmak üzere dönem ortasında üç gruba ayrılan öğrenciler, Ankara 
Barosu avukatları ile stratejilerini paylaşmış ve onlardan destek almışlardır. 
Ders 27 Aralık 2019’da bitecektir. Bu tarihte dersle ilgili öğrencilerin algısı 
tam anlamıyla tartışılabilecektir.

Sonuç Yerine

THSHK ile geleneksel olarak tanımlayabileceğimiz anaakım hukuk 
öğretimine insan hakları lehine bir müdahale yapılmak istenmiştir. Teori ve 
Pratik dersin kolaylaştırıcıları aracılığıyla bir araya getirilmiş ve öğrenciler 
somut ve güncel uyuşmazlık hakkında sendikalar, hak özneleri, dernekler, 
meslek örgütleri, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla bir araya 
gelme olanağı yakalamışlardır. Türünü n ilk örneği sayılabilecek bu klinik, 
insan haklarının hem kuramının hem de hukukunun meslek sınavlarından 
dışlandığı böyle bir dönemde hak temelli bir savunucluk ile öğrencileri 
tanıştırmayı amaç edinmiştir. Ancak halen hukuk klinikleri ve yöntemleri, 
anaakımlaşmaktan oldukça uzaktır; hatta hukuk öğretiminde marjinal ve 
istisnai bir alanda kaldıkları iddia edilebilir. Yine THSHK gibi hak temelli, 
bütüncül haklar ve ayrımcılık yasaklı eşitlik ilkesi bakış açısı taşıyan alter-
native yöntemler önemli bir potansiyeli açığa çıkarmak için mücadelenin 
gerekliliğini göstermektedir.
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“HAK TEMELLİ HUKUKİ AKTİVİZM VE 
SOSYAL DEĞİŞİM İÇİN YENİ YÖNTEMLER” 

OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Elizabeth L. MACDOWELL

Konuşmacılar: Emrah ŞAHİN, Ezgi ŞEREF, A. Aslı ŞİMŞEK

Stj. Av. Enes ERDEMİR (Ankara Barosu) – Merhabalar. Ben Ankara 
Barosu’ndan Stajyer Avukat Enes ERDEMİR . Öncelikle çok eski bir film 
olan Özgürlük Yazarları diye Amerika’da bir öğretmenin bir filmini izlemiş-
tim. Bu klinik çalışmaları ona çok benziyor gibi. Orada şöyle yapıyordu; 
kısaca özetleyeyim, hani çok zamanınızı almak istemiyorum. Orada bir 
öğretmen en kötü öğrencilerle, yani böyle çok serseri, çok kötü öğrencilerle, 
“nasıl ders yapabiliriz?” diye böyle bir çalışma yapmış. Orada sadece yaptığı 
şuydu: Bu Emrah ŞAHİN’in de bahsettiği tükenmişlik ile bağlamak istiyorum 
oradan. Orada öğretmenin biraz fedakarlığıyla “o öğrencileri nasıl kazana-
biliriz?” diye üstün gayretlerinden bahseden bir filmdi ve sadece onların 
bu yaşadıkları o sosyal çevreyi ya da zorluklarını anlatan yazılar yazmasını 
istiyordu öğretmen ve üstün gayretleriyle işte böyle yaşayan insanların nasıl 
sıkıntılara maruz kaldığını, oradaki öğrencilerine anlatan bir filmdi.

Buradaki klinik çalışmalarla çok benzer bence. Çünkü oradaki öğrenciler 
sadece yazarak, yani dertlerini yazarak, yani o sosyal çevreden uzaklaştıklarını 
film bize anlatıyordu ve sonra herkes çok akıllı, uslu öğrenciler olmuştu 
sonunda filmin. Burada tükenmişlikle bağlayacağım ama şöyle bir şey oldu: 
O öğretmen hani fedakarlığıyla eşinden boşanmak zorunda kalmıştı. Fazla 
mesai yapmak, fazla çalışmak yüzünden mesela eşinden boşanmıştı. Burada 
tükenmişlikle bağlayacağım: Biz bazen başkalarına iyilik yaparken, çok fazla 
fedakarlık yaparken, kendi hayatımızdan taviz verebiliyoruz. Bunu aşmak 
için acaba nasıl bir yol izlememiz lazım? Evet, insanlara yardım etmek çok 
güzel ama kendi hayatımıza vereceğimiz değerle bu dengeyi nasıl sağlamamız 
lazım? “Tükenmemek için ne yapmak lazım?” diye sorsam.

Emrah ŞAHİN – Aslına bakarsanız işte biraz da bunun için bu çıkış 
yolunu öneriyoruz. Çünkü işte o tükenmişlik hem ele aldığı vakayı yarım 
bırakmasına, hem özel hayatını, hem kişisel olarak insanı yok oluş sürecine 
götüren bir şey. Gerçek anlamda, psikolojik anlamda yok oluş sürecine 
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götüren bir şey. O yüzden aslına bakarsanız burada romantizm değil, arayışı-
mız yani. İşte kahramanlıktan bahsettim ya, hak savunucusunun kahraman 
olarak hissetmemesi lazım kendisini; öyle görmemesi gerekiyor, vakanın 
önüne kendisini geçirmemesi gerekiyor. Birilerinin hayatını kurtarıyor gibi 
değil, şefkatle değil yaklaşmak; hak temelli bir yaklaşım sergilemesi gerekir. 
Ama bunu yaparken de gece-gündüz uykusuz çalışmak tabii ki bazı zamanlar 
bunlar gerekecek ama aynı zamanda bir takım oyunu içerisinde olursa -farklı 
multidisipliner yaklaşımdan kastımız oydu aslına bakarsanız – bir avukat 
olarak bunu göğüslemek değil de, bir büro olarak, yani hukuk bürosu ola-
rak, bir takım olarak bunu göğüslerse, bu zararı da aslında azaltabilir; daha 
tahammüllü olabilir ve aslında şunun da farkında olabilir: Yani bu tüken-
mişliğin ikincil travmalarında önerilen şu: Hak temelli çalışan avukatların 
sürekli psikolojik olarak terapiye gitmeleri de salık veriyor. Bundan da bu 
utanmayarak, sürekli aslında bu anlamda da, psikolojik anlamda da destek 
alarak profesyonellerle bu çözülebilir. Yani bu aslında biraz da bunu çözmek 
için. Çünkü eğer tükenmişlik diyoruz işte. Bir kere bir proje yaparsanız 
tüketirseniz, yok olursunuz ama ondan sonra ikincisini yapamazsınız artık. 
Kaçırırsınız yani ama istiyoruz ki artık bu alanda çalışan profesyoneller, tüm 
deneyimlerini bir sonraki zamanları da uzun vadeli olarak aktarabilsinler. 
Bunu istiyoruz, en büyük hedefimiz de o.

A. Aslı ŞİMŞEK – Ben de kısaca bir şey ekleyebilir miyim bu soruya? 
Teşekkürler.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Klinikler bir iyilik veya yardım 
faaliyeti, hayırseverlik faaliyeti veya hani moda tabirle sosyal sorumluluk 
projesi değil, bunu kurumsal olarak benimsiyor fakülte. Burada da şöyle 
bir ikili ayrım yapmam lazım.

Bir, klinik hukuk öğretimi yöntemleri var. Burada beraber yapmak iste-
diğimiz ama yapamadığımız; bir de hukuk kliniği modelleri var. Benim 
burada anlattığım modellerden sadece biriydi. İşte yasamak kliniği var, sokak 
hukuku kliniği var; çoğaltabiliriz, pek çok farklı model var. Dolayısıyla hukuk 
klinikleri bir öğretim metodu, aynı zamanda adalete erişimde bir yöntem. 
Yani bir hayırseverlik olarak anlaşılması en son istediğim şey. Teşekkürler.

Salondan – Öncelikle Elizabeth MACDOWELL’e çok teşekkür ediyorum. 
Uzun bir yol kat etti, bize deneyimini ve bilgilerini aktarmak üzere. Ayrıca 
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tüm oturumda sunum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Benim için de 
yeni kavramlarla tanışmama vesile oldunuz, düşünmeme.

Ziynet ÖZÇELİK – Şimdi ben aslında Sayın MACDOWELL’a ve sizlere 
de sorumu yöneltmek istiyorum, o da şu: Gerçekten de özellikle son soruya 
verdiğiniz yanıtla -ben de aynı şeyi düşünüyorum– avukatın işi birilerine iyilik 
yapmak değil. Avukatın işi, adaletin tesisinde kendi mesleki rolünü yerine 
getirebilmek, yani adalete erişimi sağlayıcı çalışmaların bir parçası olabilmek 
ve sistemli bir biçimde bunu yapabilmesi. Bunu başkaları için değil, kendimiz 
için yapmamız gerektiğini, bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum 
ben de. Tam da bu noktada dünyada da genel olarak var belki -deneyimleri 
hani bilmek istiyorum – ama bizim ülkemizde adalete erişimde ciddi bir 
krizin içindeyiz. Şu anda özellikle 2016 darbe girişiminden sonra, ortada 
gerçekten bir yargının olmadığı bir durumdayız ve tıpkı ben de avukatlığı 
sizlerin tarif ettiği bir biçimde, sorunun adalete erişmekte güçlük çeken 
ve hakları ihlal edilen insanlarla, onların örgütleri ve yapıları ile yan yana 
durarak, “burada acaba adalete erişim için ne yapabiliriz?” diye birlikte 
düşünerek, adımları planlayarak, onların hayat içinde güçlenmesine, kendi 
alanımdan varsa yapabileceğim katkıları yapmaya çalışarak bir hukuk pratiği 
sergilemeye çalışıyorum. Ama gerçekten, esas olarak bizim kendi mesleki 
çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir sistem ve düzen hiçbir biçimde yok. 
Tam da bu noktada aslında bizim sosyal olarak ciddi sorunlarımız var ve 
biz bu noktada kendi sorunlarımızı, yani adalete erişimi sağlaması gereken 
bir meslek mensubu olarak bu araçlardan yoksunluğumuzu ve her gün 
mesleki haklarımızın ihlal edilmesi karşısında ben sürekli; her gün, hepi-
miz sanıyorum bu travmayı yaşıyoruz. Bu noktada biz ne yapabiliriz? “Bu 
konudaki deneyimleri nedir?” acaba diye de merak ediyorum, tabii sizlerin 
düşüncelerinizi de. Çok teşekkür ederim.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) – 
Sorunuzu netleştirmek istiyorum. Sormak istediğiniz, bu gibi zamanlarda 
avukatların adalete erişime nasıl katkı sağlayabilecekleri mi? Veya nasıl bir 
işlevimiz olabileceği mi? Tam olarak anlayamadım. Bu gibi zamanlarda adalet 
aramaya dair stratejiler mi? Ya da… Doğru anlıyor muyum?

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (İngilizce) – I’d like 
to clarify your question. Are you asking how lawyers can contribute in these 
times to access to justice? Or how we could function? I’m not quite sure. 
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Like strategies for seeking justice during these times or… Am I understan-
ding correctly?

Ziynet ÖZÇELİK – Aslında her ikisi de. Yani biz adaleti erişimle ilgili 
avukatlık mesleği grubunda olanlar, bu erişimdeki, meslek olarak önümüz-
deki engellemeleri, sınırlamaları aşabilmek için nasıl bir strateji kullanabiliriz? 
Aynı zamanda da aslında esas bana belki soruyorum. Çünkü bunun için 
çoğunlukla mesela toplumsal, sosyal baskı, sosyal örgütlenmeler, toplumsal 
örgütlenmeler, bunun bir parçası olmak gibi yol ve yöntemleri deneyim-
liyoruz, hani daha yaratıcı yolları ama öteden beri kullandığımız klasik 
yargı aygıtı ile ilgili ülkemizde işlemeyen bir sistem söz konusu çok büyük 
toplumsal gruplar için; yani iktidarın bir biçimde karşısında gördüğü. Tam 
da bu noktada bu işlemeyen yargı aygıtı ile ilgili ve doğal olarak işletemeyen 
avukatlar olarak nasıl bir strateji izlenebilir?

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) – Bu 
çok iyi bir soru. Şeyde… Ah, evet. Emre ve ben, hatta muhtemelen diğerleri 
de bu konuda bir şeyler söylemek isteyeceğiz. Ve aslında onlar kesinlikle bu 
konuda benden daha iyi bir konumdalar, yani Türkiye’deki durum hakkında 
konuşma konusunda. Ama ben de tabii ki Birleşik Devletlerdeki durumdan 
bahsedebilirim. Aynı zamanda, Türkiye’de 10 ayı aşkın süreli ve olağanüstü 
hal süresince gerçekleşen bir araştırma yürüttüm ve geçtiğimiz saatlerde 
gözlemlerimden ve yasal ve diğer feminist aktivistler ile LGBT aktivistleri 
ile yaptığım söyleşilerden bahsettim. Benim Türkiye’deki avukatlıkla ilgili 
görüşüm bunlardan bir hayli etkilendi. Bu dönemde topladığım verilerin 
analizinden elde ettiğim gözlemler, bana avukatların sosyal hareketlerin 
tüm noktalarına dahil olduklarını, bu nedenle onların da aktivist olarak 
sayılabileceklerini gösterdi. Benim durumumda, LGBT hareketi, kadın 
hareketi ve tabii ki farklı insan hakları alanlarında çalışan avukatlarla da 
görüştüm ve aktivitelerinin sadece mahkeme salonlarında ve resmi yargı 
alanlarında vuku bulmadığını gördüm. Adaletin mahkemelerde bulunmadığı 
zamanlarda, yine de adalete dair idealler mahkemelerde temsil olunabilir. 
Özellikle, mahkemeler halka açıksa, bunun bir değeri vardır; yani, idealleri 
temsil etmenin. Doğrusu, biliyorsunuz, mahkemelerin en iyi zamanlarında, 
mahkemelerin her daim üstün güçleri onayladığına dair bakış açısıyla, bilir-
siniz işte… Yani… Yaratırlar ve en iyi durumda bile, hakların tüketilmesi 
bile bir nebze yanıltıcı olabilir. Bu, yargı bağımsızlığında bir eksiklik ve 
mahkemede olağanüstü müdahale veya davayı dinleyecek yargıç olmaması 
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ve benzeri durumlar söz konusu olduğunda da geçerlidir. Adalete dair bakış 
açısının ortaya çıkmasının değerli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymayı 
sürdürdüğü durumlardan bahsediyorum. Doğru. Ve siyasal zulme uğrayan ve 
diğer sosyal meselelerde haklı oldukları halde adalete kavuşamayan, seslerini 
duyuramayan kişilerin bakış açılarının bir temsili olması sağlanabilir. Ancak, 
tabii ki organizasyonların kendi içlerinde yapmaları gereken şeyler olduğunu 
düşünüyorum. Organizasyonlar ile sivil toplum örgütlerini kast ediyorum. 
Ve avukatlar da bunların bir parçası olabilir. Sosyal hareketler ve bu hare-
ketlerin katılımcıları yeniden bir araya gelip, yeniden değerlendirmelerde 
bulunur ve kendi hayatta kalmalarını da içeren stratejiler geliştirirlerse… 
Yani, örneğin… Aslında, eğer isterse, meslektaşım Emre’nin yapmış olduğu 
bazı çalışmalarından bahsetmesine izin vereyim en iyisi. Kendisinin bu zor 
zamanlarda sivil toplum örgütleriyle yaptığı çalışmalar var. Birleşik Devlet-
lerde bizim pek de misafirperver olmayan bir anayasa mahkememiz var. Ve 
birçok, bilirsiniz, farklı eyalet hukuku var; çünkü federal bir sistemimiz var. 
Dolayısıyla, Birleşik Devletlerdeki aktivist avukatlara farklı olanaklar sundu-
ğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, bunun böyle olması anlaşılır. 
Çünkü federal ulusal seviyedeki federal mahkemeler hak iddialarına karşı 
ılımlı olmadıklarında, bazı eyalet mahkemeleri de aksine öyle olabiliyorlar. Ve 
dahası, belediyeler, kendilerinden daha üstün hukukla çelişmedikleri sürece, 
başka yerde söz konusu olmayan korumalar da önerebiliyorlar. Yani, eyaletler 
federal anayasadan daha az olmayan, kısacası daha fazla koruma sağlayabi-
liyorlar. Bu durum belediyelerde de bu şekilde. Dolayısıyla, Amerika’nın 
neresinde yaşadığınıza bağlı olarak, haklarınızı aramaya ve diğer türdeki 
iddialara dair farklı stratejiler var. Sanırım burada duracağım.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (İngilizce) – That’s a 
very good question. So, in the… Ah, yes. So, Emre and I will–and perhaps 
the others will all like to talk, and are in a better position actually, certainly 
than I am, to speak about this situation in Turkey. But of course, I can 
speak about the situation in the US. I also conducted research in Turkey 
for over 10 months and during the state of emergency and earlier today I 
talked about my observations and interviews with feminist legal and other 
feminist activists and with LGBT activists. And my view of lawyering in 
Turkey is affected by that. So, and my observation from an analysis of the 
data I collected during that time, included seeing that lawyers are very much 
involved in all aspects of social movements or many aspects of the social 
movements that they might be a part of as activists. So, in my case, the LGBT 
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movement, the women’s movement -and I also spoke to lawyers working 
in other human rights fields – and that their activities weren’t only taking 
place in courtrooms and in formal places of adjudication. So during times, 
when there isn’t justice in the courts, there can still be representation of the 
ideals of justice in the court. And particularly when courts are public, that 
has some value, that representation. And indeed if, you know, in the best 
of times courts, from the viewpoint that courts are always upholding the 
hegemonic powers, that be, you know... So, uhm.. And create and that, in 
the best of times, the exhaustion of rights may be somewhat illusory. Then 
the same is true when there is a lack of judicial independence and extreme 
interference in the courts or simply no judges to hear cases and so on, that 
continuing to articulate the perspective of justice has value in getting it 
out there. Right. And letting the people who are being subject to political 
persecution and other social and whatever the case may be right and not 
getting justice that their voices can be heard; there can be this representation 
of their perspective. But I think there is also work to do internally within 
organizations, within civil society organizations, that lawyers can be a part 
of. As, social movements and their participants regroup and reassess and 
develop strategies, including for their own survival… So for example, well 
I’ll let my colleague Emre speak to some of the work if he wishes, that he’s 
done, in civil society organizations during these difficult times. In the US 
we have a very inhospitable supreme court. And many, you know, a variety 
of state laws because we have a federal system. And so that can be, when 
we see that provides some additional opportunities for activists lawyers 
in the US. Because if the federal courts at the federal national level aren’t 
hospitable to rights claims, then some state courts really are. And so, and 
even municipalities can offer protections that aren’t available elsewhere as 
long as they don’t contradict the higher law. So the states can provide more 
protection but not less than the federal constitution and the same in the 
municipalities. So there’s, depending on where you live, in the US, there 
are different strategies for seeking rights based claims as well as other sorts 
of claims. I think I’ll stop there.

Ezgi ŞEREF – Ziynet Hanım, çok teşekkür ediyorum sorununuz için, 
bence çok önemli bir soru. Çünkü adalete erişim krizi konusunda her zaman 
bir çekincemiz vardı. Özellikle sivil toplum alanında çalışmış bir avukat 
olarak eğitimlerin, meslek içi eğitimlerin kapsamının çok daha fazla gelişti-
rilmesi gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Ama benim üstünde durmak 
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istediğim şey, mesleki dayanışma. Bu konuşmamda bahsedemedim ama bir 
kürsü tasarım hatası meselesi vardır. Hep biz böyle güler geçeriz ama şimdi 
mahkeme binaları yenileniyor. 2005’ten beri ciddi anlamda bütün şehirlerde 
mahkemelerin daha merkezileştiğini, teknolojik altyapısının geliştirildiğini 
görüyoruz. Bu tabii etkin bir hukuk sistemi için, hızlı bir hukuk sistemi için 
iyi olabilir. Ancak dediğim gibi, ön bulgu çalışmalarından bahsettiğim gibi, 
hukukçuların değişik mesleklere göre sosyal alanlarını izole edilmesi, bir yerde 
paylaşımlarını da kısıtlanmış oluyor. Birbirlerinden öğrenme kapasiteni de 
kısıtlanmış oluyor. Dolayısıyla mahkeme alanındaki mahkeme mimarisinin 
yarattığı o sembolik etkileri aşmak için öncelikle bizim meslektaşlar olarak 
uyanık olmamız gerekiyor. Yani bunu bilmediğimizden değil ama birazcık 
daha birbirimize dayanaşarak...

Bir örnekle kapatmak istiyorum bu sorunun cevabını: Meis Sitesi Dava-
sında bizler trans müvekkillerimizin barınma hakkını savunmak üzere 
mahkeme binasındaydık, mahkeme alanındaydık, duruşmadaydık. Ancak 
çıkan küçük bir söz dalaşı, hepimizi avukat olarak izleyen pozisyonda olan 
beni bile hakimin çıkarabilmesi, mahkeme salonundan çıkarabilmesine kadar 
götürdü. Şimdi bu hem toplumsal olarak nereye düşüyor bu dava? Toplum 
vicdanına ne, nasıl bir etki yaratıyor? Bir defa bunu ortadan kaldırıyor.

İkincisi, meslektaş olarak benim gözlem yapma kapasitem ve bu konuda 
not alma, öğrenme imkanlarım elimden alınmış olunuyor. Onun ötesinde 
de, toplumu bilgi alma kısıtı; yani burada hakimin inanılmaz bir takdir 
yetkisi var. Dolayısıyla özellikle müvekkillerimizin dezavantajlı olduğu dava-
larda, bizler birbirimize destek oluyoruz. Rojin ÇİÇEK davasında örneğin 
gittiğimiz yerde inanılmaz bir baskıyla karşılaşmıştık Diyarbakır’daki adliye 
salonunda. Halbuki dava inanılmaz bir işbirliği ile yürütüldü ve çok güzel 
sonuçlar alındı. Ancak feminist avukatların orada desteğinin olması, gelip 
o dayanışmayı bizi bir yerde daha güvende hissettirmek için yanımızda 
cübbeleriyle duyuyor olmaları, bizi güvende hissettirdi ve gerçekten de güzel 
bir sonuç alarak bir şekilde kendi açımızdan sosyal adalete dair bir kazanım 
yaptık ve müdahil olduk sivil toplum kuruluşu olarak.

Dolayısıyla benim tavsiyem, mesleki dayanıştırmayı arttırmak ve mümkün 
olduğu kadar günlük hayatta yaşadığımız engellemeleri paylaşarak daha çok 
dayanışma alanları açmak. Teşekkürler.
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Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) – Tamamdır. Sorunuzu 
sormak ister misiniz? Her ikisini de, veya bir tane daha? Tamam. O halde 
neden bu üç soruyu bir arada almıyoruz?

Salondan – Tamam, tamam. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle tüm bu 
ilham verici sunumlar için size teşekkür etmek istiyorum. Bizler için hem 
pratik hem de teorik açıdan oldukça faydalı sunumlardı. Benim sorum 
Profesör McDOWELL ve Şahin Bey’e olacak. Anladığım kadarıyla, her 
ikiniz de disiplinlerarası çalışmaya değer veriyorsunuz. Ben özellikle cinsel 
şiddet vakalarını merak ediyorum–kurbanı suçlama sorununu. Türkiye’de, 
bu sorunla sıklıkla karşılaşıyoruz. Kurbanın direkt olarak kendi gördüğü 
zarardan sorumlu tutulduğu vakalar oluyor. Bu nedenle, yasal sürece devam 
etme konusunda onları motive veya ikna etmek oldukça zor olabiliyor. Bu, 
bu alandaki avukatların tamamının karşı karşıya kaldığı bir durum. Bu 
konuda psikolojik bir eğitim de almıyoruz. Bu nedenle, bu gibi durumlarda 
ne yapmamız gerektiğini kesinlikle bilmiyoruz. Çünkü, eğer kurbanın kati 
izni olmadan yasal sürece devam etme konusunda ısrar edecek olursak; 
onlara fayda sağlamak isterken, kendilerine zarar verebiliriz. Sizin bu gibi 
durumlarda, kurbanları, onlara zarar vermeden ikna etmek için, hangi 
yöntemleri, çözümleri veya yaklaşımları benimsediğinizi merak ediyorum. 
Sorum buydu. Tekrardan çok teşekkürler.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) – Tamam, üç soruyu 
da alacağım. Buyurun.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (İngilizce) – Alright. 
Would you like to state your question; both of them, or one more? Okay. 
So, why don’t we take these three questions together?

Okay, okay. Thank you. Hello. I firstly want to thank you all for your 
inspiring presentations. It was all helpful for us practically and theoretically. 
My question will be for Professor McDowell and Mr. Şahin. You both value 
interdisciplinary working, as I understood. I specifically wonder about the 
sexual violence cases–about the victim blaming problem. In Turkey, we gen-
erally face this problem. In the cases, let’s say, the victim is directly blamed 
for the damage, that his or her damages. And because of that, it is really 
hard to motivate or convince them to continue the legal process. And it is 
something that all lawyers face in this area. And we are not psychologically 
educated. Therefore, we certainly don’t know what to do in this case. Because 
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if we insist on continuing the process without the certain permission of 
the victim, it would be all harmful for them; more than being helpful for 
them. So, what are your methods, solutions and approach in this case to 
convince and motivate them without damaging them? It was my question. 
Thank you so much again.

Alright, I will take all three. Okay, go ahead. Thank you.

Elif EGE – Herkese çok teşekkür ederim. Aslında 2 tane sorum var. 
Biri Ezgi’ye: Aslında biraz bahsettin, Mesela Meis Sitesinden ya da diğer 
Diyarbakır’daki davadan ama “o bahsedemediğin şeylerden bahsetmek iste-
diğin şeyler var mı?” diye soracaktım. Çünkü yargı mekanının estetiği ve 
eteğinden bahsettin. Senle zaten konuştuk ama mesela Barış Akademisyenleri 
davası bunu izlemek için müthiş güzel bir örnekti. Aynı, her şeyiyle aynı 
iddianamesiyle olan şeyde, nasıl farklı ACM’lerde ve farklı ACM’lerin, farklı 
salonlarında, farklı hakimlerle, heyet dönüşümlerinde, değişimlerinde; her 
seferinde hem yargılamanın kendisinin, hem oranın duygusunun, ora-
daki kolektivitenin nasıl etkilendiğinden birebir hepimiz biliyoruz. Bazı 
salonlarda çok uzaktasınız hakimden ve bu her şeyi değiştiriyor, her şeyi. 
Adamın söylediği hiçbir şeyi duyamıyorsunuz, savcının söylediği hiçbir şeyi 
duyamıyorsunuz. Bazı salonlarda da yakındasınız ama başka şeyler var. O 
yüzden şey çok önemli: Bunların hepsi biriyle aynı şeyler değil. O yüzden 
de farklı şeylerden deneyimlerini sormak istemiştim.

İkinci olarak da Emrah Bey’e ve Aslı Hanıma şunu soracaktım: Bu klinik 
meselesi çok önemli ve ilk defa karşılaştım, çok da heyecanlandım. Böyle 
biraz cahilce bir sorum var. Yani bir şeyi mi ifade ediyor? Siz gerçekten psi-
kolog da mı çalışıyorsunuz burada? Yoksa bu nasıl işleyen bir sistem? Bunu 
da şu yüzden soruyorum: Kendim akademisyenim, isim Elif Ege bu arada. 
Ama Mor Çatı gönüllüsüyüm ve çalışanıyım şu anda ve çok yaptığımız 
şeylerden biri de tam da bu ikincil travmalar, avukatlara destek olmak. Yani 
şiddet gören kadın aynen sizin söylediğiniz gibi bizde de aynı şeyi yaşıyoruz. 
Arıyor, sonra vazgeçiyor. Sığınağa geliyor, sonra vazgeçiyor. Sonuç olarak 
tabii ki herkesin koşulunu herkes kendisi bilir. Avukatlara bu şeyde tabii ki 
çok önemli bir yük düşüyor. Yani onu bir şekilde karşılamak, desteklemek, 
dayanışma kurmak -biz hep öyle diyoruz zaten Mor Çatı içinde, aynen sizin 
dediğiniz gibi. Bu bir yardım meselesi değil, kimseyi bir şeyden kurtarmıyo-
ruz. Bir kadın onu döven kocasına bir daha bir daha geri gidebilir, bu onu 
kendi seçimidir. Hani biz dayanışma gösteririz onun ihtiyacı olduğu her 
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zamanda diye. O açıdan aslında bunu biraz merak ettim. Çünkü biz çok 
avukatlarla çalışmalar yapıyoruz, atölye çalışmaları. Hani şey gibi gördüm: 
Sizinkisi daha kurumsallaşmış, iyi bir alternatif olabilir buna; bizim devamlı 
bir eğitim yapmamızdan. Biraz onun içeriğini daha somut şekilde sormak 
istedim. Sağ olun.

Ezgi ŞEREF – Tamam, sondan başlayayım. Elif ’ciğim, geldiğin için çok 
teşekkürün Senin eğitimine andım. Aslında raporlamalar hem akademis-
yen davalarında, Barış Akademisyenleri davalarında, hem kadın cinayetleri 
davalarında gerçekten çok önemli aslında bir iş yapıyoruz. Neden? Çünkü 
hukuk hafızası çok kısıtlı. Bunun kayda geçmesi, anlatıların olması çok 
önemli. Sene sonuna yönelik şuna başlayacağım aslında. Dedim ya, kürsü 
tasarımı hatası deyip böyle hani bir çeşit parodi, ya da bir alaya almak, sar-
casm diye baktığımız şey aslında çok ciddi bir psikolojik etki yaratıyor. Aynı 
Elizabeth’in konuşmanın başında söylediği gibi avukatın aslında işte rolünün 
burada kavramsal olarak değerlendirilmesi çok önemli. Yani biz yardımcı 
mıyız? Bizler özne miyiz, katılımcı mıyız? Bizler menfaat temsilcisi miyiz? 
Ne olduğumuzu önce hani bilebilmek, bu anlamda çok önemli. Çünkü 
fiziksel alanın yarattığı psikolojik etki, toplumsalla bireysel arasına sıkışan 
hukukun bir türlü bir çözüme varamamasını, bir türlü bunlara dair ileriye 
yönelik bir hukuk politikası oluşturulmamasını veya mesleki kültürü bir 
anlamda veya mesleki eğitimlerini bu anlamda geliştirememesine yol açıyor.

Burada iki tane örnek vereceğim: İşte bir tanesi müdahillik, sivil toplum 
alanı için çok önemli. Çünkü bireysel olarak görülen cinayet davalarında 
aslında çıkan her türlü cezasızlık tabii ki bu sadece işin bir ayağı. Yani sosyal 
politikanın da burada önemini çizmek lazım ama mahkemelerde özellikle 
bu cezasızlık meselesinde bir yerde topluma verdiğiniz mesaj çok da kıymetli 
değilsiniz. Yani bu tek şey değil elbette yani. Bunun çok ötesini görmemiz 
lazım. Çünkü bu çok dallı budaklı bir soru ama hani bir görüntüsü bu işin 
bu. Bahsettiğim gibi mahkemenin fiziksel alanı o kadar fark ediyor ki, Rojin 
Çiçek davasında örneğin bizler 70 tane LGBT ve 5 tane avukatla oraya git-
tik. Çünkü çok önemli bir davaydı. Yani bir dava dosyasında ilk defa cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı bir sivil toplum kuruluşunun katılımının 
görünür olması inanılmaz aslında tarihi bir şey. Küçük görünebilir ama bir 
yerde en azından yargı ve iddia bakımından da kabul gördüğünü gösteren 
bir gösterge. Dolayısıyla bu dava çok önemliydi ama mahkeme salonunun 
koşulları o kadar zorluydu ki, mahkeme salonunun koşulları bir defa kimin 
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oraya girip kimin giremeyeceğini belirliyordu. Aynı zamanda sanıklar, 
tanıklar ve mahkemeyi izlemeye gelenlerin yan yana durması; nitekim çeşitli 
arkadaşlara saldırılar gerçekleşti.

Aynı zamanda güvenlik meselesi... Yani bizler katılımı istiyoruz. Örne-
ğin konuşmamda bahsettiğim Ahmet Yıldız davasında LGBT’ler ve hak 
savunucuları olarak adeta bir polis ablukasında içeriye girdik ve dışarıya 
çıkarıldı. Çok tatlı gülümseyerek böyle “sizi şöyle alalım” diyerek, bizim 
mahkemede var olma hakkımız ciddi anlamda ortadan kaldırıldı. Çünkü 
“yönlendirildik” tırnak içinde. Dolayısıyla fiziki alan çok önemli. Ancak 
bunları bir yerde hafızayla, yani her uygulamada biraz aklınızı açık tutarak, 
mahkeme mimarisine dair daha sesli konuşarak savunucuları ve avukatlar 
olarak. Çünkü bundan en çok etkilenen bizler oluyoruz. Dolayısıyla özellikle 
en son şeyle bitireceğim:.

İstanbul Adliye Sarayı’nın mimarisine ilişkin mimarların bulunduğu 
toplantıda avukatlara da söz verildi ve avukatların ortaya koymuş olduğu 
anlatılar, aslında sadece bir çeşit yakınma veya bir çeşit siyasi hamle değil, 
sosyolojik bir gerçeklik. Ben diyorum ki, bunları örneklerini çoklaştıralım 
ve görünür hale getirelim ki, ileriye yönelik hukuk politikalarımız daha 
eşitlikçi, daha içeren şekilde olsun.Teşekkür ederim.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) 
– Teşekkürler Özge. O halde şimdi cinsel şiddet ve kurbanı suçlama ve 
disiplinler arası süreçle ilgili soruya yanıt vereceğim. Yasal sistemde kesinlikle 
kurbanı suçlama diye bir sorun var. Ben, ağırlıklı olarak kamuda çalışıyorum, 
sanırım bunu belirtmiştim ve ev içi şiddete maruz kalan ve aile mahkeme-
lerinde koruma kararı çıkarmaya çalışan birçok müvekkilim oldu. Aynı 
zamanda aile mahkemelerinde çocuklarını korumak üzere koruma kararı 
çıkarmaya çalışan müvekkillerim de oldu. Ve şunu söyleyebilirim ki, Birleşik 
Devletlerde cinsiyet ve benzeri yanlılıklar noktasında, aile mahkemelerinde 
büyük problemler söz konusu. Ve bunlar aslında oldukça iyi bir şekilde bel-
geleniyor ve bu durum aslında senelerdir de böyle. Orada birçok müvekkili 
temsil ettim, ve aynı zamanda, şiddet içeren -cinsel şiddet dahil – bir ceza 
davası söz konusu olduğunda, onların savunucusu da oldum.

Evet, Türkiye… Benim için bu soruya dair çalışmak oldukça enteresandı. 
Özellikle burada üzerinde çalıştığım sorular. Çünkü Birleşik Devletlerde, kur-
banın ağır ceza mahkemelerinde temsil edildiğini görmeyiz. Ancak burada, 
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aile üyeleri veya dernekler, kurbanı temsilen mahkemeye çıkabiliyor ve onu 
temsil edebiliyor. Fakat Amerika’da, bu tip davalarda sadece savcıyı görürüz. 
O da, kurbanı değil, tüm insanları temsilen oradadır. Evet, geniş manada 
insanları. Böylece savcı, kurbanın umduğundan farklı bir kanaate varabilir. 
Bu da kendi içinde yeniden bir travmaya neden olabilir. Dolayısıyla, bizim, 
savunucular olarak, gerek özel gerekse kamu hukuku nezdinde bu travmayı 
azaltmak üzere ne gibi adımlar atabileceğimizi ve bireyleri yasal yardıma 
başvurmaya nasıl ikna edebileceğimizi düşünmemiz önemlidir. Yine de, bu, 
kendi içinde, kurbanın veya hayatta kalanın bir şey yapmasına izin verme 
niyetiyle yapılmaktadır. Tabi, doğru; eğer onu o hala canlı bir haldeyken 
savunabilmişseniz. Kendi kararlarını vermelerine izin vermek. Bu konuda 
akademisyenler ve diğer bazı kişiler fazlaca tartıştılar; çünkü bu temsili veya 
otonomiyi (özyönetimi) nasıl anladığımızla ilgili. Kurbanların kararlarını 
layıkıyla alıp alamadıkları üzerine düşünüyoruz–çünkü onlar şiddete ve şiddet 
gösterenin etkisine maruz kalan kişiler. Ben bu konuda biraz ortadayım. 
Feminist taraftan bakacak olursam, inanıyorum ki, kurbanlara gerekli olan 
bilgiler ve seçenekler sunulmalı ve onların kendi kararlarını vermelerine izin 
verilmeli. Biraz ısrarcı olduğumun farkındayım, ama onların kendi kararlarını 
vermeleri için elimden geleni yapıyorum. Düşüncelerim konusunda biraz 
iddialı olabilirim ve bazıları bunu uygunsuz buluyor da olabilir. Disiplin-
ler arası süreçlerde çalışıyorum ve uzun zamandır terapi konusunda ısrar 
ediyorum. Şiddet mağduru olan müvekkillerin gerekli terapiye ulaşmaları 
için kaynak sağlanmalı. Çünkü bu kişiler, travma sonrası yaşadıkları mental 
sorunlar nedeniyle, çoğunlukla kendi davalarında boy gösteremiyorlar. Ve bu 
büyük bir sorun. Bu nedenle, holistik bir bakış açısı benimseyerek, travmati-
zasyona dair farkındalık geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bizler psikolog 
değiliz, ancak travmanın hakkında farkındalık geliştirebilir ve travmatize 
kurbanlarla nasıl çalışmamız gerektiği üzerine çalışabiliriz. Aynı zamanda 
topluluğumuzdaki mevcut kaynaklardan faydalanarak, müvekkillerimize 
kendilerini tedavi etmelerinde ve davalarında boy gösterebilecek kadar iyi 
olabilmelerinde yardımcı olabiliriz. Yollarına devam eden ve kendilerine 
şiddet gösteren kişilere geri dönen müvekkillerim de oldu. Onlara bazen 
şunu dedim: “Hayatta kalamayabilirsin.”

İşte böyle. Ama durum her zaman da öyle olmuyor. Yani, demek istediğim 
şu; şiddetin birçok farklı derecesi var. Ve şöyle de bir şey var; müvekkilleri-
min kendileri için neyin en güvenli olacağına karar verme yetilerine saygı 
duyuyorum. Çünkü size şiddet gösteren kişiyi tamamen terk ettiğiniz an, en 
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tehlikeli andır. Yasal sürece başvurulduğunda, şiddet arma eğilimi gösterir. 
Dolayısıyla, onların alacakları kararlara da saygı duymak durumundayım. 
Aile içi şiddet alanının dışında kalan cinsel şiddetle de ilgileniyorum. Ancak 
orada da durum aynı. Kendileri için en doğru olanın bu olduğunu düşün-
meyen kişiler davaya çıkmaya zorlanmamalı. Fakat psikologlarla çalışmak ve 
mümkün olduğunca destek sağlamak bir kişinin hayatını değiştirebilir. Bu 
nedenle, ben her zaman, müvekkillerim için sürecin bir parçası olma kapı-
sını açık bırakmak istiyorum. Birçok kez kapıdan geri dönecek olsalar bile.

Çalışmalar gösteriyor ki, şiddetle başa çıkmanın bir döngüsü var. Özellikle, 
tanıdığı bir kişi tarafından mükerrer şiddet gören bir kurban, kendisine 
gösterilen şiddetten vazgeçene kadar 14 defaya kadar şiddet görebiliyor, en 
az da yedi defa. Sözümü burada bitirmek istiyorum.

Elizabeth L. MACDOWELL (Oturum Başkanı) (İngilizce) – Thank 
you Özge. So I’m going to respond to the question about sexual violence and 
victim blaming and the interdisciplinary process. So absolutely there’s the 
problem of victim blaming in the legal system and I have represented–I pri-
marily work in the civil system as I believe I mentioned–and I’ve represented 
many clients who are victims of domestic violence and seeking protection 
orders in family court, and also seeking orders to protect their children in 
the family court and I can say that in the US, there’s a huge problem with 
gender and other forms of bias in the family courts, and actually this is 
very well documented and has been documented over many years. So, I’ve 
represented clients there and I’ve also been their advocate, when there’s a 
criminal trial about the violence, including sexual violence.

So, Turkey… It was very interesting to me to study this question, the 
questions that I studied here in part. Because in the US we don’t have rep-
resentation of the victim in Criminal Courts. So here family members or 
organizations representing the interests of the victim can appear on behalf 
of the victim, but in the US only the public prosecutor appears and not on 
behalf of the victim but on behalf of the people. Right–this broad concept of 
the people. And so, the prosecutor can pursue a conviction over the wishes 
of the victim. And this in itself results in re-traumatization. So it’s very 
important to think about how we can take steps as advocates in either private 
law or public law settings to reduce this trauma and encourage individuals 
to seek help–legal help. However, this is in itself an intention with wanting 
to allow the victim or survivor. Actually, right, if you can represent them 
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alive. To allow them to make their own decisions. And there’s been a lot of 
arguments about this by academics and others–because it’s a question of 
how we understand agency or how we understand autonomy. Whether or 
not we think victims or survivors can make these decisions adequately–given 
the abuse and given the influence of the abuser. I take kind of a middle 
ground. It’s more in keeping with a feminist view, I believe, to provide, you 
know to just provide information and options and let the survivor make 
their own decision. I’m a little pushy, but I do a lot for them to make their 
own decisions. But I’m probably a little more assertive about my opinion 
than others might think as appropriate.

I do work in an interdisciplinary process and I insist on therapy for as 
long and provide resources to make it available to the clients who are victims 
of violence. Because, they cannot adequately participate in the case often-
times because of their severe post-traumatic mental state. And this is a big 
problem. So, I think it’s essential to take a holistic view and to be aware of 
traumatization. We’re not psychologists, but we can inform ourselves how 
to recognize trauma and how to work with traumatized victims, but we also 
should be partnering with resources in our community to the extent they 
are available to help our clients participate in their own recovery and their 
own case. So, I’ve seen clients walk away and go back to abusers. And I’ve 
sometimes told them: “You may not live.”

Like this, but this isn’t always the case. I mean, there’s really a variety of 
degrees of violence. And there’s also the, you know, I respect clients ability 
to decide what’s safest for them. Because the most dangerous time is leav-
ing an abuser. The violence tends to escalate once any legal action is taken. 
So I have to respect their decision making as well. I work last with sexual 
violence cases outside of the domestic violence arena. But this is still this 
case. Someone shouldn’t be forced to proceed with a case if they feel it’s 
not in their best interest. But working with psychologists and providing as 
much support as possible can change someone’s life. And so, I always want 
to remain open to being a part of that process for a client. Even if they’re 
going to have to come back a few times.

Studies have shown that there’s a cycle of dealing with violence, particu-
larly repeated violence by someone who’s known to the victim and it takes 
up to 14 times, at least seven, for victims to leave abuse. So I’ll end there.
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Emrah ŞAHİN – Şimdi aslında sorduğunuz soru kesinlikle benim haya-
tımda da çok önemli, mesleki hayatımda çok önemli bir soru. Çünkü sürekli 
kendime sorduğum bir soru aynı zamanda. O sorunun cevabı olarak böyle 
bir çözüm bulmaya çalıştım aslına bakarsanız. Neden diyeceksiniz? Çünkü 
bir vaka geldiği zaman, sürekli sadece avukat olarak kendimi o kadar çaresiz 
hissediyordum ki. Neden? Çünkü avukatın yapacağı şey belli işte. Yani tedbir 
kararı aldırırsınız, arkası gelmez. Ondan sonra ne olduğunu bilmezsiniz. 
Yani avukat daha derinlemesine bir arayış içerisinde olamıyor veya vakayı 
da analiz edemiyor. Tek başına bu istese de, yapmak istese de tek başına 
bunu yapabilmesi de çok mümkün olmuyor. Ve aslında en büyük engel bu 
vakalarda karşıma çıkan, özellikle bir vaka vardı; yani hiç unutamadığım 
bir vaka. Yani ona tabii bu yaklaşımla yaklaştık, biraz da sivil toplumun 
desteğiyle ama erkek arkadaşı tarafından defalarca kez bıçaklanıp. Üçüncü 
kattan aşağı atılan bir müvekkilim vardı. Kendisi yoğun bakımdayken 
biz hastaneye gittik. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra ifadesini vermesini 
bekledik ve tabii ki şikayetçiydi o zamanda. Ama ondan sonra her nasılsa, 
ifadesini verdikten sonra “ben intihar etmeye çalıştım aslında, erkek arka-
daşım böyle bir şey yapmadı” diyerek şikayetini çekmek istedi. Bu aslında 
çok fazla karşılaştığımız vakalardan bir tanesi, sadece bir örnek. Ama bunun 
sebebini söyleyeyim: Kendi gözlemlediğim sebebi şuydu aslına:.

Bakarsanız birincisi adalete olan inançsızlık. Yani kesinlikle adalete inan-
mıyorlar, adaletin yerini bulacağına inanmıyorlar. Bir uzaklaştırma kararının 
da kendilerini koruyacağına da inanmıyorlar. İkincisi bir de ekonomik 
sıkıntılar. Neden? Çünkü erkek arkadaşına bağlı ekonomik olarak ve o 
hayatından çıkarsa nasıl bir hayat süreceği konusundaki kendisi şey. Yani o 
ağır bir hasarla atlattı ve yürüyememeye başladı. Yani o süreçten sonra ve 
erkek arkadaşının ailesinin “biz bakarız, ederiz, vesaire; işte bundan sonra 
tüm giderlerini karşılarız” söylemleri karşısında çaresizdi. Çünkü tek başı-
naydı, yalnızdı. Bu ve buna benzer o kadar çok problem var ki bir vakada 
yani daha sayamayacağım, avukat tek başına bunların hepsini çözemez. Yani 
mümkün değil. Çözmeye kalktığında da gece uyuyamaz. Yani uyuyamıyor. 
Çünkü çözmeye tek başına kalkamaz, işte ondan sonra tükenme noktası o 
oluyor. O yüzden bu önerilen yaklaşım da aslında biraz daha sorunu, özneyi 
güçlendirmenin önemli olduğunu aslında bilen bir yaklaşım. Aynı zamanda 
özneyi asıl sorunu çözecek, asıl sorunu ortaya çıkartacak ve çözüm yolları 
önlenebilecek stratejiler geliştirmek açısından, bizim uygulamaya başladığı-
mız bir çalışma. Aslında bu çalışmanın bir örneği sivil toplum kuruluşları, 
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bir derneğe hukuki danışmanlık yaptığım dönemde başvuranlara sosyal 
hizmet uzmanı ön görüşme yapardı. Sonra sosyal hizmet uzmanı görüştükten 
sonra, o kişiyi biraz daha kendini güçlü hale getirdikten sonra, ondan sonra 
biz hazır olunca görüşürdük avukat olarak. Şimdi buna benzer yaklaşımlar 
aslında müvekkilleri, özneleri çok daha fazla güçlendiren yaklaşımlar. Burada 
şey önemli bana kalırsa, sabırlı olmak en başta. Yani karşımızdaki insanı 
tanıyıp, onun zaaflarını ve kırılganlığını bilip, öncelikle çok iyi aydınlat-
mamız lazım. Yani karşı tarafı karşılaşabileceği risklere ilişkin ve doğru bir 
şekilde, doğru yöntemlerle aydınlatmamız lazım. İşte “şu cezayı alırsın, bu 
cezayı alırsın” gibi değil aslında makas, mekanik değil. O yüzden o bir ekip 
çalışması önemli, bir proje olarak bu işe bakmak önemli.

Buradan da aslına bakarsanız şeye gelmek istiyorum, sizin sorunuzu 
atlamak istiyorum. Şöyle, biz vaka geldiği zaman bunu bir proje gözüyle 
bakıyoruz aslına bakarsanız ve bu projede hangi profesyonellerle çalışmamız 
gerekiyorsa aslında bir ağ oluşturmaya başladık. Yani işte hak temelli çalışan, 
derneklerde çalışan sosyal hizmet uzmanları, vesaire de var bunun içinde 
ve o projede, o proje ekibini hep beraber oluşturuyoruz aslına bakarsanız 
ve proje bazlı oluyor. Şu anda tabii gönüllü olarak çalışılıyor bu vakalarda. 
İlerleyen aşamada tüm vakalarımızı bu şekilde ele almak ve aslında daha da 
kurumsal bir şekilde çalışmayı planlıyoruz.

A. Aslı ŞİMŞEK – Ben de sizin sorununuza cevaben: Şimdi hukuk 
klinikleri aslında tıp kliniklerinden veya psikiyatri kliniklerinden ilham 
alınarak kurulmuş bir model. “Neden?” derseniz, insanın yaşamına doku-
nan bu gibi mesleklerde sadece hukukta sahaya inilmiyor eğitim hayatı 
boyunca. Bunun önüne geçmek için de oradaki kliniklerden ilham alınarak 
-adı da zaten Klinik – oluşturulmuş bir model. Fakat bazı yasal kısıtlar var. 
Belki Emrah da onlarla ilgili bir şey söylemek ister daha sonra. Örneğin 
hukuk öğrencileri, öğrenciliklerinde, müvekkil ile bire bir görüşemezler veya 
müvekkili temsil edemezler. Dolayısıyla bizim Türkiye’de uyguladığımız 
Klinik modeli, “aslında öğrencilerin nasıl sahayla buluşturabiliriz?” üzerine 
bir takım yöntemler. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum:

Adli yardım kliniğinde avukatların gözetiminde gözlemci-katılımcı ola-
rak yer alabiliyorlar veya kadın danışma ve dayanışma merkezlerinde veya 
ŞÖNİM’lerde gözlemci-katılımcı veya raportör olarak yer alabiliyorlar. 
Onlar da birer rapor hazırlıyorlar. Fakat bu raporlar daha bilgi notu şeklinde 
raporlar oluyor. Sivil toplum örgütleriyle çalışıyorlar. En çok da faydayı 
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alıyoruz aslında biz ve bu noktada ihtiyaç duyulan konuya göre uzmanlarla 
bir araya geliyoruz. En azından bizim bu son klinikten bir örnek vermek 
istiyorum: Temel hak savunuculuğu kliniğinde öğrenciler önce, “çocuklar 
eğitim hakkından mahrum kalıyormuş, hemen kitap yardımı yapalım” 
falan gibi konunun en başında böylelerdi. Sonra konunun içine girince 
bunun yapılmasının bir anlamı olmadığını gördüler ama çocuklarla da 
birebir görüşemeyeceklerini anladılar ve biz onlara şu olanağı sunduk: 
Yani kolaylaştırıcı olmamızın anlamı buydu. Çocukluğunda o ayrımcılığa 
maruz kalmış bir kişi ile, şu anki yetişkin haliyle buluşturduk. Yani yetişkin 
ama çocukluğunda zorla evlendirilmiş veya ayrımcılığa maruz kalmış veya 
sokakta büyümek zorunda kalmış gibi, onların deneyimlerini paylaşmalarını 
sağladık. Başka klinikler var. Mesela Sokak Hukuku Kliniği dediğim klinikte 
genelde o hak bilincine, hukuki okuryazarlığa ihtiyaç duyan gruba gidiyor 
hukuk öğrencileri ve aslında bir hukuki okuryazarlık eğitimidir bu. Orada 
da ihtiyaç duyulduğunda tabii ki bir psikolog, pedagog, eğitim bilinciyle bir 
arada çalışmak gerekiyor. Çünkü gittikleri yerler, yetişkin eğitimi de olabilir 
ama genelde çocuklar oluyor; ortaokullar, liseler gibi. Biz de klinik modeline 
göre destek alıyoruz açıkçası ve bunlar bizim de şu anda hem gönüllü, hem 
profesyonel destek; karma bir destek aslında.

Emrah ŞAHİN – Hemen oradan sonsöz söyleyeyim o zaman: Şimdi 
tabii hukuk klinikleri, hukuk fakültelerinde kurulan avukatlık kanunundan 
dolayı ne danışmanlık hizmeti verebiliyorlar topluma, ne de avukatlık mes-
leği yapabiliyorlar. Tabii ki böyle bir şey yapamıyorlar. Ama bir şekilde de 
yargı pratiğin içerisinde olması gerekiyor. Çünkü bir yerde aslında teoride 
kalıyor, yani aslında kağıt üstünde kalıyor. O pratiğin içerisinde olmadan 
da tam özümsenmiyor. Aslında işte bu hukuk bürosu kliniği de biraz buna 
da çözüm buluyor. Çünkü o hukuk kliniği deneyimi, üniversitedeki hukuk 
kliniği deneyimi, hukuk bürosu kliniğine de taşıdık biz ve aynı zamanda 
yargı pratiği de kazanmalarını sağlıyoruz. Yani tabii bu anlamda sonuçta biz 
avukat, yani hukuk bürosundaki avukatlar ve Ankara Barosundaki işte Çocuk 
hakları stratejik davalama birimindeki avukat meslektaşlarımızla kolektif bir 
çalışma halinde, hem o pratikleri kazanmalarını, hem de teoride o hukuk 
fakültesindeki deneyimlerini yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz aslında.

Sunucu – Oturumumuz sona ermiştir.

Konuşmacılarımıza bu yılki kurultayımızda plaket yerine geçmek üzere 
adlarına ihtiyacı olan köy okullarına yapılan kitap bağışına ilişkin teşekkür 
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belgelerini takdim etmek üzere, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Avukat Cem Aksu’yu sahneye davet ediyorum.
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Fransa’da İstisnanın Olağanlaşması  
Bir Güvenlikçi Devlet Pratiği Midir?

Dr. Öğr. Ü. Bige AÇIMUZ
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

İdare Hukuku

GİRİŞ

Fransa’da 715 gün süren olağanüstü halden çıkmayı sağlayan 30 Ekim 
2017 tarihli kanun ile İç Güvenlik Kanunu’na terörle mücadeleye yönelik 
olarak hukuk devleti ve etkin bir temel hak ve özgürlükler rejimiyle uyum-
luluğu sorgulanan yeni tedbirler eklenmiştir[1]. İlgili kanun değişikliğinin 
arkasında üç düşünce yatmaktadır. İlk olarak terör tehdidinin ciddiyeti 
güçlü önlemler almayı haklı kılar. İkinci olarak olağanüstü halde uygulanan 
güçlü önlemler etkili olmakla birlikte geçici olup olağanüstü halin daha da 
uzatılması sorun yaratmaktadır. Zira olağanüstü hal, yakın bir tehlikenin 
varlığı halinde söz konusu olabileceğinden temel hak ve özgürlüklere geti-
rilen sınırlamaların haklılığı bu düzenin süreli olmasına bağlıdır. Son olarak 
da olağanüstü halden çıkış, devleti terörle mücadele araçlarından mahrum 
bırakmamalıdır[2]. Bu gerekçelerle olağanüstü halden “kontollü bir çıkışı”[3] 
sağlayan yeni düzenlemelerle önceki düzenden miras usullere[4] yer verilmiştir.

[1] Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanunu televizyon kameraları karşısında 
imzalamasının ertesi günü bir Fransız cumhurbaşkanı için bir ilki gerçekleştirerek 
AİHM önünde savunmuştur. Bkz. GICQUEL Jean; GICQUEL Jean-Eric, “Chronique 
constitutionnelle française (1er octobre – 31 décembre 2017)”, Pouvoirs, 2018/2, n° 
165, s. 172, 180.

[2] LE BOT Olivier, “Un état d’urgence permanent? (Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme)”, RFDA 2017, 
s. 1115

[3] PASTOR Jean-Marc, “Renforcer les actions de lutte contre le terrorisme hors état 
d’urgence”, AJDA 2017, s. 1308.

[4] Bu usuller Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin 
20 Kasım 2015, 21 Temmuz 2016, 19 Aralık 2016 ve 11 Temmuz 2017 tarihli 
kanunlarla yapılan değişikliklerle öngörülmüşlerdir. Öngörülen tedbirler kişilerin ve 
araçların dolaşımını yasaklama, ev hapsi ve belirli bir yerde bulunma zorunluluğu, 
güvenlik ve koruma alanı oluşturma, internet sitesine erişimin engellenmesi, belirli bir 
yerde bulunma yasağı, kimlik, çanta ve araç kontrolü, mal ve hizmet yükümlülükleri 
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Ülkede gerçekleştirilen terör saldırılarının ağırlığı ve yarattıkları toplumsal 
sarsıntı, süregelen terör tehdidiyle birleşmesi, bu saldırıların önlenmesine 
yönelik hukuki tedbirleri gerekli kılmaktadır[5]. Ancak yeni düzenlemelerle 
olağanüstü hal öncesinde adli sürecin bir parçası olan ve sadece yargıcın karar 
verebileceği tedbirlere ilişkin olarak idareye yetki verilmesi, bu tedbirlerin 
hukuk devleti ilkesi ve insan haklarının korunması üzerindeki etkilerini 
değerlendirilmesini gerektirmektedir[6]. Zira olağanüstü hal döneminde 
öngörülen tedbirler -ki bir kısmı sınırlı da olsa Anayasa Konseyi tarafından 
iptal edilmiştir- ve yapılan uygulamalar, kişinin tehlikeliliğinin esas alınması 
sebebiyle “düşman idare hukuku” kavramının dillendirilmesine[7] neden 
olmuştur. Hatta olağanüstü hal ile genel bir korku halinin sürekli kılınması, 
yurttaşların depolitizasyonu ve hukukun belirsizleştirilmesi iddialarıyla hukuk 
devleti yerine bir güvenlik devletinin ortaya çıktığı ileri sürülmüştür[8].

İç Güvenlik Kanunu’nun terörle mücadeleye ilişkin bölümünde kişi-
sel verilere erişim, kamerayla izleme, yurtdışı çıkış yasağı, idari denetim 
ve gözetim, güvenlik çemberi oluşturma, ibadethanelerin geçici olarak 
kapatılması ve arama ve el koyma gibi çok çeşitli tedbirler detaylı olarak 
düzenlenmektedir. Bu çalışmada bunlardan hem dolaşım özgürlüğüne hem 
de özel yaşamın ve aile yaşamının korunması hakkına müdahale oluşturan 
idari gözetim ve denetim ile güvenlik çemberi oluşturma tedbirleri üzerinde 
durulacaktır. Konuyla ilgili olarak yapılabilecek ilk saptama olağanüstü hal 
dönemi ile olağan dönem terörle mücadele düzenlemelerinin benzerliğidir 
(I). Bununla birlikte olağan dönemde olağanüstü dönemden farklı olarak bazı 

ile toplantı, gösteri, eğlence ve ibadet yerlerinin geçici olarak kapatılmasıdır. İlgili 
kanunlar ve bunların Anayasa Konseyi tarafından denetimi konusunda ayrıntılı bilgi 
için bkz. ÜLGEN Özen, “Fransa’da Anayasa Konseyi Kararlarının Olağanüstü Hal 
Rejimine Etkisi”, Asoscongress 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 
3-4-5 Mayıs 2018, Alanya, ss. 3-20.

[5] PELLE Sébastien, “Censure partielle de la nouvelle mesure administrative d’assignation 
à résidence: à la recherche de l’impossible équilibre en matière de lutte contre le 
terrorisme ?”, Rec. Dalloz 2018, s. 830.

[6] PERRIER Jean-Baptiste, “La loi renforçant la lutte contre le terrorisme et l’atteinte 
à l’Etat de droit, Rec. Dalloz 2018, s. 24. 

[7] HENNETTE-VAUCHEZ; SLAMA Serge, “Etat d’urgence: l’émergence d’un droit 
administratif de l’ennemi?”, AJDA 2017, s. 1801. 

[8] AGAMBEN Giorgio, “De l’Etat de droit à l’Etat sécuritaire”, Le Monde, 21 Aralık 
2015, https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-
de-securite_4836816_3232.html (e.t. 15.9.2019)
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güvenceler getirilmekte olup bunların temel hak ve özgürlüklerin korunması 
bakımından yeterliliği sorunu güvenlikçi devlet pratiğinin mevcudiyetinin 
değerlendirilmesi bakımından belirleyicidir (II).

I. Olağanüstü Hal Döneminden Esinlenen İdari Tedbirler

Bu çalışma kapsamında incelenecek olan tedbirlerin ortak noktaları 
idari kolluk-adli kolluk ayrımını silikleştirmeleri[9] olmakla birlikte idari 
denetim ve gözetimde ilgilinin tehlikeliliğine ilişkin değerlendirme ön plana 
çıkmaktadır (A). Bir diğer tedbir olan güvenlik çemberi oluşturma, terörle 
mücadele kapsamı dışında da yaygınlaşmakta olup terörden korunma ama-
cıyla alınan bu tedbir, olağanüstü haldeki güvenlik alanının olağan döneme 
uyarlanmış biçimidir (B).

A. Ceza Hukukundaki Tehlikeliliğin İdare Hukukuna Yansıması: 
İdari Denetim ve Gözetim

Delmas-Marty, 2001 sonrasındaki terörle mücadele düzenlemeleri ve 
uygulamalarıyla ceza hukukunda eylemin cezalandırılması anlayışından 
bireyin tehlikeliliği anlayışına geçildiğini ve bunun ceza hukuku bakımından 
bir geri gidiş olduğunu ifade etmektedir[10]. Olağanüstü halden miras idari 
denetim düzenlemeleri, öngörülme koşulları terörle mücadeleye yönelik 
olmakla birlikte (1), benzer bir yaklaşımın uygulanacak tedbirler bakımından 
(2) idare hukukunda da belirdiğini göstermektedir.

1. İdari Denetim ve Gözetimin Öngörülme Koşulları

İç Güvenlik Kanunu’nda genel idari denetim ve ülkeye dönenler hakkında 
uygulanan idari denetim olmak üzere iki tür idari denetim öngörülmekte-
dir. Genel idari denetim terörle mücadele kanunu kapsamında getirilmiş 
olup 31 Aralık 2020 tarihine kadar yürürlükte kalması öngörülmüştür. 
Ülkeye dönenler hakkında uygulanan idari denetim ise olağanüstü hal 
döneminde, 4.6.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kişinin ülkeyi terör 
örgütlerinin operasyon sahalarına katılmak amacıyla ve Fransa’ya dönü-
şünde kamu güvenliğini tehdit etmeye sevk edecek koşullarda terk ettiğini 

[9] PASTOR Jean-Marc, “Adoption des mesures renforçant la lutte antiterroriste”, AJDA 
2016, s. 1037.

[10] DELMAS-MARTY Mireille, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Ed. du 
Seuil, Paris, 2010, s. 96.
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düşündürebilecek ciddi şüphenin varlığı halinde uygulanan (L. 225-1) bu 
tedbir ilgililer hakkında adli usullere başvurulduğundan olağanüstü hal 
sonrasında pek uygulanmamıştır[11].

Genel idari denetim ve gözetim ise iki koşula bağlanmıştır. Olağanüstü 
hal kanunuyla özdeş olan ilk koşul, ilgilinin tutumunun kamu düzenini ve 
güvenliği ağır şekilde tehlikeye sokabileceğini düşündürecek ciddi sebepleri-
nin varlığıdır[12]. Bunun yanında kişinin terörle bağlantısının kurulabilmesi 
koşulu da getirilmiştir. Terörle bağlantıdan bahsedebilmek için ilgilinin terör 
eylemlerini teşvik eden, kolaylaştıran ya da bu eylemlere katılan kişiler veya 
örgütlerle mutat olarak ilişkide olması gerekmektedir. Buna alternatif olarak 
kişinin terör eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirleri desteklemesi, 
bunları ilgili ideolojiye katıldığını ortaya koyacak şekilde yayması veya 
savunması öngörülmektedir. İkinci koşulun ancak istihbarat birimlerince 
toplanan bilgiler ve tanıklıklarla ortaya konulabilmesi nedeniyle öznel 
nitelikte olduğu ileri sürülmektedir[13].

Tedbir kararı alınmasında somut eylemlerden yola çıkılarak suçluluğun 
ortaya konulması yerine şüphe ve tehlikeliliğe dayanılmasının aslında niyetin 
cezalandırılması sonucunu doğurduğu iddia edilmektedir[14]. İdari kolluk, 
tanımı itibarı ile kamu düzeninin bozulmasının önlenmesini amaçladığın-
dan bir terör eyleminin gerçekleştirilmesinin önlenmesi aslında meşru bir 
amaca hizmet etmektedir. Nitekim Anayasa Konseyi, yasada koşulların 
yeterli belirlilikle düzenlendikleri ve uygulama alanının, hakkında kamu 
düzeni için özel nitelikli bir tehlike yaratma şüphesi altındaki kişilerle 
sınırlandığı gerekçesiyle düzenlemeyi anayasaya uygun bulmuştur[15]. Ancak 
alınabilecek tedbirlerle temel hak ve özgürlüklere idari kolluğun sınırlarının 
aşıldığını sorgulatacak şekilde müdahale edilmesi, hakkında tedbir kararı 

[11] Rapport du gouvernement au parlement, Mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
1.11.2018, http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75798/778106/
version/1/file/Loi+SILT+-+Rapport+au+Parlement+2018.pdf (e.t.5.12.2019)

[12] Tehlikenin “belli bir ağırlıkta olması” Anayasa Konseyi’nin ev hapsinin uzatılmasına 
ilişkin olarak öngördüğü koşul olup olağanüstü hal döneminden miras kalan bu 
usulün olağan döneme aktarılmasında dikkate alınmıştır. LE BOT, 2017, op.cit.

[13] Ibid.
[14] DAOUD Emmanuel; JACQUIN Adelaïde, “La loi renforçant la sécurité intérieure 

ou la pérennisation de la défense empêchée », AJ Pénal 2017, s. 482. 
[15] CC, QPC 2017/691, 16.2.2018, prg. 15
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uygulanabilecek kişilerin belirlenmesi konusunu daha da önemli kılmakta 
olup hak koruması konusunda idare yargıcının rolü belirleyici olacaktır.

2. İdari Denetim ve Gözetim Kapsamında Alınabilecek Tedbirler

İdari denetim kapsamında biri daha kuvvetli diğeri ise daha hafif olarak 
nitelendirilen[16] iki tedbir grubu mevcut olup karar mercii İçişleri bakanıdır. 
Bu tedbirlerin uygulanma koşulları, kapsamları ve hukuki rejimleri kanunda 
detaylı bir biçimde düzenlenmiştir.

Daha kuvvetli tedbirlerden ilki kişinin belli bir bölge dışına çıkmasının 
yasaklanmasıdır. Bu bölgenin en az belde ölçeğinde olması koşulu mevcut 
olup ilgilinin normal bir mesleki yaşam ve aile yaşamı sürdürebilmesi için 
bölgenin başka beldeleri de içine alacak şekilde, gerektiğinde il sınırlarına 
kadar genişletilebilmesi mümkündür (L. 228-2). İdare bu yönde bir başvuru 
üzerine kişinin durumunu, kamu düzeni için yarattığı tehdidi ve mesleki 
yaşamının ve aile yaşantısının gereklerini birlikte değerlendirecektir[17].

Günde en fazla bir kez polise düzenli olarak imza verilmesi bir diğer dene-
tim türüdür. Tedbir kararında bu yükümlülüğün Pazar günleri ile bayram 
ve tatil günleri uygulanıp uygulanmayacağı ayrıca belirtilmelidir (L. 228-2). 
Genel idari tedbir kapsamında kişinin imza verme tedbiri yerine bakanın 
önerisiyle takip cihazı takmayı tercih etmesi mümkündür. Bu ihtimalde 
elektronik takip cihazındaki verilerin, kişinin belirlenen alanı terk etmesi 
ihtimali haricinde yerini belirlemek için kullanılamaması öngörülmüştür (L. 
228-3). 9 Ekim 2019 verilerine göre hiç elektronik takip cihazı uygulaması 
yapılmamıştır[18].

[16] LE BOT, 2017, op.cit.
[17] Devlet Konseyi, kişinin bir kamyon aracılığıyla dağıtım yapmak için aynı il sınırları 

içinde kalmak ve elektronik takip cihazı taksa da bir hak ihlali teşkil etmediğini iddia 
etmektedir. Somut olayda idare bu talep öncesinde farklı zamanlarda başvurucuya 
garsonluk ve manavlık yapmak amacıyla başka illere gitmesi için izin belgesi 
düzenlemiştir. Yargıç burada ilgilinin sürekli hareket edecek olmasının yaratacağı 
belirsizliği ve idarenin önceki tutumunu dikkate almaktadır. CE, ord. 26.7.2018, 
42322, legifrance.gouv.fr. 

[18] Assemblée nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République, Mercredi 9 octobre 2019, Séance de 9 
heures 30 Compte rendu n° 6, http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/19-20/
c1920006.asp. (e.t. 15.12.2019)
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Uygulanabilecek “daha hafif ” tedbirler arasında ilgilinin ikametgahını 
ve ikametgah değiştirdiğini bildirme yükümlülüğü yer almaktadır. Kişi 
hakkında ayrıca ikamet ettiği belde sınırları dışına çıktığı halleri bildirme 
yükümlülüğü ve/veya belirlenen bir yerde bulunmanın yasaklanması öngö-
rülebilmektedir (L. 228-4).

Bu tedbirler haricinde, davranışlarının kamu güvenliği ve düzeni için 
tehdit oluşturduğu konusunda ciddi şüpheler olan ve ismen belirlenen bazı 
kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunma yasağı getirilebilir 
(L. 228-5).

Uygulamada idari denetim ve gözetim çoğunlukla hüküm giyen kişilerin 
salıverilmelerinin ardından uygulanmakta olup adli kontrol ile paralel bir 
şekilde uygulanmaktadır.

Genel idari denetimin olağanüstü hal düzenlemesinden en temel farkı ev 
hapsine ilişkin düzenlemeye burada yer verilmemesidir. Ancak uygulamada 
pek kullanılmayan bu usul olağan dönemde günde en fazla sekiz saat olacak 
şekilde ülkeye dönenler için öngörülmüştür[19].

B. Adli Kolluğa Yaklaşan İdari Kolluk: Koruma/Güvenlik Çemberi 
Oluşturma

Güvenlik çemberi terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla oluşturul-
makta olup koşulları da bu amaç çerçevesinde belirlenmektedir (1). Bu 
alanlarda alınabilecek tedbirler ise özellikle adli kolluk tedbirleriyle ben-
zerlikleri sebebiyle sorgulanmaktadır (2).

[19] Ev hapsinin kişi özgürlüğü karşısındaki durumu ise olağanüstü hal döneminde 
Anayasa Konseyi kararlarında değerlendirilmiştir. Anayasa Konseyi kişi özgürlüğünden 
yoksun bırakma ile kişi özgürlüğünün sınırlanması arasında ayrım yaparak tedbirin 
sürekli olmadığı ve güvencelerle donatıldığı gerekçesiyle burada kişi özgürlüğünden 
yoksun bırakmanın söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Kişinin dışarı çıkabilmesi 
ve sosyal yaşamını sürdürebilmesi sebebiyle anayasaya uygunluğun dolaşım 
özgürlüğü bakımından değerlendirilmiş olup bu değerlendirme AİHM içtihadıyla 
uyum gösterdiği kabul edilmektedir. Bkz. ÜLGEN, s. 11. AİHM kararlarında kişi 
özgürlüğünden yoksun bırakma da uygulanan tedbirin niteliği ve kişinin durumu 
dikkate alınmakta olup mahkeme somut olayın gereklerine göre değerlendirme 
yapmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. BLAY-GRABARCZYK, “La notion 
de “privation de liberté” au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits 
de l’homme”, RFDA 2016, s. 777.
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1. Güvenlik Çemberi Oluşturma Koşulları

Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenen koruma/güvenlik alanı (zones 
de protection) oluşturma yöntemi, belirli sınırlamalarla ve terminoloji deği-
şikliğiyle yeni kanuna aktarılmıştır. Kamu düzenini ve güvenliği koruma 
amacıyla güvenlik çemberi[20] (perimètre de protection) oluşturma yetkisi 
valiye tanınmakta olup olağanüstü hal döneminden farklı olarak[21] yasada 
bir risk nitelemesi yapılmaktadır. L.226-1 hükmüne göre bir yerin veya 
etkinliğin çevresinde güvenlik çemberi oluşturmak için bu yerin, yapısı ve 
ziyaret yoğunluğu nedeniyle terör eylemlerinin hedefi olma riski altında 
olması koşulu aranmaktadır. Bu anlamda riskin varlığından söz edebilmek 
için geniş toplulukların bir araya geldiği etkinliklerden bahsetmek gere-
kecektir. Burada kitlelerin bir arada bulundukları sportif, kültürel ya da 
kutlamaya yönelik etkinliklerin güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Güvenlik çemberi oluşturmanın koşula bağlanması olumlu bir gelişme 
olmakla birlikte öngörülen koşulun nitelemesinde kullanılan ifadeler nede-
niyle idareye geniş bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Öyle ki mekanın veya 
etkinliğin yapısı itibarıyla risk taşıması koşulu herhangi bir mekan veya 
etkinlik için düşünülebilir. Bunun yanında riskin niteliği de ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmemiş olup terör tehdidi ve tedbir arasında doğrudan bir 
bağın varlığının veya tehdidin gerçek ve ciddi bir nitelik taşımasının aran-
maması öğretide eleştirilmektedir[22].

2. Güvenlik Çemberi Oluşturma Üzerine Alınabilecek Tedbirler

Güvenlik çemberi oluşturulan yerlerde özel tedbirlere başvurulabilmek-
tedir. Öncelikle bu alanlara kişilerin ve araçların dolaşımı yasaklanabilir. 
Burada, dolaşım özgürlüğüne getirilen sınırlama göz önünde bulundurularak 
güvenlik çemberi oluşturulurken olayın gerçekleştiği yer ve çevresi ile sınırlı 

[20] “Protection” teriminin karşılığı olan koruma yerine güvenlik kavramının tercih 
edilmesinin nedeni, bu alanların oluşturulmasıyla güvenliğin sağlanması amacının 
güdülmesi ve güvenlik çemberi kavramının Türkçedeki yaygın kullanımıdır. 

[21] Olağanüstü Hal Kanunu’nun konuya ilişkin m. 5/2 hükmü 11 Ekim 2017 tarihli 
başvuru üzerine Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir. İptal gerekçeleri arasında 
koruma alanı oluşturmanın herhangi bir koşula bağlanmaması da yer almaktadır. 
CC, QPC, 2017/685, 11.01.2018. İlgili hüküm Anayasa Konseyi’ne yapılan başvuru 
öncesinde, 11.07.2017 tarihinde değiştirilmiştir. 

[22] LE BOT, 2017, op.cit.
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kalınması gerekir. Güvenlik çemberine girişe izin verilen durumlarda kişilerin 
üstlerini elle aramanın yanı sıra çantalarının aranması da mümkündür. Bu 
aramadaki can alıcı nokta ise çantanın açılıp gözle genel bir arama yapmanın 
ötesine geçilerek kişinin çantasının detaylı aranmasına, incelemeye varan 
bir aramaya olanak tanınmasıdır[23]. Ayrıca alana girecek olan taşıtların 
incelenmesine de karar verilebilmektedir (L. 226-1, f. 6). Kişilerin aramayı 
reddetmeleri mümkün olmakla birlikte bu durum güvenlik çemberine gire-
memeleri veya alandan çıkarılmaları sonucunu doğurabilecektir. Kontrol ve 
arama yapan kolluk görevlilerinin yetkileri olağanüstü halden farklı olarak 
açıkça tanımlanmıştır[24]. Güvenlik çemberi oluşturma bastırıcı bir usul 
olmayıp kanunda yazılı olmayan kimlik kontrolü gibi tedbirlerin alınması 
mümkün değildir[25].

Tedbirlerin uygulanmasında gözetilmesi gereken olgular Anayasa Kon-
seyi kararı ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Anayasa Konseyi 29 Mart 
2018’de verdiği kararla İç Güvenlik Kanunu’nun konuyla ilgili hükümle-
rini iptal etmeyerek bazılarına ilişkin çekinceler koymuştur. Konsey, adli 
kolluk güçlerine özel güvenlik görevlilerinin eşlik etmesi konusunda, bu 
kişilerin kolluk güçleri emrinde çalışmakta olduklarını belirterek kolluk 
güçlerinin bunlar üzerinde sürekli gözetiminin gerekliliğini ortaya koymuş-
tur[26]. Kanunun uygulanmasına yönelik 16 Kasım 2019 tarihli sirkülerde 
ayrıca taşıtların incelenmesi ve kişilerin güvenlik çemberi bulunmalarının 

[23] THOMAS-TAILLANDIER Delphine, “Vade-mecum des contrôles de sécurité”, Gaz. 
Pal. 23 janv. 2018, n° 31, s. 74. Yazar, İç Güvenlik Kanununun farklı hükümlerinde 
2016 yılı ve sonrasında kamuya açık alanlara giriş ve toplu ulaşım araçlarında arama 
imkanlarını genişleten hükümler getirildiğini belirtmektedir. 

[24] MAYAUD Yves, “L’exception terroriste de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 
validée par le Conseil constitutionnel”, Rec. Dalloz 2018, s. 876.

[25] Circulaire du 16 novembre 2017 de présentation des dispositions de la loi n°2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
BOMJ n°2017-11 du 30 novembre 2017, s. 2.

[26] CC, QPC 2017/695, 29.3.2018, prg. 27. Adalet Bakanlığı kimlik kontrolünün dier 
mevzuat uyarınca uygulanabileceğini ifade etse de Anayasa Konseyi’nin 39.3.2019 
tarihli karara ilişkin resmi yorumunda bunun mümkün olmadığını açıkça ortaya 
koymaktadır. CC, Commentaire Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 M. 
Rouchdi B. et autre, s. 5.
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engellenmesi tedbirlerinin sadece adli kolluk görevlilerince uygulanabileceği 
belirtilmektedir[27].

Anayasa Konseyi ayrıca güvenlik çemberi oluşturma ve özellikle alınacak 
tedbirlere ilişkin ölçütlerin yasada belirlenmemesinin yasa koyucunun takdi-
rinde olduğunu belirtmiştir. Ancak kişilerin dolaşım özgürlüklerinin ve özel 
hayatın korunması haklarının gözetilmesi gereği karşısında bu tedbirlerin 
herhangi bir ayrımcılık doğurmaksızın uygulanmaları gerektiği yönünde 
bir çekince koymaktadır[28].

Özel hayatın gizliliğine ve dolaşım özgürlüğüne doğrudan müdahale 
oluşturan bu tedbirler aslında adli kolluktan esinlenilerek olağanüstü hal 
sırasında uygulanmaya başlanmıştır. Güvenlik çemberinde yapılan arama 
bir idari kolluk eylemi olan önleme aramasıyla amaç bakımından ortaklık 
taşımakla birlikte kişilerin çanta ve taşıtlarının detaylı olarak incelenmesi adli 
kollukta rastlanılan bir usuldür. Bu usulün amacı ise esasen delil toplama 
suretiyle gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu tedbirde de bir kez daha adli 
kolluk ve idari kolluğun iç içe geçtiği görülmektedir[29].

Anayasa Konseyi kararlarında da ortaya konulduğu üzere terörle mücadele 
kapsamında alınan idari tedbirler olağanüstü dönemden farklı olarak ve o 
dönemde verilen kararlar göz önünde bulundurularak bazı sınırlamalara 
tabi tutulmuşlardır.

II. Olağan Döneme Özgü Güvenceler

Terörle mücadele kapsamında idari denetim ve gözetim ile güvenlik 
çemberi oluşturmaya ilişkin tedbirler esasa (A) ve usule (B) ilişkin belli 
güvencelerle donatılmışlardır.

A. Esasa İlişkin Güvenceler

Anayasa Konseyi kararlarında da belirtildiği üzere olağanüstü halden 
farklı olarak olağan düzende tedbirler, terörle mücadele ve terör eylemleri-
nin önlenmesi amacı ile sınırlandırılmaktadır (1). Bunun yanında tedbirin 

[27] Circulaire du 16 novembre 2017 de présentation des dispositions de la loi n°2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
BOMJ n°2017-11 du 30 novembre 2017, s. 2.

[28] CC, QPC 2017/695, 29.3.2018, prg. 33.
[29] THOMAS-TAILLANDIER, op.cit.
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kapsamının ve süresinin temel hak ve özgürlüklerle uyumlu olacak şekilde 
düzenlenmesi gereklidir (2).

1. Amacın Sınırlılığı: Terörle Mücadele ve Terör Eylemlerinin 
Önlenmesi

Yasal düzenlemelerin uygulama alanları ve idarenin alabileceği tedbirlerin 
amacı terörizmle mücadele ve terör eylemlerinin önlenmesidir. Bu yönde 
bir sınır, olağanüstü hale ilişkin düzenlemelerde yer almamaktadır. Gerçi 
bu dönemde alınacak tedbirler istisna oluşturduklarından olağanüstü hal 
amacıyla sınırlı olarak kullanılmaları gerekir. Bununla birlikte uygulamada 
idarenin kamu düzeninin korunması amacıyla bu kapsamın dışına çıktığı 
durumlara rastlanmıştır. 21. BM İklim Değişikliği Konferansı esnasında 
ekolojist militanlar hakkında ev hapsi ve bazı kişiler hakkında İş Kanununa 
karşı yapılan eylemlerin gerçekleştiği yerlerde bulunmama kararı alınması 
bu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir[30].

Yasada, örneğin Ceza Kanunu’ndan farklı olarak terörizmin ve terör eyle-
minin ne olduğu tanımlanmadığından bu kavramların belirlenmesi idarenin 
takdir yetkisinde olacaktır. Zira yasal düzenlemelerde ceza kanununa da atıf 
yapılmamakta olup öğretide idarenin takdir yetkisini ceza kanununda verilen 
tanımdan daha geniş olarak kullanma ihtimali ortaya konulmaktadır[31]. 
Ayrıca yasada belirli ve somut bir terör eyleminin değil terör eylemlerinin 
önlenmesi amacı yer aldığından idarenin aldığı tedbiri haklı kılabilmesi 
için somut bir terör saldırısı riskinin varlığını göstermesinin gerekmediği 
ve genel olarak terör tehdidinin varlığını ortaya koymasının yeterli olduğu 
düşünülmektedir[32]. Bu yaklaşım, kanunun gerekçesinde belirtilen temel 
amaçlarıyla uyum halindedir. İdari denetime ilişkin olarak ilgilinin eyleme 
geçmesinin engellenmesi ve bu süreçte istihbarat birimlerinin gözetim çalış-
malarının kolaylaştırılması temel amaçlar olarak belirlenmiştir[33].

[30] VANDENDRIESSCHE Xavier, “Le contrôle du Conseil d’Etat sur les mesures prises 
au titre de l’état d’urgence”, AJDA 2018, s. 1322. 

[31] LE BOT, 2017, op.cit.
[32] Ibid.
[33] 30 Ekim 2017 tarihli ve 2017-1510 sayılı kanunun gerekçesi, https://www.legifrance.

gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000034990290&type=expo
se&legislature=
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Güvenlik çemberi oluşturma tedbirinin terörle mücadele amacını aşarak 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını sınırlandırmak için kullanılmayacağı 
bu konudaki endişelere karşılık olarak kanunun yürürlüğe girmesi sırasında 
dönemin İçişleri Bakanı tarafından ifade edilmiştir[34]. İç Güvenlik Kanunu 
m. L.22-10 uyarınca yapılan meclis denetiminde elde edilen verilere göre 
kanunun yürürlüğünden 6 Aralık 2019’a kadar geçen süre içerisinde 496 
kez güvenlik çemberi ilan edilmiştir[35]. İlana konu olan olaylar arasında 
cumhurbaşkanı ziyaretlerinin, festival, kutlama, fuar ve anma etkinliklerinin 
ağırlıkta olduğu gözlemlenmektedir. Gerçekten de veriler, L.226-1 hükmü-
nün genel olarak doğrudan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırıl-
masında kullanılmadığını göstermektedir[36]. Ancak G7 zirvesi esnasında 
güvenlik çemberi ilanının zirvenin gerçekleştirildiği yerde protestoların 
engellenmesi sonucunu doğurması toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını 
etkiler niteliktedir[37]. Ayrıca Avrupa Kültürel Miras günlerinde Paris’in 
bazı bölgelerinde L. 226-1 hükmü uyarınca güvenlik çemberi ilan edilmiş 
olup bu alanlarda toplantı ve gösteriler yasaklanmıştır. Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri konusunda terörle mücadeleye ilişkin düzenlemelere kural olarak 
başvurulmasa da valilik, sarı yelekliler eylemleri esnasında da görüldüğü 
üzere özel hükümler uyarınca yasaklama yetkisini kullanabilmektedir[38].

[34] LE BOT, 2017, op.cit.
[35] Mesures de police administrative prises dans le cadre des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-

1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 
(au 6 décembre 2019), op.cit. Bu sayı 1 Kasım 2018 verilerinde 266’dır. Rapport du 
gouvernement au parlement, Mise en œuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 1 novembre 2018, 
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/75798/778106/version/1/
file/Loi+SILT+-+Rapport+au+Parlement+2018.pdf

[36] Rapport du gouvernement au parlement, Mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
1.11.2018, op.cit..

[37] Bu uygulama olağanüstü hal döneminde Paris iklim zirvesinde alınan ve olağanüstü 
halin ilanına neden olan terör riski amacıyla ilgili olmaması nedeniyle usul saptırması 
teşkil eden tedbirleri hatırlatmaktadır.

[38] İç Güvenlik Kanunu’nun L.211-1 ila L.211-4 hükümleri. Ayrıca 10 Nisan 2019 
tarihli ve 2019-290 sayılı kanun ve sonrasında çıkarılan kararname ile konuyla ilgili 
düzenlemeler ve özellikle ceza hükümleri sıkılaştırılmıştır. Kanunun belirli bir kişinin 
gösteriye katılmasını yasaklama yetkisi veren 3. maddesi Anayasa Konseyi’nin 4 Nisan 
2019 tarihli ve 2019-780 numaralı kararıyla iptal edilmiştir. 
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2. Tedbirin İçeriğinin ve Süresinin Sınırlanması: Temel Hak ve Özgür-
lüklere Müdahalede Ölçülülük

İdari denetim ve gözetime ilişkin olarak Anayasa Konseyi kararlarında da 
ortaya konulduğu üzere ilgilinin aile ve mesleki yaşantısını sürdürmesine 
olanak verecek şekilde belde/şehir sınırlarından daha dar olmayacak bir 
coğrafi alan öngörülmesi bir güvence olarak değerlendirilmektedir. Kişinin 
imza verme yükümlülüğünün günde bir kez ile sınırlandırılmasının da aynı 
şekilde ölçülü olduğu kabul edilmektedir.

Oysa öğretide, öngörülen tedbirlerin düzenlemenin hedeflerini gerçekleş-
tirmek için elverişli olmadıkları öne sürülerek bu durumun Anayasa Konseyi 
kararında dikkate alınmaması eleştirilmektedir. Bir yandan kişinin izlendi-
ğini bilmesine bağlı olarak davranışlarını değiştirecek olmasının istihbarat 
servislerinin bilgi toplamasına hizmet etmeyeceği, diğer yandan elektronik 
takibin veya günde bir kere imza için karakola gitmenin terör eylemi gerçek-
leştirmeyi engellemeyeceği bu argümana dayanak olarak gösterilmektedir[39]. 
İsmen belirlenen bazı kişilerle ilişkide olmanın yasaklanması konusunda da 
Anayasa Konseyi, bu kişilerin belirlenmesinde ilgilinin aile ilişkilerinin dik-
kate alınmasının ve özel hayatın ve aile yaşantısının gereklerinin gözetilmesi 
gerektiğini belirterek bu noktada bir çekince koymuştur[40].

Güvenlik çemberinin tehdit altında olan yer ve civarıyla sınırlı kalına-
rak, bu kararı almayı gerektiren koşullarla uyumlu ve orantılı bir şekilde 
belirlenmesi gerekir. Alana erişime ve dolaşıma ilişkin kurallar, kişilerin 
özel ve mesleki hayatlarının ve aile yaşantılarının gereklerine uygun olarak 
konulmalıdır (L. 226-1, f. 3). Buna göre kanundaki düzenlemelerle temel 
hak ve özgürlükleri korumaya yönelik esaslar öngörülmüş olup olağanüstü 
halden farklı olarak bu alanlar dahilinde yaşayan veya çalışan kişiler hakkında 
farklı uygulamalar yapılabilecektir[41].

[39] LE BOT Olivier, Constitutionnalité des assignations à résidence aux fins de lutte 
contre le terrorisme, Conseil constitutionnel, 16 février 2018, n° 2017-691-QPC, M. 
Farouk B. [Mesure administrative d’assignation à résidence aux fins de lutte contre 
le terrorisme], Constitutions, 2018, s. 110.

[40] CC, QPC 2017/691,16.2.2018, prg.51 ve 55.
[41] MAYAUD, op.cit. Uygulamada bu kişilere valilikler tarafından geçişlerini 

kolaylaştırmak için yaka kartı verilmektedir. Rapport du gouvernement au parlement, 
Mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité 
intérieure et la lutte contre le terrorisme, 1.11.2018, op.cit. 
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Kanunda öngörülen bir diğer güvence ise tedbirlerin belirli bir süreyle 
sınırlandırılmasıdır. İdari gözetim ve denetim kapsamında belli bir bölge 
dışında bulunmanın yasaklanmasına ilişkin süre üç ay olup tedbirin alın-
masına neden olan sebeplerin devamı halinde karar en fazla üç ay süreyle 
yenilenebilmektedir. Altı ayın ötesinde ise yeni sebeplerin varlığı aranmak-
tadır. Bu ölçüt, olağanüstü hal döneminde Anayasa Konseyinin koyduğu 
çekince[42] dikkate alınarak getirilmiştir. Nitekim Devlet Konseyi (Conseil 
d’Etat), altı ay sonrasında süre uzatımını haklı kılacak yeni sebeplerin 
olmamasının davacının haklarını ölçüsüzce sınırladığına ve hukuka aykırı 
olduğuna hükmederek dava konusu kararı askıya almıştır[43]. Ayrıca tedbir 
kararı alınmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kararın 
kaldırılması gerekir (L. 228-2).

İkametgahını ve ikametgah değişikliğini bildirme ile belirli bir yerde 
bulunmama yükümlülükleri için azami süre altı ay olup bu tedbirler yine 
azami altı ay için yenilenebilirler. Toplam tedbir süresinin on iki ayı aşmaması 
gerekir (L. 228-4). Anayasa Konseyi de 16.2.2018 tarihli kararında toplam 
sürenin on iki ayı aşamayacağının altını çizmektedir[44].

İç Güvenlik Kanununun sessiz kaldığı bir nokta olağanüstü hal döne-
minde hakkında idari denetim tedbir uygulanan kişilerin durumlarının yeni 
kanunda öngörülen azami süreler karşısındaki durumudur. Düzenleme, 
Devlet Konseyi tarafından yasama organının geçiş hükmü öngörmemesi 
nedeniyle negatif yetkisizliği iddiasıyla Anayasa Konseyi’ne iletilmiştir[45]. 
Ancak Anayasa Konseyi olağanüstü hal ve olağan hal tedbirlerinin farklı 
temellere dayanmaları ve tedbirlerin öngörülmesi için farklı koşulların 
aranması nedeniyle burada bir süreklilik olmadığını ifade ederek anayasaya 
aykırılık iddiasını reddetmiştir[46]. Oysa olağanüstü hal ilanını gerektiren 
sebep ile 30 Ekim 2017 tarihli kanunda idari tedbir kararı alınmasının 
dayanağı olan sebep özdeş olup terörle mücadeledir. Ayrıca 30 Ekim 2017 
tarihli kanunun bir “geçiş” kanunu olduğu ifade edilmektedir. Kanunun 

[42] CC, QPC 2017/624, 16.3.2017, prg. 17. 
[43] CE, ord., 14.1.2019, 426773, legifrance.gouv.fr.
[44] CC, QPC 2017/691, 16.2.2018, prg. 22. Yasada açıkça öngörülen bir hükmün 

tekrarından ibaret olan bu saptamanın bir çekince olarak adlandırılmasının eleştirisi 
için bkz. LE BOT, 2018, op.cit.

[45] CE, ord., 1.12.2017, 415740, AJDA 2017, s. 2831.
[46] CC, QPC 2017/691, 16.2.2018, prg. 22.
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amacı idareyi olağan döneme geçişte terörle mücadeleye yönelik araçlarından 
mahrum bırakmamaktır. Bu anlamda Anayasa Konseyi’nin iki düzenleme-
nin özerkliğine ilişkin değerlendirmesinin geçerliliği, somut olayda dava-
cıya uygulanan idari denetimin ara verilmeksizin 31 Ekim 2017 tarihinde 
yenilenmesi ve olağanüstü hal döneminde alınan tedbirle 30 Ekim 2017 
tarihli kanun uyarınca alınan tedbirin dayanağını aynı olguların oluşturması 
karşısında tartışmaya açıktır[47].

Devlet Konseyi de bu karar sonrasında Anayasa Konseyi’nin değerlendir-
melerine dayanarak bir kişi hakkında olağanüstü hal döneminde öngörülen 
tedbirlerin olağan dönemde öngörülenler bakımından dikkate alınmayaca-
ğına hükmetmemiştir. Buna göre de idare toplamda altı ayı aşan bir tedbir 
süresi geçmekle birlikte yeni kanun döneminde ilk üç ay sonrasında ikinci 
kez idari denetim kararı alındığından bu kararın alınmasını gerektirecek 
yeni bulguların varlığını ortaya koymak durumunda değildir. Yargıcın, 31 
Ekim 2017 tarihinde verilen ve 25 Ocak 2018 tarihinde yenilenen tedbir 
kararlarında bu kararların dayandığı 30 Ekim 2017 tarihli kanunun yürürlü-
ğünden önce gerçekleşen ve olağanüstü hal kanunu uygulanarak 10 Ağustos 
2017 tarihli kararın alınmasına neden olan olayları dayanak olarak kabul 
etmesinin, geriye yürümezlik ilkesine aykırılık oluşturduğu ve dolayısıyla 
hukuk devleti ilkesini zedelediği düşünülebilecektir.

Güvenlik çemberlerine ilişkin olarak ise en fazla bir aylık bir süre öngö-
rülmüş olup sürenin bu kararı almayı gerektiren koşullarla uyumlu ve 
orantılı bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu süre koşulların varlığı halinde 
uzatılabilmekte olup uzatma süresine yönelik olarak herhangi bir düzenleme 
yoktur (L. 226-1). Uygulamada kanunun yürürlüğü ile 9 Aralık 2019 tarihi 
arasında alınan 496 karardan sadece birinin yenilenmiş olduğu görülmekte-
dir[48]. Anayasa Konseyi 29 Mart 2018 tarihli kararında bu tedbirin dolaşım 
özgürlüğü ve özel hayatın korunması hakkı üzerindeki etkileri üzerinde 

[47] PELLE, op.cit. Pelle konuyu ayrıca geriye yürümezlik ilkesi açısından da değerlendirerek 
olayda bu ilkenin ihlal edildiği sonucuna varmaktadır. Zira ilgili hakkında olağanüstü 
hal döneminde alınan idari denetim kararı ile olağan dönemde alınan kararın 
dayanakları özdeştir. Kararın alınmasına dayanak oluşturan olgular ise 30 Ekim 
2017 tarihli kanunun yürürlüğünden önce gerçekleşmiştir. 

[48] Rapport du gouvernement au parlement, Mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
1.11.2018, op.cit. 
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durarak sürenin uzatılmasının ancak riskin devam ettiğinin idare tarafından 
ortaya konulmasıyla mümkün olacağı konusunda çekincesini belirtmiştir[49].

B. Usuli ve Yargısal Güvenceler

İdari tedbir kararlarının alınmasında yasada açıkça belirlenen bazı şekil ve 
usul kurallarına uyulması gerekmektedir (1). En önemli güvence ise Anayasa 
Konseyi kararlarında da sıklıkla dile getirilen yargısal denetimdir (2).

1. Karar Alma Sürecine İlişkin Güvenceler

İç Güvenlik Kanunu uyarınca verilen idari denetim ve gözetim kararlarının 
şekline ilişkin olarak yazılı ve gerekçeli karar alma zorunluluğu mevcuttur. 
İçişleri Bakanı ayrıca karar öncesinde terörle mücadele savcısını ve yetkili 
savcıyı bilgilendirmelidir (L. 228-3). Ancak bu bilgilendirme karar alma 
sürecine ilişkin bir güvence olmayıp ilgili için ceza soruşturması açılıp açıl-
mayacağının belirlenmesine hizmet etmektedir. Hakkında tedbir uygulanan 
kişinin hüküm giymesi halinde ise tedbir kararı kaldırılır[50].

İçişleri bakanı, hakkında tedbir uygulanan kişinin idari denetim kararının 
tebliğinden itibaren en fazla sekiz gün içinde karara ilişkin mülahazasını sun-
masını sağlar (L. 228-6). İlgilinin bu esnada kendisine sunulan dayanaklara 
ve delillere karşı çıkma olanağı mevcuttur[51]. İdari denetimin yenilenmesi 
kararının ise yürürlüğünden en geç beş gün önce kişiye bildirilmesi de bir 
güvence olarak değerlendirilmektedir. Zira ilgilinin kırk sekiz saat içinde 
idari yargıya başvurma olanağı vardır. Başvuru, tedbirin icrasını durdurmakta 
olup yargıcın yetmiş iki saat içerisinde karar vermesi gerekmektedir (L. 228-2 
f. 3). Kararın yürürlüğü öncesinde yargısal denetime imkan tanınması bir 
güvence oluşturmaktadır.

Güvenlik çemberi belirleme kararının da yazılı ve gerekçeli olması gerek-
mektedir (L. 226-1). Vali tarafından alınan karar gecikmeksizin cumhuriyet 
savcısına ve ilgili beldenin belediye başkanına gönderilir. Burada belirli bir 
kişiye özgü bir tedbir alınmadığından karar alma sürecine herhangi bir 
katılım usulü düzenlenmemiştir.

[49] CC, QPC 2017/695, 29.3.2018, prg. 34.
[50] Bu ihtimalde davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına 

hükmedilmektedir. CE, ord, 11.10.2019, 434760, legifrance.gouv.fr.
[51] CAA DOUAI, 9.7.2019, 18DA00520, legifrance.gouv.fr.
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2. Etkili Yargısal Denetim

Anayasa Konseyi, olağanüstü hal döneminde verdiği kararlarla paralel bir 
şekilde[52] terörle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yargısal denetimini 
bir güvence olarak değerlendirmektedir. Kanunun ilk halinde idari denetim 
ve gözetim kapsamında iptal davası açma süresinin genel düzenlemelerde 
öngörülen iki ay yerine bir ayla sınırlandırılmasının ve yargıca karar vermesi 
için iki aylık süre tanınmasının -sürenin uzunluğu nedeniyle- anayasaya 
aykırı olduğuna hükmetmiştir[53]. Ancak Le Bot’nun isabetle belirttiği üzere 
Anayasa Konseyi’nin bu kararı yanlış olmasa da gereksizdir. Zira tedbir 
kararı zaten azami üç ay için verilmekte olup kişilerin dava açmak için iki 
ay beklemeleri pek de olası değildir. Kaldı ki bu kararlarla ilgili olarak daha 
etkili bir yargısal usul olan seri yargılamanın (référé) tercih edildiği ve iptal 
davası yolunun pek kullanılmadığı da bilinmektedir[54].

Anayasa Konseyi ayrıca, idari denetim ve gözetime ilişkin olarak ilgilinin 
başvurabileceği seri yargılama türünü İdari Yargılama Kanunu’nun L. 521-2 
hükmüne atıf yaparakbelirleyen düzenlemeyi sınırlayıcı olduğu gerekçesiyle 
anayasaya aykırı bulmuştur. Zira bu hükümde düzenlenen özgürlüklerin 
korunmasına ilişkin seri yargılamaya (référé-liberté), ancak ağır hak ihlalinin 
olduğu durumlarda ve bu ihlalin açıkça hukuka aykırı olması halinde başvu-
rulabilmektedir. İlgili düzenleme yenileme kararının hukuka uygunluğunun 
ve dayanağının geçerliliğinin değerlendirilmesini mümkün kılmayacağından 
anayasaya aykırıdır[55]. Başka bir ifadeyle başvurunun konusunu kararın ağır 
sonuçları değil kendisi oluşturmalıdır[56].

30 Ekim 2017 tarihli kanunun yürürlüğünden sonra verilen kararlar, 
birkaç istisna dışında seri yargılama usulüne başvurulduğunu göstermekte-
dir[57]. Devlet Konseyi’nin seri yargılama kapsamındaki yerleşik içtihadına 
göre idari denetim ve gözetim, her şeyden önce kişinin dolaşım özgürlüğüne, 

[52] ÜLGEN, s. 18.
[53] CC, QPC 2017/691, 16.2.2018, prg.18. 
[54] LE BOT, 2018, op.cit.
[55] CC, QPC 2017/691, 16.2.2018, prg.19. 
[56] MAYAUD, op.cit.
[57] Güvenlik çemberlerine ilişkin olarak Devlet Konseyi’nin 28.12.2017 tarihinde verdiği 

öncelikli anayasallık sorunu kapsamında Anayasa Konseyi’ne iletme kararı haricinde 
bir karara rastlanmadığından buradaki inceleme idari denetim ve gözetimle sınırlı 
tutulacaktır.
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özel hayatına ve aile yaşantısına ağır ve doğrudan bir müdahale oluşturdu-
ğundan tedbir kararı alınmasında aranan “aciliyet” koşulu karşılanmakta-
dır[58]. İlgilinin başvurusunu idari denetim kararından bir ay sonra yapmış 
olması[59] veya hakkında verilen ilk karara karşı başvuru yapmamış olması[60] 
bu sonucu değiştirecek nitelikte kabul edilmemektedir.

Yargıç öncelikle idari denetim kararının verilme koşullarını somut olayın 
özelliklerine göre inceleyerek işlemin sebep unsurunu değerlendirmektedir[61]. 
Buna göre ilgilinin Afganistan’a savaşçı gönderen bir grupla bağlantısı olması, 
cezaevinde kişiler üzerinde baskı kurarak dini propaganda yapması, iki polis 
memurunu evinde öldüren bir kişiyle aynı araçta bulunması ve adli denetim 
kararlarına aykırı olarak ilgili kişilerle bağlantısını sürdürmesi ve yaptığı 
propagandalar, radikal fikirleri yayma koşulunun oluştuğunu gösterir[62]. 
Cezaevinde radikal İslamcılarla yakınlaşan davacının cezaevinden çıkışı 
sonrasında, hakkındaki idari tedbir kararını ihlal ederek radikal eğilimleri 
bilinen ve bazı üyelerinin IŞİD’e katıldığı bilinen selefi bir camiye gitmesi, 
IŞİD üyesi akıl hocasıyla iletişimde olması terör eylemlerini teşvik eden, 
kolaylaştıran ya da bu eylemlere katılan kişiler veya örgütlerle mutat olarak 
ilişkide olduğunu göstermektedir[63]. Davacının konutunda yapılan aramada 
bilgisayarında ve telefonunda “İslam Devleti” örgütünün propagandasını 
yapan ve aralarında bir kişinin kafasının kesildiği bir sahnenin de yer aldığı 
yüzlerce görsel ve işitsel dosyaya rastlanması, davacının terörü savunan 
fikirlere ilgisini ortaya koymaktadır[64].

İdare yargıcının üzerinde durduğu bir diğer nokta, idarenin ilgilinin 
terörle bağlantısını ortaya koymak için başvurduğu beyaz notların (note 
blanches)[65] değerlendirilmesidir. Yargıç bu belgelerin ispat vasıtası olarak 
kullanılmasını, bunu engelleyecek yasal bir düzenleme ve ilke olmadığından, 

[58] CE, ord. 1.12.2017, 415740, legifrance.gouv.fr. 
[59] CE, ord. 14.9.2018, 423703, legifrance.gouv.fr. 
[60] CE, ord. 14.3.2018, 421791, legifrance.gouv.fr.
[61] CE, ord. 14.3.2018, 418689, AJDA 2018, s. 599.
[62] CE, ord. 14.9.2018, 423703, 
[63] CE, ord. 14.12.2017, 416147.
[64] CE, ord. 4.4.2018, 419084, legifrance.gouv.fr. 
[65] Beyaz notlar idarenin iddialarını desteklemek için kullandığı, ilgilinin davranışlarına 

ilişkin olarak hazırlanan polis veya istihbarat raporu alıntılarından oluşan ve kaynakların 
gösterilmediği kayıtlardır. Üzerlerinde bunları hazırlayan memurları koruma amacıyla 
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içerdikleri olgulara davacı tarafından etkili bir biçimde karşı çıkılmadığı 
sürece kabul etmektedir[66]. Ancak yargılama esnasında belgelerde yer alan 
olguların doğruluğunu detaylı bir biçimde değerlendirmektedir. Bunu yapar-
ken davacının idare tarafından ileri sürülen olgulara inandırıcı bir şekilde 
karşı çıkıp çıkmadığını dikkate almaktadır. Örneğin beyaz notta yer alan 
ve ilgilinin radikal görüşlerini sosyal medya üzerinden yayması, hakkında 
uygulanan denetim kararına rağmen yakın tarihte Müslümanlığa geçen 
bir gençle görüşmeye devam ederek onun üzerinde kötü etkiler yaratması 
yönündeki bilgiler, davacı tarafından itiraza konu edilmediğinden doğru 
kabul edilmiştir[67]. Beyaz notlardaki bilgilerin detaylandırılmaması ve 
temellendirilmemesi ihtimalinde ise bunlarda yer alan olgulara dayanılarak 
idari denetime başvurulması hukuka aykırı olacaktır[68].

Yargıç ayrıca idari denetim kararı kapsamında alınan tedbirlerin kişinin 
somut olarak mesleki özel hayatını ve aile yaşantısını sürdürmesine olanak 
tanıyıp tanımadığını tedbirin içeriği, coğrafi alan ve süre bakımından denet-
lemektedir. Yargı kararlarına konu olaylar incelendiğinde idarenin yasada 
öngörülen süre ve coğrafi alanın belirlenmesine ilişkin sınırlamalara uyduğu 
görülmektedir. Somut olaylar özelinde de yargıç, örneğin izinsiz olarak il 
sınırı dışına çıkması yasaklanan ve Pazar günü ve tatil günleri de dahil olmak 
üzere her sabah saat yedide karakola giderek imza verme yükümlülüğü 
altında bulunan davacının dolaşım özgürlüğünün ve özel hayatın korunması 
hakkının, derslerinin saat dokuzda başlaması ve talebi üzerine kendisine 
il dışına çıkma izni veriliyor olması karşısında ihlal edilmediği sonucuna 
varmıştır[69]. Hakkında aynı zamanda adli denetim kararı olan davacının 
yaşadığı Toulouse şehrinde ve çalıştığı komşu beldede bulunmasına imkan 
tanıyan tedbir kararı da ölçüsüz bulunmamıştır[70].

ne tarih ne de imza bulunur. Bkz. FOEGLE Jean-Philippe; KLAUSSER Nicolas, 
“La zone grise des notes blanches”, Revue Délibérée, 2017/2, no: 2, s. 41. 

[66] CE, ord. 14.12.2017, 416147. 
[67] CAA DOUAI, 9.7.2019, 18DA00520. 
[68] Somut olayda idare davacının hükümlü olduğu sırada sürdürdüğü faaliyetleri ileri 

sürmüşse de bilgilerin diğer bir hükümlüyle yapılan görüşmeden edinilmesi, cezaevi 
yönetiminin herhangi bir raporunun ya da disiplin tedbirinin bulunmaması ve 
tahminlere dayanılması yeterli görülmemiştir. CE, ord. 16.7.2018, 421791, legifrance.
gouv.fr.

[69] CAA DOUAI, 9.7.2019, 18DA00520.
[70] CE, ord. 1.12.2017, 415740.
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Yargılamanın etkililiği konusunda üzerinde durulması gereken son nokta 
yargılamanın süresidir. İncelenen karara göre Devlet Konseyi dosyanın 
kayıt tarihinden itibaren 15-20 gün içerisinde karar vermektedir. İlk derece 
mahkemelerine hangi tarihte başvuru yapıldığı Devlet Konseyi kararlarından 
anlaşılamadığından bu konuda net bir saptama yapmak mümkün değildir. 
Ancak geç açılan davalar haricinde işlemin tebliğ tarihinden itibaren bir-iki 
hafta arasında değişen sürelerde karar verildiği görülmektedir. Kararların 
seriliği, yargıcın esasa ilişkin detaylı değerlendirilmeleriyle birleştiğinde, 
yukarıdaki eleştiriler haricinde idare yargıcının genel olarak etkili bir yar-
gısal denetim yaptığı ve Anayasa Konseyi’nin güvenini boşa çıkarmadığı 
görülmektedir.

SONUÇ

Ülkede yaşanan ağır terör saldırıları ve terörle mücadele, Fransa’da da 
dünyanın birçok yerinde olduğu gibi idarenin yetkilerinin arttıran düzenle-
melerin meşruiyetini sağlayan bir amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ola-
ğanüstü hal döneminde terörle mücadeleye ilişkin genel kanunlarda yapılan 
değişikliklerle bazı istisna hükümleri artık zaman koşulu da olmaksızın olağan 
dönemde uygulanabilir hale gelmişlerdir[71]. Bunların en önemlilerinden 
biri olan 30 Ekim 2017 sayılı kanunla da bazı güvenceler sağlanmakla 
birlikte olağanüstü hal tedbirlerinin olağan döneme aktarıldığını söylemek 
mümkündür.

Bunlardan idari denetim ve gözetim ile güvenlik çemberi oluşturma 
tedbirlerinin idare hukukuyla ceza hukuku arasındaki sınırı saydamlaştığı 
gözlemlenmektedir. Zira bir idari kolluk tedbiri olan idari denetim kararları 
ile bireyin “tehlikeliliğinden” yola çıkılarak adli kontrolle benzerlik gösteren 
kararlar alınabilmektedir. Güvenlik çemberi oluşturulan yerlerde de idari 
arama çerçevesinde geleneksel olarak suç kolluğu kapsamına giren çantaların 
ve taşıtların detaylı aranması ve incelenmesi gibi tedbirlere başvurulabilmek-
tedir. Bunlardan özellikle idari denetim ve gözetime ilişkin olanların idari 
kolluk kapsamında düzenlenmesi, özleri itibarı ile güvenlik tedbirleriyle 
taşıdıkları benzerliğe rağmen bireyleri ceza hukukuna ilişkin korumadan 
yoksun bırakmaktadır. Oysa bu tür tedbirlere yargı tarafından karar verilmesi 

[71] CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, “Histoire de lumières françaises : l’état d’urgence 
ou comment l’exception se fond dans le droit commun sans révision constitutionnelle”, 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2017/2, Vol. 79, s. 210.
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ve süreçte savunma hakkının gözetilmesi gibi temel güvencelerin varlığı 
hukuk devletinin ve insan hakları rejiminin bir gereğidir[72]. Burada ceza 
hukuku alanında güvenlik tedbirlerinin cezadan ayrılarak özerkleşmesinin[73] 
bir adım daha ötesine geçilmektedir.

Bu tedbirler hakkında verilen Anayasa Konseyi kararları ise düzenlemelerin 
özleri itibarı ile anayasaya uygun oldukları ve kamu düzeni ile temel hak 
ve özgürlüklerin korunması arasında ölçülü bir denkleştirmenin sağlandığı 
yönündedir. Anayasa Konseyi’nin ve bazı yazarların değerlendirmelerinde 
açıkça veya örtülü olarak tedbirlerin ister istemez bir “istisna” rejimi olan 
olağanüstü hal ile karşılaştırıldığı görülmektedir. Yani olağanüstü hal bir 
tür referans noktası olarak kabul edilmekte, benzer tedbirlerin eskisinden 
farklı olarak esasa ve usule ilişkin güvencelerle sınırlandırılması, özellikle 
de yargısal denetimin varlığı yeterli görülmektedir.

Uygulamaya bakıldığında 6 Aralık 2019 verilerine göre kanunun yürürlü-
ğünden itibaren toplamda 496 güvenlik çemberi oluşturma kararı alınmıştır. 
Güvenlik çemberi oluşturmaya ilişkin veriler incelendiğinde bu kararların 
süreklilik taşımadığı, bir kaçının mekanlara ilişkin olup çoğunun gerçek-
leşen somut etkinliğe bağlı ve onun süresiyle sınırlı olduğu görülmektedir. 
Tedbir uygulanan coğrafi alana ilişkin veri mevcut olmadığından bu konuda 
ölçülülüğün gözetilip gözetilmediği tespit edilememektedir.

İdari denetim ve gözetim kararlarının ise toplam sayısı 222 olup bunların 
62’si yürürlüktedir. 48 karar kaldırılmış[74], diğerleri ise büyük çoğunlukla 
süreleri tamamlandığından geçersiz hale gelmişlerdir. Bu kararlara karşı açılan 
davaların 68’i reddedilmiş, 5 karar iptal edilmiş veya askıya alınmış olup 
9 derdest dava mevcuttur[75]. Ayrıca idari denetim ve gözetim kararlarının 

[72] DEROSIER Jean-Philippe, “L’état d’urgence : un état de liberté sécuritaire Comprendre 
un état d’urgence respectueux de l’État de droit”, LPA 21 juill 2016, no: 145, s. 6.

[73] DELMAS-MARTY, s. 54.
[74] Kararın kaldırılmasında ağırlıklı sebep ilgilinin hüküm giymesi olup hastaneye 

kaldırılma, sınırdışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilme ve yurtdışına 
çıkma gibi sebeplere de rastlanılmaktadır. Sénat, Rapport d’information n° 220, 19 
décembre 2018, s. 27, http://www.senat.fr/rap/r18-220/r18-2201.pdf

[75] Veriler için bkz. Mesures de police administrative prises dans le cadre des articles 1er 
à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la 
lutte contre le terrorisme (au 6 décembre 2019), op.cit.
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bir kısmı kişinin salıverilmesi sonrasında alınmakta olup aralarında adli 
kontrolle eşzamanlı veya ardışık olarak verilenler mevcuttur[76].

Bu veriler ve yargıcın etkili denetimi birlikte değerlendirildiğinde idarenin 
bu çalışmada incelenen tedbirler bakımından yetkilerini kötüye kullanma-
dığı ve yasal sınırlar içinde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Olağanüstü 
hal döneminde verilen ve birçok örnekte amacından sapan “ev hapsi” kararı 
sayısının 754’ü bulduğu göz önünde bulundurulduğunda, olağanüstü hal 
önlemlerinin en azından uygulamada olağan hale aktarılmadığı sonucuna 
varılabilir. Terörle mücadele amacıyla hareket eden idare, artan yetkilerini 
kullanırken genel olarak yasal düzenlemelerde öngörülen ölçülülük ilkesine 
bağlı kalmakta ve yargının olası sansüründen kaygı duymaktadır[77]. Bu 
olgular, idarenin hukuka uygunluğu ve yargısal denetimi bakımından hukuk 
devletinin gereklerinin yerine getirildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte bir hukuk devletinde yargıca tanınması gereken yetki-
lerin idareye devri ve bu süreçte temel hak ve özgürlüklerle kamu düzeni ve 
güvenlik arasında denge kurma yükünün neredeyse tek başına idare yargı-
cına bırakılmış olması insan hakları açısından güvenceli olmayan bir tablo 
çizmektedir. Buna göre Fransa’da hukuk devletinden bir kopuş olmamakla 
birlikte güvenlikçi devlet anlayışının öne çıktığı sonucuna varılabilecektir.

[76] Rapport du gouvernement au parlement, Mise en oeuvre de la loi n° 2017-1510 
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
1.11.2018, s. 4 op.cit.

[77] Ibid.
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Öz

Temel güvenlik şartlarının yokluğu halinde özgürlüklerden bahsetmek 
anlamsızdır. Ancak güvenlik tedbirlerinin, demokratik değerler ve hukuk 
devletinin temel ilkeleriyle uyumlu olarak hayata geçirilmesi gerekir. Bu da 
kişilerin dokunulmaz bir özgürlük alanlarının bulunması gerektiğini ifade 
eder. Güvenlik endişesi ile özgürlüklerin devlet tarafından aşırı derecede sınır-
landırılması ve bu dokunulmaz alanların daraltılması ise ciddi bir problem 
teşkil eder. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamaların denetimi genel 
olarak Anayasa Mahkemeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Anayasa 
Mahkemelerinin özgürlük-güvenlik ilişkisine yaklaşımları ise toplumsal 
yapı, devlete yönelen iç ve dış tehditler, siyasî iktidarın özgürlüklere bakış 
açısı gibi birçok olgudan etkilenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin özgürlük 
ve güvenlik ilişkisine yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temel Haklar, Militan Demokrasi, İnsan Onuru, 
Özgürlük ve Güvenlik.

Abstract

In the absence of essential conditions of security, it is pointless to refer 
to freedoms. However, security measures need to be implemented in line 
with democratic values and the basic principles of the rule of law. This 
means that, people should have an immune freedom area. The fact that 
freedoms are excessively limited by the state for security concerns and the 
narrowing of these untouchable areas poses a serious threat. Judicial review 
of restrictions on fundamental rights and freedoms is generally carried out 
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by the Constitutional Courts. The approaches of the Constitutional Courts 
to the relationship between freedom and security are influenced by many 
facts such as social structure, internal and external threats to the state, and 
the perspective of political power towards freedoms. In this context, the 
study aimed to examine the approaches of the German Federal Constituti-
onal Court and the Supreme Court of the United States to the relationship 
between freedom and security.

Keywords: Fundamental Rights, Militant Democracy, Human Dignity, 
Freedom and Security.

GİRİŞ

Kişilerin sınırları belli edilmiş bir alan dahilinde, tercihleri doğrultusunda 
karar verebilme ve eylemde bulunabilmelerini ifade eden özgürlük kavramı, 
en temel insanî değer olan insan onurunun bir yansımasıdır. Özgürlüklere 
yönelik tehditler, esas itibariyle devletten gelmektedir. Güvenlik endişesi ile 
hareket eden devlet, sistem için tehdit olarak gördüğü hallerde, bazı özgür-
lükleri sınırlandırma yoluna gidebilmektedir.[1] Bunun yanında güvenlik 
olgusunun, özgürlüklerin gerçekleştirilmesi için araçsal nitelikte olduğu ve 
güvenlik ile özgürlük kavramlarının birbirini tamamladığı kabul edilmek-
tedir. Gerçekten, bireylerin özgürce hareket edebilmeleri ve temel haklarını 
kullanabilmeleri için güvenliğe –yaşadıkları ortamın güvenli olmasına- ihti-
yaçları vardır. Dolayısıyla birbirinin ön şartı niteliğindeki bu olgulardan, 
birinin yokluğu diğerinin de ortadan kalkmasına neden olabilir. Bu bağlamda, 
“güvenliğin temel şartlarının yokluğu halinde kişinin özgürlüklerinden bah-
setmenin anlamsız olduğu” savunulmuştur.[2] Ancak özgürlük ve güvenlik 
arasındaki bu karşılıklılık ilişkisinin, bu iki kavramın birbirini tehdit etmesi 
durumunu da beraberinde getirdiği görülmektedir.[3]

[1] KUNIG, Philip, “Özgürlük ve Güvenlik”, Anayasa Yargısı, Sayı 34, (2017), s. 18; 
ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Devlet, Siyasal Kitabevi, 11. Baskı, Ankara, (2014), 
s. 247. 

[2] ERDOĞAN, Mustafa, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 
23.

[3] THIEL, “Germany”, The Militant Democracy Principle in Modern Democracies, 
(ed. Markus THIEL), Ashgate, (2009), s. 137; KUNIG, (2017), s. 17.
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Özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişkide dengenin sağlanmasında devlet 
organlarının iş bölümü ilişkisi içinde olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda 
yargı organlarının ve özellikle anayasa mahkemelerinin takındığı tutum 
önem kazanmaktadır. Bu nedenle çalışmada, güvenlik endişesi nedeniyle 
kişi özgürlüklerine getirilen sınırlamalar hususunda, anayasal denetim 
yetkisine sahip yüksek mahkemelerin yaklaşımlarının incelenmesi amaç-
lanmıştır. Ancak yüksek mahkemelerin özgürlük-güvenlik ilişkisine dair 
yaklaşımları, toplumsal yapı, ilgili devlete yönelen iç ve dış tehditler, siyasî 
iktidarın güvenlik endişesi ve özgürlüklere bakış açısı gibi birçok olgudan 
etkilenmektedir. Dolayısıyla liberal olarak nitelendirilen demokrasilerde 
dahi, devlet güvenliği endişesi, özgürlükleri etkilemekte ve sistemin gerçek-
ten liberal olup olmadığına ilişkin soruları da beraberinde getirmektedir. 
Bu amaçla öncelikle anayasal ve militan demokrasi kavramları incelenmiş; 
ardından modern demokrasilerde devletlerin güvenlik endişesi ile özgürlük-
lere getirdikleri sınırlamalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise 
özgürlük-güvenlik ilişkisinde anayasa yargısının yaklaşımı incelenmiştir. Bu 
kısımda, anayasa yargısına ilişkin değerlendirmeler Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin kararları ile sınırlandı-
rılmıştır. Nitekim, Almanya örneği, anayasal düzenlemeleri ve geçmişten 
itibaren getirdiği özellikleriyle militan demokrasi kavramının doğduğu 
hukuk sistemi olması nedeniyle önemli bir örnektir. Çalışmada ele alınan 
bir diğer örnek ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ise liberal olarak kabul 
edilmesine rağmen; yaşanan terör olayları sonucunda militan demokrasi 
eğiliminde birtakım düzenlemeler yapılmış olması nedeniyle ikinci kuşak 
militan demokrasi olarak da nitelendirilmektedir.[4] Bu bağlamda, ABD ve 
Almanya’da militan demokrasi anlayışı kapsamında değerlendirilen anayasal 
ve yasal düzenlemeler ile Alman Federal Anayasa Mahkemesi ve Amerikan 
Yüksek Mahkemesi’nin kararları incelenmiştir.

1. ANAYASAL VE MİLİTAN DEMOKRASİ ANLAYIŞLARI

Hukukla sınırlandırılmış devlet anlayışına dayanan hukuk devleti düşün-
cesine göre, devletin başlıca amacı, bireyin ve toplumun devlete karşı korun-
masıdır. Bu anlayış, bireye sağladığı özgürlüklerin yanında, devletin de 

[4] KONTACI, Ersoy, Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü, Savaş 
Yayınevi, Ankara, (2016), s. 20 vd.
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devamlılığının sağlanmasını hedeflemektedir.[5] Liberal anlayışa göre devlet, 
özgür ve demokratik düzenin devamlılığının sağlanması ve koruculuğunu 
üstlenmiştir. Modern devlet fikrinin dayandırıldığı Hobbes’a göre devletin 
tek amacı, yurttaşların güvenliğini sağlamaktır. Bu düşünce bağlamında, 
egemene itaat yükümlülüğünün sınırı, güvenliktir.[6] Bu kapsamda, özgür-
lüklerin korunması amacıyla, devletin ve dolayısıyla iktidarın sınırlandırıl-
ması gerekir. Aksi halde iktidar gücünü elinde bulunduran, özgürlükleri 
aşırı derecede sınırlandırma eğilimine girebilir. Bu düşünce, iktidarın çeşitli 
araçlarla sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuş ve seçim, referandum, ana-
yasa yargısı, sivil toplum gibi birtakım hukuki ve toplumsal araçlar yoluyla 
iktidarların sınırlandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmanın bu 
kısmında anayasal ve militan demokrasi kavramları üzerinde durularak, 
özgürlüklerin sınırlandırılması bağlamında bu iki yaklaşıma değinilecektir.

A. ANAYASAL DEMOKRASİ

Demokratik bir yönetimin temelinde bulunan kavramlar özgürlük ve 
eşitliktir. Bu bakımdan, demokrasi, “kişiler için mümkün olan en fazla 
özgürlük ve eşitliği birleştiren yönetim şekli” olarak tanımlanmaktadır.[7]

Demokrasi, toplumdaki farklı grupların temsilini sağlar ve bunların 
siyasî karar alma sürecine katılmalarına olanak verir. Bu nedenle demokrasi 
düşüncesinin özünde ifade ve örgütlenme gibi kişi ve gruplara serbestçe 
ifade olanağı tanıyan özgürlüklerin ve diğer siyasî hakların bulunduğunu 
savunmak mümkündür.[8]

[5] AKAN, Özgür, “Hukuk Devletinde Bireyin Özgürlüğü ve Devletin Güvenliği 
Çatışması”, Hukuk Gündemi, Haziran (2011), s. 24.

[6] GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, Gözden Geçirilmiş 
17. Baskı, İstanbul, (2017), s. 161; Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, 
İletişim Yayınları, (Ed. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI), İstanbul, (2018), s. 450; 
AKAN, (2011), s. 25-26.

[7] LIPSON, Leslie, “Demokrasinin Felsefesi”, (Çev. M. Erdoğan), Sosyal ve Siyasal Teori: 
Seçme Yazılar, (Der. A. Yayla), Ankara, Siyasal Kitabevi, (1993), s. 17; ERDOĞAN, 
Anayasal Devlet, (2014), s. 246 vd.; TÖGEL, Akif, “Anayasal ve Militan Demokrasi 
Algısı Üzerine”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, 
Sayı: 3, s. 113.  

[8] ERDOĞAN, Anayasal Devlet, (2014), s. 247. 
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Anayasal demokrasi ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyaset ve anayasa 
tartışmalarında başvurulan bir kavram olmuştur.[9] Bu kavram, “anayasal dev-
let” ve “demokratik devletin” bir sentezi olarak nitelendirilebilir.[10] Nitekim 
anayasacılık anlayışı, demokratik devleti görünür kılmaktadır. Demokrasinin 
devamı, anayasal devlet kurumlarının inşasını ve işlevini yerine getirmesini 
gerektirir. Anayasacılık anlayışı ise demokratik devletin, siyasî özgürlükleri 
koruma altına almak amacıyla, anayasa ile sınırlandırılmasına dayanır.

Bu bağlamda, anayasal demokrasi, insan haklarının anayasalarda tanına-
rak etkin şekilde korunmasına dayanır. Bunun sağlanması için ise hukukun 
üstünlüğü ilkesinin uygulanması ve iktidarın çeşitli dengeleme ve denetim 
mekanizmalarıyla sınırlandırılması gerekir.[11] Demokratik ve özgürlükle-
rin korunduğu bir sistemden bahsedilebilmesi için hak ve özgürlüklerin 
anayasalarla tanınarak güvence altına alınması önemlidir. Bununla birlikte 
demokrasi kavramı ve anayasacılık, nitelikleri gereği çatışma halindedir. 
Nitekim demokratik sistemlerde de iktidarlar, sahip oldukları meşru temelin 
de etkisiyle anayasal sınırları aşma eğilimine girebilir. Demokrasiler klasik-
liberal koruyucu devlet anlayışının sınırlarını aşarak, özgürlükler aleyhine 
genişleyen bir tutum sergileyebilirler. Bu halde, özünde özgürlükler lehine 
sınırlı iktidarın sağlanması yer alan anayasacılık düşüncesi ile iktidarın 
meşruiyeti arasında bir gerilimin doğması adeta kaçınılmazdır.[12]

B. MİLİTAN DEMOKRASİ

İlk olarak Karl Loewenstein tarafından kullanılan militan demokrasi[13] 
kavramı, “liberal demokrasilerin komünist, faşist ve nasyonal sosyalist 
akımların yıkıcı etkilerine karşı direnmek ve kendini koruyabilmek için 

[9] RIJPKEMA, Bastiaan, Extremism and Democracy, Militant Democracy, The Limits 
of Democratic Tolerance, Routledge, (2018), s. 4.

[10] TÖGEL, (2017), s. 115.
[11] GÜVEYİ, Ümit, “Anayasa Yargısı ve Demokrasi İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: XVI, 2012, Sayı: 3, (2012), s. 143; ERDOĞAN, Mustafa, 
Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi, Kesit Yayınları, İstanbul, (2013), 
s. 89; TÖGEL, (2017), s. 115; ERDOĞAN, Anayasal Devlet, (2014), s. 287 vd. 

[12] ERDOĞAN, Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi, (2013), s. 93-94.
[13] LOEWENSTEIN, Karl, “Militant Democracy and Fundamental Rights I-II”, The 

American Political Science Review, C. XXXI, No: 3-4, (1937), s. 365.
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girdiği mücadeleci -militan- tavrı” ifade etmektedir.[14] Loewenstein’e göre, 
demokrasinin temel ilkeleri olan çoğulculuk ve farklı görüşlere karşı hoş-
görü, aynı zamanda demokratik düzeni yıkmak için kötüye kullanılmaya 
açıktır. Bu nedenle “demokrasi, düşmanlarına karşı kendisini korumak için 
militan olmak zorundadır.”[15] Bu bağlamda militan demokrasi anlayışı, 
“demokrasinin, yıkıcı akımlara karşı kendisini koruma refleksini bünyesinde 
taşıması gerektiği” düşüncesine dayanır ve “liberal demokrasinin, özgürlükçü 
demokratik düzeni açıkça tehdit eden ve ortadan kaldırmayı amaçlayan 
totaliter akımlar karşısında, demokratik değerleri korumak amacıyla bu 
akımları savunan birey ve grupların ifade ve toplanma özgürlüklerini kısıt-
layarak, bunlara karşı hukukî, siyasî ve toplumsal alandaki tutumunu ifade 
eden bir yorumu”[16] olarak da tanımlanabilir. Militan demokrasi anlayışı, 
klasik anlamıyla, devlet güvenliğine yönelen iç ve dış tehditlere karşı siyasî 
özgürlüklerin kısıtlanmasını ifade eder.[17]

Bu bağlamda militan demokrasi, İkinci Dünya Savaşı öncesi dönem-
den itibaren demokratik düzenlere karşı artış gösteren iç ve dış tehditlere 
anayasal düzeyde verilen bir cevap olarak nitelendirilebilir. Bu düşünce, 
liberal demokrasilerde mutlak olması gerektiği savunulan -bilhassa ifade 
ve örgütlenme- özgürlüklerin demokratik düzenin devamının sağlanması 
amacıyla sınırlandırılması anlayışına dayanır. Bu bağlamda militan demok-
rasi düşüncesi, aslî olarak liberal demokrasinin hâkim olduğu toplumlarda 
ortaya çıkmıştır. Nitekim bu hukuk sistemlerinde, özellikle ifade ve toplanma 
özgürlüğü, liberal demokratik düzenin devamı olarak görülmekte ve mutlak 
kabul edilmekteydi. Ancak bu özgürlüklerin demokrasinin sağlanması için 
bir amaç olmak yerine, demokratik düzenin ve bu düzenin dayandığı temel 
ilkelerin ortadan kaldırılması için bir araç haline gelmesi militan demokrasi 
anlayışını doğurmuştur. Bu nedenle militan demokrasi anlayışının etkileri 

[14] THIEL, “Germany”, (2009), s. 109-110; TUSHNET, Mark, “United States of 
America”, The Militant Democracy Principle in Modern Democracies, (ed. Markus 
THIEL), Ashgate, (2009), s. 357; KIRSHNER, Alexander S., Militan Demokrasi, 
(Çev. Ferit Burak Aydar), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (2014), s. 2 vd.

[15] THIEL, “Germany”, (2009), s. 110; RIJPKEMA, (2018), s. 4.
[16] HAKYEMEZ, Yusuf Şevki, “İkibinli Yıllarda Militan Demokrasinin Güncelliği: 

Federal Almanya, Avusturya ve Türkiye Örnekleri”, Liberal Düşünce, (2001), s. 75.
[17] THIEL, “Germany”, (2009), s. 115.
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özellikle ifade özgürlüğü ve bununla bağlantılı diğer özgürlükler üzerinde 
görülmektedir.[18]

Militan demokrasi anlayışına yöneltilen bazı eleştiriler bulunmaktadır;[19] 
Öncelikle, en önemli sorun, hangi düşünce veya siyasî akımların, özgür 
demokratik düzen için tehdit oluşturduğunun belirlenmesidir. Siyasî iktidar, 
muhalif olan ve karşısında yer alan herhangi bir akımı demokratik düzen 
için bir tehdit olarak nitelendirebilir ve bu görüşleri benimseyen kişi ve 
grupların özgürlüklerini kısıtlama yoluna gidebilir.

İkinci sorun; hangi özgürlüklerin kısıtlanacağının belirlenmesi hususun-
dadır. Yaşam hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlükleri, seyahat özgürlüğü gibi 
birçok hak bu noktada sınırlamaya konu olabilir. Düşüncenin açıklanmasına 
ilişkin özgürlükler bakımından ise iki ana görüş bulunmaktadır. Bir görüş 
soyut düşünce açıklamalarının dahi sınırlandırılması gerektiğini savunurken, 
bir diğer görüş yalnızca demokratik düzeni tehdit eden örgütlenmelerin 
sınırlandırılması gerektiğini savunur. Bu bağlamda örgütlenme özgürlüğünün 
sınırlandırılması hususunda –ve özellikle siyasî partilere ilişkin sınırlama-
larda- başvurulan ölçütler ve alınan önlemler ciddi bir öneme sahiptir. Bir 
siyasî partinin faaliyetlerine son verilmesi için demokratik düzen karşısında 
ciddi bir tehdit oluşturması ve şiddet eylemlerinin odağı haline gelmesi gibi 
birtakım özel şartlar aranması, hakkın özüne dokunan ve sistemi otoriter 
düzene çekecek düzenlemelerden kaçınılması gerekmektedir.

Bir diğer sorun ise, liberal demokratik düzeni korumayı amaçlayan ana-
yasal düzenlemelerin, anayasanın değiştirilmesini ve bu bakımdan anayasal 
gelişim ve değişimi imkânsız kılmasıdır. Gerçekten, demokratik düzeni 
korumak amacıyla anayasal değişimin aşırı derecede zorlaştırıldığı hukuk 
sistemlerinde, anayasal sorunlarla ilgili hukukî tartışma zemini ortadan 
kalkmaktadır. Bu durum ise bazı grupları şiddete yönlendirmekte ve top-
lumsal çatışmalara neden olabilmektedir. Bir anayasal sistemde, demokrasiyi 
koruma araçları doğru konumlandırılmadıklarında, bu düzenleme ve hukukî 
araçların sistemi korumak yerine çatışmaları artıran bir niteliğe bürünmesi 
mümkündür.

Liberal demokratik düzenin korunması amacıyla başvurulan bu hukukî 
araçlar, özellikle çoğunlukçu anlayışa sahip iktidarların elinde sistemin 

[18] HAKYEMEZ, (2001), s. 74-76.
[19] Ayrıntılı açıklama için Bkz. HAKYEMEZ, (2001), s. 75 vd.
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otoriterleşmesine hizmet edebilmektedir. Bu bağlamda, özgürlüklerin korun-
ması bakımından birtakım denge ve denetleme mekanizmaları öngörülmesi 
gerekmektedir. Bu noktada, yasaların anayasaya ve tabiî olarak temel hak 
ve özgürlüklere uygunluğunun denetlenmesi gerekir. Anayasaya uygunluk 
denetimini gerçekleştiren ve birçok hukuk sisteminde de siyasî örgütlenme 
özgürlüğünü siyasî partilerin faaliyetleri bakımından denetlenme yetkisini 
elinde bulunduran Yüksek Mahkemeler, demokratik sistemde önemli bir 
yere sahiptir. Bu kurumlar, devletin, demokratik düzeni korumak amacıyla 
gerçekleştirdiği eylem ve işlemlerin anayasaya uygunluğunu denetlemekte 
ve özellikle siyasî örgütlenme özgürlüğünün, özgür demokratik sistemin 
ilke ve gereklerine uygun şekilde kullanılması amacıyla, siyasî partilerin 
denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin talepleri incelemektedir. Bu nedenle 
bir hukuk sisteminde, devletin militan anlayışla gerçekleştirdiği düzenleme-
lerin, anayasa ve temel hak ve özgürlüklerle uyumunun belirlenmesinde ve 
güvenlik-özgürlük ilişkisinin değerlendirilmesinde bu yüksek mahkemelerin 
kararları önem kazanmaktadır.[20]

2. MODERN DEMOKRASİLERDE MİLİTAN EĞİLİMLER

A. GÜVENLİK ENDİŞESİ

Terörizmle birlikte artış gösteren devletin güvenliğini sağlama endişesi, 
devletlerin özgürlükleri sınırlandırma eğilimine girmelerine neden olmak-
tadır. Bu düşüncenin arkasında, devletin güvenliğine yönelik tehditlerden, 
ancak kişi ve toplulukların özgürlüklerinin sınırlanmasıyla kaçınılabileceği 
anlayışı bulunmaktadır. Güvenlik endişesi ile yapılan düzenlemelerin yanında 
devletler, şiddet ve terörün önüne geçilmesi bahanesi ile birey ve toplumun 
özgürlüklerini aşırı derece sınırlandırma ve hatta ortadan kaldırma eğilimine 
de girebilirler. Dolayısıyla, şiddet ve terör korkusuyla getirilen bu önleyici 

[20] Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla birey özgürlüklerini feda etme eğilimine 
girdiği durumlarda, anayasa mahkemeleri, hak koruyucu işlevleri göz önüne 
alındığında bireyin özgürlüklerini koruyucu bir görünüm kazanabilirler. Ancak 
anayasa mahkemesinin görev ve yetkilerinin sınırı, anayasa ve yasa koyucunun bu 
kurum için öngördükleri ile sınırlıdır. Anayasa mahkemeleri birey özgürlüklerini 
koruma amacıyla bu sınırlarının ötesine geçebilirler. Ancak bu durum da yanında 
anayasa mahkemelerinin yargısal aktivizmi tartışmasını getirmektedir ki, bu tartışma 
bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.
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düzenlemeler, terörizm ve şiddete karşı güvenliği artırmakla birlikte, birey ve 
toplumun “devlete” karşı duyduğu güvenin azalmasına neden olmaktadır.[21]

Günümüz demokrasilerinde, uluslararası alanda artan terör sebep gös-
terilerek devlet güvenliği lehine ve fakat özgürlükler aleyhine gerçekleşen 
uygulamalar gözlemlenmektedir. Nitekim, modern devlet düzeninde özgür-
lüklere karşı olan tehditler aslî olarak devletten gelmektedir. Devlet dışındaki 
aktörlerden kaynaklanan tehditler ise bireyin özgürlük ve güvenliğini olumsuz 
etkilemesinin yanında, devletin özgürlüklere yönelik getirdiği sınırlamaların 
şiddetini artıran bir etki göstermektedir.[22]

İnsan hakları öncelikle devlete karşı bir güvence sistemi oluşturur. Dev-
letin özgürlükleri sınırlandırabilmek için başvurabileceği en makul yol ise 
güvenlik endişesini sebep göstererek yapacağı düzenlemelerdir. Bir top-
lumda güvenlik amacıyla devamlı olarak özgürlükler sınırlandırılarak, birey 
ve toplumun baskı altında tutulması, toplumda sürekli bir güvensizlik 
endişesi yaratılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle devlet güvenliğinin 
sağlanması amacıyla özgürlüklerin feda edilmemesi, özgürlüklere getirilen 
sınırlamaların istisnai olduğu ilkesinin yasama ve yargı organları tarafından 
benimsenmesi gerekir. Böylelikle özgürlükler ve güvenlik arasındaki ilişki 
makul bir dengede tutulabilecektir.

B. ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Özgürlükler ile toplumun ve devletin güvenliğinin sağlanması birbi-
rini etkileyen makul bir denge üzerine kurulu olmalıdır.[23] Bu iki kavram 
arasındaki dengenin, güvenlik lehine bozulması durumunda özgürlükler 
tehditlere daha açık hale gelmektedir. Buna karşılık, devletin güvenliği 
sağlayamadığı durumlarda yaşanan özgürlük ihlâllerini de göz ardı etmemek 
gerekir. Bu sebeple başta yaşam hakkı olmak üzere pek çok hak ve özgürlük 

[21] ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, (2013), 
s. 24. 

[22] Devlet dışı aktörlerin temel hak ihlallerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. DÖNMEZKUŞ, 
Dilara, Temel Hakların Yatay Etkisi ve İfade Özgürlüğü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara, (2019).

[23] BIELEFELDT, H. “Demokratik Hukuk Devletinde Özgürlük ve Güvenlik”, Çev. 
Metin, Y., Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, Adres Yayınları, Ankara, 
(2008), s. 272; Akt. ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve 
Güvenlik”, (2013), s. 25.
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ihlâl edilebilmektedir.[24] Bu bağlamda özgürlük ve güvenlik ilişkisi hakkında 
farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Bir görüşe göre demokratik toplum; özgürlük ile güvenlik arasındaki 
doğru “denge”yi tutturmayı amaçlayan toplumdur. Devletler ise, güvenliği 
sağlamak isteğiyle kişilerin özgürlüklerini sürekli olarak sınırlamaya ihtiyaç 
duyarlar. Bu görüşe göre, “güvenlik uğruna belli bir miktar özgürlükten vaz-
geçilme zorunluluğu kabul edilmelidir.”[25] Ancak bu düşünce belli açılardan 
sorunludur: Öncelikle böyle bir düşünce, özgürlükçü değil, güvenlikçi bir 
bakış açısını temel aldığından, özgürlük ve güvenlik arasındaki amaç-araç 
ilişkisini tersine çevirmektedir. İkincisi ise, kişilerin özgürlüklerindeki azalma 
her bir kişi açısından aynı derecede güvenlik sağlayamamaktadır. Nitekim 
bir özgürlüğün sınırlandırılması, herkes için eşit ve aynı derecede de olma-
yacaktır. Bu hususta aslında, çoğunluğun çıkarları için azınlığın özgürlükle-
rinin sınırlandırılması söz konusudur ki, burada güvenlik ihtiyacından çok 
azınlığın baskı altına alınması gibi bir düşüncenin bulunduğunu savunmak 
yanlış değildir. Son olarak, farklı grupların çıkarlarının korunması bakımın-
dan karşılaşılacak denge sorununu göz ardı etmemek gerekir. Bu noktada, 
özgürlükleri güvence altına alınan grubun hangisi olacağı, mevcut iktidarın 
hangi grubu korumak istediğine göre değişkenlik gösterebilmektedir.[26]

Diğer bir görüşe göre, özgürlük ve güvenlik olguları arasında bir denge 
kurulması ancak bu iki olgunun eşit olduğunun kabul edilmesiyle müm-
kündür. Bununla birlikte bu düşünce, özgürlük ve güvenliğin eşit değerde 
kavramlar olmadığını kabul etmektedir. Aksine, güvenlik olgusu, özgürlük-
lerin gerçekleştirilmesi için bir araçtır. Bu nedenle güvenlik lehine özgürlük-
lerin sınırlandırılması, özgürlük karinesi esas alınarak, ölçülülük ilkesinin 
gereklerine göre gerçekleştirilmelidir.[27] Dolayısıyla güvenliğin sağlanması 
için izlenen yol, özgürlükçü bir bakış açısına dayanmalı ve özgürlükler aşırı 

[24] YILMAZ, Eren Alper; ÖZİÇ, Hatice; AKBULUT, Ahmet, “Güvenlik Özgürlük 
Dengesi Bağlamında Türkiye’deki İç Güvenlik Paketi Tartışmaları”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı, Aralık (2006), s. 137. 

[25] NEOCLEOUS, M. “Security, Liberty and the Myth of Balance: Towards a Critique 
of Security Politics”, Comparative Political Theory, Sayı: 6, (2007), 131-132.

[26] ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, (2013), 
s. 25-26. 

[27] ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, (2013), 
s. 28. 
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şekilde sınırlandırılmamalıdır. Nitekim özgürlüklerin sınırlandırılmasının 
her zaman arzu edildiği gibi güvenliğin artırılması ile sonuçlanmayacağı 
açıktır. İki olgu arasındaki ilişkinin bir “denge”ye dayandırılması, özgürlük 
ve güvenliği artırmak yerine; otoriter uygulamaların yaygınlaşması sonucunu 
doğurabilir.[28]

Bu görüşler kapsamında, özgürlüklerin sağlanması ve korunmasında 
güvenlik olgusunun “araçsal” niteliğinin öne çıkarılması gerekmektedir. 
Aksi halde, özgürlük ve güvenlik dengesinin sağlanması amacı, özgürlük-
lerin güvenlik uğruna feda edilmesi gibi bir sonuç doğuracaktır. Ayrıca, 
çoğulcu bir bakış açısıyla hareket edilerek çoğunluk karşısında azınlığın 
özgürlüklerinin korunması sağlanmalıdır. Güvenliğin sağlanması amacıyla 
özgürlüklerin hangi dereceye kadar sınırlandırılabileceği hususu ve çoğulcu 
bir yaklaşımın sergilenmesi gereği, yapılan bu sınırlandırıcı düzenlemelerin 
ve uygulamaların yargısal denetimini gerektirmektedir.

3. ÖZGÜRLÜK GÜVENLİK İLİŞKİSİNE ANAYASA YARGISININ 
YAKLAŞIMI

Günümüzde devletin iç ve dış tehditler nedeniyle artan güvenlik ihtiyacı, 
liberal düzenlemelerin yerini özgürlükleri sınırlandırıcı birtakım düzenle-
melere bırakmasına neden olmuştur.

Örneğin ABD’de 11 Eylül saldırıları sonrasında devletin korunması ve 
güvenlik endişesi, özgürlüklerin ciddi şekilde sınırlandırıldığı birtakım 
düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda özgürlük-güven-
lik dengesini ciddi şekilde ortadan kaldıran ve özgürlükleri sınırlandıran 
işlemler yapılması için kolluk ve istihbarat güçlerini olağanüstü yetkilerle 
donatan birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 11 Eylül ve sonrasındaki 
dönemlerde hızla artış gösteren uluslararası terör tehdidi ve çeşitlilik gösteren 
terör örgütleri, birçok Avrupa ülkesinde de benzer düzenlemeler yapılmasına 
yol açmıştır. Örneğin Almanya’da eski anti-terör mevzuatı revize edilerek, 
sivil özgürlüklere birçok ciddi sınırlama getiren, yeni bir “güvenlik paketi” 
kabul edilmiştir. Bu düzenlemelerle polisin ve istihbarat birimlerinin yet-
kileri önemli ölçüde arttırılmış, yabancı dernekler için daha sıkı denetim 

[28] TURHAN, Faruk, AKSU, Muharrem, “11 Eylül Sonrası ABD’de Özgürlük ve 
Güvenlik Dengesi Açısından Terörü Önleme Amaçlı Tedbirler / Özellikle Patriot 
Kanunu ile Getirilen Kısıtlamalar *”, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, 
(2011), s. 58 vd.
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öngörülmüş ve yabancıların sınır dışı edilmeleri kolaylaştırılmıştır. Bu arada, 
örgütlü suçlarla mücadele amacıyla geniş kapsamlı dinlemelere izin veren 
düzenlemeler yapılmıştır.[29]

Anayasal demokrasi düşüncesi demokratik hukuk devleti anlayışına daya-
nır. Hukuk devleti yoluyla anayasal demokrasinin sağlanması ise anayasa 
mahkemelerinin önemini pekiştirmektedir. Nitekim anayasa yargısının 
varlık nedeni, özgürlüklerin güvence altına alınması ve hukuk devletinin 
gereklerinin sağlanması olarak belirtilmektedir.[30]

Günümüzde demokrasilerin büyük bir bölümünde anayasa yargısının 
bulunması tesadüf değildir. Anayasa yargısı, anayasacılık anlayışının bir gereği 
olarak görülmekte, demokrasinin yerleşmesinde kurucu bir unsur olarak 
kabul edilmektedir. Bu kurumlar, devletin diğer organlarının düzenleme, 
eylem ve işlemleriyle özgürlükleri kısıtlamaları durumunda denetleme ve 
dengeleme mekanizması görevi görmektedir. Özgürlük ve güvenlik arasın-
daki ilişkinin makul bir dengede tutulmasında da anayasa mahkemelerinin 
önemli rolü bulunmaktadır. Ancak mahkemelerin bu rolü, bulunduğu hukuk 
sisteminin ve toplumun özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bunun 
yanında, anayasacılık ve demokrasi arasındaki gerilim en çok anayasa yargısı 
alanında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kararlarının mahiyeti gereği siyasallaşma 
tehlikesi altındaki anayasa yargısında, kararlar her zaman devletin hukukla 
sınırlandırılması anlayışına hizmet etmeyebilir.[31]

A. ALMAN HUKUKUNDA MİLİTAN DEMOKRASİ ANLA-
YIŞINA DAYANAN DÜZENLEMELER VE FEDERAL ANA-
YASA MAHKEMESİ’NİN ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İLİŞKİSİNE 
YAKLAŞIMI

Alman anayasal sistemi, geçmişten beri, liberal ve militan bir demokrasi 
olarak tanımlanmakta ve demokrasinin bu niteliği, Temel Kanun’da düzen-
lenen insan onuru ilkesine bağlanmaktadır. Nitekim Temel Kanun, Nazi 

[29] TURHAN, AKSU, (2011), s. 62-65, 76-77; ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik 
Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, (2013), s. 22.

[30] ÇAĞLAR, Bakır, “Hukuka Dayanan Demokrasi ya da Anayasal Demokrasi”, Anayasa 
Yargısı 10, Anayasa Mahkemesi Yayınları, (1993), s. 238-239; KABOĞLU, İbrahim 
Ö., Anayasa Yargısı Avrupa Modeli ve Türkiye, İmge Kitabevi, 4. Baskı, (2007), s. 
243; TÖGEL, (2017), s. 116.

[31] ERDOĞAN, Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi, (2013), s. 108.
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döneminden kalan tecrübelerin de etkisiyle, demokrasinin askıya alınmasının 
engellenmesi ve korunması amacıyla özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 
olarak getirilmiş bir dizi hüküm içermektedir.[32] Demokrasiyi korumak 
pahasına özgürlükleri dahi feda edebilecek nitelikteki bu düzenlemeler 
nedeniyle, anayasal sistem, militan demokrasi anlayışının benimsendiği 
şeklinde değerlendirilmektedir.[33]

İnsan onuru, açık şekilde militan demokrasi eğilimlerine sahip Alman 
hukuk uygulamasında dahi bu eğilimin ölçülü hale getirilmesini sağlamakta 
ve bu noktada demokrasinin tehditlere karşı korunması amacıyla özgürlük-
lerin kısıtlanması bakımından güçlü bir sınır çizmektedir.[34] Nitekim, Temel 
Kanun’un 18. maddesi kapsamında sayılan özgürlükleri, demokrasi karşıtı 
eylemlerini desteklemek amacıyla kullanan kişiler, bu temel haklarından, 
yaşam boyu değil, ancak Federal Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen 
süre boyunca mahrum bırakılmaktadır. Temel hakların kaybettirilmesine 
ilişkin bu sınırlama getirilirken insan onuru ilkesine verilen değer dikkate 
alınmıştır.

1. Alman Temel Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler

Alman Temel Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan temel hakların kay-
bettirilmesine ilişkin hüküm, demokrasinin kendisini iç düşmanlarına karşı 
savunmasına temel oluşturan bir anayasal düzenleme olarak kabul edilmek-
tedir. Söz konusu düzenlemeye göre “Düşünceleri açıklama özgürlüğünü, 
özellikle basın özgürlüğünü, eğitim özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü, 
birleşme özgürlüğünü, mektup, posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğini, 
mülkiyet hakkını veya sığınma hakkını, özgür demokratik temel düzene 
karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin, işbu temel hakları 
kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa 

[32] KOMMERS, Donald P. ve MILLER, Russel A., The Constitutional Jurisprudence of 
the Federal Republic of Germany, Duke University Press, Third Edition, (2012), s. 57; 
THIEL, “Germany”, (2009), s. 109. Otoriter rejim deneyimi geçirmiş toplumlarda 
militan demokrasi eğilimine daha sıklıkla karşılaşıldığına ilişkin ayrıntılı değerlendirme 
için Bkz. BACKES, Uwe, “Limits of Political Freedom in Democratic Constitutional 
States: a Comparative Study on Germany, France and the USA’, Totalitarismus and 
Demokratie, (2006), s. 265-282.

[33] KOMMERS, MILLER, (2012), s. 285.
[34] THIEL, “Germany”, (2009), s. 119.
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Mahkemesi karar verir.”[35] Bu düzenlemeye ek olarak Temel Kanun’un 
“Devletin ana ilkeleri: direnme hakkı” başlıklı 20. maddesinin 4. Fıkrasına 
göre “Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, 
başka bir çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hak-
kına sahiptir.” Buradaki militan demokrasi anlayışına göre, devletin temel 
düzeninin en önemli değerleri özgürlük ve demokrasidir. Bu değerlerin 
savunulması ve bu amaçla direnilmesi[36] devlet ve vatandaşların en önemli 
görevi olarak görülmektedir.[37]

Ayrıca, Temel Kanun’un “anayasal düzenin korunması amacıyla” dernek 
kurma özgürlüğünü sınırlayan md. 9/II ve seyahat özgürlüğünün “demokratik 
düzene karşı tehditlerin savuşturulması amacıyla” sınırlandırılabileceğini 
düzenleyen md. 11/II hükümleri, Alman demokratik sistemindeki militan 
demokrasi eğiliminin anayasal temellerine örnek olarak gösterilmektedir.

Bu hükümlerin yanında, Temel Kanun, demokratik düzen ve devle-
tin güvenliğinin korunması amacıyla haberleşmenin ilgiliden gizli olarak 
dinlenebileceğini ve hukukîlik denetiminin parlamento tarafından yerine 
getirileceğini düzenlemektedir (md. 10/II). Federal Anayasa Mahkemesi 
de bu konuda, -oldukça tartışmalı olmakla birlikte- devlet güvenliği ve 
demokrasinin temel değerlerinin korunmasını gerekçe göstererek militan 
demokrasi anlayışı lehine karar vermiştir.[38]

2. Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı

Temel Kanun’da demokratik düzeni korumak amacıyla özgürlüklere geti-
rilen sınırlamaların en tartışmalı olanı siyasî partilerin durumuna ilişkindir. 
Temel Kanun’un 21. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerin varlığı 

[35] Bkz. THIEL, “Germany”, (2009), s. 117.
[36] Bilindiği gibi direnme hakkı, iki yönlü olarak nitelendirilen bir haktır. Direnme hakkı, 

bir yönüyle kişilerin idari işlemler ve yasal yükümlülüklere itaat etmeme hakkını ifade 
ederken, bu hükümdeki anlamıyla demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
çalışanlar karşısında vatandaşların mücadele etme hakkına işaret etmektedir. THIEL, 
“Germany”, (2009), s. 126.

[37] KOMMERS, MILLER, (2012), s. 52; THIEL, “Germany”, (2009), s. 112; 28 
BVerfGE 36.

[38] 30 BVerfGE 1; THIEL, “Germany”, (2009), s. 113.
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halinde Alman Federal Anayasa Mahkemesi tarafından siyasî partilerin 
faaliyetlerinin anayasaya aykırılığı değerlendirilmektedir.[39]

Özgür bir demokratik sistemde, siyasî parti özgürlüğü ve örgütlenme 
özgürlüğü gibi siyasî haklar, bireylerin temel hakları arasında sayılmalıdır. 
Hatta, bir görüş tarafından, kişi ve grupların iradelerini seçimler yoluyla ülke 
yönetimine yansıtabilmelerinin yolu çoğunlukla bir siyasî parti örgütlenmesi 
ile gerçekleştiğinden, bu özgürlüklerin mutlak olarak tanınması ve sınır-
landırılmaması gerektiği savunulmuştur. Nitekim Temel Kanun’un hazırlık 
sürecinde, siyasî parti özgürlüğünün mutlak olarak düzenlenip düzenlene-
meyeceği ve demokratik araçlar kullanarak demokrasiye zarar veren kişi ve 
oluşumların, siyasî hayatın dışında tutulmasının mümkün olup olmadığı 
tartışılmıştır. Bu tartışmalarla sonucunda 21. madde, bu soruları cevaplamak 
üzere düzenlenmiş ve siyasî partilerin faaliyetlerinin anayasaya uygunluğunu 
denetleme yetkisi de Alman Federal Anayasa Mahkemesi’ne bırakılmıştır. 
Buna göre Federal Anayasa Mahkemesi, bir partinin faaliyetlerini ancak 
demokratik düzenin temel değerlerini ortadan kaldırmayı hedeflediği tak-
dirde anayasaya aykırı ve antidemokratik olarak değerlendirebilecektir.[40] 
Ayrıca siyasî partilerin faaliyetlerinin denetlenmesinde, bu oluşumların aynı 
zamanda dernek statüsünde olmaları nedeniyle Temel Kanun’un md. 9/II 
hükmünün de göz önünde tutulması gerekmektedir.

Ancak söz konusu hükmün dilinin yeterince açık olmaması doktrin ve 
uygulamada tartışmalara neden olmuştur. Bu hükümde yer verilen “özgür 
demokratik düzen” kavramından anlaşılması gerekenin ne olduğu; Federal 
Anayasa Mahkemesi tarafından bir siyasî partinin faaliyetlerinin anayasaya 
aykırı olarak değerlendirilebilmesi için demokratik düzene yönelik tehdidin 
ağırlığının nasıl belirleneceği; partinin yalnızca dayandığı ilkelerin anti-
demokratik olmasının, bu partinin anayasaya aykırı olarak nitelendirilmesi 
için yeterli olup olmadığı gibi sorular ise Socialist Reich Party (SRP) (1952) 
kararında cevaplanmıştır.[41]

[39] Temel Kanun m. 21/2; “Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve 
demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Alman Federal 
Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasî partiler, Anayasaya 
aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.” 

[40] KOMMERS, MILLER, (2012), s. 287; THIEL, “Germany”, (2009), s. 120-121.
[41] 2 BVerfGE 1; Kararın İngilizce metni ve detaylı incelemesi için Bkz. KOMMERS, 

MILLER, (2012), s. 286 vd.
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Bu karar kapsamında, Alman Federal Anayasa Mahkemesi’ne göre, bir 
siyasî partinin anayasaya aykırı olarak nitelendirilmesi için, demokrasinin 
en temel değerlerini tehdit etmesi gerekir. Somut olayı inceleyen Federal 
Anayasa Mahkemesi’ne göre, eski ve aktif Naziler, nüfuzlarını yeniden kazan-
mak üzere SRP çatısı altında toplanmış ve partinin kilit pozisyonlarında yer 
edinmişlerdir. Dolayısıyla, bu grubun isteği dışında ve görüşlerinin aksine 
karar alınabilmesi imkânsız hale gelmiştir. Ayrıca hem Parti üyelerinin karar 
alma süreçlerine eşit şekilde katılamaması hem de liderlere mutlak itaati 
gerektirmesi nedeniyle, Partinin iç yapısı demokratik ilkelere uygun şekilde 
işlememektedir. Bu olguları değerlendiren ve partinin Nasyonal Sosyalist Parti 
ile olan benzerliklerine dikkat çeken Federal Anayasa Mahkemesi, partinin 
kapatılmasına karar vermiştir.[42] Temel Kanun’un md. 21/II hükmünün, aslî 
olarak tarihsel deneyimlere dayanması ve Nazi eğilimlerine karşı bir emniyet 
hükmü niteliğinde olması nedeniyle, Federal Anayasa Mahkemesi’nin SRP 
kararı doktrinde ve topluma ciddi bir tepki doğurmamıştır.

Bununla birlikte, Federal Anayasa Mahkemesi’nin siyasî partilere ilişkin 
bir diğer kararı olan, Almanya Komünist Partisi (KPD) (1956) kararı ise 
oldukça tartışmalıdır. Mahkeme bu kararında, siyasî partilerin demokratik ve 
anayasal ilkelere uygunluğuna ilişkin denetiminde militan eğilimini devam 
ettirmiştir.[43] Mahkeme’ye göre ifade özgürlüğü, demokratik düzenin temel 
unsurlarından birisidir. Bununla birlikte, Temel Kanun’un md. 21/II hükmü, 
demokratik-liberal düzenin korunması amacıyla, ifade özgürlüğünün bir 
aracı olan siyasî partilere ilişkin sınırlandırmalar içermektedir. Dolayısıyla 
Anayasa Mahkemesi’nin öncelikle bu düzenlemenin, anayasaya uygunlu-
ğunu belirlemesi gerekmektedir. Bu incelemeyi yapan Mahkeme, md. 21/
II hükmünün, anayasanın temel prensibi ile çelişmediğine karar vermiştir. 
Aksine, bu hüküm, özgür ve demokratik devlet biçiminin sınır sorunlarını 
çözmek üzere, yasa koyucunun deneyimlerinden hareketle getirdiği, mili-
tan demokrasinin itirafı niteliğinde bir düzenlemedir.[44] Bununla birlikte 

[42] KOMMERS, MILLER, (2012), s. 288; HAKYEMEZ, (2001), s. 82; BAYRAKTARLI, 
İhsan Yılmaz, Alman Siyasal Sisteminde Erkler Ayrılığı Bağlamında Yargı ve Siyasal 
Erkin Yakın İlişkisi, Yetkin Yayınları, Ankara, (2015), s. 106 vd.; KÜÇÜK, Adnan, 
Siyasi Partilere İlişkin Yasaklamalar, Asil Yayınları, (2005), s. 21 vd.

[43] 5 BVerfGE 85; Kararın İngilizce özeti ve incelemesi için Bkz. KOMMERS, MILLER, 
(2012), s. 290 vd; THIEL, “Germany”, (2009), s. 111, 121; BAYRAKTARLI, (2015), 
s. 181.

[44] 5 BVerfGE 85, 139; THIEL, “Germany”, (2009), s. 111-112.
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Federal Anayasa Mahkemesi bu dava sürecinde, dönemin siyasî ortamının 
fazlasıyla etkisinde kalmış ve yargılama oldukça uzun sürmüştür. Yargılama 
sonucunda KPD hakkında kapatma kararı verilmesinde genel itibariyle; “(1) 
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin oldukça yeni bir demokrasi olması; (2) 
Weimar döneminde edinilen tecrübeler; (3) Bu dönemde komünist bloka 
komşu olunması nedeniyle coğrafi sebepler” etkili olmuştur.[45]

Alman Federal Anayasa Mahkemesi bu kararından itibaren “militan 
demokrasi” kavramını, çok amaçlı bir ilke haline getirerek, çeşitli karar-
larında akıl yürütme aracı olarak kullanmış ve Mahkeme’nin bu eğilimi 
yoğun olmamakla birlikte 1990’lu yıllara kadar devam etmiştir. Değişen 
siyasî ortamla birlikte ise Anayasa Mahkemesi’nin kararlarındaki militan 
demokrasi olgusunun ağırlığı azalmıştır.[46]

İlerleyen dönemde Federal Anayasa Mahkemesi’ne iki farklı partinin kapa-
tılması amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Bu iki partiye ilişkin kapatma 
talepleri Anayasa Mahkemesi tarafından, söz konusu partilerin oy oran-
larının düşük olması ve küçük partiler olmaları nedeniyle reddedilmiştir. 
Mahkeme’ye göre, bu oluşumların parti statüsünde kabul edilerek kapatıl-
ması Temel Kanun’a aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle faaliyetlerinin 
anayasa ve demokratik düzene uygunluklarının Temel Kanun’un siyasî 
partilere ilişkin md. 21/II değil, derneklerin statüsünü düzenleyen md. 9/
II hükmüne göre değerlendirilmesi gerekmektedir.[47]

Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2017 yılında verdiği National-
demokratische Partei Deutschlands (NPD) kararında[48] ise, NPD’nin oto-
riter bir ulus devlet kurma amacının anayasaya aykırı olduğu belirtilmiştir. 
Bununla birlikte, bu siyasî partinin Alman demokrasisi için ciddi bir tehlike 
oluşturamayacağına işaret ederek, partinin kapatılmamasına karar vermiştir. 
Federal Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında AİHM’nin 2003 yılında Refah 
Partisi v. Türkiye kararında işaret ettiği unsurları uyguladığı görülmektedir. 
Bu kararında, Federal Anayasa Mahkemesi’nin parti kapatılmasına ilişkin 
davalarda ilgili partinin demokratik düzenin ortadan kaldırılmasını amaç 

[45] BAYRAKTARLI, (2015), s. 185; KÜÇÜK, (2005), s. 22-23.
[46] THIEL, “Germany”, (2009), s. 112-114.
[47] THIEL, “Germany”, (2009), s. 122.
[48] BVerfG 17, 2017, 2 BvB 1/13, National Democratic Party II.
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edinmesini yeterli görmediği; bu amacı gerçekleştirebilecek “potansiyel”e 
de sahip olması gerekliliğini aradığı görülmektedir.[49]

Doktrinde ise siyasî partilerin kapatılmasına ilişkin olarak ikiye bölün-
müşlük vardır. Bir kısım yazar, siyasî partilerin sahip olduğu anayasal değer 
göz önüne alındığında, partilerin yasaklanmasını, olası kötüye kullanmalar 
nedeniyle eleştirmekte ve bu uygulamaya karşı çıkmaktadırlar. Buna karşılık 
bir diğer kısım yazar ise, siyasî partilerin demokratik düzen içerisindeki 
önemine vurgu yaparak, siyasî partilerin demokratik düzene zarar veren ve 
bu düzeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerine karşı, parti kapatmaların 
demokrasinin kendisini korumak için başvurabileceği “son çare” olduğunu 
ifade etmektedir. Nitekim Federal Anayasa Mahkemesi de parti kapatmaya 
ilişkin bu düzenlemenin “son çare” niteliğine vurgu yapmıştır; “Bir siyasî 
parti, özgür demokratik düzenin üstün ilke ve değerlerini benimsemeyebilir, 
ve hatta bu ilkeleri reddedebilir. Ancak bu durum söz konusu siyasi partinin 
anayasaya aykırı olmasına neden olarak gösterilemez. Bir siyasî partinin 
anayasaya aykırı olarak nitelendirilmesi için demokratik düzene karşı sürekli, 
aktif ve saldırgan bir mücadeleye girişmiş olması gerekir.” Bir diğer görüşe 
göre ise md. 21/II kaldırıldığı takdirde demokratik düzenin korunması için 
gerekli önlemlerin alınması mümkün değildir. Temel Kanun’un 21. madde-
sinin korunması gerektiğini savunan bu görüşe göre, Anayasa Mahkemesi 
tarafından demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerde 
bulunan partilerin kapatılmasına karar verilinceye kadar, bu siyasî partilere 
yönelik idari veya yargısal herhangi bir önlem alınmamaktadır. Bu nedenle 
bu hükmün korunması oldukça önemlidir.[50]

Özgürlük ve güvenlik ilişkisi bakımından dikkate değer bir diğer düzen-
leme olan Alman Temel Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında, devletin 
güvenliği ve demokratik düzenin korunması amacıyla temel haklar kaldı-
rılabilmektedir. Bu düzenlemeye göre, Federal Anayasa Mahkemesi, özgür 
ve demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik amaçlarla kullanılan belli 
birtakım özgürlüklerin kaldırılmasına karar verebilir. Ancak Mahkeme’nin bu 

[49] Gelijn MOLIER & Bastiaan RIJPKEMA, “Germany’s New Militant Democracy 
Regime: National Democratic Party II and the German, Federal Constitutional 
Court’s ‘Potentiality’ Criterion for Party Bans”, European Constitutional Law Review, 
(2018), s. 408, 409.

[50] 5 BVerfGE 85, 141. THIEL, “Germany”, (2009), s. 123; HAKYEMEZ, (2001), s. 
83.
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konudaki yetkisi, yalnızca 18. maddede sayılan özgürlükler ve bu hükümde 
öngörülen sebeplerle sınırlıdır.

Temel Kanun’un dayandığı en önemli anayasal ilke olarak kabul edilen 
insan onuru ilkesi militan demokrasi anlayışına dayanılarak özgürlükler 
aleyhine getirilecek düzenlemeler bakımından mutlak bir sınır olarak kabul 
edilmelidir. Bununla birlikte, özgürlük-güvenlik ilişkisinde insan onurunun 
etkisi oldukça tartışmalıdır. Bu konu Federal Anayasa Mahkemesi tarafından 
bazı somut olaylarda da tartışılmış ve net bir sonuca ulaşılması mümkün 
olmamıştır. Örneğin, şüphelilerin soruşturulması esnasında, topluma karşı 
bir tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla işkence yasağının esnetilmesinin 
mümkün olup olmadığı ciddi bir tartışma konusudur. Burada en önemli 
sorun, birçok insanın yaşamı ve diğer temel haklarının korunması ama-
cıyla bir kişinin insan onuruna dayanan temel haklarının ne derecede feda 
edilebileceğinin belirlenmesidir. Örneğin, bir kişinin, büyük bir şehrin su 
kaynaklarına yaşamsal tehdit oluşturan bir madde katacağına yönelik ciddi 
deliller bulunuyor ancak tam olarak ispat edilemiyorsa, bu halde işkence 
yoluyla soruşturmanın yürütülerek itirafın sağlanması mümkün müdür? 
İşkence yasağı birçok uluslararası belgede yer bulmuş ve mutlak olarak 
uyulması gereken bir kural olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte tek 
bir kişinin temel haklarının korunması amacıyla büyük bir topluluğun temel 
haklarının feda edilmesi Federal Anayasa Mahkemesi tarafından dengeli 
bulunmamıştır.[51]

Güvenliğin sağlanması amacıyla özgürlüklerin ciddi şekilde sınırlandı-
rılmasına ve militan demokrasi anlayışının bir sınırı olarak insan onuru 
kavramına ilişkin olarak Alman hukukunda verilebilecek bir diğer klasik 
bir örnek ise 2005 Alman Hava Güvenliği Kanunu’dur. 11 Eylül saldırıları 
sonrasında artan güvenlik endişesi sonucunda kabul edilen bu Kanunun 
13. maddesi, sivil bir yolcu uçağının insan yaşamına yönelik bir saldırı ama-
cıyla kullanıldığına ilişkin ciddi emareler varsa, düşürülmesi için savunma 
bakanına yetki vermekteydi. Bu düzenlemeyi savunan görüşe göre, kaçırı-
lan uçaktaki yolcular ve mürettebat, artık bir saldırıda kullanılan ve silah 
durumundaki uçağın bir parçası haline gelmekteydi. Ancak Federal Anayasa 
Mahkemesi tarafından, kaçırılan bir yolcu uçağının düşürülmesine yönelik 

[51] THIEL, “Germany”, (2009), s. 118, 119. 
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bu hükmün, uçaktaki yolcular ve mürettebatın insan onurunu ihlal ettiğine 
karar verilmiştir.[52]

Bu düzenlemelerin yanında, devlet güvenliğinin korunması gerekçesiyle 
seyahat özgürlüğüne ilişkin sınırlamalar getirildiği de görülebilmektedir. 
Elfes Fall kararı olarak bilinen olayda başvurucuya, yurtdışında Alman 
Devleti aleyhine konuşmalar yaptığı gerekçesiyle pasaport verilmemiştir. 
Bu kapsamda öncelikle Temel Kanun’un seyahat özgürlüğünü düzenleyen 
11. maddesini ele alan Federal Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün 
yurtdışı seyahatlerini değil, yalnızca ülke içindeki dolaşım özgürlüğünü 
güvence altına aldığına dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Pasaport Kanunu’nda 
yer alan kısıtlama ve bu bağlamda başvurucuya pasaport verilmemesi, Temel 
Kanun’a bir aykırılık içermemektedir. Bununla birlikte, Federal Anayasa 
Mahkemesi, pasaport verilmemesini Temel Kanun’un md. 2/I maddesinde 
düzenlenen kişiliğin serbestçe geliştirilmesi hakkı kapsamında incelemiştir.[53] 
Anayasa Mahkemesi, kişilerin serbest dolaşım özgürlüğünün kısıtlanmasında 
başvurulacak ölçütlerin, kişiliği serbestçe geliştirme hakkının çekirdek alanına 
temas etmemesi gerektiğine işaret etmiştir. Ancak, Soğuk Savaş döneminin 
gelişmelerinden de etkilenen Anayasa Mahkemesi, Elfes’in başvurusunun 
reddine karar vermiştir. Her ne kadar Federal Anayasa Mahkemesi’nin Elfes 
aleyhine olan bu kararı eleştirilse de karar kapsamında geliştirilen fikirler, 
özgürlüklerin korunması ve güvenlik-özgürlük ilişkisi bakımından önemli 
bulunmaktadır.

Militan demokrasi anlayışı hakkında Alman hukukuna hâkim olan genel 
düşünce, demokrasilerin kendisini savunmak ve anayasal demokratik düzene 
yönelik tehditlerden korunmak amacıyla birtakım önlemler almasının doğru 
olduğu yönündedir. Bununla birlikte, militan eğilimlerin, hukuk sistemini 
liberal değerlerden uzaklaştırabileceği ve hatta bu değerlerle çatışan bir 
sistemin ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtilmektedir.[54] Alman 
Temel Kanunu’ndaki militan demokrasi anlayışını yansıtan bu hükümler 

[52] German Aviation Security Act (Luftsicherheitsgesetz) Kararı, 1 BvR 357/05 (2006); 
KUNIG, (2017), s. 19. 

[53] 6 BVerfGE 32 (1957); Bkz. KOMMERS, MILLER, (2012), 401 vd.; GÖZTEPE, 
Ece, “Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Anayasa Mahkemesi 
Kararlarının Değerlendirilmesi”, Kamu Hukukçuları Platformu, (2015), s. 17 vd. 

[54] THIEL, “Germany”, (2009), s. 134.
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bağlamında ortak eleştiri, özellikle partilerin kapatılmasına ilişkin md. 21/
II hükmünün yürürlükten kaldırılması gerektiği şeklindedir.

Alman hukukunda militan demokrasi anlayışına yönelik eleştirilerin 
öncelikle militan demokrasinin gerekliliğini savunan aktörlere ve bu kap-
samda bilhassa Anayasa Mahkemesi’ne karşı olduğu görülmektedir. Buna 
göre, militan demokrasiye ilişkin önlemleri uygulayacak kurumların ve 
devletin, sırf kendini korumak amacıyla ölçüsüz ve sınırlandırılamayan 
yasal düzenlemeler yapması mümkündür. Dolayısıyla, militan demokrasi 
anlayışının doğru şekilde uygulandığını ve hem demokrasinin korunmasına 
hizmet edecek hem de temel hakların bu eğilim karşısında güvence altına 
alınmasını gözetecek kurum veya kişilerin belirlenmesi gerekmektedir.

Militan demokrasiye ilişkin uygulamalar, olağanüstü hâl dönemlerini ağır-
laştırdığı ve anayasa metninin yanında adeta ikincil bir anayasa oluşturduğu 
şeklinde eleştirilmiştir. Ayrıca bu düşünceye göre militan demokrasi düşün-
cesi devletin alanını, bireylerin özgürlük alanına doğru genişletmektedir. 
Bu görüşe göre, Temel Kanun devletin güvenliğini sağlayacak hükümlerin 
yanında, bireylerin temel haklarını da ihtiva etmektedir. Bu bakımdan 
Temel Kanun, demokratik sistemin devamlılığını güvence altına almasının 
yanında, bireylere devlet karşısında koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla Temel 
Kanun’da yer alan militan demokrasiye ilişkin hükümlerin iki yönlü olarak 
ele alınması gerekir; (1) devletin güvenliğinin sağlanması ve (2) kişilerin 
özgürlüklerinin korunması.

Bu bakımdan özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişki, bu iki olgunun çatış-
masına dayanmamakta, aksine özgürlük ve güvenlik birbirini tamamlayan 
bir özellik göstermektedir. Nitekim, güvenlik lehine önlemler alınırken ve 
bu önlemler anayasaya uygunluk bakımından incelenirken dikkat edilmesi 
gereken husus, devletin güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin, 
ölçülülük ilkesine uygun olmasıdır. Bu tedbirlerin temel haklara olan etki-
sinin dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.[55]

[55] THIEL, “Germany”, (2009), s. 136-137.
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B. AMERİKAN HUKUKUNDA MİLİTAN DEMOKRASİ 
ANLAYIŞINI YANSITAN DÜZENLEMELER VE ABD YÜK-
SEK MAHKEMESİ’NİN ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İLİŞKİSİNE 
YAKLAŞIMI

Militan demokrasi kavramı, ülkenin özellikle dış tehditlere karşı önlem 
almaya yöneldiği dönemlerin dışında, ABD’de etkili bir olgu olmamıştır.[56] 
Soğuk savaş döneminden itibaren ise diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
ABD’de de terörle mücadele ve güvenlik sorunları sürekli olarak gündeme 
gelmektedir. 11 Eylül saldırıları ve sonrasında Avrupa’da devam eden diğer 
terör saldırıları sonucunda da bu güvenlik endişeleri artmış ve özgürlükleri 
sınırlayan yeni düzenlemelere neden olmuştur.[57]

Amerikan tarihinde, başta ifade özgürlüğü olmak üzere anayasal özgür-
lüklere liberal bir bakışın egemen olduğu görülmektedir. Bununla bir-
likte, tarihsel olarak bazı dönemlerde özgürlükler aleyhine düzenleme ve 
uygulamaların sıkılaştığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla belli grupların 
özgürlüklerinin sınırlandırıldığı da gözlemlenmektedir. Örneğin, Amerikan 
hukukunda militan demokrasi anlayışını yansıtan ilk kararlardan biri olarak 
kabul edilen Schenck v. United States kararında, Yüksek Mahkeme, baş-
vurucunun ifadeleri nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu savaş dönemine 
olumsuz etkileri olduğu belirtilerek, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 
gerektiğine karar vermiştir.[58] Bir başka örnek ise, Amerikan İç Savaşı esna-
sında, tutukluluk haline itiraz edilmesine ilişkin olarak mahkemeye erişim 
hakkının kaldırılması uygulamasıdır. Bu kapsamda kişiler, askeri birlikler 
tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin tutuklanabilmekteydiler. 
Ancak başta kişi özgürlüğü ve güvenliği ile insan onuruna aykırı nitelikteki 
bu düzenlemeye karşı, derece mahkemelerinin dile getirdiği itirazlara rağmen, 
Yüksek Mahkeme tarafından herhangi bir adım atılmamıştır.[59]

[56] TUSHNET, “United States of America”, (2009), s. 358.
[57] TURHAN, AKSU, (2011), s. 50-51.
[58] Schenck v. Unıted States, 249 U.S. 47 (1919); kararın Türkçe metni için Bkz. ABD 

Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (der. ARSLAN, Zühtü), Liberal 
Düşünce Topluluğu AB Komisyonu, (2003), s. 48 vd.; TUSHNET, “United States 
of America”, (2009), s. 359.

[59] JUERGENS, Ann, “Anayasa Mahkemeleri ve Güvenlik ile Özgürlük Arasındaki 
Denge”, Anayasa Yargısı, Sayı 34, (2017), s. 28.
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Buna benzer bir uygulama, İkinci Dünya Savaşı döneminde de Batı yakası 
bölgesinde yaşayan Japon ırkına mensup kişiler bakımından gerçekleşmiş-
tir. Üstelik vatandaş ve yabancı ayrımı yapılmayarak, ilgililerden bazıları 
Amerika’da doğan veya sonradan vatandaşlık kazanan kişiler olmalarına 
rağmen uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kişiler arasında bulunan ve Ame-
rikan vatandaşı olan Fred Korematsu, milli güvenliği tehdit ettiğine dair 
herhangi bir sebep gösterilmeden tutuklanması nedeniyle, Yüksek Mahkeme 
nezdinde bu uygulamaya itiraz etmiştir. Yüksek Mahkeme, olayda ikiye 
bölünmüş; Mahkeme çoğunluğunu oluşturan görüş, böyle bir hukukî işlem 
kurulmasının Başkan’ın yetkileri arasında olduğunu ve Yüksek Mahkeme’nin 
buna müdahale edemeyeceğini savunmuştur. Buna karşılık, karşı görüşteki 
yargıçlar ise, herhangi bir sebep gösterilmeksizin ve sadece ırka dayalı şekilde 
gerçekleştirilen bu tutuklamaların, Anayasa’da yer alan ayrımcılık yasağına 
aykırı olduğunu savunmaktadır. Nihayetinde bu uygulama, Mahkeme’nin 
çoğunluk görüşü tarafından Başkan’ın yetkileri kapsamında değerlendirilmiş 
ve başvuru reddedilmiştir.[60]

Siyasî partilere ilişkin yasaklamalarda ise Yüksek Mahkeme’nin -Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi gibi- dönemin gelişmeleri ve siyasî ortamından 
etkilendiği gözlemlenmektedir. Örneğin 1951 tarihli Dennis v. US kara-
rında[61] Yüksek Mahkeme, Komünist Parti liderlerinin, hükümeti devirmek 
üzere organizasyon kurdukları ve bu amaçla faaliyet gösterdiklerine karar 
vermiştir. Bu kararında Yüksek Mahkeme’nin aldığı asıl eleştiri, ilgili kişilerin 
benimsediği siyasî görüşün irdelenmesi, buna karşılık bu kişilerin hükümeti 
ortadan kaldırmak üzere bir eylemi olup olmadığına ilişkin herhangi bir 
inceleme yapılmamış olmasıdır.[62]

Ancak Yüksek Mahkeme ilerleyen dönemde bu görüşünü yumuşatarak, 
yalnızca bir siyasî partiye mensup olmanın, kişinin mahkûm olması için 

[60] Korematsu v. U.S, 323 U.S. 214; JUERGENS, (2017), s. 29. Karardan çok uzun süre 
sonra (1988) dönemin Başkanı tarafından tutuklananların evlerine özür mektubu 
ile birlikte tazminat gönderilmiştir.

[61] Dennis v. US, 341 U.S. 494, (1951); kararın Türkçe metni için Bkz. ABD Yüksek 
Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (der. ARSLAN, Zühtü), Liberal Düşünce 
Topluluğu AB Komisyonu, (2003), s. 119 vd.; TUSHNET, “United States of 
America”, (2009), s. 362; ÖZSOY, Şule, “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda 
Düşünceyi Açıklama Hakkına İlişkin Standartlar”, TBB Dergisi, Sayı 56, (2005), 
s. 36, 37.

[62] ÖZSOY, (2005), s. 36.
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yeterli sebep oluşturmadığına karar vermiştir. Mahkeme’ye göre yalnızca bir 
siyasî partiyle bağlantıya dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmesi, kişinin 
anayasayla koruma altına alınan ifade özgürlüğünün de ihlâl edilmesine 
neden olmaktadır.[63]

Yakın dönemde ise, 11 Eylül saldırıları sonrasında devletin korunması 
ihtiyacı ve güvenlik endişesi, özgürlüklerin ciddi şekilde sınırlandırıldığı bir-
takım düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Terör saldırıları sonucunda 
özgürlük-güvenlik dengesini ciddi şekilde ortadan kaldıran ve özgürlükleri 
sınırlandıracak işlemler yapılması için kolluk ve istihbarat güçlerini olağa-
nüstü yetkilerle donatan birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme-
lerin sebebi olarak, ABD hukuk sisteminin özgürlüklere tanıdığı geniş alan 
nedeniyle terör eylemleri için uygun bir ortamın oluşması gösterilmiştir. 
Terörizmle başa çıkmak amacıyla, Patriot Yasası ile diğer idari ve yasal 
düzenlemelerle, hükümet ve yargıya çok geniş yetkiler tanınmıştır. Bu yasal 
düzenlemelerle, hükümet herhangi bir politik grubu “terörist” örgüt olarak 
tanımlamaya yetkili kılınmış; ev ve işyerlerinin habersiz aranması, kişilerin 
eğitim, sağlık ve finans kayıtlarına serbestçe ulaşılması, telefon dinleme ve 
internet erişiminin engellenmesinde yargı denetimi sınırlandırılmıştır. Ayrıca 
yapılan düzenlemeler, Amerikan vatandaşı olmayan sanıkların herhangi bir 
suçlama olmaksızın gözaltına alınmalarına ve yargılanmaksızın uzun süre 
tutuklu kalmalarına imkân vermektedir.[64] Dolayısıyla 11 Eylül saldırıları 
sonucunda yürürlüğe giren bu düzenlemeler, kişilerin özel hayat ve iletişim 
özgürlüklerini, mülkiyet hakkını, ifade ve toplanma özgürlüğünü sınırlan-
dırdığı gerekçesiyle eleştirilmektedir.

11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra çıkarılan Askeri Güç Kullanma 
Yetkisi Yasası kapsamında çeşitli tutuklamalar gerçekleştirilmiş ve tutukla-
nanlar Guantanamo hapishanesine yerleştirilmiştir. Buradaki en önemli 
özgürlük sorunu “habeas corpus” ilkesinin hiçe sayıldığı birtakım uygulamalar 
olmasıdır. Somut bir olayı ele almak gerekirse; Afganistan’da yakalanarak 
Guantanamo hapishanesine yerleştirilen ve daha sonra ABD vatandaşı olması 
nedeniyle Güney Carolina’ya nakledilen bir kişi adına babası tarafından 

[63] Yates v US, 354 U.S. 298 (1957); kararın Türkçe metni için Bkz. ABD Yüksek 
Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (2003), s. 142 vd.; KÜÇÜK, (2005), s. 
26; ÖZSOY, (2005), s. 36. 

[64] ERDOĞAN, “Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, (2013), 
s. 22; TURHAN, AKSU, (2011), s. 62-65, 76-77.
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mahkeme önüne çıkarılması talebiyle Federal Mahkeme’ye başvurulmuştur. 
Olaya ilişkin tartışmalarda dönemin Başkan’ı tarafından, başvurucunun 
ülkenin güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle mahkeme veya avukata erişim 
hakkı olmadığı ileri sürülmüşse de Yüksek Mahkeme çoğunluğu tarafından, 
usule aykırı şekilde ve yargı denetimi olmaksızın bir Amerikan vatandaşının 
süresiz şekilde tutuklanması anayasaya aykırı bulunmuştur.[65]

Guantanamo’da tutulan ve mahkemeye erişim hakkı kısıtlanan kişilere iliş-
kin bir diğer başvuruda ise Yüksek Mahkeme, Anayasa’da yer verilen temel hak 
ve özgürlüklerin Amerikan vatandaşlarının yanında, Guantanamo’da tutulan 
ve vatandaş olmayan kişileri de kapsadığına karar vermiştir. Mahkeme’ye 
göre, devletin yetkili siyasî organları tarafından kişilerin anayasal haklarını 
askıya alan yasalar çıkarılarak, bu hakların ve anayasanın uygulanmasının 
engellenmesi mümkün değildir.[66]

Demokratik ve liberal bir hukuk sisteminde, terör gibi tehditlere yönelik 
tedbirlerinin, anayasal demokratik değerlere ve hukuk devletinin temel ilke-
lerine uyumlu olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Devletlerin, birey 
ve topluma karşı bir tehdidin varlığı halinde, güvenliği sağlamak amacıyla 
getirdikleri tedbirlerle özgürlükleri adeta boğmaları, bu iki olgu arasındaki 
dengeyi bozmaktadır. Liberal demokrasilerin güvenlik tehdidi altında dahi 
bireylere dokunulmaz bir özgürlük alanı bırakması gerekir. Buna karşılık, 
bu dokunulmaz alanların güvenlik tehdidi öne sürülerek daraltılması ciddi 
bir sorun olarak kabul edilmektedir.

Amerikan anayasal sisteminde 1950’ler dışında özellikle siyasî örgütlenme 
özgürlüğüne ilişkin Yüksek Mahkeme kararlarının, ifade özgürlüğü değer-
lerini korumaya yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Mahkeme bu dönem 
dışında, siyasî partiler hakkındaki anayasaya aykırılık iddialarını inceler-
ken, Amerikan hukuk sisteminin dayandığı ifade özgürlüğü ve bireycilik 
düşüncesinden hareket etmiştir. Bunun doğal sonucu ise ilgili siyasî partinin 
faaliyetlerinin denetlenmesi yerine, bu denetimin yapılmasına neden olan 
kişi/kişilerin aşırı (extremist) eylem ve söylemlerinin incelenmesidir.[67] Bu 
bağlamda, Amerikan anayasal sisteminin -belirli dönemler dışında- militan 
eğilimler göstermediği kabul edilmektedir.

[65] JUERGENS, (2017), s. 30. 
[66] JUERGENS, (2017), s. 31. 
[67] TUSHNET, “United States of America”, (2009), s. 376-377.



Modern Demokrasilerde Militan Eğilimler Özgürlük-Güvenlik İlişkisinde  
Anayasa Yargısının Yaklaşımı: Almanya ve ABD Örnekleri

276 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

SONUÇ

Devlet ve iktidarların ellerinde bulundurdukları gücü ve güvenliklerini, 
iç ve dış odaklardan gelebilecek tehditlere karşı korumak düşüncesiyle 
özgürlükleri sınırlandırmaları sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. Devle-
tin, bu tehditlere karşı demokrasinin gereklerini korumak amacıyla aldığı 
önlemler özellikle siyasî örgütlenme, basın, seyahat özgürlüğü, özel hayatın 
gizliliğinin korunması, kişi güvenliği hakkı olmak üzere birçok temel hak 
ve özgürlüğün ihlâl edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Son dönemlerde bilhassa, sayısı ve etkileri giderek artış gösteren uluslara-
rası terör eylemleri nedeniyle liberal demokrasilerde dahi güvenlik endişesi 
ile özgürlükleri sınırlandıracak düzenlemeler dikkat çekmektedir. Aslında 
devlet ve kişilere yönelik tehdit ve saldırılar dikkate alındığında, bu mili-
tan eğilimin temelinde, devletlerin hem kendilerinin hem de toplumun 
güvenliklerini sağlama düşüncesinin olduğunun kabul edilmesi gerekir. 
Ancak devlet tarafından birtakım önlemler alınması, kaçınılmaz olarak 
kişi ve grupların özgürlüklerinin sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Bu 
noktada özgürlüklerin korunması düşüncesi temel alınmalı, devletin güven-
liği sağlanırken, temel hak ve özgürlüklerin feda edilmemesi ve güvenlik 
olgusunun, özgürlüklerin gerçekleştirilmesindeki araçsal niteliğinin dikkate 
alınması gerekir.

Güvenlik ve özgürlük arasındaki bu ilişkinin sağlanması ise bazı zor-
luklar içermektedir. Öncelikle, güvenlik amacıyla alınan önlemler bağla-
mında, çoğunluğun yararı için azınlığın haklarının sınırlandırılmasının 
hangi noktaya kadar kabul edilebilir olduğunun dikkate alınması gerekir. 
İkincisi, devletin güvenliği sağlama ihtiyacı, yapılan düzenlemelerin ve 
yargı kararlarının giderek daha mücadeleci bir yapıya bürünmesine neden 
olabilir ve bir hukuk sistemini zamanla otoriter bir rejim haline getirebilir. 
Bu bakımdan, demokratik düzene yönelik tehditlerden korunmak amacıyla 
birtakım önlemler alınması doğru olmakla birlikte, militan eğilimlerin, 
hukuk sistemini liberal değerlerden uzaklaştırabileceği ve hatta bu değerlerle 
çatışan bir sistemin ortaya çıkmasına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Bu risklerin önlenmesinde ise devletin tüm organlarının bir bütün olarak 
sorumluluğu bulunmakla birlikte, özellikle yasama organının özgürlükleri 
sınırlandırmak üzere yaptığı yasal düzenlemelerin, anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetiminin sağlanması gerekir. Bu bağlamda, anayasaya uygunluk 
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denetimi yapan mahkemelerin özgürlük-güvenlik ilişkisinde üstlendiği rol, 
liberal demokratik düzenlerin devamlılığı için de önem taşımaktadır.

Anayasa Mahkemelerinin bu denetim kapsamında anayasal normların 
hem devletin güvenliğinin sağlanması, hem de kişilerin özgürlüklerinin 
korunması bakımından değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu bağlamda 
özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişkinin çatışmaya dayanmadığını, aksine 
bu olguların birbirini tamamlayan bir nitelik taşıdığını savunmak yanlış 
olmayacaktır. Önemli olan devletin güvenliğinin sağlanması için alınan 
tedbirlerin, ölçülülük ilkesine ve temel haklara uygunluğunun sağlanmasıdır.

Bu bağlamda, çalışma kapsamında örnek kararları üzerinden, Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin militan 
demokrasi kavramına yaklaşımları incelenmiştir. Bu mahkemelerin, temel 
hakların devlet karşısında korunması işlevini yerine getirdiği kabul edilmek-
tedir. Ancak mahkemelerin toplumsal ve siyasî koşullardan etkilendiği ve 
dönemsel olarak devletin güvenliğini sağlamak düşüncesiyle belli özgürlükle-
rin sınırlandırılmasını meşru bulduğu görülmüştür. Dolayısıyla demokratik 
ve özgür düzenin devamı için önem arz eden bu kurumların kararları, ancak 
karar verme süreçleri bu somut gelişmelerden soyutlandığı ölçüde adil ve 
özgürlükleri koruyucu nitelikte olabilir. Bununla birlikte mahkemelerin 
bulundukları hukukî ve siyasî sistemden tamamen soyutlanarak, sistemden 
ayrı bir şekilde düşünülmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, özgürlüklerin 
devlet karşısında korunmasının yalnızca anayasa yargısı yoluyla gerçekleşme-
sini beklemek doğru değildir. İktidarın sınırlandırılması hukuk değil, ancak 
siyaset alanında demokratik ilkelerin yerleşmesiyle mümkündür. Dolayısıyla 
özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişkinin makul dengede tutulması ve liberal 
demokrasi fikrinin yerleşmesi ancak toplum ve tüm devlet organlarında 
özgürlük eksenli anlayışın benimsenmesi ile gerçekleşebilir.[68]

[68] CLAYTON, Cornell, “ABD’de Mahkemeler, Demokrasi ve Anayasal Değişim”, 
Demokrasi ve Yargı Sempozyumu, (ed. Ozan ERGÜL), TBB Yayınları, (2005), s. 
160-161. 
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Ulusal Güvenlik ve Hak  
ve Özgürlüklerin Sınırlanması[1]

Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL
İstanbul Barosu

Son yıllarda, sınır tanımayan bir terör tehdidinin yoğun şekilde yaşan-
ması, devletlerin terörle mücadeleyi öncelikli mesele olarak ele almasına ve 
Devletlerce bu kapsamda temel hak ve özgürlüklere müdahalede bulunan 
terörle mücadele yöntemlerine başvurulmasına neden olmuştur. Hatta özel-
likle Fransa ve Türkiye gibi bazı ülkelerde, olağanüstü hâl ilanı ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin [Sözleşme] 15. Maddesi uyarınca Sözleşme’den 
kaynaklanan yükümlülüklerin askıya alınması ile terörle mücadele ve insan 
haklarının korunması arasındaki dengenin nasıl kurulması gerektiği ciddi 
hukuki tartışmalara konu olmuştur[2]. Ancak şu bir gerçektir ki olağanüstü 
hal ilanı söz konusu olsun ya da olmasın, her ihtimalde, terörle mücadele 
kapsamında başvurulan tedbirlerin, kanuni dayanağı bulunması ve demokra-
tik toplumun terör eylemlerine karşı kendini koruma meşru amacıyla ölçülü 
ve gerekli olması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devletlerin, ulusal güvenliğe yönelik tehditleri değerlendirirken ve bu 
tehdide karşı nasıl mücadele edeceğine karar verirken belli bir takdir yetkisi 
olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bu takdir yetkisinin kullanıl-
ması Devlet makamlarına temel hak ve özgürlüklere müdahale kapsamında 
açık bir çek (carteblanche) vermemektedir. Özgürlük ve güvenlik dengesi 
kurulurken, adil denge analizinin nasıl yapılacağı konusunda kanunilik, 
meşru amaç ve demokratik toplumda gereklilik aşamalarından oluşan testin 
uygulanmasından feragat edilemez.

Kanunilik kriteri bakımından, temel hak ve özgürlüklere uygulanan 
sınırlamaların erişilebilir ve öngörülebilir bir kanuni temeli olması gerektiği 
sınırlama rejiminin uygulanabilmesinin temel koşuludur ve Avrupa İnsan 

[1] Bu çalışma 10 Ocak 2020 tarihli Kurultay’da sunulacak sözlü tebliğin dayanağı olarak 
hazırlanmıştır. Akademik bir makale özelliklerini taşımamaktadır. 

[2] http://www.guncelhukuk.com.tr/genel/hakemli-makale-terorle-mucadele-
duzenlemeleri-fransa-ve-turkiye-ornegi.html
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Hakları Mahkemesi’nin de bu konudaki yaklaşımı ve kanunda keyfiliğe karşı 
usuli garantilerin olması gerektiğine dair yaklaşımı çok katı ve kısıtlayıcıdır[3].

Bu çalışmada öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin [AİHM] 
ulusal güvenlik ve hak ve özgürlüklerin korunma dengesine ilişkin bakış 
açısı ve sonrasında Mahkeme önüne taşınan Ulusal güvenlik meşru amacı-
nın kullanıldığı bazı davalarda ele alınan ve bugün de güncelliğini koruyan 
meselelere değinilecektir.

Bu çalışmanın konusu bakımından ise üzerinde durulacak olan konu, 
kanuni dayanağı olması halinde, müdahalenin ulusal güvenlik meşru amacı 
kullanılması ile yapıldığı durumların irdelenmesidir. Her ihtimalde Mah-
keme, ulusal güvenlik gerekçesiyle müdahale ihtiyacının da demokratik 
toplumda gerekli ve son tahlilde orantılı olması gerekmektedir.

Devletin takdir yetkisinin genişliği ulusal güvenlikle ilgili davaların 
tümünde AİHM içtihadında aynı şekilde değerlendirilmemektedir. İşkence 
yasağını ilgilendiren davalarda takdir yetkisinde manevra alanı bulunma-
maktadır[4]. Ancak yaşam hakkını düzenleyen 3. Madde ve işkence yasağını 
düzenleyen 3. Madde gibi mutlak nitelikteki ve AİHS 15. Madde uygulaması 
kapsamında dahi yükümlülüklerin askıya alınamayacağı alanlar dışında da, 
savunma hakkının özüne dokunulması veya masumiyet karinesinin söz 
konusu olması hallerinde ya da bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafın-
dan yargılama yapılması konusundaki katı gereklilik ile bağlantılı olarak 
adil yargılanma hakkını düzenleyen AİHS madde 6 kapsamında da takdir 
yetkisinin daraltıldığı söylenebilir[5].

Ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek yapılan kitle izlenmesi ile ilgili 
davalardaAİHM, öncelikle kanunilik kriterini ele almakta ve müdahaleye 
temel teşkil eden yasanın hem erişilebilir hem de öngörülebilir olması ve 
keyfiliğin önlenmesine ilişkin usuli garantilerin ayrıntılı düzenlenmesi gerek-
tiği görüşündedir. AİHM, özellikle izleme ve verilerin tutulması ile birlikte 
alınması gereken usuli garantilere özel önem atfetmektedir. Kanuni dayanağı 

[3] Malone / Birleşik Krallık; Kruslin / Fransa; Huvig / Fransa; Kopp / İsviçre; Amann 
/ İsviçre [BD ]; Kanunilik çerçevesinde AİHM içtihadı detaylı değerlendirmesi için 
AKYÜREK Güçlü, AİHM İMRET-TÜRKİYE 1 (2) KARARI IŞIĞINDA YASALLIK 
İLKESİ, Suç ve Ceza Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2018, 3. Sayı https://www.
tchd.org.tr/Uploads/suc_ve_ceza_2018_sayi_3.pdf

[4] Chahal / Birleşik Krallık [BD]
[5] Van Mechelen / Hollanda; Incal / Türkiye
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olan bir tedbirin ulusal güvenlik meşru amacı güdülerek uygulanması 
halinde,demokratik toplumda gereklilik incelemesini devreye sokmaktadır[6]. 
Bu çerçevede AİHM, demokratik bir toplumda gereklilik değerlendirmesi 
ile ilgili olarak, Devletin ulusal güvenlik meşru amacı ile başvurucunun 
özel hayatına saygı hakkını adil bir dengeye koyar ve yerel makamların 
bu dengeyi nasıl yerine getirdiğini, yeterli ve uygun gerekçelerle bir denge 
kurulup kurulmadığını tartar.

Devletlerin, temel hak ve özgürlüklere ilişkin müdahalelerde ulusal 
güvenlik meşru amacını kullanması, keyfiliğin ve kötüye kullanım riskinin 
artması konusundaki endişeyi de artırmaktadır. Ulusal güvenlik genellikle 
terör tehdidi ile bağlantılı olarak kullanılır ve çeşitli hak kısıtlamalarının 
gerekçelendirilmesine temel teşkil eder. AİHM içtihadında demokratik bir 
toplumda Devletin casusluk ve terör eylemelerine karşı bireylerin yaşam 
hakkını korumak konusunda alması gerene tedbirler aynı zamanda pozitif 
yükümlülüklerini oluşturur. Ancak devletlerin bu mücadele adına önlem 
alma konusundaki yetkisini keyfi olarak kullanmasına izin verilmemektedir. 
Dolayısıyla, ulusal güvenlik meşru amacı, devletlerin temel haklara Sözleşme 
ile sağlanan korumayı sınırlandırabilecek yetkileri istisnai şekilde kullanma-
sına yönelik kullanılabilir ancak her ihtimalde özgürlük ve güvenlik denge 
analizinin yeterli ve somut gerekçeyle yapılması zorunluluğu hiçbir koşulda 
ortadan kalkmamaktadır. AİHM içtihadında da vurgulandığı üzere, ulusal 
güvenlik meşru amacı gündeme geliyorsanormal usulün izlenmemesi için, 
şüphesiz keyfilik ve kötüye kullanma riski artar. Yürütme gizli olarak gücünü 
devam ettiriyorsa, keyfilik riski açıktır[7].

Ulusal güvenlik, AİHS’in 8, 10 ve 11. Maddelerinin 2.paragrafında, bu 
hakların kısıtlanmasını gerekli kılan “meşru amaçlardan” biri olarak belirtil-
miştir. Ancak ulusal güvenlik meşru amacının kapsamına ilişkin bir tanım 
mevcut değildir. Bu kapsamda devletlerin bu alanda sahip oldukları takdir 
marjıyla birlikte ele alınacak ölçüde bir esneklik mevcut olduğu görülmekte-
dir. Dolayısıyla keyfi şekilde kullanıma cevaz verebilecek şekilde kullanılması 
her zaman mümkündür. Ancak genel olarak bu terimden anlaşılan, AİHM 
önüne yansıyan davalardan da çıkartılabildiği ölçüde, devlet güvenliğinin 
ve anayasal demokrasinin casusluk, terörizm, terörizme destek, bölücülük 

[6] Roman Zakharov/Rusya 
[7] Malone/ Birleşik Krallık
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ve askeri disiplini ihlal etmeye teşvikten korunmasını içerdiği, sınırlı sayıda 
olmamakla birlikte, söylenebilir.

AİHM tarafından ele alınan somut davalara göz atıldığında, geniş bir 
çerçevede değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Aşağıda çeşitli örnekler 
üzerinden AİHM’nin ulusal güvenlik meşru amacına bakışının kapsamı ele 
alınmıştır. Bu örneklerin güncel meselelere de ışık tutacak nitelikte olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Regner/Çekya başvurusunda[8], Savunma Bakanlığı’nda yüksek mevkide 
görev yapmış olan başvurucunun istihbarattan elde edilen bilgi üzerine 
güvenlik sicili temiz belgesinin kaldırılmasına karşı yaptığı itirazda, istihbari 
gizli bilginin kendisine verilmemesi ve itirazının reddi ile ilgili önce Daire 
sonra ise Büyük Daire AİHS madde 6 ile garanti altın alınmış olan adil 
yargılanma hakkının somut olayın koşullarında ihlal edilmediğine karar 
vermiştir. AİHM’nin ihlal kararı vermemesindeki en temel gerekçe, ilk derece 
mahkemelerinin gizli nitelikteki belgelerin tamamını incelemiş olmasıdır. 
Bu da adil yargılanma çerçevesinde, savunmaya sunulmuş bir usuligaranti 
olarak değerlendirilmiştir.

Ancak bu kararın değerlendirilmesinde çelişmeli yargılamada mahkemenin 
oynadığı rol üzerine biraz değinmek gerekir. Bu davada savunma makamı, 
Hükümet’in argümanlarına hiçbir şekilde karşı çıkma ve bu argümanları 
tartışma imkanı bulamamıştır. İlk derece mahkemesinin gizli belgeleri görü-
yor olması AİHM tarafından somut olayın koşullarında yeterli sayılmıştır. 
Bu gerekçeden hareket edildiğinde ortaya şu sonuç çıkacaktır: ilk derece 
mahkemesi hem yargılamayı yapan hem de taraflar yerine geçerek delilleri 
tartışan bir duruma geçmiştir. Bu ise adil yargılanma hakkının sağladığı 
garantiler bakımından savunmayı dezavantajlı konuma geçirecek bir tehli-
kenin işareti olarak değerlendirilebilir.

Halbuki, AİHM içtihadında adil yargılanma hakkının unsurlarından biri 
olan silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin, taraflardan her birine, 
kendini karşı taraf karşısında dezavantajlı konuma düşürmeyecek şekilde, 
davasını sunmak için makul bir fırsat tanınmasını gerekli kıldığını hatırlatıl-
maktadır. Ayrıca, çelişmeli yargılama ilkesinin, bir ceza veya hukuk davasında 
tarafların, mahkeme önünde tartışılacak isnat konusu tüm delillerden ve 
dava dosyasındaki taraf argümanlarından haberdar olmaları ve bunlarla ilgili 

[8] Regner/Çekya
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görüş bildirmeleri imkanının sağlanması anlamına geldiğiAİHM içtihadında 
vurgulanmaktadır[9]. Hukuki dinlenilme hakkına getirilen bir sınırlama gizli 
kaynaktan gelen bilginin taraflardan birinin yargılamaya katkısı olmadan 
olduğu gibi kabul edilmesine sebebiyet verir, ki bu durum adil yargılanma 
hakkının esasına dokunan bir sınırlamaya sebebiyet verecektir.

Öte yandan ulusal makamların, ulusal güvenlik ve teröre karşı tedbirle-
rin alınması gerekliliğini beyan ettikleri her durumda, yerel mahkemelerin 
etkili denetiminden muaf olarak hareket edeceklerinin söylenemeyeceğine 
yukarıda değinmiştir. Dolayısıyla yerel mahkemeler özgürlük ve güvelik 
dengesini her ihtimalde gözetmek ve gerekçelendirecek adil bir denge kur-
mak yükümlülüğündedir. İstihbari/gizli nitelikteki belge/bilgilerin niteliği 
ve kaynaklarına ilişkin haklı güvenlik endişelerini giderecek[10], bunun 
yanında bireye karşı usule uygun adil muamelede bulunulmasına yönelik 
usuli garantileri sağlamak yerel mahkemelerin görevidir[11].Örneğin, Dağte-
kin/Türkiye başvurusunda,AİHM, güvenlik soruşturmasının sonuçlarının 
başvuranlara veyahut ulusal mahkemelere açıklanmadığını, başvuranların, 
yetkili makamların gerçekleştirebileceği herhangi keyfi bir eyleme karşı 
yeterli teminattan yoksun bırakıldıklarını gözlemlemiştir[12].

Elbette bu açıklamalar, gizli bilginin her türlü ifşa edilmesi gereği anla-
mına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. Gizli bilginin kısmen özetinin 
sağlanması ve itiraz hakkı tanınması gibi pek çok usuli garanti yerel mahke-
melerce düşünülebilir[13]. İlk derece mahkemesinin savunmadan gizli tutulan 
belgeleri aleni yargılamada gizli tutmaya devam etmesinin gerekçesini somut 
ve yeterli biçimde açıklaması gerekir.

Regner/Almanya davasında varılan sonuç değerlendirildiğinde, ulusal 
güvenlik kaygılarının meşru amaç olarak gösterildiği benzer davalarda, 
AİHM’nin adil yargılanma hakkına zarar verecek her türlü unsuru daha 
kontrollü ve sıkı biçimde dikkate alması gereklidir. Ki bu noktada gizli bel-
gelere dayanılarak verilen kararlarda, bu belgelerin yargılamanın asli unsuru 
olan savunmanın erişimine açılmaması halinde yargılamada savunma adeta 

[9] LoboMachado/ Portekiz; Dağtekin /Türkiye 
[10] Görmüş ve diğerleri/Türkiye 
[11] Chahal/ İngiltere
[12] Dağtekin/Türkiye 
[13] Aynı yönde, Regner/Almanya,YargıçSerghides Karşı oy yazısı, § 87-93 
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bir figürana dönüştürülmüş olur. Aynı husus gizli tanık dinlemesi usulünde, 
bazı davalarda savunmanın devre dışı bırakılarak soru sorma hakkı tanınması 
açısından da geçerlidir. Özellikle kolluk görevlisi olan kişilerin dinlenmesinde, 
tanık koruma tedbirleri çerçevesinde ilgili önlemlerin alınması söz konusu 
olsa da, bunun savunmanın tanıklara AİHM madde 6§3 d) çerçevesinde 
soru sorma hakkını zedelememesi ve savunmanın esasına dokunmaması 
gerekir. Ürek ve Ürek / Türkiye kararında belirtildiği üzere[14]:

“…eğer söz konusu ifadelerin yargılamayı yapan mahkeme huzurunda 
ve nezareti altında ancak başvuranın ve avukatının yokluğunda alın-
masının başvuranın tanıkla bizzat yüzleşme ve direkt olarak soru sorma 
hakkının yerine geçebileceği kabul edilirse, Sözleşme’nin 6 § 3 (d) madde-
sinde belirtilen hak konusuz kalmış olacaktır (bk. Dimović ve Diğerleri 
v. Sırbistan, no. 7203/12, § 61, 11 Aralık 2018, bu davada tanıkların 
yargılamayı yürüten hâkim tarafından incelenmesi Mahkeme tarafından 
Sözleşme’nin 6 § 3 (d) maddesi kapsamında yeterli bir dengeleyici faktör 
olarak kabul edilmemiştir). Bunun ardından, istisnalar olmak üzere, 
böyle bir olasılığın Sözleşme’nin 6 § 3 (d) maddesi kapsamında usuli bir 
güvence olarak kabul edilebileceği kesin olarak söylenemez.”

Yine aynı doğrultuda Balta ve Demir / Türkiye kararında[15];

“60. Başvuranlara sağlanan tanığın yazılı ifadelerini reddetme ya 
da çürütme imkânı, savunma makamının karşılaştığı ve gizli tanığın 
söz konusu olmasıyla artan zorlukları giderebilecek bir nitelik taşı-
mamaktaydı, zira savunma makamı çapraz sorgu aracılığıyla tanığın 
samimiliğine ve güvenilirliğine itiraz edecek bir durumda olmamıştır 
(Yukarıda anılan, Al-Khawaja ve Tahery, §§ 161-163, aynı zamanda 
bk., Trampevski/Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, No. 4570/07, 
§ 49, 10 Temmuz 2012).

61. Dolayısıyla, somut olayda merciler önünde sürdürülen yargılama-
nın, başvuranlara savunma makamının karşılaştığı engelleri giderebilecek 
nitelikte güvenceler sunduğu kanısına varılamayacaktır”.

AİHM’nin ulusal güvenlik meşru amacıyla adil yargılanma hakkı 
çerçevesinde dengeyi ulusal güvenlikten yana tuttuğu bir diğer dava da 

[14] Ürek ve Ürek / Türkiye 
[15] Balta ve Demir / Türkiye
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Tariqbaşvurusudur[16]. Bu davada da gizli belgelerin temyiz mahkemesi 
önünde sanığa değil ancak özel bir usulle yetkili kılınmış avukatlara göste-
rilmesi, adil yargılanma hakkı çerçevesinde bir bütün halinde yargılamada 
usuli garantilerin sağlanmış olduğunu gösterdiğine kanaat getirilmiştir. 
Şüphesiz, adil yargılanma hakkı mutlak bir hak değildirancak bu hakkın 
esasına dokunmayacak sınırlamaların gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Bu 
davada öngörülmüş olan özel usul de AİHM tarafından usuli garantilerin 
sağlandığı yönünde bir kabule yol açmıştır.

Bu çerçevede AİHM’nin adil yargılanma çerçevesinde yalızca çok istisnai 
durumlarda gizli belgelerin kullanılmasını tek başına ihlal sebebi olarak 
görmediğini söylemek yanlış olmaz[17]. Yine bu konuda aksi yönde yapılmış 
bir değerlendirme ile adil yargılanma hakkının ihlaline karar verilen bir 
konu da iddia makamının dayandığı gizli belgenin, savunmanın denetimine 
açılmadan kamu yararı doğrultusunda geri çekilmesi, temyiz mahkemesinin 
bu delili inceleyerek ve savunmanın yokluğunda mahkemenin savunmaya 
verilmemesine karar vermesidir[18].

Adil yargılanma hakkı bakımından durum böyle iken, sınırlama rejimle-
rinin öngörüldüğü bazı diğer maddeler açısından değerlendirmelerin farklı 
olabileceğini de görmekteyiz.

Din ve vicdan özgürlüğü açısından bakıldığında, Sözleşme’nin 9. Mad-
desinin ikinci fıkrasında sınırlı sayıda gösterilen meşru amaçlar arasında 
ulusal güvenlik yer almamaktadır.

Bu doğrultuda, Nolan ve K./ Rusya davasında, bir din görevlisinin istih-
bari bilgi üzerine, misyonerlik faaliyetleri yaptığı iddiasıyla, oturma izni 
bulunan ülkeye girişinin yasaklanmasında, AİHM ulusal güvenlik amacının 
9. Maddede yer almadığına ve dolayısıyla meşru amaç gösterilmediğinden 
din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu davanın 
bir önemli yönü de, sınırlamaya gerekçe yapılan istihbari bilginin AİHM 
tarafından talep edilmesine rağmen ulusal makamlarca AİHM ile dahi pay-
laşılmamasıdır. Bu noktada AİHM ayrıca Hükümet’in başvurunun etkin 
şekilde incelenmesi için gerekli kolaylığı sağlamamış olmasını dikkate alarak 
Sözleşme’nin 38. Maddesinin ihlaline de karar vermiştir.

[16] Tarıq/Birleşik Krallık
[17] Aksi yönde A. A. ve diğerleri/ Birleşik Krallık
[18] Rowe ve Davis /Birleşik Krallık 
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Sözleşme’nin 8. Maddesi kapsamında haberleşme özgürlüğünü de içeren 
özel hayatın ve aile hayatının korunmasına ilişkin başvurular arasında, ulusal 
güvenlik meşru amacının kullanılmasına İstihbari nitelikteki telefon din-
lemeleri ve buradan elde edilen delillere dayanılarak mahkumiyet kararları 
verilmesinde sıkılıkla rastlanmaktadır.

Genel olarak, İstihbari nitelikte yapılan dinlemelerde meşru amaç ulusal 
güvenlik gösterilmektedir. İstihbari dinleme üzerine başlayan yargılamalarda 
kullanılan dinleme kayıtlarının, ilk bakışta hukuka aykırı delil olarak değer-
lendirilmesi ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde ele alınması gerektiği 
düşünülse de, AİHM’nin yerleşik içtihadında bu tipteki başvurular genel 
itibariyle Sözleşme’nin 8. Madde kapsamında değerlendirilmekte ve sınır-
lama rejimi çerçevesinde AİHM’nin uyguladığı kanunilik, meşru amaç ve 
demokratik toplumda gereklilik aşamalarını kademeli olarak içeren üçlü 
teste tabi tutulmaktadır.

Örneğin, kitle izleme faaliyeti çerçevesinde dinleme yapılmasında, buna 
dayanak gösterilen mevzuatın kanunilik kriterini karşılamadığına karar 
verilen başvurular çoğunluktadır[19]. Daha somut ifade etmek gerekirse, 
Malone/Birleşik Krallık davasında telefon dinleme konusunda yürütmeye 
verilen yetkinin çok geniş olduğuna ve polis tarafından yürütülen soruş-
turmalar kapsamında iletişimin dinlenmesinin öngörülebilirlik koşulunu 
karşılamadığını belirtmiştir. Aynı konuda mevzuatın kanunilik kriterini 
ve bu kapsamda keyfi izleme ve dinleme faaliyetine ilişkin usuli garantileri 
sağlamadığına karar vermekle birlikte ayı zamanda bir adım öteye giderek 
demokratik toplumda da gerekli bir müdahale olmadığına da karar verdiği 
görülmüştür[20]. Adli dinleme kapsamında mevzuatın kanunilik kriterini 
taşıdığına ancak, adli dinlemeden elde edilen delillerin disiplin soruştur-
masında da kullanılması noktasında kanunilik kriterinin karşılanmadığını 
belirttiği başvurunun da önemle belirtilmesinde fayda bulunmaktadır[21].

AİHM bu noktada önce dinlemenin bir kanuni dayanağı olup olmadığına 
bakmakta, öngörülebilir ve keyfiliğe karşı usuli garantileri içeren bir mevzuat 
bulunup bulunmadığını incelemektedir. Sonrasında meşru amaç güdülüp 

[19] Kennedy/Birleşik Krallık, Malone/Birleşik Krallık, Kruslin ve Huvig; Leander/Birleşik 
Krallık; Big Brother Watch/Birleşik Krallık ; aksi yönde Klass/Almanya

[20] Roman Zakharov/Rusya 
[21] Karabeyoğlu/Türkiye 
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güdülmediğine bakmaktadır. Bu tip davalarda gösterilen meşru amaç, 8. 
Maddenin ikinci fıkrasında bulunan ulusal güvenlik meşru amacı olmakta 
ve AİHM’nin kural olarak istisnai haller dışında Devletin ileri sürdüğü 
meşru amacı kabul ettiği görülmektedir.

İstihbari dinlemelerin dışında, meşru amacın Sözleşme’nin 8. Maddesi 
kapsamında kabul edilmediği istisnai davalar arasında ulusal güvenlik değil, 
ancak yargı sistemindeki değişikliklerin gerekçe gösterilmesi ve başvurucunun 
göreve geri dönememesi şikayetini içeren Ermenyi/Macaristan davasında, 
görevinden alınan hakim başvurucunun, yeni yargı yapılanması sonrasında 
aynı göreve atanmasını talebinin reddedilmesinde, Hükümet tarafından 
gösterilen meşru amacı somut olayda kabul edilmemiş ve Sözleşme’nin 8. 
Maddesinin bu sebeple ihlaline karar verilmiştir[22].

Diğer taraftan, yine güncel bir mesele olarak karşımıza çıkan, emniyet 
tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak AİHM’nin bu veri 
toplama ve işleme faaliyetine dayanak teşkil edecek bir kanunun bulunmadı 
ve bu kanunun da erişilebilirlik ve öngörülebilirlik ile keyfiliğe karşı usuli 
garantileri haiz olması bakımından kanunilik kriterini taşıyıp taşımadığını 
ilk olarak değerlendireceği açıktır[23]. Kanunilik kriterini geçmesi halinde 
ise, meşru amaçla orantılı demokratik toplumda gerekli bir müdahale 
bulunup bulunmadığını inceleyeceğini belirtmek gerekir. Bir başvuruda 
emniyet güçleri tarafından güvenlik dosyalarında uzun vadeli olarak bilgi 
saklanmasında, AİHM’nin bir başvuruda demokratik toplumda gereklilik 
incelemesine geçtiği ve bu kapsamda kriter olarak bilginin nevine ve bilginin 
yaşına bakmış olduğunu belirtmek gerekir[24]. Bu başvuruda, bir başvurucu 
açısından 1990 yılında gerçekleşen bir bombalama tehdidine ilişkin bilginin 
emniyet tarafından tutulmasının, ölçüsüz bir müdahale olmadığına karar 
verildiği, aynı başvurudaki ikinci başvurucu açısından ise 1967 yılında 
Varşova’da bir siyasi toplantıya katıldığı bilgisinin depolanmasında ulusal 
güvenliğin korunmasına ilişkin yeterli gerekçe gösterilmemesi nedeniyle 
ölçüsüz bir müdahale olduğuna karar verilmiş olduğu görülmektedir. Dola-
yısıyla değerlendirme somut olayın koşullarına göre yapılmaktadır.

[22] Ermenyi/Macaristan
[23] Rotaru/Romanya 
[24] Segerstedtwiberg/İsveç
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Son olarak, AİHM 2019 yılının Ocak ayında verdiği bir kararda başvu-
rucunun siyasi nitelikteki toplantı ve gösterilere katılmış olmasına ilişkin 
verilerin radikalizm başlığı altında polis veri tabanında işlenmesinde yine 
kanunda zaman limiti bulunmaması nedeniyle usuli garantilerin öngörülme-
miş olması nedeniyle Sözleşme’nin 8. Maddesinin ihlaline karar vermiştir[25].

Ulusal güvenlik tehdidi gerekçesi söz konusu ise, ulusal güvenlik riski 
bulunsa dahi, AİHM bu gerekçenin gerçekten de makul bir dayanağı oldu-
ğunu görmek istemektedir[26]. Buna karşın, Dalea/Fransa kabul edilebilirlik 
kararında, AİHM Fransız istihbarat servisi tarafından aktarılmasından sonra 
Schengen bilgi sisteminde uzun zamandır tutulan kişisel bilginin düzeltil-
mesini talep edememe ve bu bilgiye erişim sağlayamama nedeniyle yapılan 
başvuruda, AİHM öncelikle ulusal güvenlik gerekçesiyle kendisine tedbir 
uygulanan herkesin keyfiliğe karşı usuli garantilerin sağlanması gerektiğinin 
altını çizmiştir. Ülkeye giriş kurallarının belirlenmesinde devletin takdir 
yetkini geniş olduğu dikkate almıştır. Başvurucunun Fransız veri koruma 
komisyonuna başvuru yaptığını ve alınan tedbiri tartışma imkan bulduğunu 
not etmiş ve sadece hakkındaki tüm bilgiye erişim sağlayamamış olmasının 
tek başına müdahalenin ulusal güvenlik gerekçesiyle meşru kılınmadığı 
anlamına gelmediğini belirterek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

Kişilerin ulusal güvenlik meşru amacı gösterilerek sınırdışı edilmelerine 
ilişkin başvurularda ortaya çıkan meseleleri arıca ele almak gerekir. Örneğin, 
Al Nashif/ Bulgaristan davasında, gerekçe verilmeden, ulusal güvenlik teh-
didi bulunduğu gerekçesiyle başvurucu sınırdışı edilmiştir. Ulusal güvenlik 
gerekçe gösterilerek başvurulan her tedbirin bağımsız yargı organı tarafından 
çelişmeli yargılama garantilerine uyularak gözden geçirilmesi gerekir. Gizli 
bilgilerin kullanılmasına ilişkin uygun sınırlama tedbirlerinin alınabileceği 
AİHM tarafından kabul edilmektedir. Ancak başvurucuya her ihtimalde 
hükümet tarafından ileri sürülen ulusal güvenlik gerekçesini sorgulama 
imkanı tanınmalıdır. Yürütmenin ulusal güvenlik konusunda takdiri belli bir 
ağırlık içerse de, bağımsız yargı organı hatalı şekilde ulusal güvenlik meşru 
amacının yorumlanmasında müdahale edebilmelidir. Bu başvuruda bu 
usuli garantiler sağlanmamış olduğundan, başvurucunun sınırdışı kararının 
Sözleşme’nin 8. Maddesini ihlal etmiş olduğuna karar verilmiştir.

[25] Catt/Birleşik Krallık 
[26] Kaushal /Bulgaristan
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Bununla birlikte, bir başka başvuruda[27], AİHM ulusal güvenlik tehdidi 
gerekçesiyle Rus devlet televizyonu Rossiya 24 muhabiri, kameramanı ve yazı 
işleri müdürünün 2016 yılının Mart ayında Litvanya’da gerçekleşen Vilnius 
Russia Forumu’na akreditasyon verilmemesine rağmen katılmaları sonrasında 
gelişen olaylarda sınırdışı edilerek Litvanya’ya giriş yasağı konulmasını ele 
almıştır. Bu kararın dayanağında gizli ibareli belgeler bulunmasına rağmen 
yerel mahkemenin kararında gizlilik verilmiş belgelere dayanmamış olması 
ve kararda belirtilen saldırı iddialarına karşı başvurucular tarafından itiraz 
edilebilmiş olmasını değerlendirerek, AİHM müdahalenin ulusal güvelik 
meşru amacı doğrultusunda demokratik toplumda gerekli olduğuna ve ihlal 
olmadığına karar vermiştir.

Aynı doğrultuda, Almanya’ya karşı Saidani kararında ise, teröre yardım 
niteliğindeki önceki aktivitelerine dayanarak Almanya için potansiyel suçlu 
olarak kabul edilerek ulusal güvenlik riski teşkil ettiği gerekçesiyle hakkında 
idam cezası verilmiş olan başvurucunun Tunus’a sınırdışı edilmesinde, 
AİHM’nin İç Tüzük 39. maddesi kapsamında sınırdışı işleminin durdurul-
masına yönelik geçici tedbir kararı verilmiş olmasına rağmen, Sözleşme’nin 
3. maddesinin ihlali görülmemiştir. Bunun gerekçesi ise, ulusal güvenlik 
endişesinden çok, geri gönderilmesi halinde başvurucunun idam edilme-
yeceği yolunda garanti alınmış olmasıdır. Zira idam cezasının af çıkması 
üzerine hapis cezasına çevrilmesi söz konusu olmuştur.

Sonuç olarak, terörle mücadele adı altında ihdas edilen ve uygulanan yasal 
düzenlemelerin, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti olma prensibini ilke 
edinmiş demokrasilerde yakından denetime tabi tutulması gerekmektedir. 
Devletin terörle mücadele alanında takdir yetkisi geniş olsa da demokratik 
bir toplumun kendisini terör örgütlerinin eylemlerine karşı koruma meşru 
amacının dayandığı bu tedbirlerin yasal dayanağı olması ve güdülen meşru 
amaçla ölçülü ve gerekli olmaları zorunludur. Dolayısıyla terörle mücadelede 
sıklıkla başvurulan kanun maddelerinin geniş ve belirsiz içeriği, somut veri-
lere dayanılmaksızın, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının terör kavramı 
içine dahil edilebilmesine sebebiyet verebilmektedir. Keyfi müdahalelere karşı 
koruma sağlayan öngörülebilirlik kriterinin yerine getirilmemesi ve usuli 
garantilerin sağlanamaması temel hak ve özgürlüklerin kullanımı üzerinde 
caydırıcı etki oluşturabilmekte ve terörle mücadele, muhalifler üzerinde 
baskı rejimine dönüşebilmektedir. Bu durum da hukuk devletinden ziyade 

[27] Zarubin/Litvanya
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bir kanun devletine dönüşümün sinyalini veren bir tehdit oluşturmaktadır. 
Bunun önüne geçilebilmesindeki en büyük garantörlerden biri ise devlet 
otoriteleri tarafından kurulan özgürlük güvenlik dengesinin adil yargılanma 
gerekleri de yerine getirilerek yargı makamları tarafından tarafsız ve bağımsız 
biçimde denetiminin sağlanması ve usuli garantilerden hiçbir koşul altında 
ödün verilmemesinin sağlanmasıdır.
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İnsan Hakları İçin Eleştirel Yaklaşım “Güvenlik 
Devleti” Koşulları Altında İnsan Hakları

Av. Prof. Federico URTUBEY
Sanat Tarihi Profesörü, Buenos Aires-Arjantin  

La Plata Üniversitesi Beşeri ve Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öz

Çocuk adaleti alanında Pekin Kuralları (1985) ve daha sonra Çocuk 
Hakları Sözleşmesi (1989) gibi uluslararası normların “çocuk suçlularla” ilgili 
kavramları ve onların ceza sistemleri ve kanunuyla ilişkisini nasıl yeniden 
tanımladığı konusunda bir fikir birliği mevcuttur. Buna göre, son on yılda 
ulusal kanunların çocuk ve gençlerin insan hakları ve korunmasıyla ilgili 
uluslararası standartlarla eşitlenmesi için Arjantin’deki çocuk suçlular için 
ceza kanunları değişmektedir. Buenos Aires Eyaleti’nde, 13.298 ve 13.634 
sayılı kanunlar, insan hakları retoriğinin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir 
süreç dahilinde çocuk suçlular için adalet sistemini değiştirmiştir. En önemli 
değişikliklerden biri, çocukların ve gençlerin kurtarılması ve ıslah edilmesi 
gereken özneler olarak düşünülmesini bırakıp onların “cezai sorumluluk” 
kavramı aracılığıyla algılanmaya başlanmasıdır.

Bu çerçevede, işbu öneri Buenos Aires Eyaleti’ndeki kanunlarla çelişen 
bir çocuk cezaevinde 2018 yılında La Plata Üniversitesi’nden (Buenos 
Aires, Arjantin) bir grup öğretmen tarafından gerçekleştirilen birtakım 
eğitim deneyimlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kritik bir yaklaşımla 
bu eğitim uygulamalarının cezaevinde yönetilen çocuk suçluların “sapkın” 
davranışları için rehabilite edici önlemleri nasıl ele aldığını ortaya koymayı 
hedefliyoruz. Bu amaçla, astlarına karşı bürokratik bir rutin uygulamayı 
hedefleyen bir kurum olan cezaevini, belirli bir özneleştirme sağlayan bir 
mekan olarak algılıyoruz (Foucault, 1975; Goffman, 1971).

Temel sorun, eğitim uygulamalarının ezber bozarak çocuk suçlularla 
ilgili özgürlük ve ifade özgürlüğü için alan açıp açmayabileceğinin veya 
onların eğitilmesi düşüncesinin ardında bu uygulamaların ıslahın bir parçası 
olup olmayabileceğinin tanımlanmasıdır. Metodoloji nitelikli yaklaşıma 
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dayanmaktadır ve veriler bahsi geçen gençler olan kilit aktörlerle etnografya 
ve mülakatlar gerçekleştirilerek toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Uygulamaları, Islah Kurumları, Çocuk 
Suçlular, Hukuka Kritik Yaklaşımlar, Arjantin.

Critical Approaches to Human Rights / Human 
Rights under “Security State” Conditions

Abstract

There is a consensus in the juvenile justice field on how international 
norms as the Beijing Rules (1985), and then the Convention on the Rights 
of the Child (1989) have redefined conceptions about “juveniles” and their 
relation with criminal systems and law. Thereof, during the last decade, the 
criminal laws for juvenile offenders have been changing in Argentina, in 
order to even the domestic law with the international standards on human 
rights and protection of children and adolescents. In the case of the State 
of Buenos Aires, laws n° 13.298 and n° 13.634 have modified the justice 
system for juvenile offenders, within a large process of incorporation of 
the human rights rhetoric. One of the most important changes was to stop 
thinking children and adolescents as subjects to be saved and treated, and 
start conceiving them through the concept of “criminal responsibility”.

Within this frame, the present proposal seeks to analyze some education 
experiences led by a group of teachers of the University of La Plata (Buenos 
Aires, Argentina), which occurred during 2018 in a prison for juveniles in 
conflict with law in Buenos Aires State. We aim to expose, from a critical 
approach, how those educational practices deal with the rehabilitative mea-
sures for the “deviant” behavior of juveniles, administrated in prison. For that 
purpose, we conceive prison as a space that produces certain subjectivation, 
as it is an institution aimed to administrate a bureaucratic routine towards 
its subordinates (Foucault, 1975; Goffman, 1971).

The main problem is to identify whether the educational practices can be 
disruptive and open a space for emancipation and free expression relevant 
for those juveniles, or if, behind the idea of educating them, those practices 
take part of the correctional treatment. The methodology is based on a 
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qualitative approach, and the data was collected using ethnographies and 
interviews with key actors as the mentioned adolescents.

Keywords: Educational Practices, Correctional Institutions, Juvenile 
Offenders, Critical Approaches to Law, Argentina.
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“ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ÇATIŞMASI” 
OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: K. Burak ÖZTÜRK

Konuşmacılar: Bige AÇIMUZ, Dilara DÖNMEZKUŞ, Tuğçe Duygu 
KÖKSAL

K. Burak ÖZTÜRK (Oturum Başkanı) – Soru-cevap kısmına vakit kay-
betmeden geçelim. Çünkü ayrılan zamanın aslında sonundayız, dolayısıyla 
biraz fazladan zaman kullanacağız. Hemen buyurun, başlayalım.

Naz YILANCIOĞLU – Merhabalar, öncelikle sunuşlar için çok teşekkür 
ederim. Benim için çok bilgilendirici oldu. Benim iki sorum var, Tuğçe 
Hocaya soracağım: Öncelikle takip edebildiğim kadarıyla Big Brother Watch 
kararıyla bu ülkeler arası istihbari bilgi paylaşımında ilk defa mahkemenin bir 
değerlendirme yaptığı dava galiba, bunun sonucunda başka bir acaba dava 
var mı bu konuda? Extratorial surveillance’a girdiği bir dava var mı? Bunu 
sormak istiyorum. İkinci sorum da yetki alanı açısından galiba doktrinde 
böyle bir tartışma var: Bu exratorial surveillance’a mahkemeler girebilir mi, 
giremez mi? Çünkü aslında bu dava hani İngiltere’nin ikinci şikayeti, yani 
kendi yetki alanı içinde olmamış oluyor. Amerika’da işte bu agency’lerin 
yaptığı bir hak ihlali olmuş oluyor. Marco Milovoniç gibi çoğu akademisyen 
girebilir, savunabilir derken, mahkeme hak ihlali vermeli derken veremez, bu 
hak ihlalini veremez, inceleyemez diyen de görüşler var bildiğim kadarıyla, 
siz ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum, teşekkür ederim.

K. Burak ÖZTÜRK (Oturum Başkanı) – Alalım, çünkü benzer sorular 
olabilir.

Egemen ESEN – Teşekkür ediyorum tüm sunumlar için, benim sorum 
Sayın DÖNMEZKUŞ’a olacaktı. Özellikle güvenlik-özgürlük ilişkisi ara-
sında araç, amaç bağlantısı olması gerektiğini söylediniz, yani bu görüşü 
sahiplendiğini söylediniz. Ben şöyle anladım: Yanlışsam beni düzeltin, amaç 
özgürlük, güvenlik ancak bu noktada araç olarak kullanılabilir. Yalnız bu 
söylem zaten çokça şu tehdidi de içinde barındırıyor gibi geliyor bana: Yani 
dar anlamda siyasal iktidarlar zaten bunu kullanıyor. Yani biz vatandaşın, 
yurttaşın özgürlüğünü korumak için güvenliği sağlıyoruz şeklinde bir söylem 
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kullanılıyor. Bu görüşte bu tehdit söz konusu olabilir mi, bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? Bunu sormak istedim, teşekkürler.

K. Burak ÖZTÜRK (Oturum Başkanı) – Teşekkür ederiz. Başka soru 
yok gibi görünüyor, o zaman soruları yanıtlamaya geçebiliriz sanırım, 
buyurun Sayın KÖKSAL.

Tuğçe Duygu KÖKSAL – Şimdi Big Brother davası sizin söylediğiniz 
gibi bu alanda ele aldığı ilk dava, yani devletler arasındaki bilgi paylaşımıyla 
alakalı, fakat Big Brother davasının üçlü bir ayağı var. Birincisi o bahset-
tiğim ayağı, o çok yeni bir şey değil, kendi mevzuatıyla alakalı, ikincisi 
ülkeler arasında olması ki bu şikayetin sebebi de tamamen zaten ortaya 
çıkmış olan ifşalardı aslında, görünür gerçeğin başvuruya dökülmüş olması 
haliydi. Mahkemenin burada ne karar vereceği bekleniyordu. Üçüncü 
ayağı da aslında biraz sizin az önce ikinci soru olarak sorduğunuz başka 
başka server’lardaki bilgilere erişimle alakalı mesele, üçüncü şikâyet biraz 
buna benziyor. Çünkü İngiltere Devletinin, aynı zamanda Birleşik Krallık 
Devletinin aynı zamanda hizmet sağlayıcılardan bazı ciddi suç kategorileri 
çerçevesinde olmakla birlikte doğrudan veri akışını isteyebilmesiyle alakalı 
düzenlemeyi de mahkeme önüne getirmişlerdi. Şimdi önce ilk sorunuzla 
alakalı benzer davalar var, ama bu bir pilot dava, daha doğrusu leading dava, 
pilot dava yanlış bir ifade oldu. Hepsi İngiltere’yle alakalı, zaten Big Brother 
ve diğerleri olduğu için bütün başvuruları birleştirdiler. Dediğim gibi daire 
burada hem oy birliğiyle vermedi ihlal kararını üç şikâyet açısından da, 
hem de uluslararası işbirliğiyle alakalı olarak ihlal vermediği için ortaya veri 
koyamadı, delil koyamadı diyerek bu işbirliğinin özel hayata yansımasıyla 
ve ifade özgürlüğüne daha doğrusu yansımasıyla alakalı şikayeti reddetti, 
ihlal bulmadı. Büyük dairenin vereceği karar emsal olacak, onu söyleye-
yim ve büyük daire bu kararı verdiği zaman ki bu yıl içerisinde herhalde 
verebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü duruşması yapıldı. Kararı verdiği 
zaman bu bir leading karar olacağından buna benzer bütün başvuruları 
da etkileyecek aynı şekilde, fakat ben açıkça söyleyeyim, en beklediğim 
noktası orasıydı zaten, o şikâyet meselesiydi. Özellikle bu kadar ortaya 
çıkmış ciddi şüphelerin oluştuğu ülkeler arasında garanti sağlanmaksızın, 
usulü garantiler öngörülmeksizin bilgi paylaşılması meselesinde mahkeme-
nin vereceği kararı bekliyordum. Orada hiç şu topa girmedi: Hani buna 
ben bakabilir miyim, yetkili miyim, değil miyim meselesine hiç girmedi. 
Doğrudan doğruya “başvurucu şikayetini gerekçelendirememiştir, delillere 
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dayandıramamıştır” dedi. Fakat üçüncü şikâyet boyutu aslında biraz sizin 
ikinci sorunuza daha çok yaklaşıyor. İnternet açısından söylüyorum, çünkü 
hizmet sağlayıcılardan doğrudan veriyi çekebiliyor olması meselesinde yine 
yetki meselesine girmedi, ama oradan ihlal buldu. Çünkü burada da dedi 
yetki veri sağlamayı, veri çekmeyi yaptığı surette hangi tip verileri çekecek? 
Yani ciddi suç diyor. Hangi ciddi suçlar? O kategoride ilk ihlalle alakalı olarak 
hani dedik ya belli kategorilerde dinleme kararı verilebilir, ama aynı şeyi 
Roman ZAKHAROV davasında da söyledim mesela, kategori var. Şu suçlarda 
dinleme yapılır diyor, istihbari dinleme, ama o kadar geniş tutmuş ki hedef 
kitlelerin kimler olabileceğini, o grupların somut olarak kim olabileceğini 
koymamış. Diyor ki Roman ZAKHOROV davasıyla Rusya’yla alakalı: “Siz 
bu istihbari dinleme meselesini herhangi bir suç, katalog -tabir edeceğim, 
yanlış bir ifade, ben çok sevmiyorum, ama kullanıldığı için söylüyorum, o 
– suç kategorilerinin içine sokarak aslında işte devletin ekonomik refahına, 
güvenliğine, toplumsal düzene bir şekilde müdahale oluşturabilecek gösteri 
yürüyüşünü de, toplumsal örgütlenmeyi de siz o suç kategorisi içerisinde 
bir şekilde ilişkilendirerek dinleme yapabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir 
engel yok” Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin üzerinde durduğu, 
Hocamın da söylediği Fransa açısından birtakım usulü garantiler konulması 
meselesi bu etkili başvuru ve kategorilerin net olarak ortaya konulması somut 
olarak, o yüzden Big Brother davasında yetkiye girmedi, ama ona bakılırsa 
ABAD’ın, Avrupa Birliği Adalet Divanının Google Spain davası da var 
mesela, Avrupa Birliği içerisinde orada bu daha farklı tartışılıyor, ama Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı ABAD’dan biraz farklı. Şöyle, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi şuna bakar: Kişinin bireysel olarak uğradığı zarar. 
Eğer bu bireysel olarak uğradığı müdahale devletin idari, ekonomik, askeri, 
egemenlik alanı içerisindeyse bunu inceler. Onda bir problem yok, o yüzden 
de eğer müdahale devletin egemenlik sınırları içerisinde olduysa, artık bunu 
işte Amerika’daki server’dan sağlamış, şuradan sağlamış, buradan sağlamış 
diye çok üzerinde durmuyor. Big Brother’da en azından durmadan doğru-
dan hizmet sağlayıcı üzerinden ihlal verdiğini görüyoruz. Yetki meselesini 
daha çok biz henüz internet vakalarında görmedik. Onu söyleyeyim, henüz 
böyle bir dava yok, ama yetki meselesini daha çok uluslararası operasyonlar 
meselesinde görüyoruz. NATO operasyonu, Güvenlik Konseyi operasyonu 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde orada yetkiyi tartıştığını gördüğümüz davalar 
var. Henüz internette bu yetkinin tartışıldığını söyleyemeyeceğim.
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K. Burak ÖZTÜRK (Oturum Başkanı) – Teşekkürler. Sayın DÖN-
MEZKUŞ, buyurun.

Dilara DÖNMEZKUŞ – Şöyle, aslında söylediğiniz şey doğru, ben de 
size yüzde 100 katılıyorum. Belki farklı ifade ettiğimden böyle bir anlaş-
mazlık doğmuş olabilir. Orada aslında güvenlik ve özgürlük arasında denge 
kurulması veya bunlar arasında bir amaç-araç ilişkisi olması hususunda 
aslında söylemeye çalıştığım şey hızlı geçtiğim için büyük ihtimalle böyle bir 
yanlış anlama söz konusu oldu. Bu iki unsuru dengeye oturtmaya çalıştığı-
nızda aslında tam tersi güvenlik lehine bir sınırlama olması sebebiyle, yani 
güvenliği koruyacağım diye aslında özgürlüklerin sınırlandırılması gibi siyasi 
iktidarların böyle bir eyleme girmesi gibi bir sonuç doğabilir düşüncesine 
sahibim. Zannediyorum aslında ifade edişimizde yalnızca bir farklılık var. 
Aslında ulaşmak istediğimiz nokta aynı, Hocamız da aslında denge unsu-
runu gördüğüm kadarıyla benimsiyor amaç-araç ilişkisinden ziyade, ama 
burada amaç-araç ilişkisi güvenlik-özgürlük arasında olması gerekir derken 
aslında bu iki olgunun eşit olgular olmadığı, ölçülülük ilkesine uygun olarak 
özgürlüklerin sınırlandırılması gerektiği ve güvenlik uğruna özgürlüklerden 
vazgeçilemeyeceği, feda edilemeyeceği görüşünü aslında aktarmaya çalışmış-
tım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim.

K. Burak ÖZTÜRK (Oturum Başkanı) – Evet, soru-cevap kısmını da 
tamamladık. Böylece bu oturumda özellikle terörle mücadele bağlamında 
özgürlük-güvenlik dengesi üzerinden kurulan terörle mücadele araçlarının 
çeşitli sistemlerde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi, Fransa, Almanya, 
Amerika, Birleşik Devletlerdeki çeşitli görünümleri üzerine konuşma fırsatı 
bulmuş olduk. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz, bu oturumu böylece 
kapatıyoruz.
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İnsan Hakları ve Hukuk Devletinde  
Büyük Geri Sıçrayış: OHAL ile Kalıcılaşan Düşman 

Ceza Hukuku Rejimi ve Alternatif  
Bir Kuram Denemesi: “Performatif Hukuk”[1]

Av. Doğan ERKAN
Ankara Barosu

Öz

Bu bildiri, OHAL ile Ceza Hukukunun “Yurttaş” hukukundan “Düş-
man Ceza Hukuku”na Dönüştüğünü, Hukuk Devleti taahhüdünün terk 
edildiğini anlatmaya çalışmakta; ve bunun Yeni Dünya Düzeninin küresel 
bir revizyonu olduğunu ortaya koyarak, 11 Eylül ile birlikte yeniden inşa 
edilen Düşman Ceza Hukukunun politik, felsefi ve hukukpratik temellerini 
göstermektedir. Bir alternatif önerme olarak Performatif Hukuk kavramını 
ortaya atan bildiri, “toplumsal gerçeklik” ile “norm” ilişkiselliğini yeniden 
tanımlamaya çalışmakta ve bu önermesinin Diyalektik Hukuk perspekti-
findeki bağlamlarını öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Olağanüstü Hal, İstisna Hali, Düşman Ceza Hukuku, 
Ceza Normu, Performatif Hukuk, Diyalektik Hukuk

[1] Bu makale ilk kez, Ocak 2020’de gerçekleştirilen XI. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’na sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ardından Bursa Barosu’nun Cengiz Göral 
Makale yarışmasına gönderilmiş ve birincilik ödülü almıştır. Bursa barosu ödül alan 
her eseri olduğu gibi, bu eseri de baro dergisinde yayımlamıştır. İlk ve tek yayımı bu 
dergidedir (Bursa Barosu Dergisi, sayı:113, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020, s.37-45). 
Yayımından sonra makale yeni kaynak ve atıflarla geliştirilmiş ve genişletilmiştir.
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Great Back-Leap in Human Rights and the 
State of Law: Enemy Criminal Law Permanent 

with State of Emergency and an Alternative 
Approach Study: “Performative Law”

Abstract

This paper tries to explain that the Criminal Law has transformed from 
“Citizen” law to “Enemy Criminal Law” with the State of Emergency, 
and the State of Law commitment has been abandoned; and reveals that 
this process is a global revision of the New World Order and it discusses 
the political, philosophical and juridical practice of the Enemy Criminal 
Law reconstructed with September 11. This paper introduces the concept 
of Performative Law as an alternative hypothesis, tries to redefine the rela-
tionship between “social reality” and “norm”, and suggests the contexts of 
this hypothesis from the perspective of Dialectical Law.

Keywords: State of Emergency, State of Exception, Enemy Criminal 
Law, Criminal Norm, Performative Law, Dialectical Law

(1). Giriş

Birey ile devlet arasındaki ilişkiler ve karşılıklı hak ve ödevler arasındaki 
göreceli denge sorunu, bugüne değin “ceza hukuku” diye nitelendirilen 
hukuk dalında, çarpıcı biçimde ortaya çıkar. Gerçekten bu hukuk dalının 
çerçevesinde birey, bir yandan kendi bağımlılığının en belirgin anlatımını 
bulurken, devlet de öte yandan kendi istenç (irade ve gücünü benimsetmek 
için, en etkili araçların arayışı içindedir (Gramatica, 2005:33).

Burada her şeyden önce, hukuksal olmaktan çok, siyasal alanda etkin olan 
evrensel bir eylemin değerlendirmesini yapmak daha tutarlı olacaktır (34).

Bu alanda, yani birey ile devlet arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ya da 
yetkin bir dengenin araştırılıp kurulması kaygısı, yüzyıllardan beri düşünür-
leri, hukukçuları ve siyasacıları, ilkin bu sorun üzerinde durmaya zorlamıştır. 
Bir başka deyişle, devlet gücünün en çarpıcı anlatımı olan “cezalandırma 
hakkı” ve bu doğrultudaki “ceza” kavramı, bunun sonucu olarak da top-
lumsal iradeye, yani yasal metinlerin buyruklarına karşı işlenmiş suçlar 
nedeniyle ortaya “cezai sorumluluk” ilkesi üzerinde insanları kafa yormaya 
itmiştir (34).
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Toplum savunması, insan ve toplumsal varlık olarak bir kez bireyde 
yoğunlaşmaya görsün; artık bugün olduğu gibi, ceza yaptırımı sonucuyla 
sınırlandırılamaz. O artık çok daha iyi ve çok daha akılcı olarak, toplum 
savunmasıyla birlikte suç öznesinin iyileştirilmesine, topluma dönmesine 
ve özellikle bireyi topluma karşı kışkırtmış olan nedenlerin önlenmesine 
yönelik olmak zorundadır (37).

Filippo Gramatica, 1961 yılında yukarıdaki görüşlerin kaynağı olan “Top-
lumsal Savunma İlkeleri” isimli eserini yayımladığında, Kara Avrupası ekolü 
içinde büyük ses getirmişti. Bir iyimser ceza hukukçusu olarak Gramatica, 
90’ların sonlarına ve belki 2000’lerin başlarına kadar hakim olduğu söyle-
nebilecek liberalize edilmiş ceza hukuku politikasının köşe taşlarını buradan 
kurmuştu: Bireyin topluma karşıtlığının sebeplerinin ortadan kaldırılması 
odaklı “toplumsal savunma” ceza hukuku ideali.

“Bireysel ve toplumsal genel iyiliğin-erincin etkinliğine ulaşmak için 
“toplum yaşamına karşıtlığa” karşı eski savaşımı aşan “Toplumsal savunma 
politikasının” en geniş anlayışını saptamak yolundaki önerimiz iyiden iyiye 
doğrulanmaktadır” diyordu idealini ortaya koyarken (461).

Ekolün diğer temsilcilerinden Cavalla da, “yeniden toplumsallaşma” ve 
“ceza hukukunun sürekli insancıllaştırılması” önermelerini geliştirmişti 
(Cavalla, akt: Aydın, 51).

Ceza hukukuna özgürlükçü perspektif sağlayan bu toplumsal savunma 
ekolü, başlangıç momenti için tarihsel imkan bulduğu İkinci Paylaşım Savaşı 
nihayetinde faşizmin yenilgisinden sonraki inşa sürecinde iki konjonktürel 
kırılma yaşadı: Bunların ilki, “analitik hukuk bilim” ekolü karşısında “emekçi 
sınıf ” eksenli, insanın eylemli doğası (Praksis) alternatifini koyarak, burjuva 
hukukunun liberalleşme dinamiklerini ileri doğru zorlayan bir karşı devinim 
olarak Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve tek kutuplu dünya hegemonyasının 
açılışı; ikincisi ise burjuva hukukunun kendi taahhütlerinin reddiyesine 
sebep olan 11 Eylül saldırısı oldu.

“11 Eylül saldırılarından sonra, 19. Yüzyıl ile start alan “hukuk devleti” 
hülyasının terki 1990’larda tek kutuplaşan ve “yakın tehdit”ini yitiren 
Batı’nın “küreselleşme” yönelimiyle başladı. Hukuk devleti taahhüdünün 
parçası olan toplumsal haklar/toplumun hakları, sermayenin merkezileşmesi 
önünde bürokratik bir engele dönüşmeye başlamıştı. Ancak batı egemenlerine 
yeni bir dönüşüm enstrümanı olacak politik düşman ve fırsat gerekiyordu, 
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bulundu: 11 Eylül saldırısı... ABD bu süreçte tüm ceza usul hukukunu ve 
terör hukukunu değiştirdi. “Patriot Act” paketiyle hak ve özgürlükler askıya 
alındı, polisin, CIA’in ve FBI’nın yetkileri olağanüstü hale getirildi, 200 bin 
kişi “terör bağlantısı” sebebiyle takip edilmeye ve dinlenmeye başladı. Terör 
bağlantısı (bizdeki daha sofistike karşılığı terör iltisakı olmuştu) kavramı 
ABD’de ilk kez geliştirildi. Bu bağ, doğrudan terör örgütleriyle ilişkili olan 
süjelere tedbir alınmasından çok daha geniş bir halka içinde, bu süjelerle 
herhangi bir biçimde irtibatı olan kişilerin de takibine imkân veriyordu. 
Örneğin müslümanların yaşadığı bir mahallede, El Kaide bağlantısından 
şüphelenilen bir marketten alışveriş yapan diğer mahalleli müslümanlar da 
bu “bağlantı” kategorisine girebiliyordu. Bu 200 bin kişinin tüm elektronik 
haberleşmelerinin takibine dayanan yeni adli rejim, istihbarat sistemiyle iç içe 
ve esasen onun bir parçasıydı artık. Adli rejim, bir siyasal istihbarat rejimine 
dönüşmüştü. Avrupa El-Kaide saldırıları ve sonrasında IŞİD saldırılarıyla 
bu sarkaç Avrupa ülkelerine sırayla uyarlandı” (Erkan, 2018:423-424).

Aktarılan süreci, 11 Eylül minvalli ABD güvenlik hukukuna geçiş dina-
miklerini ve bunun zorlayıcı yansımasıyla Avrupa OHAL’lerine uygulanışını 
etüt eden Jane Claude Paye, Türkiye 15 Temmuz OHAL’i örneğinden önce 
anlatmıştı. Şöyle demişti: “İlk terörle mücadele yasaları siyasal alandan şiddet 
eylemlerinin bütününü dışlamaya izin verirken daha yeni yasalar daha çok 
siyasal alanı tekrardan tanımlarlar. Terör olarak belirlenen eylemlerdeki 
siyasal karakter aksine alınan önlemlerin özgürlükleri öldürücü doğasını 
haklı gösterir. Fakat bu eylemler toplumsal talepleri taşıdıklarından değil, 
devletin istikrarını bozmaya yatkın oldukları için böyle tanımlanırlar. 
Siyaset, iktidarın siyasal örgütlenmesine indirgenir. İktidar kendisini yine 
kendisine göre tanımlar ve kendisinden kısmi olarak dışarıda olanların tüm 
siyasal ifadelerini inkâr eder” (Paye, 2009: 116). Böylece halkın siyaset yap-
ması yahut iktidarın siyasal programı dışında bir siyaset yapılması doğrudan 
veya dolaylı olarak engellenir.

Yeni Dünya Düzeni’nin, yukarıda bahsedilen iki tarihsel kırılma momenti 
öncesindeki “hukuk devleti” taahhüdünden ve bu taahhüdün ceza hukukun-
daki açılımı olan “toplumsal savunma” perspektifinden, özellikle 11 Eylül 
momentinden sonra vazgeçerek, “olağanüstü yönetim sistemi”ne ve “düşman 
ceza hukuku”na geçiş yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. “Batı” iktidarının bu 
geçişi, buna ayrıksı gibi görünen, gerçekte ise tümel programın parçası olan 
Türkiye uzvunda aynı minvalle sağlanmıştır.
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Bu tezimizi somut olarak OHAL ceza usul değişiklikleri üzerinden, pozitif 
hukuk revizelerini göstermek yoluyla daha önce de ortaya koymaya çalışmış, 
tüm OHAL KHK değişiklikleri üzerinden ceza usul hukuku değişimiyle 
yeni bir devlet siyasası, güvenlikçi devlet kuruluşunu anlatmayı denemiştik 
(Erkan, 375-433). Makalenin Ankara Barosu Dergisinde yayımlanmasından 
sonra da, OHAL KHK Rejiminin Eleştirisi isimli kitabımızın son basısına 
“OHAL İle Kalıcı Olarak Dönüşen Ceza Hukuku Rejimi” başlığıyla 
eklemiştik (Erkan, 2019).

Bu kez aynı izleri; esasen OHAL hukukuyla da birbirinin geliştiricisi olan 
“Düşman Ceza Hukuku”na geçiş tezimizi ortaya koymak üzere yeniden –ve 
bir oranda daha kuramsal çerçeve kazandırarak–takip etmek muradında-
yız. Böylece “istisna hali”nin “kural” haline dönüştüğünü ortaya koymayı 
amaçlamaktayız.

“-Batman’i kim atadı?

-Biz atadık. Şehrimizi o pisliklerin ele geçirmesine izin veren herkes.

-Ancak burası demokrasi Harvey.

- Demokrasi tehlikeye girince Romalılar demokrasiyi askıya alır

ve bir kişinin şehri koruması için yetki verirdi”

(Savcı, Batman’in görevlendirilmesinin neden “meşru”  
olduğunu anlatıyor,

The Dark Knight, Film, 2008)

(2). Hukuk, Kimin Ürünüdür?

Bu tespite – esasa ilişkin ve çetrefilli bir tartışmaya tekabül etmekle birlikte 
bu yazının bağlamında ara aşamada kalan tespite – girmeden güncel soruna 
geçmek bilimsel metodolojiye uygun olmama riski taşıdığından, kısaca 
değinmeyi gereksindik. Gerek normatif/analitik hukuk ekolünün; gerekse 
öncesinde Pound, sonrasında Fuller ile rönesans yaşayan (Cotterrell, 2018: 
197-206) ve ceza hukuku alanında Gramatica ile kendisini devam ettiren 
çağdaş doğal hukuk ekolünün bu soruya verdiği yanıtların, gerçek toplumsal 
ilişkiyi tarif etmediği düşüncemizi ifade etmemiz gerekir.

Normativistlerin otoritesi Kelsen’le birlikte hukukun sosyoloji-ekonomi-
kültür bağlarının reddiyesi üzerine kurulan “saf hukuk kuramı”, Yeni Dünya 
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Düzeninin hukukpolitik rejimini de, onun dizgesindeki değişimi izlemeye 
olanaklı araçları da teknik indirgemecilikle ve ustalıkla örterken; en doğ-
rudan hukuksal pozitivist Austin “hukuk bir iktidar faaliyetidir” tanımıyla 
bile (95) bunun meşrulaştırılmasıyla ilgilenmektedir: “hukuk politik üstler 
tarafından, politik astlara yönelik çıkarılmış kurallardır.” (95)

Emil Brunner, hukuki pozitivizmin politik pratiğinin Totaliter devletten 
başka bir şey olmadığı eleştirisiyle karşıladı pozitivistleri (Brunner 1945:15-
16, akt: Cotterrell, 2018:217). Neumann ise Kelsen teorisinin “saf” hukuk 
lingustiğini ironiyle yeriyordu: “Saf bir masumiyete sahiptir, desizyonizmin, 
nereden kaynaklanırsa kaynaklansın ve içerikleri ne olursa olsun arkasında 
yeterince güç olduğu sürece politik kararların kabulünün yolunu açar” 
(1944:47, akt: Cotterrell, 217).

Buna karşın, hukuk ve sosyoloji, hukuk ve etik bağlarını kurmaya çalı-
şan ve bunu doğal hukuk kategorisi içinde, fakat bu “doğal”lığı tarihsel 
öncüllerinden farklı olarak totaliterci homojenlik dışında yorumlamaya 
gayret eden Pound, Fuller, Neumann ve takipçileri dahi; Düşman Ceza 
hukukunun karşısındaki tutumlarına rağmen, doğal hukukun toplumdaki 
eşitsizlikleri eşit gösterme mistifikasyonunu (Yelkenci, 2013:365) aralamayı 
başaramamışlardır. Kısacası “doğal hukuk, yoksulluktan türeyen radikal 
talepler söz konusu olduğunda, devlet mantığıyla hiçbir zoru olmadığını, 
dahası onunla uyum içinde bulunduğunu gösterir.” (13)

Toplumun, gerçekte tarihsel pozisyonları, çıkarları ve “hukuk”ları zıt 
olan sınıflardan oluştuğu gerçeği üzerinden kurulan – ve halen kurulmakta 
olan – Marksist devlet ve hukuk teorisinin takipçileri Engels, Lombroso, 
Ferri, Lenin, Pashukanis, Stucka, Gramsci, Althusser, Poulantzas, Tushnet 
önermeleri ise devlet-iktidar-hukuk-toplum ilişkilerine dair daha güçlü, 
daha gerçekçi başlıklar ve imkanlar sunmaktadır.

Örneğin Stucka’ya göre “hukuk, egemen sınıfın çıkarlarıyla örtüşen ve 
onun sistematik şiddetini/iktidarını muhafaza eden bir toplumsal ilişkiler 
sistemi ya da düzenidir (akt: Yelkenci, 89).

Bu görüşe göre bir iktidar politik tekniği olarak hukuk, hem devletin 
“baskı aygıtı” hem de “ideolojik aygıtı”dır (Althusser). Bu aygıt hem “zor” 
hem “rıza” örgütler (Gramsci). Althusser böylece “işçi sınıfının egemen 
ideolojiye itaatinin yeniden üretiminin garantiye alın”dığını savunur (265).
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Erken dönem ve geç dönemlerindeki yaklaşım farklılaşmalarına rağmen 
Poulantzas da paradigmal olarak bu düşünceyi takip eder ve pratik bazı 
imkanlar arar ve hukuku “güç ilişkilerinin maddileşmiş yoğunlaşmasının 
aygıtları” olarak tanımlar (82).

“Özerk” istisna anları/alanları tartışması ise yine bu yazı sınırlarında ele 
alınamayacak oranda geniş bir tartışmadır. Kanaatimizi ifade etmek gere-
kirse, belirlenimci genel teoriyi kabul etmekle birlikte, göreli özerk kimi 
“hukuksal” anları ya da sınıflar arası denge kuran istisnai “ortak alan”ları 
gösteren hukuksal kategorileri, ve “hukuk içi kazanımları” reddetmediğimizi 
ifade etmeliyiz.

Bu bağlama son olarak, Eleştirel Hukuk Çalışmaları okulunun 3 büyük 
kurucu isminden biri olan Tushnet’in, hukuku “egemen sınıfın eksik hege-
monyası” olarak tariflemesinin bize de yol gösterici olduğunu ifade etmeliyiz. 
Ona göre kapitalizmin parçalı yapısı bireyselciliği desteklerken, kapitalist 
üretimin toplumsal karakteri ve geleneksel grupların varlığı, özgeciliği güç-
lendirmektedir. Egemen sınıfın hegemonyası bu nedenle eksiktir. Hukuk 
da bu eksik hegemonya formlarından biridir (Tushnet; akt: Akbaş, 56-57).

Bu ara tespitimizin amacı, 2000’ler sonrası “Düşman Ceza Hukuku”na 
büyük geri sıçrama öncesindeki “burjuva hukukunun” en liberal halinin 
dahi, mistik ve örtük olarak sınıf düşmanlarına karşı korunma ve ideolojik/
politik iktidar kurma aracı olduğu, hatta iktidarın ideolojisinin ana taşı-
yıcısı olarak kurumlara ve usullere kavuşturulan bir formasyon olduğunu 
kabul etmemize rağmen; artık başka bir “yeni” olgu-durumu göstermeye 
odaklandığımızı söylemektir: Düşman Ceza Hukuku, Burjuva Hukukunun 
dahi taahhütlerinin ve egemen sınıf blokajında da olsa “toplumsal”, “adil” 
yargılama ve “yurttaş” yargılanması usullerinin geri alınmasıdır. Bu yal-
nızca bir nicelik farkı değil, bir nitelik farkıdır. Bu tezimizi argümanlarıyla 
anlatmaya çalışacağız.

(3). Düşman Ceza Hukuku

Weimer dönemi Almanyası’nda sendika avukatlığı yaparken kendisi 
de düşman ceza hukukuna maruz kalarak vatandaşlık haklarını kaybeden 
Neumann[2] 1944 yılında şöyle yazmıştı: “Nasyonal Sosyalist hukuk sistemi, 

[2] Neumann hakkında, Schmitt ile karşılaştırmalı bir inceleme için bkz: “Levıathan’ın 
Hayaletleri: Schmitt Ve Neumann’da Hukuk Ve Devlet”, Toros Güneş Esgün, DTCF 



İnsan Hakları ve Hukuk Devletinde Büyük Geri Sıçrayış: OHAL İLE KALICILAŞAN DÜŞMAN CEZA 
HUKUKU REJİMİ Ve Alternatif Bir Kuram Denemesi: “PERFORMATİF HUKUK

312 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

kitleyi terör yoluyla manipüle etme tekniğinden başka bir şey değildir” 
(1944:458, akt: Cotterrell, 2018:202).

Neumann için hukuk hem voluntas (egemenin iktidarın ifadesi) hem de 
ratiodur (aklın ya da rasyonel ilkenin ifadesi) (203). Bu nedenle, yalnızca 
egemenin emrini düzenleyen Nazi düzenlemesinin kesinlikle hukuk adını 
hak etmediğini söyler (203). Neumann, “Batı uygarlığının hukuk tarihi, 
“voluntas” ile “ratio”yu hukukiliğin asli bileşenleri olarak uzlaştırma çaba-
sının tarihidir” der (203).

20. YY “Çağdaş Hukuk” arayışı da buna paralel olarak; hukuku bir teknik 
forma indirgemiş Carl Schmitt öncüllü ceza hukukunun özellikle Nazizm 
deneyiminden sonra reddiyesiyle, voluntas, ratio ve ilkeler ile sınırlayan 
bir irade –yine egemenin iradesi de olsa – biçimine kavuşturma çabasıdır 
(Karadağ, 2018:1-10).

Jakobs, “modern devlet”in bu dönüşümünü ve Toplumsal Ceza Hukuku 
perspektifini “normal suç” dediği alanda kabul eder görünür. “Modern 
devlet, normal suç fiili söz konusu olduğunda, onu yok edilmesi gereken 
bir düşman değil, davranışlarıyla normun geçerliliğini zedeleyen ve verdiği 
zararı ceza (zor) yoluyla telafi etmeye çalışan bir kişi olarak görür” (Jakobs, 
2008:496, akt: Şanlı, 2019:92-93).

Peki “Modern devlet” siyasal hasımlarına savaş açtığında? Bugün yeninden 
bir Nazi “hukuku” uygulanıyor olabilir mi?

Hukuk devleti çerçevesinde ceza hukuku bireylerin kontrol altında tutul-
ması için bir araçtı. Bugün ise toplumsalın parçalanmasının bir aracı 
olarak siyaseti içeriden yeniden yapılandırır. Günümüz devletinin ceza 
hukuku politikaları organize bir sosyal güç üzerine değil ‘yüksek-riskli grup-
lar’ üzerine odaklanır. Devamlı olarak, tekrardan tanımlanan potansiyel bir 
düşmana karşı gerçek bir savaş yaratır (Paye, 225-226).

Olağanüstü usulün üstünlüğü, hukukta bir değişikliğe sebep olur. Bu 
değişiklikle devlet, toplumu oluşturur ve sürekli olarak toplum ile onun 
dışı arasındaki sınırı tekrardan tanımlar. Terörle mücadele, hukukun askıya 
alınmasını gerektirir ve yeni bir hukuk düzeni yaratırken aynı zamanda 
maddi ve formel olarak savaşılacak düşmanı da üretir. Hukuk düzeninin 
adaptasyonu sıkıyönetimde olduğu gibi sisteminin dışında bir tehdidi 

Dergisi 58.1 (2018): 905-930
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değil, sistemin kendisinin içinden bir düşman hedefler. Araçlarla amaçlar 
arasındaki ilişkinin tersine çevrilmesine tanık oluyoruz. Terör örgütünün 
düşman olarak belirlenmesi onu, hukuki ve siyasi düzenleri değiştirmek 
için bir araç haline dönüştürür. Siyaseti kendi sureti ile kuran iktidarın 
kendisidir (244).

Düşman ceza hukuku kavram ve kuramsallaştırmasının 11 Eylül konjonk-
türünde rekonstrüksiyoncusu olan Jakobs, düşman ceza hukuku kavramının 
anlam kötüleştirici bir yanı bulunmadığını savunur (Şanlı, 43).

Schmitt’in dost-düşman ayrımını form olarak hukuk içinde tanımlamaya 
çalışan ve hukuku bir desizyonizme (egemenin kararına) indirgeyen yakla-
şımı yarım kalan hukuk sistematiğini Jakobs ile tamamlamıştır. Yurttaşlar 
ve düşmanlar için iki ayrı ceza hukukunun yaratılmasının temeli Schmitt 
ise, Schmitt’in kuramının “istisna hali”ni hukuki bir bağlama yerleştirme 
amacını (Agamben, 2006:44) tamamlayanın Jakobs olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

Geldiğimiz noktada, Ceza hukukunda bu tür bir değişim aracılığıyla 
yapılmak istenen şey, halkın egemenliği ile devlet egemenliği arasındaki 
ilişkinin tersine çevrilmesi, yeni bir siyasal rejim ve örgütlenme yara-
tılmasıdır (Paye, 222-224).

Bu süreç aynı zamanda otoriter bir devletin gelişimi ve yurttaşları daha 
az özgür kılan bir “içgüvenlik devletinin” de tesisi sürecidir (Chossudovsky, 
2010: 49, 51; akt: Şanlı, 72).

Sürekli değişen bir düşmana karşı yapılan uzun soluklu savaş, bu savaşla 
biçimlenen kalıcı bir hükümet tipi yaratır. Yeni siyasal rejimin temeli, kalıcı 
bir olağanüstü durumdur ve bu aynı zamanda yeni bir hukuk düzeninin 
oluşturulması anlamına gelir (Paye, 220-229).

Jakobs, toplum düzenine ilkesel ve aktif biçimde karşı olanlara düşman 
ceza hukuku uygulanmasını savunur. Kuramında “toplum düzeni” dediği 
şeyin muhtevasına dair bir netlik koymasa da, bu muğlaklığın Jakobs’un 
öncülleri olan formel toplumsal sözleşmecilerden ve toplumu temsil etme 
ve karar verme yetisini –kapsayıcı olduğunu tahayyül ettiği- iktidarda bulan 
desizyonizmin kurucusu Hobbes’dan beri sürdüğünü söylemeliyiz.

Peki kimdir bu “düşman”lar? Jakobs’a göre düşman ceza hukukunun 
yöneldiği ilkesel muhalifler “teröristler”dir. “Tutumu gereği ilkesel ve aktif 
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karşıtlık içinde olanlar”dan anlaşılması gereken teröristlerdir.” ( Jakobs, 
523; akt:Şanlı, 99)

(4). Düşman Ceza Hukukunda “Yurttaş” Yerini “Kişi”ye Bırakır

“Yurttaş-düşman” ayırımı, düşman ceza hukuku çerçevesinin diğer tüm 
temalarını ve uygulama araçlarını kendisine bağlayan, onları temelleyen, 
teorinin üzerine yükseldiği bir “ayırma tezi” (Bung, 2008:595, akt: Şanlı, 
83) olarak ortaya çıkar. Bu ayırım teorinin en esaslı noktasıdır (83).

Normal suçlulukta fail ile halen bir iletişim söz konusudur. Ancak tehli-
keli bireyde iletişim yerini tehlikeyle mücadeleye, yurttaş ceza hukuku 
da yerini düşman ceza hukukuna terk eder (Jakobs, 490).

Artık geçmiş eylemlerin cezalandırılmasından daha çok, gelecek (tehlikeli 
eylemlerin) önlenmesi ve bu eylemlerin yaratacağı tehlikelilikten korunma 
söz konusudur. Devlet, hukuki ve kuralına uygun biçimde HAKLARI 
UYGULAMADAN KALDIRIR ve bu kişilere SAVAŞ AÇAR (500-504). 
Sonuç olarak gerek maddi, gerekse usuli anlamda ceza hukuku “düşmana 
karşı savaş” düşüncesinin bir aracı ve bu düşüncenin bir sonucu olarak anlam 
kazanır (Şanlı, 105). Hukuku düşman düşüncesinin bir parçası kılmakla, 
hukukun anlam ve sınırları ilgili oluşan sorun, düşman ceza hukukunun da 
kurallar yoluyla yürütülmesidir. Buradaki “hukuk” vurgusu “düşmanların 
haklarını ortadan kaldırma amacına odaklanan bir ‘hukuk’a yöneliktir (108). 
Yani bir hukuksuzluk “hukuku”…

Düşman ile savaş, düşmanın İHRAÇ EDİLMESİ olgusuna dayanmakla, 
normal ceza sürecinden farklıdır ve mahkumun hak sahibi olduğu bir süreç 
değildir (Jakobs, 505). Bu hukukun sınırı, düşmana karşı uygulanma ve 
düşmanı ihraç etme amacının getirdiği doğal bir istisnailik ve süreksizliktir.
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(5). Düşman Ceza Hukukunun Usul Hukuku

Jakobs’a göre düşman ceza hukuku, yargılama usulü bakımından da aynen 
geçerli olmalıdır. Tehlikenin bertaraf edilmesi amacı, usul hukukunun da 
amacı olmalıdır (Şanlı, 123).

Normal suçlulukta ilke olan şüphelinin yargılama sürecine katılması 
durumu, tehlikeli kimse olduğunda bütünüyle kalkar. TÜM USULİ 
GÜVENCELER ORTADAN KALKAR (Jakobs, 505; akt: Şanlı, 124).

Jakobs’un önerdiği düşman ceza usul hukuku yöntemlerine örnekler:

•	 İletişimin denetlenmesi

•	 Gizli gözlem usulleri

•	 Gizli soruşturmacı görevlendirme

•	 Müdafi ile görüşmenin ve müdafiyle iletişimin engellenmesi (Şanlı, 
124-125).

•	 Şanlı, benzer yöntemleri Gasser’den alıntıyla bir başka kategoride 
daha sayar:

•	 Polis gözetimini sıklaştırmak

•	 İnsanlık dışı muameleye ve hatta işkenceye varacak daha kuvvetli 
sorgu yöntemlerinin benimsenmesi

•	 Teröristlerin adil yargılanma hakkının kısıtlanması

•	 Savunma hakkının sınırlanması

•	 Masumiyet karinesini yürürlükten kaldırmaya eşdeğer nitelikte ted-
birlere başvurulması (Gasser, 2008:117-118; akt: Şanlı, 65)

Tam bu noktada, yukarıda atıf yaptığımız makalemizde yayımladığımız 
(Erkan, 2018 içinde 412-416) ceza usul kanununu kalıcı olarak değiştiren 
OHAL KHK’larından bazılarına kısaca değinmek, bağlamı doğrudan kur-
mayı sağlayacaktır:

•	 Anayasal suçlar ve terör suçlarına özgü tutuklama süresinin 684 sayılı 
OHAL KHK’sıyla uzatılması

•	 El konulan malvarlığına kayyım atanmasını düzenleyen 674 sayılı 
OHAL KHK’sı
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•	 Gizli soruşturmacının mahkemede sanık ve müdafisi olmadan dinle-
nebilmesine dair düzenleme getiren 694 sayılı OHAL KHK’sı

•	 Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından duruşmada 3 
avukat sınırlaması getiren 676 sayılı OHAL KHK’sının 1. Maddesi

•	 Hakkında örgüt suçlarından soruşturma bulunan avukatın, başka bir 
örgüt suçu şüphelisi veya sanığının müdafiliğinden yasaklanmasını 
düzenleyen 676 sayılı OHAL KHK’sının 2. Maddesi (CMK 151/3 
bendini değiştiren ve 7070 sayılı kanunla yasanan bu hüküm geç-
tiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir)

•	 Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda 24 saat avukatla görüş 
yasağı getirilmesini düzenleyen 676 sayılı OHAL KHK’sının 3. 
Maddesi

•	 Sanık müdafisi tarafından duruşmada hazır edilen tanık ve bilirkişinin 
dinlenmesi kuralını ortadan kaldıran 676 sayılı OHAL KHK’sının 
4. Maddesi

•	 Müdafisiz duruşma yapmayı – zorunlu müdafi de olsa – olanaklı 
kılan 676 sayılı OHAL KHK’sının 5. Maddesi

•	 Aynı yöndeki 696 sayılı OHAL KHK’sının 96. Maddesi

•	 696 sayılı OHAL KHK’sının 147. Maddesi ile, sanık ve müda-
fisini birlikte savunma yapmaktan alıkoyan SEGBİS yönteminin 
genişletilmesi

•	 696 sayılı OHAL KHK’sının 97. Maddesiyle, duruşmada okunarak 
aleniyet kazandırılması gereken belgelerin okunmamasına olanak 
getirilmesi

•	 694 sayılı OHAL KHK’sı ile sanığın söz hakkının kaldırılması, 
müdafisiz bırakılmasına olanak sağlanması

•	 Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklikle gözaltı süresinin 
uzatılması.

•	 Benzer kısıtlamaları İstinaf ve Temyiz aşamalarına da getiren diğer 
maddeler…

Tüm bu düzenlemeler OHAL KHK’larıyla sınırlı kalmayıp, CEZA USUL 
YASASI İÇİNDE KALICI DEĞİŞİKLİK YAPAN maddelerdir.
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Yukarıdaki anlatımlarımızdan sonra tüm bu tedbirlerin düşman ceza usul 
hukuku tedbirleri olduğunda tereddüt yoktur.

Düşman ceza hukukun maddi boyutu olarak “terör” isnadının ise, Cum-
huriyet gazetesi yazarlarından, Sözcü gazetesi yazarlarına, milletvekilleri ve 
belediye başkanlarına, öğrencilere, kadın eylemcilere, havaalanı işçilerine, 
kur artışlarının sebebini siyasal iktidarın politikalarına bağlayanlara, intihar 
haberlerini ve yoksulluk haberlerini yapanlara, cumhurbaşkanını eleştirenlere, 
iktidarın savaş politikalarını eleştirenlere, barış talep eden akademisyenlere, 
bazı okulların ve dershanelerin sadece öğrencisi oldukları için bu öğrencilere, 
askerlere, öğretmenlere atfedildiği siyasi davaları düşünerek okuyucu kendisi 
belirginleştirebilecektir.

Kalıcı olarak yasal düzende değişiklik yapan OHAL’in, yukarıdaki düzen-
lemelerle, kalıcı bir Düşman Ceza Hukuku yerleşikleştirdiğini söylemek de 
bağlamın doğrudan sonucu olmaktadır.

Bu, “istisna”nın “kural” olmasıdır. Paye’nin tespit ettiği gibi kurulan artık 
yeni bir siyasal rejimdir. Halkın egemenliği yerine devletin egemenliğinin 
geçirilmesidir.

Böylece terör suçları önlemleri, hukukun üstünlüğünün yıkılması için 
bir mazeret olarak kullanılmaktadır (Melia, 2017:126).

Ve Yeni Dünya Düzeni’nin “yeni düşman ceza hukuku” bize içinde yaşa-
dığımız olağanüstü halin gerçekte kural olduğunu öğretmektedir (Benjamin 
Walter).

Yeniden “olağan hukuk”a, “hukuk devleti” tahhüdüne dönmek mi? Bu 
hülya politik araçlar tartışması yapılmadan salt hukuk akımları üzerinden 
yürütülemez haldedir.

Elbette “başka bir hukuk”, “başka bir dünya”da yaratılacaktır.

Ve fakat, “hukuksal mücadele” ya da “hukukun mücadelesi” imkanları 
da vardır, dahası yaratılmalıdır. Bu noktaya son bağlamda döneceğiz.

(6). Yeni Bir Kuramsal Öneri: PERFORMATİF HUKUK (Ceza 
Hukuku İdeolojisinin Anlatısı “Suçlu”ya Uygulanan Hukuktur)

Devlet-İktidar-Hukuk-Norm dizgesini, tüm toplumsal bağlamlarına göz-
lerini kapatan ve ölü bir form/formlar haline getiren “Saf Hukuk” teorisinin, 
hakikati dahi normla açıklaması ve devlet kutsaması Jacobs’u da etkilemiştir.
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Şöyle demiştir Jakobs: “işte tam da bu sebeple 20. yüzyılın büyük norma-
tivisti Hans Kelsen, devleti, normların müşterek hiyerarşisi olarak yorumladı. 
Buna göre, sadece mutlak olarak müessir bir anayasa ve bu anayasaya 
uygunluk içinde türemiş mutlak olarak müessir olan bir zor düzeni temel 
norm olarak ele alınabilir. Öyleyse Kelsen’e göre, bu anılan etkili olma 
olgusu haricinde geçerli normatif bir ilişkiden bahsedebilmek mümkün 
değildir. Örneğin şu anda biri diğerinden daha isabetli temellendirilmiş 
milyonlarca farklı biçimde ve karşılıkta norm ilişkisi tasavvur edilebilir, 
ama bunlar sadece düşünce oyunu olacaktır. Buna karşın gerçek devlet ve 
gerçek hukuk toplumsal hayatta hakikate dönüşerek, sadece düşünsel bir 
olgu olmaktan çıkar” (Jakobs, 2008:512-513).

Jakobs’un bu noktadan şu kurala varması kendi içinde anlaşılır olmak-
tadır: “normun ihlali söz konusu olduğunda, bu normun değil, suçlunun 
davranışının hatalı olduğunu ifade eder.”

Peki ya Kelsen’de ve Jakobs’da gerçekleşmeyeceği varsayılan ve bu varsa-
yımla kutsanan o soyut ve ilahi “Norm” hatalıysa?

Bu sorunun cevabına döneceğiz ancak bir başka bağlama daha ihtiyacı-
mız var…

Jakobs bir aktarma da Luhmann’dan yapar ve şöyle der: “Toplumsal 
gerçekliğin ne olduğuna bir tikel parçacık olan suçlu değil, toplumun 
bizatihi kendisi karar verir.” (Luhmann, Das Recht der Gesellscahft, akt: 
Jakobs, 2008:513)

Bu iddiayı hukuksosyolojik ve hukukpolitik manada karşılayacaksak, 
“toplumsal gerçek”liği belirli bir anda kendi gerçekliği üzerinden tanımlayan 
ve kendi gerçekliğini blok/hegemonya kurarak “toplumun gerçekliği” olarak 
dayatan ve ne olduğuna “karar veren” toplumun kendisi değil; toplumun 
içindeki egemen sınıfın siyasal erkidir. Öncelikle bu itirazı düşelim.

Peki kendini “toplumsallık” ardına gizleyen egemen sınıfın anlattığı 
“toplumsal gerçeklik” hikayesi statik midir?

Bu aşamada, dilbilimsel bir kavrama ve bunun hukuk alanına taşınmasına 
ihtiyacımız olacak: Performatiflik…

Performatiflik ya da edimsellik terimi yirminci yüzyılın önemli dil fel-
sefecilerinden biri olan J. L. Austin’e aittir. Terim, icra etmek, gerçekleştir-
mek, sahnelemek gibi anlamlara gelen ‘to perform’ fiilinden türetilmiştir. 
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Austin’e göre performatif tümceler, bir şey “betimlemez” ya da “aktarmaz-
lar”, “doğru” ya da “yanlış” olmazlar; performatif bir tümceyi sözcelemek, 
eylemde bulunmaktır (Austin, 2009: 42, akt: Oralgül, 2016:52). Başlangıçta 
bir dil kavramı olarak ortaya atılan performatif/lik kavramı, 1960’lı yıllar-
dan itibaren sanat, antropoloji, sosyoloji, iktisat, yeni kültür tarihi (New 
Cultural History), feminizm gibi birçok alanda kullanılan disiplinler arası 
bir terim haline gelmiştir (Burke, 2008: 108, akt: Oralgül,52). Performatif/
lik, dil, sanat, bilim, gündelik hayat gibi farklı alanlarda edimde bulunarak, 
toplumsal gerçekliği temsil etmekten (representation) çok inşa ettiğimizi 
(construction) öne sürmektedir (52).

Yani “toplumsal gerçeklik” durağan/statik bir durum değil, sürekli yeniden 
inşa edilen performatif bir durumdur. Onu temsil etmekten çok inşa ederiz.

Bu hareket/inşa halindeki duruma bir temsil ve karar verme bağlamın-
dan ziyade ilişkisellik üzerinden bakmak doğru olacaktır: Hangi toplumsal 
ilişkiler “toplumsal gerçeklik” dediğimiz “şey”i inşa eder?

Oralgül alıntılanan makalesinde özel olarak, performatif kavramını kadın 
haklarına, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet meselesine muazzam biçiminde 
uygulayan Judith Butler’i inceler. Biz bu felsefe ve sosyoloji tartışmasını 
konumuzla, ceza hukuku felsefesi ile sınırlamak durumundayız.

Jakobs kurmaya çalıştığı Düşman Ceza Hukuku Metodolojisinde, bu 
performatif ilişki sürecini toplum ile suçlu arasında bir kez kurar ve bitirir 
görünmektedir: “Toplumsal gerçeklik” vardır, buna karşı çıkan “suçlu” var-
dır ve toplum burada bir karar verir: toplumsal ceza hukuku ya da düşman 
ceza hukuku kararı… Böylece pratikte toplumsal gerçeklik yine toplumsal 
gerçeklikle açıklanır Jakobs’da. Analojisi bir totoloji üzerine kuruludur ve 
kendine döner, kavramı kendisiyle açıklar (logical fallacy/petitio principii)[3]. 
Jakobs totolojisi özetçe şöyle olur: “Toplumsal gerçeklik, toplumun gerçek-
liğidir.” Peki suçlu? O “Toplumsal gerçekliğin dışındadır!”

Oysa gerçek hareketli performatiflik, Jakobs normativizminin çok öte-
sinde, ama onun dedüksiyonunun birinci denklemini kabul ederek dahi 
kurulabilir: “Toplum ile suçlu çelişmektedir.” Bu birinci önermeyi doğru 
kabul edelim ve devam edelim: Toplum zaten verili, tanımlanmış, statik 
bir kavram ise, toplumsal gerçekliğin ne olduğuna ya da ne olmadığına, 

[3] Döngüsel safsata, mantık hataları ve hukuki yorum hatalarına dair bilgi için bkz: 
Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, (2016), s.235 vd.
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ne yapacağına ya da ne yapmayacağına, hareketlenmesi halinde toplumun 
vereceği tepki üzerinden inşa eden kimdir? Toplumsal gerçeklikle bağdaş-
madığı varsayılan suçlu. Yani toplumsal gerçekliği görülür kılan toplumun 
müessir düzeninin, toplumun zor düzeninin, toplumun devletinin nasıl 
tepki vererek toplumsal kuralı nasıl koyacağına karar vermesini, ezcümle 
toplumsal gerçeklik denen şeyin nasıl performe olacağını ortaya çıkaran 
hareketli güç bizatihi SUÇLUDUR! Eğer suçlunun “toplumsal gerçeklik” 
denen belirsiz, amorf ve anda sabitlenmiş katı haliyle uyuşmayan bir “norm 
ihlali” hareketliliği olmasaydı, o bir soyut kavram, bir hikmet-i mutlak olarak 
yerinde duracaktı. Bir düşünce oyunu olacaktı. Buna karşın gerçek devlet 
ve gerçek hukuk, suçluya vereceği tepkiyle -tepkinin biçimiyle, usulüyle, 
muhtevasıyla- toplumsal hayatta hakikate dönüşür ve sadece düşünsel bir 
olgu olmaktan çıkar. “Suçlu”, durağan ve soyut “toplumsal gerçeklik” idesini, 
hareketliliğiyle tepki vermeye zorlayan eylemli güçtür. Hareketli olan unsur, 
hareketsiz durumu harekete geçirir ve ancak bu hareketlenmeye verilen tepki 
kendisini pratik hakikatte inşa eder. Yani “toplumsal gerçeklik” kendinin 
inkarı olan “suçlu” sayesinde inşa olur ve toplumsal gerçeklik dediğimiz 
şeyin kendisi oluşur.

Marks bunu ironi yaparak şöyle ifade etmişti: “suçlu, suç işlemekle ceza 
hukukunu, ceza hukuku kitaplarını üretir. Aynı zamanda ceza hukuku 
dersleri veren profesörü ve hatta bu profesörün kendi derslerini piyasaya 
satılık mal olarak sürdüğü ders kitabını da üretir. Suçlu bütün bunlardan 
başka, polis ve adliye örgütünü, dedektifleri, yargıçları, cellatları ve jürileri 
de üretir. Suçlu kimi zaman ahlaki, kimi zaman da acıklı bir izlenim yara-
tarak, halkın ahlaki ve estetik duygularını harekete geçirmek suretiyle de 
bir işlev görür… Suçlu burjuva yaşamındaki tek düzeliği bozar” (Marks, 
385-87; akt: Serozan, 156)

Üstelik “toplumsal gerçeklik”, bu sıkıcı statik hayatından sonra kendisini 
hareketlendiren suçluya verdiği tepkiyle artık başka bir şey de olur. Belki de 
yeni suç tipine ve yeni suçlu tipine vereceği ve daha önce nasıl vereceğini 
hiç düşünmediği yeni tepkiyle birlikte toplumsal gerçeklik yeni bir şey olur 
ve yeniden inşa olur.

“Biliyor musun neyi fark ettim,

her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor.

Plan korkunç olsa bile…”
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“Kurulu düzeni altüst ettiğinde herşey bir anda kaosa sürüklenir.

Ben kaosun elçisiyim, kaos adildir”

(Joker, The Dark Knight, Film, 2008)

Dolayısıyla “plan”ı bozan “suçlu”, toplumun “yeni plan” yapmasını sağ-
layan kişidir. “Kurulu düzeni altüst” eder ve toplum yeni ceza adalet sis-
temini inşa eder. Bunun ne yönde olacağı, toplumsal düzeni alt üst eden 
performatif öznenin politik gücüne, örgütlü gücüne ve ideolojik dizgesine 
ilişkindir. O tartışmaya şimdilik girmeksizin demek istediğimiz hasılı şudur 
ki: Jakobs normativizminin söylediği şeyin aksine; toplumsal gerçekliği 
hareketlendirerek, onu performe ederek onun ne olacağına karar veren, tam 
da SUÇLUDUR! Kendisine dönen fasit Hegelci diyalektikle değil, ama 
yeniden inşa sentezlerini kurma perspektifine sahip Marksçı diyalektikle 
tam olarak bunu söyleyebiliriz.

Bu bağlamda Pashukanis’in, “normun bizatihi ihlal üzerine kurulduğu” 
görüşü bizim görüşümüzün de temelidir. Ancak Pashukanis’de bu tespit 
başlangıç momentinde bir kez yapılıp donuklaşmaktadır.

Pashukanis’i Türkçe’ye kazandıran ve anlaşılır kılan bir başka isim bu 
noktayı tekrar hareketlendirmek üzere yardımımıza gelmektedir: “Hukuk, 
yerleşmiş kuralların bozulmasıyla, sakatlanmasıyla gelişir. Söz konusu boz-
maların yerleşebilmesi için bunların toplumsal ve uygulamalı gereksinimlere 
denk düşmesi gerekir” diyen Onur Karahanoğulları’nın görüşü (2017:140).

Biz “hukuk”un kendisinin tam da bu hareketlilik üzerine kuruldu-
ğunu, bir normun doğması, onun yıkılması ve yeni norm kurulması 
olduğunu ileri sürüyor ve bu hareket halindeki sürekli yeniden inşa 
sürecine “Performatif Hukuk” adını veriyoruz.

Bu dolayımla kaldığımız noktaya dönebiliriz: Bizce normun ihlali söz 
konusu olduğunda, bu suçlunun değil, normun hatalı olduğuna da delalet 
edebilir.

Vago, bu sonuca giden düşüncemizin başlangıcına dair önemli bir fikir ve 
bir de örnek vermektedir (Vago, 18-21; akt: Akbaş, 63). Meseleyi “hukukun 
işlev bozuklukları” (dysfunctions of law) başlığında irdeleyen Vago, ilk işlev 
bozukluğu olarak hukukun statükocu olmasına değinir. Çünkü hukuk verili 
toplumsal koşulları korumak üzere konulmuştur ve bu amaçla uygulan-
maktadır. Dolayısıyla hukuk, toplumsal değişim karşısındaki muhafazakar 
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yapısıyla dikkat çekmektedir. Bununla ilişkili ikinci bir işlev bozukluğu, 
“hukukun normatif yapısına özgü katılık” olarak karşımıza çıkmaktadır 
(63). Örneğin “hukuk normu, hırsızlığı bir suç olarak belirledikten sonra, 
açlık nedeniyle hırsızlığı da cezalandırmak zorundadır” der (63).

Biz, örnekteki gibi açlık nedeniyle hırsızlığı cezalandıran normun, hatalı 
norm olduğunu düşünüyoruz.

Vago’nun işlev bozukluğu dediği tarifi biz “an”da somutluyor, belirli 
an’da verili statik normun, normu kuran toplum – ya da toplumun öncül-
leri – tarafından yıkılabileceğini söylüyoruz. Bu halde normu–gerektiğinde 
yıkmak ve yeniden kurmak pahasına – hareketlendirmeye “Performatif 
Hukuk” diyoruz. Aç insan, mücbir sebep içinde, kendisini doyuracak kadar 
“hırsızlık” yapabilir diyoruz. Bu eski norm ile çelişen yeni “norm”, toplumun 
önceki gerçekliğinin yine toplum tarafından belirli bir momentte aşılma-
sıyla toplumsal ceza hukukunu performe ediyor ve Türk Ceza Kanununun 
147. maddesinde “hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için 
işlenmesi halinde, ceza verilmeyebileceği” normu kuruluyor. Bu bir istisna 
hali, şimdilik. Ancak yeterli bir performe örneğidir. Ve bazı tarihsel öncüller 
– onlara başlangıçta “suçlu” denirken–önceki normu yıkarak yeni normun 
inşa edilmesinin eylemini gerçekleştirebilirler.

İnsan hakları mücadelesi tarihi perspektifinden bu çok olasıdır ve 
zorunludur.

1789 öncesine gidelim. İşkenceyle ifade almak kilise hukukunun olağan 
soruşturma usulüydü. Suçu itiraf etmemenin kendisi “suç”tu. Bu belirli 
andaki formel durumun reddiyeleri doğdu, ve ihlallerden yeni norm doğdu: 
Susma hakkı, masumiyet karinesi, işkence yasağı vb… Bruno’nun evrenin 
sonsuz olduğunu ileri sürmesi “norm” ile çelişen bir “suç”tu, norm ortadan 
kalktı, bir “suçlu”nun o “norm”a uymamasıyla… 1848’de, işçilerin grev 
yapması yasaktı, suçtu. Newyork’da kadın işçiler buna rağmen grev yaptılar 
ve öldürüldüler! “Norm” mu hatalıydı, “suçlu”mu? O günün anısına her 
yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyoruz artık… İhlal, an’daki 
“toplumsal gerçekliği” değiştirdi ve yeniden inşa etti…

Türkiye’de kamu emekçilerinin sendika hakkı yoktu. Sendika kurmaya, 
üstelik grev de yapmaya kalktılar, yargılandılar, cezalandırıldılar… “Norm”u 
ihlal eden “suç” işlediler. Şimdilerde en çok üyesi olan kamu emekçileri 
sendikası bizzat iktidarın kurdurduğu…
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Şerri hukuk “norm”unun dışına düşmenin recm cezası olduğu bir ceza 
hukuku rejiminden çıkalı henüz yüzyıl olmadı bu topraklarda. Cumhuri-
yet “ihlali” şerri hukuku kaldırmasaydı ya da kaldıramasaydı, cumhuriyet 
“teşebbüsçüleri” suçlu, hilafet ve saltanat teokratizmi “toplumsal gerçek” ve 
“norm” olmaya devam ediyordu belki de.

Büyük kişicil sermaye birikimlerinin, aslında toplumsal artı-değerin 
çalınmasıyla oluştuğu tezine dayanan bir toplumun, bu aslında toplumsal 
olan birikimin sermaye sahiplerinin ellerinden alınması eylemine “hırsızlık” 
normu demeyip, kamulaştırma normuyla açıklaması; yalnızca başka bir 
ideolojik/toplumsal formasyon değil, aynı zamanda bir performatif ceza 
hukuku formasyonudur da.

O günlere kadar; bugünden, “nasıl bir formasyon bir “toplumsal gerçek” 
performatifliğini kurmaya yardımcı olabilir?” sorusuyla devam edelim.

Buna verilmiş ve çoğuna katıldığımız bir yanıt var:

Praksis Varlığı Olarak İnsan Tasarımı – İnsan Hakları İçin Felsefi 
Bir Temel[4]

İnsan haklarının nihai temeli −belli tarihsel koşullara altında, gerçekleş-
mesi toplumsal var oluş ve gelişmenin zorunlu bir koşulu olan− her bireyin 
temel ihtiyaçları tarafından oluşturulur. Yasa, sadece, eğer belirli kurallar ve 
hukuki fiiller böyle evrensel ihtiyaçları dile getiriyorsa adildir, insancıldır 
ve evrensel olarak geçerlidir. Aksi takdirde, yalnızca kaba gücün bir ifadesi 
olacaktır. Hukuk, eğer pozitif hukuka, bir devletin yasalarında yazılı olana 
indirgenirse, o hukuk yönetici elitin belli çıkarlarının haklılaştırmasından 
başka bir şey olmaz. Böyle bir durumda hukuk, Platon’un Devlet’inde 
Thrasymachus’un savunduğu tarzda “en güçlünün çıkarına olan” anlamına 
gelecektir (Markovic, 2013).

O halde, hukukun son derece gayri adil olabileceği açıktır. Adil hukuk, 
devlet otoritesine dayandırılamaz. Hukuk, devletin kendisini de mümkün 
ve anlamlı kılan üst bir ilke üzerine temellenir. Bu daha yüksek ilke, pozitif 
hukukun felsefi eleştirisi bağlamında çeşitli tarzlarda yorumlandı: “Doğal 
hukuk”, “akıl yasası”, “akıl”, “özgürlük”, “dışsal, değişmez adalet”, “mutlak 
ahlaksal değerler”, “tarihin logosu” gibi. Bu yorumlar, hukuki pozitivizme 

[4] Markovic, Mihailo (2013), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, sendika63.org/2013/07/
insan-haklarinin-felsefi-temelleri-mihailo-markovic-129833/
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bir meydan okuma, kendisini mevcut tiranca ve gaddar bir düzenin hukuki 
savunusuyla bağdaştıramayan eleştirel düşüncenin bir ifadesi olarak anlam 
kazanmıştır. Ne var ki, böyle yorumların temel sınırı onların tarihsel olmayışı 
hatta tarihsel karşıtı olmalarıdır (Markovic, agy).

Bu yaklaşımın statik, tarih-dışı doğası onu burjuva toplumunun 
muhafazakâr güçleri için kabul edilebilir kıldı. Ne var ki, insan türünün 
salt verili olmadığı bir olgudur. İnsan sürekli bir kendi kendini belirleme 
ve kendi kendini geliştirme sürecinden geçer. Aslına bakılırsa mevcut insan 
hakları ve özgürlükleri bu giderek artan tarihsel özgürleşme sürecinde sadece 
bir aşama oluşturur (Markovic, agy).

Kişinin kendini tarihteki artan yaratıcılığa, temel aksiyolojik bir ilke olarak 
praksise adaması demek, onun evrensel olarak erişilebilir olması gerektiği, 
her kişinin yaşamının normu olması gerektiği iddiasında bulunmak demek-
tir. Böylesi bir kendini adayış, aynı zamanda mevcut toplumsal formların, 
kurumların ve eylem tarzlarının temel sınırlarının keşfini cesaretlendirme 
anlamına gelir. Bu, farklı, daha zengin, daha karmaşık, kendini gerçek-
leştiren yaşamın yeni, saklı olanaklarını deneme ve keşfetme, olanakları 
idealler şeklinde ifade etme ve onları ortaya çıkaran stratejileri inceleme 
demektir. Bu türden bir etik konumlanış açıkça eleştirel ve özgürleştiricidir 
(Markovic, agy).

Markovic mevcut insan hakları diyaloglarının bu analizinden, şu koşullar 
gerçekleşirse gelecekteki pek çok çatışmanın çözülebileceği sonucunu çıkarır:

(1) İnsan hakları sadece siyasal hakları değil, ekonomik ve kültürel hakları 
da içerecek şekilde genelleştirilirse;

(2) İnsan hakları ihlallerinin eleştirisi daha tutarlı ve tarafsız olursa ve 
düşmanlara olduğu kadar müttefiklere de yöneltilirse;

(3) Devlet egemenliği halkın egemenliğine tabi kılınırsa. (Markovic, agy)

Markovic’in 3 numaralı önermesini biraz geliştirelim…

Duguit, hukukun devletin üzerinde olduğu tezini yüksek perdeden şöyle 
dillendirir:“Şiddetle protesto eder ve Devletsiz ve Devletin üstünde de hukuk 
olduğunu beyan eylerim. Hukuk kuralının ancak Devlet tarafından ihdas 
edilebileceği ve Devletin mutlak kudreti olduğu pratikte kabul edilemez. 
Pozitif kanunların dışında ve üstünde de hukuk kuralları vardır.” (1954: 18)



Av. Doğan ERKAN

325Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Duguit’in tezini “komünist hipotez” olarak adlandırdığı perspektifinden 
geliştiren ve bunu en radikal biçimde yapan Mustafa Bayram Mısır ise, Kamu 
Hukukunu devlete karşı bir mücadele aracı kertesine yükseltir. Duguit’in 
tezinin, Lenin’in devletin baskı aygıtı ile kamu hizmeti örgütlenmesi aygıtını 
“sert biçimde” ayıran ‘Devlet ve Devrim’deki bu ayrım argümanına bağla-
nabileceğini ileri sürer ve şöyle sürdürür: “Duguit’nin maddeci gözlemleri 
üzerine kurduğu devlet görüşü, devletin sönümlenmesi tezi üzerine kurulan 
tarihsel materyalist devlet görüşü için bir dizi geçiş programı talebi bakımın-
dan olanaklar yaratmakla kalmaz, bizzat hukukun kendisini de devlete karşı 
bir mücadele alanı olarak yeniden düşünmeyi kışkırtır.” (2013:226,227)

Bu geçişlerle, insan hakları perspektiflerini içine almış, hukuk-devlet özdeş-
liğine karşı, kamusal normları devletin norm dediği “şey”e karşı yerleştiren 
bir performatif hukuku, ve buradan kurulacak bir “hukuk normunu” kabul 
edebileceğimizi söylemeye çalışıyoruz. Biçim-öz ilişkisi yeniden kurulmaya 
açık olmak, ve toplumsal durum değiştiğinde eski normu yıkmaya açık 
olmak şartıyla.

Ancak bir soruyu daha tartışmamıza ihtiyacımız var: Mevcut hukuk 
düzeni içinde buna olanak var mıdır?

(7). Diyalektik Hukuk Bilimi

“Yeniden inşaanın olmadığı her tür yapıbozum sorumsuzluktur”

(Hilary Putnam)

Türkiye hukuk felsefesi akademisinde Marksist Hukuk kuramına dair 
açılımlar geliştirme düzeyi; ve hukuk içindeki devinimleri izleyerek, normu, 
onun biçimini ve içeriğini yeniden kurma imkanları sunma açısından yet-
kin bir yaklaşımı yukarıda sözünü ettiğimiz eseriyle Onur Karahanoğulları 
sunmuş ve “Diyalektik Hukuk Bilimi” tezini ortaya koyduğu aynı eserinde 
bunu tartışmaya açan bir “çağrı” da yapmıştır (Karahanoğulları, 2017:7). 
Oradan esinlendiğimiz diyalektik hukuk analizi yöntemine, “performatif 
hukuk” önermemizle nesnel olarak örtüşen dayanaklar da sunması bakı-
mından değinmek yerinde olacaktır.

Hukuk tasvirlerine dair çoğunluk Marksist hukukçularca dahi statik kalan 
dilemmaya şöyle bir diyalektik sağlar Karahanoğulları: “Hukukun oluşumu, 
toplumsal ilişkilerden türeyen kurallara iradi müdahale ile gerçekleşir” (235).
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Dolayısıyla hukukun “toplumsal gerçeklik” unsuru ile, buraya dair bir 
“iradi müdahale” unsurunu bir arada görür Karahanoğulları. Elbette iradi 
müdahalenin egemeni “devlet”tir. Ancak müdahale süreçlerinde:

1 - Doğalında çatışmalı kurallar ve kavramlar vardır (çünkü hukuki söylem 
ve biçimi eşitsizlikleri bir arada taşır).

2 - Karşıt güçler mücadelesi vardır.

Ona göre, toplumsal ilişkilerde mevcut olan düzenliliklerin devlet tara-
fından söylenmesi, soyut kurallar olarak düzenlenmesi ve bunların arkasına 
güç konulması hukuk düzeninin temel kaynağıdır (235). Devletin oluşu-
muna katkıda bulunduğu ama her halükarda toplumsal ilişkilerden türemiş 
kuralları iradesinden geçirerek biçimselleştirmesinden hukuk düzeni oluşur. 
Hukuk düzeni toplumsal ilişkilerin kurgusudur (235).

Hukukun oluşumunun toplumsal ilişkilerden türeyen kuralların devletçe 
dolayımlanması uğrağına değil de, kuralların toplumsal ilişkilerden türemesi 
uğrağında–hukukun oluşumunun her iki uğrağın da geçilerek gerçekleştiği 
kabulüyle–uzlaşmaz karşıtlıklara sahip toplumsal öznelerin ilişkilerinden bu 
nitelikte kuralların türediği görülür (236).

Son kertede taraflardan birinin egemenliğini kurmaya yarasa da bu seçiş 
toplumsal öznelerin çatışmasını da yansıttığı için hukuk düzeni bir yığın 
çatışmalı kural, kavram ve kurum barındırır. Hukukun bu özelliğine yapılan 
vurguyla hak, henüz devlet tarafından biçimselleştirilerek hukuk düzenine 
dahil edilmese de toplumsal ilişkiden türemiş olan kurallara dayanılarak 
talep edilebilir (236-237).

Toplumsal ilişkilerden türeyen kuralların, devlet iradesinden geçmeden 
hukuk kuralı olarak kabul edilmesi ikili hukuk anlayışını da beraberinde 
getirir. Egemen sınıfın hukuk düzeninin içinde veya yanı sıra, ezilen sınıfın 
hukuku mevcuttur. Ezilen sınıfın hukukunun eksiği siyasal iktidardır (238).

Bir seçim olarak toplumsal ilişkilerden türeyen kuralların devletçe biçim-
selleştirilmesiyle kurulan hukuk düzeninin içindeki kural, kavram, kategori 
ve ilkeleri kullanarak hak taleplerini kabul ettirmeye çalışabiliriz veya biçim-
selleştirilmiş kuralların dışında oluşmuş olduğunu düşündüğümüz hukuk 
kurallarını taleplerimizin temeli yapmaya çalışırız (238-239).
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Hukuk düzeni içinde sonuç doğurma mücadelesi sınıf mücadelesinin 
kısa veya uzun süreli almak zorunda olduğu bir biçimidir, görünümlerinden 
birisidir (244).

Toplumsal özneler etkin olup hak taleplerini geliştirdikçe devletin tek 
yanlılık gücü, taleplere yanıt vermek zorunluluğu ile demokratikleşecektir 
(247).

Hukuka bu diyalektik bakış açısı, hukukun kendisinin de bir mücadele 
aracı olduğu, hatta hukukun içinde de bir sınıflar mücadelesi olduğu tespit, 
imkan ve hatta zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Tushnet’in eksik hegemonya tanımıyla birlikte düşünelim. Bu eksik 
hegemonyanın “eksik” bölgesi, tam da “hak taleplerini kabul ettirmeye 
çalışabileceğimiz” alan olmalıdır. Liberallerden bir yöntemsel miras kabul 
edelim: Hukukun odağında haklar vardır ve haklar, hukuk kurallarında 
önce gelirler (Dworkin, 1977:147-170). Dworkin’in bu soyut iyimserliğine 
rağmen, cümleyi “olması gereken” şeklinde yeniden kurmak mümkün.

İnsan hakları hukuku mücadelesi bakımından bu olasıdır: Eksik hege-
monya içinde hakları tanıtmak ve egemen iradenin de tanımasına zorlamak. 
Hakkı kategorisine almayan önceki kuralı toplumsal durum gerektirdiğinde 
yıkmak ve yeni normu “performe” etmek. Makalemiz, bu imkana dair hali 
hazırda verilen pratik uğraşımlara kuramsal ve kavramsal bir zemin desteği 
sunma amacındadır.

(8). Son Söz

“İnsanlar hükümetlerinden değil,  
hükümetler insanlardan korkmalıdır.” 

(V For Vendetta, Film, 2005)

Henüz tamamlanmış bir ceza hukuku felsefesi kuramı yok. Bu makalenin 
önermelerinin sınırı da bu değil. Ceza hukuku felsefesinin tamamlanması 
belki ve ancak sınıfsız bir dünyada tartışılacak. O eşiğe henüz yolumuz var. 
Ancak Yeni Dünya Düzeni ve onun Türkiye ayağında kurulmakta olan 
Düşman Ceza Hukuku da asla sürdürülebilir değil. Buna karşın performatif 
ve praksisçi bir toplumsal ceza hukuku felsefesi “hangi köşe taşları üzerine 
kurulmalıdır?” sorusuna dair cevaplar politik, felsefi ve pratik olarak “var”dır. 
Pratik-politiğin bir ayağı fabrikadaki sınıf mücadelesinden ve sokaktaki 
hak mücadelesinden, keza bu mücadelenin müdahale ettiği “toplumsal 
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gerçeklik”in performe olmasından; diğer ayağı ise yurttaşlık hukuku talebi 
olarak “adil yargılanma” mücadelesinin toplumsal avukatlık pratisyenliği 
üzerinden norma müdahale/normun içeriğini ve biçimini tartışmaya açma 
performatifinden geçer. Hukuk-politiğin bu diyalektik yürüyüş ile birlikte 
üretilmesi çabası: Alternatif önermemize dair bir amaç sunabilirsek en 
makulü bu olur.

“Başka bir Dünya” ve “Başka Bir Hukuk” mümkün. Birlikte yeniden 
inşa edelim…
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Devletin Bir Güvenlik Sorunu Olarak İnsan 
Haklarını Koruma ve Sürdürebilme Kapasitesi

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öz

Temel hak ve özgürlüklerin, kamu gücü kullanma tekeline sahip olan 
devletin, başta kendi güvenliği olmak üzere kamu güvenliğinin temini için 
nereye kadar daraltılıp kısıtlanabileceğine yönelik çeşitli ilke ve yorumlar 
getirilmiş olsa da siyasi iktidarların adalet, kamu güvenliği anlayışı ve yak-
laşımı bu konuda daha çok belirleyici olmaktadır. Devletin güvenliğini 
doğrudan ilgilendiren kamu güvenliği, sadece asayişle ve inzibati tedbirlerle 
sınırlı değildir. Kamu güvenliği, kamusal alanda bireyin ve toplumun sahip 
olduğu hakları kullanabilmesinin bir imkânı iken bu güvenlikten farklı olarak 
bu çalışmada ele alınan devletin güvenliği yaklaşımı ise sahip olunan birey 
ve toplum haklarını harekete geçirebilmenin, yazılı ve yazısız nitelikteki 
tüm insan haklarının teminatı olabilmenin, devletin bekası olarak da ifade 
edilebilecek nitelikte hukuk devleti kalabilmenin bir gereğidir. Kısaca dev-
letin güvenliği, sahip olunan insan unsuruna vaat edilen hakların temini ve 
insan haklarının her ne pahasına olursa olsun korunmasının tam karşılığıdır.

Devletin güvenliği; toprakları üzerinde yaşayan bireyleri dost ve düşman 
olarak ayıran ve düşman saydıkları ile sürekli bir mücadele yürüten, özgürlük 
güvenlik geriliminde daima güvenliği önceleyerek özgürlüklerin kullanılmaz 
hale getirmesini izleyen, hukuku devlet güvenliğinin edilgen ve müdahale 
edilebilir bir alt unsuru gören, olağanüstü dönem ve uygulamaları sıradanlaş-
tırarak toplumun güvenliğini sağlamak için sürekli bir savaşma durumunun 
gerektiğini ileri süren bir anlayışa dayandığında bu sahte güvenlik algısı 
kalıcı olmayacağı gibi tam aksine kısa sürede işlevsizleşecektir.

Bu çalışmada insan haklarının korunmasının devletin güvenliğine olan 
etkisi ve devletin beka ve varlık sebebinin aslında bireylerin haklarının 
temini ve korunması ile doğrudan ilişkili olduğu, insan haklarını yaşata-
mayan bir devletin kendi güvenliğinden bahsedilemeyeceği vurgulanarak 
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güvenlik, özgürlük ve hak kullanımı çerçevesinde devletin kendi güvenliği 
için çeşitli güç unsurlarını biriktirmek yerine insan hakları açısından neler 
yapması gerektiği uluslararası insan hakları temel metinleri ve uluslararası 
yargı kararları gözetilerek çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ile açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Güvenliği, İnsan Hakları, Hukuk Devleti, 
Özgürlüklerin Sınırlandırılması, Olağanüstü Yönetim Dönemleri

1. GÜVENLİK KAVRAMI VE DEVLETİN GÜVENLİĞİ SORUNU

Birçok devletin vatandaşları üzerinde buyurma yetkisinin ve vatandaşların 
da devlet denilen yapıya bağlanma sebebinin gerisinde güvenlik ihtiyacı 
yatmaktadır. Devlet, en büyük sosyal yapı olarak ülke, insan topluluğu ve 
iktidar olmak üzere üç ana unsuru barındırmakta ve “belli bir ülke üzerinde 
yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir 
insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluş” (Kapani,2007:37) 
şeklinde tarif edilmektedir. Benzer şekilde Pierson’una göre devlet, şiddet 
kullanma tekeli, toprak alanı, egemenlik, anayasallık, kişilik dışı iktidar ve 
hukukun üstünlüğü, bürokratik yapılanma, otorite ve meşruiyet, vatandaşlık 
ve vergilendirme gibi yönlere sahiptir (2004: 6).

Devletin ortaya çıkışı ve dayanağını ortaya koyan teorilerden biri olarak 
“Sosyal sözleşmeci teori”nin önde gelen düşünürü Hobbes’a göre devlet, 
insanların güvenlik ihtiyaçlarından dolayı çıkmıştır. Aynı şekilde Rousseau’ya 
atfedilen ve otoriter ve baskıcı bir görünüm biçimi kazandırılan “genel irade” 
kuramı ve diğer toplum sözleşme taraftarlarına göre; toplumun faydasına 
hareket ettiği varsayılan devlet, insanların düzensiz topluluklar olarak anarşik 
bir doğa halini aşmalarında yardımcı olmuştur.

Dolayısıyla insanın hem kendisi ve hem de içinde yaşadığı toplum için 
güvenlik, bir gereksinim olduğu kadar ve aynı zamanda bunu temin edecek 
gelişmiş bir yapıya itaat etme gerekçesidir.

Güvenlik kavramının anlamı, genel olarak canlıların kendilerini ve yaşam-
larını sağlayan araçların tehlikelerden uzak bir ortamda olması durumudur. 
Güvenlik (security) kavramı etimolojik olarak; Latincede yer alan iki ayrı keli-
menin birleşmesinden meydana gelmekte ve “Security” kelimesini oluşturan 
“Se” (siz- sız olumsuzluk takısı) ve “cura” (dert) iki kelimenin birleşmesinden 
güvenlik olarak bilinen “security” ifadesiyle “dertsiz” “sıkıntısız” anlamı 
çıktığını görülmektedir (Frei, 1990: 45). O halde canlılar için güvenlikte 
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olmak demek, dertsiz ve tasasız olmak, herhangi bir korku ve endişeye sahip 
olmamak, huzur ve sükûnet hali içinde olmak demektir. Güvenlik kelimesi 
yerine de zaman zaman kullanılan “emniyet” kelimesi ise yaşadığı halinden 
emin olma, tehlikenin olmayışı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Objektif 
bir kavram olarak “emniyet” kavramı da Fransızca “seurte”, “seürte” keli-
melerinden türetilerek kullanıla gelmiştir. Bu kavramın koruma, kurtarma, 
gizleme, emin olma gibi kelimelerle ilişkisi vardır. Emin olma kavramı bu 
bağlamda “Kendisiyle bir kişinin diğerinden ya da bir şeyden emniyette 
olduğu, hukukta ise bir yükümlülüğün icrasında sağlanan garanti” anlamına 
geldiği görülmektedir (Bal, 2003: 20).

Devlet öncesi dönemlerde insanlar için güvenlik kendi üzerlerinde sür-
dürülen bir sorumluluk iken merkezi modern devletlerin kurulmasıyla 
insanlar için güvenliğin de anlamı değişmeye başlamıştır. Büyük savaşlar 
ve yıkıcı devrimler sonrası, vatandaşların ait oldukları devletin güvenliğini 
her şeyin üstünde görmeleri, bir anlamda kendi güvenliklerinin de garanti 
altına alınması anlamına dönüşmüştür. Devlet içi ve devlet dışı alanların 
birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığına inanıldıktan sonra devlet içinde 
düzen ve güvenlik durumu sürerken, devletlerarası ortamda düzensizliğin 
ve güvenliksizlik durumunun var olduğuna inanılmaya başlanmıştır (Waltz, 
1979). Belirli bir zaman sonra bireyler için güvenlik artık kendi devletinin 
güvenliği ile eşdeğer görülmeye başlamıştır. Toplumsal güvenlik, kamusal 
güvenlik, devletin güvenliği gibi farklı adlandırmalar içeren ve bir hal veya 
bir durum olarak bireyleri aşan, onları bağımlı ve edilgen gören toplumsal 
seviyedeki güvenlik hali, klasik anlamda iki boyutuyla ele alınmaktadır. 
Kısaca bireyleri veya şahısların ötesinde devlet niteliğine bürünmüş tüm 
millet seviyelerindeki yapılar için güvenliğin iki farklı yüzü bulunmaktadır. 
İlk boyutu ulus devletlerin birbirlerine karşı ilişkilerinde ortaya çıkmakta-
dır. Bu duruma “dışa yönelik güvenlik” denilmektedir. Diğer boyutunu da 
ulus devlet içinde örgütlenmiş toplumun güvenliğini tehdit eden sorunları 
oluşturmaktadır ki buna da “iç güvenlik” denmektedir (Zangl ve Zürn, 
2003: 172).

Uzun bir süreden beri, sınırlar dışındaki ülkeler karşısında dış güvenlik adı 
altında ordular, savaş hazırlıkları ve düzenleri kuran devletler için bu şekildeki 
bir kavrayış artık içerik değiştirmiş ve devletler için güvenliğin önde gelen 
terimi “milli güvenlik” şekline bürünmüştür. Milli güvenlik kavramı; sosyal 
bilimlerde klasik anlamda “bir milletin iç (milli) değerlerini dış tehditlere 
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karşı koruma yeteneği” (Dettke, 1993: 294) olarak görülürken, salt askeri 
başarı veya askeri önlemlerden daha fazla bir anlamı ifade etmeye başlamıştır. 
Örneğin bu kavramın Türkiye’de anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik 
Kurulu Yönetmeliğinde karşılığı; “yalnız halkın değil, devletin ve anayasal 
düzenin, hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri bulunan” bir 
olgu şeklinde tanımlanmasına, devlet ve bireyin her eyleminin artık güvenlik 
kavramı içinde değerlendirilmesine yol açacak şekilde genişletilmesine yol 
açmıştır. Ancak ister dışa karşı ister içe yönelik yapılsın devletin güvenlik 
anlayışında çıkış noktası tehdit algılamasıdır. Dolayısıyla da milli güvenlik 
kavramının alt bileşeni olarak üretilen başka bir kavram olan “iç tehdit” 
kavramı mevzuatta, “Kökü ve kışkırtıcı kaynakları içerde ve/veya dışarıda 
olan, yurt içinde açık veya gizli olarak yürütülen Devletin anayasal düzeni, 
ülkenin bölünmez bütünlüğü ile milletin refahına yönelik örgütlü suç ve 
şiddet hareketlerini kapsayan bir tehlike algılaması” şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu tanımda öncelikli olarak devletin kurumsal tehlike algısı dile getirilmekte 
ardından milletin sosyal açıdan tehlike algısına atıfta bulunulmaktadır.

Güvenlik kavramında esas vurgu özellikle devletin kurumsal kişiliğine 
kaydıkça yakın zamanda daha sıklıkla görüldüğü üzere kendi ülkesine karşı 
dış düşmanları hedef göstererek potansiyel tehdit üretmek yanında, çoğu 
zaman kendi halkına dahi endişe ve şüphe ile yaklaşan devlet iktidarları ve 
otoriterler görülmeye başlamıştır. Bunlar yönettikleri halkların değil iktidar 
ve devlet aygıtının güvenliği için hareket etmeye başlamışlardır. Bu açıdan 
devletin “milli güvenlik” adı altında kurumsal güvenliğini bir siyasi hedef 
haline dönüştürmesinin ana nedeni hangi coğrafyada olursa olsun çeşitli 
tehdit ve endişelerle toplumların ve devletlerin, dünyada oluşturulan korku 
batağına saplanmasıdır. Özellikle hem halklar ve hem de devletler karşılıklı 
olarak birbirlerinden şüphelenen, uzlaşmaz endişeler yumağında birbirlerini 
tanımaktan ziyade kontrol etmeye başlamışlardır. Böyle bir ortamda kendi 
vatandaşından korkan devletler de kendisini asla güvende hissetmeyecek ve 
karar ve politikaları ile daima güvensizlik yaratacaktır. İçeride kendi dev-
letinden korkan toplum ise küreselleşmenin hızlandırdığı dış etkilerden ve 
devletin oluşturduğu endişe ortamında daha fazla korkacaktır (Saharansky ve 
Dermer, 2005:57). Korku ve güvensiz ortam sarmalında Ulus-devlet çağının 
başlamasıyla birlikte toplumla özdeş olduğu varsayılan devlet, kendine güç 
devreden bireylerden önce gelerek devletin çıkarlarının gerçekleştirilmesi 
adına bireysel özgürlüklerin sınırlandırılabileceği fikri de meşru görülmeye 



Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

335Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

başlamıştır. Bir anlamda toplumun güvenliği söz konusu olduğunda bireysel 
güvensizlikler tolere edilebilir olarak değerlendirilmiştir (Oğuzlu, 2007:4).

2. İNSAN HAKLARININ DEVLET GÜVENLİĞİNE FEDA EDİL-
MESİ SORUNU

Güvenliği ve korkuyu topluma gün geçtikçe yayan iktidarlar döneminde 
bireyin algısında devlet, kimi zaman salt işlevsel bir mekanizmaya indirgenip 
bir yeryüzü aracı olarak görülmeye başlamış ve kimi zaman bir kutsal veya 
bir mit olarak gökyüzünde yerini almıştır. Kamunun refah ve selametini 
sağlamak amacıyla her türlü önlemi almak konusunda yetkili olan, aynı 
amaç doğrultusunda bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahalede 
bulunabilen, bunu gerçekleştirirken bireylere çeşitli külfetler yükleyebi-
len, ancak bunların tümünü yaparken herhangi bir hukuk kuralı ile bağlı 
olmayan devlet olarak bilinen “polis devleti” (Günday, 2011: 38) kavramı 
tarihte yaşanmış bir örnek değildir. Bir devletin güvenlik endeksli tüm 
faaliyetleri yerine getirmek için sahip olduğu sınırsız ve denetimsiz güce de 
“polis kudreti” (Polizeigewalt) denilmektedir (Gözler ve Kaplan, 2013: 60). 
Günümüzde de yönetimi hukuka bağlı ve yargı denetimine tabi olmayan, 
yani vatandaşlarına herhangi bir hukuki güvence tanımayan devlet için 
“Polis Devleti” kavramı kullanılmaktadır. İnsan haklarını devletin güven-
liği bahanesi ile dikkate almayan bu tür devletleri örneği çoğalmaktadır. 
Bu tür bir devlet anlayışının tersi olarak öne çıkarılması gereken hukuk 
devleti, otoriter ve totaliter rejimlerin anayasal demokrasiye evrilmesindeki 
rolü sebebiyle adeta bir mihenk taşıdır. Modern anayasacılığın bir gereği 
olan hukuk devleti olmadan anayasal demokrasi mümkün olmayacaktır 
(Rosenfeld, 2001:1307).

Devletlerin, suçlularla olan mücadelesi, onların güvenliğe dayalı politi-
kalarını daha çok genelleştirmelerine ve asıl görevlerini unutmalarına yol 
açmaktadır. Oysa günümüzde güvenliği bozan sorunlar, sadece asayişe 
dayalı bir bakışla ele alınamaz. Ülkedeki yolsuzluk ve gelir dağılımların 
bozulmasında, sosyal devletin sorumluluğu gereği bir ülkede adaletli bir 
vergilendirme sistemi kurulmamasında, insanların eğitim ve işe erişebilme 
haklarının tam olarak sağlanmamasında, ülkede kanun ve kuralların top-
lumsal bir yetkinlikle uygulanmamasında, kayırma ve hukuka aykırılık 
sebebiyle iktidar sahiplerinin hiçbir endişe işareti görülmemesinde ilk olarak 
devletlerin asıl sorumluluğunu tartışmadan doğrudan ve hemen güvenliğe 
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dayanılırsa o zaman bu durumun siyasal iktidarların varlıklarını sürdürme-
leri için önemli bir bahane olarak kullanıldığı şüphesini akla getirecektir. 
Dünyanın az gelişmiş ülkelerinde “Terörizm korkusuyla özgürlüğü ve insan 
haklarını kısıtlama eğiliminin arkasında, şiddet ve terörizmle ancak özgür-
lükleri kısıtlamakla baş edilebileceği düşüncesi yatmaktadır. Bu düşünceye 
göre, güvenlik genellikle ancak özgürlük pahasına sağlanabilir; güvenliği elde 
etmek özgürlükten şu veya bu ölçüde fedakârlıkta bulunmayı gerektirir. Bu 
anlayış özellikle toplumun şiddet tehdidi altında olduğu zamanlarda yönetim 
mevkiinde bulunanların temel bakış açısı haline gelir. Böyle dönemlerde 
güvenliği sağlamak için eğer özgürlüklerimizden fedakârlık etmezsek bu 
bizi intihara götürebilir diye düşünülür. Ancak, burada gözden kaçırılan 
önemli noktalar vardır. Bir kere, özgürlüğü kısıtlamanın veya azaltmanın 
herkes için daha fazla güvenlik sağlayacağı kuşkuludur. Çünkü baştan beri 
bir değer olarak var olduğunu söylediğimiz “güvenlik”, şu veya bu nedenle 
yurttaşlardan özgürlüklerinden fedakârlıkta bulunmalarını talep eden dev-
letin güvenliği ile aynı şey değildir. Onun için, devlet güvenliğinin artması 
bireylere zorunlu olarak daha fazla özgürlük güvenliği sağlamaz; hatta kendisi 
için daha fazla güvenliği kişilerin özgürlükleri pahasına sağlayabilir. Devletler, 
şiddet ve terörün önlenmesini bireylerin haklarını aşırı ölçüde kısıtlamanın 
bir bahanesi olarak kullanabilirler” (Erdoğan, 2013:28).

Eroğul’a göre devlet; kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi 
için toplumun üzerinde ayrı bir konuma gelmelidir. Hiçbir devlet, toplumun 
üzerine çıkmadan, otoriteye, iktidara ve iktidarın araçlarına sahip olmadan 
görevlerini yerine getiremez (2002:145). Ancak bireyler, devletin çıkar ve 
tercihlerini insan hak ve özgürlükleri dâhil diğer tüm her şeyin üzerinde 
görür, devleti iradesini adeta kutsal bir yaklaşım ederlerse, bu amaca gidilen 
süreçte kullanılan araçların seçiminde devlet, tek başına mevcut hukuksal 
düzen ve etik değerler bakımından herhangi bir kaygı taşımayacaktır. Zira 
bu anlamda devlet; insan denilen varlığı dışlayıp “kendinde bir ahlaki güç” 
ve “kendi başına bir amaç” olarak belirecektir (Sancar, 2012: 25). Oysa 
devletlerin kamu politikası olarak müzakere ve uzlaşmadan beslenmeyen 
güvenlik siyasetinin devletin hukuka bağlılığı için hangi alanlarda sorun 
çıkardığı ve güvenlik siyasetinin sürekli hale gelmesinin hukuku nasıl aşındır-
dığı, insan haklarını nasıl geçersizleştirdiğinin gözden kaçırılmaması gerekir. 
Bu sebeple, gücü merkezinde toplayan siyasal iktidar, tortulaşarak devlet 
mekanizmasının işleyişi ile birlikte bireyin hak ve özgürlükleri için gittikçe 
bir tehdit haline gelmemelidir. Zira siyasi iktidar, yapısal olarak tekilleşmeye 
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ve gücü tekelleştirmeye meyillidir. O halde bir devlet için başta anayasalar 
yoluyla siyasi iktidarın hukukla sınırlandırılması ve iktidarın tekelleşmesi 
değil dengeli bölünmesini sağlayarak vatandaşların hak ve özgürlüklerinin 
korunmasını amaçlanmalıdır.

Demokratiklik ve hukuka bağlılık sıfatlarını taşıması beklenen devlet 
için günümüzde güvenlik kavramı sadece asayiş merkezli olarak askeri veya 
savunma anlamında da kullanılmamalıdır. Bireyin yaşamının güven altına 
alınması kadar temel hak özgürlüklerinin de güvence altına alınmasının 
gerekliliği de geniş açıdan “güvenlik” kavramı içinde düşünülmelidir. Bireyin 
sağlığının güvence altına alınması ve bu bağlamda çevre kirliliği ile mücadele 
de bu tanım içerisinde girmektedir. Bireyin güven içerisinde yaşamasının 
şartlarının oluşturulması gibi aynı şekilde toplumun da ekonomik güvenlik 
içerisinde yaşamasının temel şartlarının oluşturulması ve toplumun huzu-
runu, istikrarını, huzurunu bozacak tehditlerin bertaraf edilmesi de ulusal 
güvenliğin alanı içerisinde devletin görevi olduğu kabul edilmelidir. Ayrıca 
siyasal ve ekonomik sistemin demokratikleştirilmesi, yerel veya genel iktidarın 
grup, cemaat veya menfaat şebekelerinin elinden kurtarılarak sivilleştirilmesi 
ile eş anlamda kullanılmaktadır. Senghaas’ın ifadesiyle toplum ve iktidarın 
sivilleştirilmesi, devlet içinde güvenliğin sağlanmasının en önemli faktörlerin-
den biridir. Sivilleşme kavramı, iç siyasetin toplumsal ve hukuksal alanlarını 
da içine alan iç politikaya dönük sivilleşme mekanizmalarının oluşturulması 
ile ilgili temel ilkeler oluşturmaktadır (1994, s.17). Liyakata dayalı devlet 
görevlerini dağıtma şeklinde anlaşılması gereken sivilleşme, aslında parti 
yandaşlığı ve kadro talanına karşı durarak kamu kaynak ve görevlerinin bir 
bakıma istikrar ve güvenliğini sağlamak olarak görülmelidir.

3. İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA DEVLETİN POZİTİF 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İnsan hakları, en geniş anlamda, siyasal meşruluğun bir ölçütüdür; hükü-
metler ve onların uygulamaları, insan haklarını korudukları ölçüde meşru-
durlar. Herhangi bir siyasal topluluk veya devlet, ancak bu hakları tanıdığı 
ve ihlal etmeye kalkışmadığı ölçüde meşruluk iddiasında bulunabilecektir 
(Donnely, 1995: 25). İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde ifade edildiği gibi, 
insan hakları, “bütün halklar ve uluslar için başarının (bir) ölçütüdür. Ama 
bunun kadar önemli olan nokta; bunların, yurttaşları bu hakları savunmak 
üzere harekete geçmeye, haklarını kullanmak suretiyle bu standartların 
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gerçekleşmesinde ısrarlı olmaya ve bunların gerçekleştirildikleri bir dünya 
yaratmak üzere mücadele etmeye yetkili kılmalarıdır. (Akıllıoğlu,1995: 95)

İnsan haklarını ihlal etmemenin yanı sıra korumak ve gerçekleşmesini 
sağlamak da devletin en önde gelen yükümlülüğüdür (Erdoğan,2013:119) 
Devletin insan haklarını koruması dar anlamda, bu hakları kendisinin ihlal 
etmemesini ve kendi yetki alanı içindeki kişi ve grupların ihlal etmesine de 
izin vermemesini ifade eder. (İnsan Hakları, 2006:30) İnsan haklarında yer 
alan her hak, devletler tarafından üç tür yükümlülük gerektirebilmektedir: 
Devlet organ ve görevlilerinin kendilerinin bir ihlalde bulunmamasını 
gerektiren “saygı gösterme yükümlülüğü”; devletin hak sahiplerini üçüncü 
tarafların müdahalesine karşı korumasını ve faillerin cezalandırmasını gerek-
tiren “koruma yükümlülüğü” ve son olarak hakkın tümden gerçekleştirilmesi 
ve etkin kılınması amacıyla özel pozitif tedbirlerin alınmasını gerektiren 
“uygulama yükümlülüğüdür” (Akandji-Kombe,2008: 5).

Bu çalışmada asıl vurgulanmak istenen, güvenlikçi devlet yaklaşımı-
nın, insan hakları açısından devlet aygıtının ne tür sorumlulukları geri 
plana ittiğini de açıklayabilmektir. Devletin insan hakları açısından negatif 
yükümlülükleri, Sözleşmeler ile koruma altına alınan bir hakkın devlet 
tarafından ihlal edilmemesine ilişkindir. Bu yükümlülüğün temelinde, 
koruma altına alınmış bir hakka yönelik ihlalde bulunmaması gerekliliğini 
ifade eden “saygı yükümlülüğü” bulunmaktadır. Oysa insan haklarındaki 
sözleşme’nin yatay etkisi olarak da adlandırılan ve çalışmanın ana konusu 
olan “devletin kapasitesi” kavramı ile de ilişki “pozitif yükümlülükler” ise 
“devletin belli bir hakkı korumaya yönelik olarak aktif bir çaba içerisinde 
olmasını gerektiren yükümlülükler” şeklinde tanımlanmaktadır (Fura, 
2010: 72). İlk olarak, 1968 tarihli “Belçika Dil Hakları Davası”nda insan 
haklarının tarafı olan devletlerin negatif yükümlükler yanında bazı pozitif 
yükümlülükleri olduğunu belirten AİHM’ye göre; taraf devletlerin Sözleşme 
hükümlerini ihlal etmemeye yönelik negatif yükümlülüklerinin yanı sıra 
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik pozitif yüküm-
lülükleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla insan haklarına ilişkin sözleşmelerle 
düzenlenmiş olan maddi haklar taraf devletlere;

- Hakkı ihlal etmemeye yönelik negatif (pasif kalma),

- Hakkı korumaya yönelik pozitif (aktif davranma) olmak üzere iki farklı 
yükümlülük yüklediği kabul edilmektedir (Akandji-Kombe,2008: 6).
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Pozitif yükümlülükler açısından devletin sorumluluğunun kaynağını, 
bir hakkın ihlalini önlemeye yönelik olarak aktif bir çaba içerisinde olması 
gerektiği durumlarda pasif kalmış olması; ihlalin oluşmasını engellemeye 
yönelik koruma yükümlülüğü çerçevesinde gerekli adımları atmamış ve 
gereken önlemleri almamış olması oluşturmaktadır (Tezcan vd, 2006: 66). 
Pozitif yükümlülükler, devletlerin takdir yetkisi kapsamında; normatif 
düzenlemeleri ve güvenceleri yapma, hakların ihlal edilmesini önleyecek 
tedbirler alma, etkin bir soruşturma yürütme, hakların ihlalini düzeltmeye 
yönelik etkili hak arama mekanizmalarını kurma, gerekli cezai ya da hukuki 
yaptırımları uygulama olarak sıralanmıştır (Starmer, 1999,196).

İnsan haklarının korunmasında devletin kapasitesine işaret eden pozitif 
yükümlülükler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar “esasa ilişkin olanlar” 
ve “usule ilişkin olanlar”dır. Buna göre devletlerin pozitif yükümlülüklerinin” 
esasa ilişkin” kısmını;

a) Sözleşmeler’de düzenlenmiş bulunan insan haklarının fiilen kullanıla-
bilmesi için etkin bir hukuk sistemi kurmak,

b) Hakların kullanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak

c) Hak sahiplerini üçüncü kişilerin müdahalelerinden korunması oluş-
turmaktadır (Şenol, 2012: 283).

Buna göre, pozitif yükümlülükle açısından devlet tarafından güvence 
altına alınan hakların tam olarak kullanılabilmesi için gerekli temel tedbir-
ler; örneğin polis müdahalesini düzenleyen uygun kurallar koymak, kötü 
muamele veya zorla çalıştırmayı yasaklama, cezaevlerinin donatılması, farklı 
cinsel tercihi olanların hukukî statüsünü resmen tanımak, Sözleşme kuralla-
rını evlat edinme prosedürüne veya daha geniş bir şekilde aile hukukuna vb. 
dahil etmek gibi birçok akla gelebilecek esasî yükümlülüklerdir (Akandji-
Kombe,2008: 16). Usule ilişkin yükümlülükler ise kişilerin daha iyi bir 
şekilde korunması için iç hukuk prosedürlerinin düzenlemesini gerektiren 
ve nihayetinde hakların ihlallerine karşı yeterli hukuk yollarını gerektiren 
yükümlülüklerdir. İnsan haklarının korunmasında pozitif yükümlülükle-
rin usule ilişkin boyutu sıklıkla etkili soruşturma yükümlülüğü biçiminde 
tezahür etmektedir.

Neticede devletin başta yargı organı olmak üzere tüm organları için insan 
haklarının korunması sorumluluğu “milli güvenlik” için acil bir ihtiyaç teşkil 
eden öncelikli bir güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Eğer bir ülkede tüm 
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güçler tek elde toplanırsa ve yargı da siyasal iktidarın bitişik bir uzantısı olursa 
asla buna imkân bulunamayacaktır. Çünkü tarihteki hiçbir Parti devletinde 
insan haklarının korunamadığı zaman içerisinde deneyimlenmiştir.

4. İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEVLETİN KAPASİTESİNİN 
UNSURLARI

Bir ülkenin anayasasından beklenen, insan haklarının korunması için 
devletin sorumluluğunda belirgin ödevler yüklenmiş olmasıdır. Ancak 
bir anayasanın hak ve ödevleri düzenliyor olması, kendiliğinden, onun 
vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini güvenceye kavuşturduğu anlamına 
gelmeyecektir. Aynı zamanda anayasa, bireyleri siyasi iktidara karşı koru-
yan, insan hakları açısından güçlendirilmiş mekanizmalar sunmuş olması 
gerekecektir. Ancak anayasa yasama ve yürütmenin çeşitli işlemlerine karşı 
güvenceler taşıyor olması gerekirken bunlar sağlanamıyor ise anayasa sadece 
devletin varlığını garanti altına almak için yapılmış demektir. Anayasanın 
ayrıca siyasal iktidarın mutlaklaşmasına izin vermemesi gerekir. Bunun 
yolu da kuvvetler ayrımının terk edilmesi değil sürdürülmesidir. Anayasal 
teminatlara dayalı olarak devletin kendi kendisini hukukla sınırlandırması 
ve bu şekilde oto-limitasyon uygulayarak “insan hakları” kavramını önce-
liğe alması gerekir. Dolayısıyla devlet iktidarının sınırlandırılması gereği; 
bu iktidarı ele geçiren (bugün temsili demokrasilerde de halktan temsil 
yetkisi alan) kişilerin keyfi davranma potansiyellerinden dolayıdır. Devlet 
kudretinin sınırlanabilmesi için önce sınırlandırmayı gerektirecek derecede 
gelişmesi, yani sınırlandırmanın bir ihtiyaç olarak kendisini belli etmesi 
gerekir (Zabunoğlu,1963:20)

De Villeneuve’den aktardığı eleştiriye göre; devlet iktidarının sınırlarını 
bizzat devletin tayin ve tespite yetkili olması gerçek bir sınırlama olmaya-
caktır. Böyle bir düşünce gerçekte devleti sınırsızlığa götürecektir (Okan-
dan,1952: 882). Çünkü sadece devleti hukuk açısından “devlet iktidarını 
sınırlamak, onun hürriyetler alanına taşmasını önlemek için düşünülecek 
tedbirler, kurulacak müesseseler, yaratılacak hukuki dengeler ve frenler 
ne olursa olsun, kesin bir garanti teşkil etmezler, eğer daha başka şartlar 
ve faktörler mevcut değilse, siyasal iktidarın bu barajları her zaman için 
aşması mümkündür” (Kapani,1993:260) Bahsedilen muhtemel durumu 
bertaraf edebilmek ve bir ülkeyi arzu edilen seviyede insan hakları açısından 
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yükseltebilmek için toplumsal meşruiyete sahip bir devletin kapasitesinin 
artırılması gerekir.

Devletin kapasitesi kavramı, az bilinmekle birlikte bir yönetim ve en geliş-
miş sosyal örgüt olarak devlet denilen aygıtın, sosyal kabiliyet ve yeteneğine 
atıf yapmaktadır. Eğer bir devlet ortaya koyduğu vergileri toplayabiliyor, 
güvenliği sağlayabiliyor, çıkardığı kanunları kendisi için de uygulayabiliyor 
ve ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerini iyi bir şekilde yerine getirebiliyorsa 
bu durumda devletin kapasitesine ilişkin veri elde etmek mümkün olabil-
mektedir. Devletin kapasitesi kavramı devletin genişliği veya büyüklüğüne, 
ekonomik güç ve ilişkilerine, nüfus ve maddi gücüne ilişkin bir tanımlama 
değildir. Örneğin tarihçiler tarafından 18nci yüzyılda İngiltere devletinin 
dünyada işleyen ekonomide önemli bir katkısı olmadığı halde kapasitesinin 
yüksek olduğundan bahsedilmektedir (Econlib, 2019). Devletin kapasitesi, 
hukuki düzenlemeleri hayata geçirebilecek seviyede, sosyo ekonomik altyapıyı 
kuran ve işleten, ayrıca tüm bu düzeni demokratik ve özgürlük ortamında 
sürdürebilme kapasitesi olarak anlamak gerekir. Dolayısıyla devletin kapa-
sitesi, kendi içerisinde en az üç temel unsura bağlıdır. İlk olarak devletin 
hukuk denilen ana düzenin esas üreticisi ve muhatabı olması sebebiyle 
hukuki kapasitesi, ikinci olarak kendisine bağlı vatandaş ve topluma karşı 
sorumluluğu olan toplumsal düzenin altyapısının kurulmasından dolayı 
sosyo ekonomik kapasitesi ve tüm bunların hayatın içerinde en iyi şekilde 
yaşanmasına katkı sağlayacak olan dış dünyaya yansıyan demokratik ve 
özgürlük kapasitesi. Bahsedilen kapasite alanlarına değinilmeden ve devletin 
bu alanlardaki kapasitesini geliştirmesi zorunluluk veya çabası istenilmeden 
insan haklarına ilişkin somut koruma ve sürdürebilme yeteneği sergilemesi 
de beklenemeyecektir.

Devletin, üzerinde hüküm sürdüğü ülke sınırları içerisinde, ister vatandaş 
olsun veya olmasın yaşayan tüm insanların temel hakları karşısında hem 
negatif ve hem de pozitif yükümlülükleri bulunduğu ve bunları gerçek-
leştirmek için de bir kapasite taşıması gerektiği görülmektedir. Özellikle 
devletin, insan hakları yükümlülüğü olarak bu kapasitesinden dolayı nasıl 
sorumlu olacağının tartışılması gerekir. Devletlerin insan hakları da dahil 
olmak üzere sosyal konuların çözümüne yönelik kapasitesinin ölçülmesi 
açısından çeşitli parametreler geliştirilmiştir. Araştırmaların birçoğunda ise 
yapılan ekonomik modelleme ile devletin kapasitesine ilişkin çeşitli sonuçlar 
üretmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; devletin özellikle insan haklarına 
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ilişkin sorumluluklarında, güvenlikçi bakış açısının sonucu olarak devletin 
ordusunun büyüklüğü, emniyet ve güvenlik güçlerinin fazlalığı, tank ve 
uçaklarının sayısı değil, insan faktörünü merkeze alan sosyal sermayenin 
içeriğine bakılması gerekmektedir. Sosyal sermaye; insanlar arasındaki etki-
leşimi ve ilişkileri sağlayan ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik eden insani 
ortak değerler, temel haklar, normlar, davranışlar, kurumlar, ilişkiler ve sosyal 
ağları kapsamaktadır. Esas itibariyle sosyal sermaye; doğal sermaye, fiziksel 
sermaye ve beşerî sermaye (kişisel sermaye) gibi diğer sermaye biçimlerin-
den arta kalan yeri doldurmakta ülkedeki sosyal ağlar, haklar, gelenekler, 
kurumlar, sivil toplum ve ailelerden oluşmaktadır (Fine, 2011: 42). Sosyal 
sermaye bir ülkede herhangi bir zamanda kendiliğinden değil çoğu zaman 
devletin hedef ve niyetleriyle uyumlu oluşmaktadır. Ancak en önemli konu, 
devletin sosyal sermayenin oluşmasında ana sorumluluğu bulunduğudur.

İnsan haklarını ileriye taşıma ve sürdürebilme kapasitesine yön veren “sos-
yal sermayeyi” açığa çıkarmak ve devletin bu konudaki kapasitesini ortaya 
koymak adına yapılan çeşitli karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılmak-
tadır. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri olarak Birleşmiş Milletlerin 
uyguladığı “İnsani Gelişim İndeksi” (İGE) öne çıkmaktadır. Ülkeler arası 
insani gelişmedeki, eşitsizliklerin toplumlara zarar verdiğini, bir ülkede öne 
geçen bir avuç azınlığın ellerindeki gücü kullanarak, kararları salt kendi 
çıkarlarına yönelik aldırarak sosyal uyumu ve insanların yönetime, kurumlara 
ve birbirlerine güvenini zayıflattığını, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin ne 
şekilde hukuki eşitsizliğe dönüşebileceğini araştıran ve Dünya üzerindeki 
189 ülkenin kıyaslamasına yapan bahsi geçen indekse göre; son sıraları 
Afrika’daki ülkeler alırken, Türkiye 59ncu sırada, bu eşitsizliklerin daha az 
görüldüğü ifade edilen Norveç, İsviçre, İrlanda ilk üç sırada yer almıştır 
(Undp, 2019). Benzeri değerlendirmeler içeren indekslerin sayısını çoğaltmak 
mümkündür. Sonuçta bir devletin insan haklarında ilerleme sağlamak ve 
insan haklarını gereği gibi korumak için kapasitesini artırmadıktan sonra, 
yazılı güvence ve normlarla bu durumun kendiliğinden gerçekleşeceğinin 
beklenmesi mümkün olmayacaktır.
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SONUÇ

Devletin güvenliği; toprakları üzerinde yaşayan bireyleri dost ve düşman 
olarak ayıran ve düşman saydıkları ile sürekli bir mücadele yürüten, özgürlük 
güvenlik geriliminde daima güvenliği önceleyerek özgürlüklerin kullanılmaz 
hale getirmesini izleyen, hukuku; devlet güvenliğinin edilgen ve müdahale 
edilebilir bir alt unsuru gören, olağanüstü dönem ve uygulamaları sıradanlaş-
tırarak toplumun güvenliğini sağlamak için sürekli bir savaşma durumunun 
gerektiğini ileri süren bir anlayışa dayandığında, bu sahte güvenlik algısı 
kalıcı olmayacağı gibi tam aksine kısa sürede işlevsizleşecektir.

İnsan haklarını ileriye taşıma ve sürdürebilme kapasitesine yön veren 
“sosyal sermayeyi” artıramayan, bir avuç azınlığın ellerindeki gücü kulla-
narak, kararları salt kendi çıkarlarına yönelik aldırması ve sosyal uyumu 
ve insanların yönetime, kurumlara ve birbirlerine güvenini zayıflatmasına 
seyirci kalan devletin kapasitesinin yetersiz olacağı açıktır. Devletin insan 
haklarının korunmasında öncelikle pozitif yükümlülüklerine yoğunlaşarak, 
sosyal ve hukuki alt yapısını değiştirmek gerekecektir. Sadece hasım veya 
düşman üreterek, toplumu ayrıştırıp birbirine karşı saf tutmaya teşvik edecek 
politikalara izin verilmemesi gerekir. Çünkü devletin kapasitesinin temeli 
insan faktörüdür ve insanın da en değerli kazanımı onun devlet ve topluma 
karşı kullanabileceği temel haklarıdır.

İnsan hakları, en büyük koruyucusu olan devletin kapasitesine dayandı-
ğında gittikçe onun edilgen bir alt unsuru haline dönüşecektir. Dolayısıyla 
devletin kurumsal kapasitesi yanında insan ve birey merkezli olarak sosyal 
sermayesinin güçlendirilmesi ve insan haklarını daima önceleyecek değer 
ve ölçülere sahip kılınması gerekecektir.
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Devlet Suçluluğu Kavramı Ceza Hukuku 
Mevzuatında Kullanılabilir Mi?[1]

Dr. Barış IŞIK

Öz

Devlet suçluluğu kavramı son zamanlarda başta kriminoloji alanında 
olmak üzere tartışılan bir kavramıdır. Bu kavram özellikle kamu görevlile-
rinin işlediği ve/veya işlenmesine iştirak ettiği bazı fiillerin cezalandırılması 
gerekliliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Kavram devlet destekli suç, 
baskıcı suç, güçlülerin suçluluğu, kriminal olarak sapkınlaşmış devlet ve 
devlet kurumlarının suçluluğu, makro suçluluk, itaate dayanan suç, devlet 
haksızlığı gibi kavramlar eliyle veya bunlarla ilişkili olarak ortaya konulmak-
tadır. Çalışmamızda ilk olarak bu kavramlar ışığında devlet suçluluğunun 
bir tanımı yapılmaya çalışılacaktır.

Devlet suçluluğunun bir tanımına ulaşılması halinde cevabı verilmesi 
gereken ikinci soru, bu kavramın maddi ceza hukukunda doğrudan kulla-
nılıp kullanılamayacağı, bu yolla devlet keyfiliğine ve şiddetine karşı bireyin 
korunmasına hizmet edip edemeyeceğidir. Çalışmamızda bu sorunun cevabı 
bağlamında tanımı ve niteliği itibariyle benzerlik gösterdiğini düşündüğümüz 
nefret suçları ve terör suçları kavramlarına değinilecektir. Her iki kavrama 
ceza hukuku mevzuatında doğrudan veya dolaylı biçimde yer verilmekte-
dir. Bu kavramlarla yapılacak bir karşılaştırma sorumuzun cevaplanması 
bakımından önem arz etmektedir.

Çalışmamızın sonuç kısmında ise devlet suçluluğu kavramının mev-
zuatlardaki olası kullanımına ilişkin düşünce ve öneriler zamanaşımı gibi 
kurumlar esas alınarak ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Devlet suçluluğu, terör suçları, nefret suçları, maddi 
ceza hukuku, zamanaşımı.

[1] Makalede yer alan Devlet Suçluluğu ve Tanımı başlıklı bölüm yazarın Geçmişe 
Yürüme Yasağı Bağlamında Zamanaşımı adlı tezinin Devlet Suçluluğu Bakımından 
başlıklı alt bölümünden türetilmiştir.
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Can The Concept Of State Crime Be Used 
In The Criminal Law Legislation?

Abstract

The concept of state guilt is a concept that has been a subject of most 
recent debates, especially in the field of criminology. This concept is used 
in particular to express the need to punish certain acts committed and / or 
committed by public officials. The concept is used in relation to other rel-
evant concepts such as state-supported crime, repressive crime, guilt of the 
powerful, criminally perverted state, the crime of state institutions, macro 
guilt, crimes depending on obedience, and injustice by the hand of the stat. 
In our study, first of all, in the light of these concepts, we will attempt to 
make a definition of “criminality of the state”.

The second question that needs to be answered if a definition of crimi-
nality of state is made, is whether this concept can be used directly in the 
criminal penal law and whether it can serve to protect the individual against 
state arbitrariness and violence. This study, will discuss the concepts of hate 
crimes and terror crimes, since these concepts are similar in terms of their 
definition and quality. Both concepts are directly or indirectly covered in 
criminal law legislation. A comparison of these concepts is important in 
terms of answering our question.

In the conclusion part of our study, thoughts and suggestions about the 
possible use of the concept of “criminality of state” in the legislation will be 
presented based on institutions such as statute of limitations.

Keywords: Criminality of state, terror crimes, hate crimes, material 
criminal law, statute of limitations.

GİRİŞ

Devlet suçluluğu (Staatskriminalität), özellikle İkinci Dünya Savaşı son-
rası tartışılmaya başlanan bir kavram olmuştur. Bunda Nazi Almanyası’nda 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) on iki yıllık iktidarı 
boyunca doğrudan veya dolaylı emri, planlaması, ihmali vb. yollarla işlen-
miş suçların ve bu suçlarla hesaplaşma çabasının önemli bir payı vardır. 
Sonuç itibariyle kamu kurumları ve dolayısıyla kamu görevlileri bir politika 
dahilinde bu suçların işlenmesine çeşitli sıfatlarla iştirak etmişlerdir. Devlet 
yapısı içinde yer alan ve kanunen vatandaşı korumakla yükümlü kurumlar, 
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bir bütün olarak vatandaşa karşı suç işler konuma gelmiş; aynı devlet yapısı, 
söz konusu fiilleri suç olmaktan çıkararak cezalandırmanın önüne geçmeye 
çalışmıştır. Veyahut fiil suç olarak düzenlense dahi, bu suçun muhakeme 
edilmesini engelleyerek fiili bir cezasızlık politikası izlenmiştir. Yani mevzuat 
ve/veya uygulama nedeniyle soruşturma veya kovuşturmanın açılmaması 
veya açılan soruşturma ve kovuşturmaların gerektiği gibi yürütülmemesi ya 
da ortaya çıkan hükmün adaletle bağdaşmaması veya verilmiş olan hükmün 
muhtelif nedenlerle infaz edilmemesi söz konusudur[2].

Bu cezasızlık politikasında, zamanaşımı, izin gibi kurumlar önem taşımak-
tadır. Çünkü muhakemeyi engellemek suretiyle suçların zamanaşımına uğra-
tılması, kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verilmemesi gibi yöntemlerle 
failler bakımından bir koruma zırhı oluşturmuştur. İşte bu nedenlerle İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında özellikle zamanaşımı kurumu ve geçmişe yürüme 
yasağının kapsamına ilişkin ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Soykırım, insanlığa 
karşı suçlar gibi bazı suç tiplerinde zamanaşımının olmadığına ilişkin ulusal 
ve uluslararası hukukta düzenlemelere gidilmiştir. Devlet suçluluğu da bu 
tartışmaların bir sonucudur. Yazarların bir kısmı her tarihsel altüst oluşta 
benzer tartışmaların yaşanmasını engellemek amacıyla, bazı fiilleri belirli bir 
kavram altında toplamaya çalışmıştır. Biz de söz konusu çabaya ilişkin öne 
çıkan görüşlere yer vermek suretiyle, devlet suçluluğu kavramının somut bir 
tanımı yapılmaya çalışacağız. Devlet suçluluğu kavramını tanımlayabilmek 
amacıyla, devlet suçluluğuyla ilişkilendirilen kavramları ele almakta yarar 
görmekteyiz.

1. Devlet Suçluluğu Kavramı ve Tanımı

1.1. Devlet Suçluluğuyla İlişkilendirilen Kavramlar

Söz konusu kavramların tesadüfen seçilmiş kavramlar olmadığını altı 
çizilmelidir. Bu kavramlar tanımlanırken doğrudan veya dolaylı olarak dev-
let suçluluğu kavramına atıf yapılmış yani bu kavramla ilişkilendirilmiştir.

[2] Öznur Sevdiren, Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı, İstanbul, Sena Ofset, 2015, s. 19. 
(Çevrimiçi), http://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2016/04/Turkiyenin-
Cezasizlik-Mevzuati.pdf, 30.11.2018.
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1.1.1. Devlet Destekli Suç

Naucke “Devlet Destekli Suçlara Ceza Hukukunca Ayrıcalık Tanınması” 
adlı eserinde devlet destekli suç (staatsverstärkte Kriminalität) kavramının 
diğer suç tipleriyle farkını ortaya koymaya çalışmıştır. Buna göre “A, B’yi 
öldürdü” biçimindeki alelade bir önerme, devlet destekli suçlar için geçerli 
değildir. Önerme, özellikle barışçıl olmayan dönemlerde kolayca geri çeki-
lebilmektedir. Her durumda fail ile mağduru eşitleyen ve kabul edileme-
yecek bir formülasyondur. Çünkü bu suçlarda mağdur faile göre çok daha 
zayıftır. Fail üniformalı, ünvanlı, emir verebilen, teknik olarak donanımlı 
idari bir yapı içerisindedir ve bu yapıya hâkimdir, bunun sayesinde geniş 
bir insan kitlesini harekete geçirebilmektedir. Yine işlenen fiilleri yasallık 
görüntüsü altına sokabilme gücüne sahiptir[3]. Bu güç sayesinde suç işleme 
ve muhakeme edilmeme ayrıcalığını elde edebilmektedir. Eskiden var olan 
“ceza krala ulaşamaz” özdeyişi, bu yönde bir kanuni düzenleme olmasa bile, 
devlet destekli suçların yargılanmaması biçiminde bir eğilim olarak kendini 
ortaya koymaktadır. Benzer biçimde yöneticilerin pozitif hukuk eliyle de 
korunması söz konusu olabilmektedir[4].

Sonuç olarak yazara göre devlet destekli suçluluk, bu imkânlar nedeniyle 
suçluluğun özel ve korkakça bir biçimidir[5]. Bu suçlarda örgütlenmiş devlet 
gücünün bireye uygulanması, devlet organizasyonu içeren bir güçle güçsüz-
lerin sınırlandırılması ve birey özgürlüğünün karşı konulamaz toplu devlet 
gücü tarafından ihlali söz konusudur[6]. Devlet destekli suç yanında politika-
devlet yönlendirmesiyle işlenen suç, devlet tarafından örgütlenmiş suçluluk, 
devlet suçluluğu gibi kavramları da kullanan yazar; kavramı tanımlarken 
Versay Anlaşması m. 227[7], Nuremberg Uluslararası Askeri Mahkemesi 

[3] Wolfgang Naucke, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter Kriminalität, 
Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1996, s. 15, 20, 23. 

[4] Naucke, A.e., s. 12-14, 27.
[5] Naucke, A.e., s. 22.
[6] Naucke, A.e., s. 20.
[7] Söz konusu maddenin Türkçe çevirisi aşağıdaki gibidir:

“Müttefik ve İlişkili Devletler eski Alman İmparatoru Hohenzollern’in II. William’ı 
uluslararası ahlaka ve antlaşmaların kutsallığına karşı yüce suçtan dolayı alenen 
suçlamaktadırlar.
Suçlananları dava etmek için özel bir mahkeme kurulacaktır, dolayısıyla savunma 
hakkı için gerekli olan garantiler ona temin edilecektir…” Deniz Akçay, “Sevr 
Anlaşmaları Hazırlık Görüşmelerinde 125 Olayları Konusu ve Bugünkü Uluslararası 



Dr. Barış IŞIK

351Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Şartı m. 6[8], 10 Numaralı Kontrol Konseyi Kanunu[9], 05.03.1946 tarihli 
Nasyonalsosyalizm ve Militarizmden Kurtulmaya İlişkin 104 sayılı Kanun 
m. 4 vd.[10], 1966 tarihli Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi m. 15/2[11], 

Yargı Kararlarına Göre Değerlendirilmesi”, International Crimes and History, 2017, 
Issue: 18, s. 140.

[8] Sözleşmenin birinci ve ikinci fıkraları barışa karşı suçları, üçüncü fıkra ise insanlığa 
karşı suçu düzenlemektedir. Söz konusu maddelerin Türkçe çevirisi ve incelemesi 
için bkz.: Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza 
Hukuku, Bs. 4, Ankara, Seçkin, 2017, s. 290-291.

[9] 20 Aralık 1945 tarihinde çıkarılan Savaş Suçu, Barışa veya İnsanlığa Karşı Suç 
İşlemiş Kişilerin Cezalandırılması başlıklı 10 Numaralı Kontrol Konseyi Kanunu, 
Nazi dönemi yargılamaları bakımından çokça zikredilen bir düzenlemedir. Londra 
Sözleşmesi’nde belirtilen suç tipleri ve cezaları Alman hukukuna bu düzenleme 
yoluyla aktarılmıştır. Kanun’un ikinci maddesinde barışa karşı suç, savaş suçu ve 
insanlığa karşı suç olmak üzere üç suç tipi düzenlenmiştir. Bu suçlara karşılık gelen 
cezalar ise tek tek gösterilmemiş, genel olarak beş farklı ceza tipi belirtilerek hangisinin 
uygulanacağının takdiri hakime bırakılmıştır. Bu gibi suçlarının tanımı yanında 
zamanaşımına da ilişkin bir düzenleme söz konusudur. Bu düzenlemenin Türkçe 
çevirisi şu biçimdedir:
“Belirtilen suçlarla ilgili bir ceza soruşturması veya davasında, 30 Ocak 1933 ile 
1 Temmuz 1945 arasındaki zaman aralığı söz konusu olduğu müddetçe, şüpheli/
sanık zamanaşımına başvuramaz. Aynı biçimde Nazi rejimince sağlanan bağışıklık, 
cezanın veya infazın affı da gündeme gelmeyecektir.”
Almanca metin için bkz.: (Çevrimiçi), http://www.verfassungen.de/de/de45-49/
kr-gesetz10.htm, 27.11.2019.

[10] Söz konusu maddelerde Nazi Almanyası’nda işlenen suçlardan kimlerin sorumlu 
olacağı asli faillik, ihmal veya icrai hareketle şeriklik gibi başlıklar altında ortaya 
konulmuş ve suç fiillerinin tanımında politik saik gibi kavramlara yer verilmiştir. 
Almanca metin için bkz.: (Çevrimiçi), http://www.verfassungen.de/bw/wuerttemberg-
baden/befreiungsgesetz46.htm, 28.11.2019.

[11] Maddenin Türkçe çevirisi aşağıdaki gibidir:
“1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suç teşkil 
etmeyen bir eylem ya da ihmalden ötürü suçlu bulunamayacaktır. Bir suça, işlendiği 
zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyecektir. Bir suçun 
işlenmesinden sonra, kanun ile suç için daha hafif bir ceza öngörülür ise, suçlu 
bundan(daha hafif cezadan) yararlanacaktır.
2. Bu maddedeki hiçbir hüküm, işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafından tanınan 
hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir eylem ya da ihmalden ötürü bir kişinin 
yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel teşkil etmeyecektir.” Mehmet Semih 
Gemalmaz, Ulusüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri- C. II/Uluslararası Sistemler, 
İstanbul, Legal, 2010, s. 114. 
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1991 tarihli Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü m. 2 vd.[12]’den 
yararlanmıştır[13].

Yazar fiziki şiddet yanında devlet destekli işlenen, postada mektuba veya 
paraya el koyma gibi doğrudan fiziki şiddet içermeyen fiilleri de kapsama 
dahil etmiştir[14]. Kavramsallaştırmaya ilişkin Naucke’ye eleştiri getiren 
Prittwitz, devlet suçluluğu kavramının, devlet destekli suç kavramına göre 
daha tercih edilebilir olduğunu ileri sürmüştür. Yazara göre devlet destekli 
suç kavramı devletin ancak yardım eden rolüne sahip olabileceği, asli fail 
olamayacağı izlenimi yaratmaktadır[15].

Naucke söz konusu suçların bir istisna olduğu, bu anlamda genel ilkeler-
den vazgeçilmesine neden olacak bir kavramlaştırma yapılmaması gerekti-
ğine ilişkin düşünceye şiddetle karşı çıkmaktadır. Söz konusu fiiller istisna 
değildir, tarihsel sürecin gösterdiği üzere bunlar son derece yaygın biçimde 
işlenmektedir. Eğer bu fiiller istisna olarak kabul edilirse; hakim anlayışa 
göre yapılması gereken, bir an evvel eski barış dönemi normalliğindeki ceza 
hukukuna dönüşü sağlamak olacaktır. Faili devlet olan bir suçu yok sayma 
ve faili avantajlı durumu getirme sonucunu doğuran bu anlayış, Federal ve 
Demokratik Almanya birleşmesinde de görüldüğü üzere olağanüstü süreçlere 
hazırlıksız yakalanılmasına neden olacaktır[16].

Yazar bu tür fiillerin cezalandırılmasının önemli olduğunu, ancak bunlara 
ilişkin pozitif hukukta ayrıntılı bir düzenlemeye gerek olmadığını savun-
maktadır. Ulusal ve özellikle uluslararası düzenlemeler bu yolda önemli 
bir aşama kaydetmiştir. Mevcut pozitif düzenlemeler eliyle bu suçlar ceza-
landırılabilecektir. Ancak yazar, cezalandırma için sadece pozitif hukuk 
düzenlemelerinin yorumlanmasının yeterli olmadığını belirtmektedir. Çünkü 

[12] Statü’nün birinci maddesine göre. Mahkeme, uluslararası insancıl hukukun ağır 
ihlallerinden sorumlu kimseleri yargılama yetkisine sahiptir. Böyle nitelendirilip 
Statü’ye dahil edilen suçlar m. 2-5’te düzenlenmiştir. Bunlar 1949 Cenevre 
Sözleşmeleri’nin ağır ihlalleri, savaş kanun ve teamüllerinin ihlali, jenosid/soykırım 
ve insanlığa karşı suçlardır. Tezcan/Erem/Önok. a.g.e., s. 310-313. 

[13] Naucke, a.g.e., s. 15, 16, 21.
[14] Naucke, A.e., s. 20.
[15] Cornelius Prittwitz, “Regierungskriminalität“ und „Kriminalität der Mächtigen”, 

Kriminalität der Mächtigen, Ed. Cornelius Prittwitz u.a., Baden-Baden, Nomos, 
2008, s. 192.

[16] Naucke, 1996, a.g.e., s. 23, 25.
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pozitif kuralların yorumu, somut duruma göre değişebilmekte ve devlet des-
tekli suçlara ayrıcalık tanımanın bir yolu haline gelebilmektedir. Pratikteki 
kanun ile politika farklılığı, pozitif düzenlemeyi devletin sınırsız teminatıyla 
uygulanan baskının bir aracı haline getirebilmektedir[17]. Bu noktada devlet 
destekli suçların ceza hukuku bağlamında özel olarak ele alınması, öneminin 
vurgulanması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu da söz konusu suçluluk biçi-
minin ceza hukukunda dördüncü bir iz olarak kabul edilmesiyle mümkün 
olabilecektir. Hukukumuzda egemen olan iki izli yaptırım görüşünün aksine 
yazar, ceza-güvenlik tedbiri-yeniden iyileştirme kapsamında savcının takdir 
yetkisi biçiminde üçlü bir iz sistemini kabul etmektedir. İşte bu sisteme 
dördüncü bir iz olarak devlet destekli suçların takibi ve cezalandırılmasını 
eklemek gerektiği düşüncesindedir. Böylece bu tür suçlar sadece politik 
gelişmelere göre ve diktatörler yıkıldıktan sonra değil; onlar iktidardayken 
ve devlet eliyle suç işlerlerken cezalandırılabilecektir[18].

Bu tür suçların geçmişe yürüme yasağı kapsamında olup olmayacağı soru-
suna da cevap veren yazara göre, bu tür suçlarda geçmişe yürüme yasağının 
uygulanması, “hükümdarlar kanunlarla bağlı değildir” anlayışının karşılık 
bulması anlamına gelecektir. Yazar devlet destekli suçları takip etme ve 
cezalandırmanın dördüncü bir iz olarak kabulü yoluyla, bu suçlarda geçmişe 
yürüme yasağının uygulanmayacağını belirtilmektedir. Geçmişe yürüme 
yasağı pozitif hukukun açık, doğal ilkelerinden değildir. Bu anlamda uygu-
lanması uygun olmadığı noktada geri çekilmelidir. Güç sahibi olanın kural 
koymak veya koymamak veya kural bulunmasına rağmen belirli bir hukuk 
pratiğini uygulatmamak suretiyle failin ceza almasını engellemesi, geçmişe 
yürüme yasağıyla dalga geçmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu tür 
suçlar geçmişe yürüme yasağı kapsamına dahil olmamalıdır. Eski güç sahi-
binin şimdi sadece vatandaş statüsünde olması, geçmişe yürüme yasağının 
sağladığı korumadan yararlanması için yeterli değildir. Bir kurumun maddi 
veya şekli ceza hukuku içerinde yer almasının önemli olmadığını belirten 
yazar, zamanaşımı kurallarının geçmişe yürürlüğüne ilişkin tartışmalarda 
bu ayrımın önem arz etmediğini savunmaktadır[19].

[17] Naucke, A.e., s. 41, 43, 65, 66.
[18] Naucke, A.e., s. 74-77.
[19] Naucke, A.e., s. 47, 50, 54-57.
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1.1.2. Baskıcı Suç

Devlet suçluluğu kavramına ilişkin katkı sunan diğer bir yazar da Hess’tir. 
Hess, baskıcı suç (repressives Verbrechen) kavramıyla, konuya ilişkin fikir 
beyan eden birçok yazara ilham kaynağı olmuştur. Güç sahiplerinin gücüne 
ve egemenliğine zarar veren hırsızlık vb. başkaldırı suçlarının karşıtı olarak 
baskıcı suça yer veren yazar; kavramı, güç ve mevki sahiplerinin ayrıcalıklı 
pozisyonlarını kurmak, güçlendirmek, ama her şeyden önce korumak için 
işlediği suçlar biçiminde tarif etmiştir[20]. Bu noktada baskıcı ceza hukuku 
kavramına yer vermek gerekmektedir. Ceza hukukunu daha az etkili olmayan 
polis hukukuyla birlikte, resmi doğruyu veya devletin doğrusunu, aykırı 
düşüncelere karşı korumanın, politik alt etmenin ve iktidarın korunmasının 
bir aracı olarak kullanan iktidar; baskıcı ceza hukukunu uyguluyor demek-
tir[21]. Günümüzde normalde korunan hukuksal yarar ve devlete yönelen 
tehlike bağlamında suç tanımları yapılırken; baskıcı ceza hukuku uygulaması 
gibi istisnalar, devletin yönelttiği tehlikeyi esas almayı gerektirmiştir. Bunlar 
totaliter güç sahiplerinin işlediği suçlar, savaş suçları ve kamu kurumlarınca 
işlenen suçlardır ki; Hess bunların devlet suçluluğu kavramı altında ele 
alınabileceğini belirtmiştir. Ancak kamu kurumlarının memurlar eliyle 
işlediği suçlarla, basit memur suçlarını birbirinden ayırmak gerekmektedir. 
Basit memur suçlarında memurun kişiliği öne çıkarken, baskıcı suçlar açık 
biçimde politik suçlardır. Bu suçlar, üretimin ve güç makamlarının payla-
şılması amacı çerçevesinde işlenir[22].

Baskıcı suçları çeşitli başlıklar altında toplayan yazar kolonyal suçları, 
farklı dönemlerde sınıf ve/veya iktidar çatışması nedeniyle uygulanan mafya 
şiddetini, seçim hilelerini, polisin illegal müdahalelerini, polise yakın orga-
nizasyonların terör eylemlerini ve hükümetin işlediği suçları örnek olarak 
göstermektedir. Bu anlamda mafya şiddeti, güç sahiplerince 1800’lerde 
toprak mülkiyetini ele geçirmek; 20. yy.’de işçi mücadelelerini bastırmak ve 
yine siyasi seçimleri etkilemek için kullanılmıştır. Ekonomik ve siyasi güce 
sahip olan kişilerin mafya üyeleriyle iç içe geçen ilişkileri nedeniyle, mafya 

[20] Henner Hess, “Repressives Verbrechen”, KJ, 1976, Band 8, s. 1.
[21] Türkan Sancar, “Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, 

Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini” Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları 
(Eski TCK m. 159/1-Yeni TCK m. 301/1-2), Ankara, Seçkin, 2006, s. 34.

[22] Hess, A.e., s. 4-5.
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üyeleri çoğu zaman etkili bir ceza muhakemesine konu olmamışlardır[23]. 
Polisin illegal müdahaleleri başlığı altında ise, polisin ihmal suretiyle saldı-
rıya maruz kalana yardım etmemesi ya da aktif biçimde hak ihlaline neden 
olması baskıcı suça örnek olarak verilmiştir. Polis veya benzer kamu görev-
lileri bazen dolaylı olarak bu suçların işlenmesini sağlayabilmektedir. Polise 
yakın organizasyonların gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bu kapsamdadır. 
Bu organizasyonlar ya hem polisler hem de kamu görevlisi olmayandan 
oluşmakta ve polislerin dışarıdan verdiği talimatlarla hareket etmekte; ya 
da tamamen kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmakta ama polislerce 
himaye edilmektedir. Bu organizasyonların amacı genellikle muhalif güç-
lerin ortadan kaldırılması, terör faaliyetleriyle toplamsal muhalefetin felce 
uğratılmasıdır[24].

Hükümetin işlediği suçlar özellikle faşizm kavramı üzerinden ele alınmış-
tır. Buna göre faşizm farklı gerekçelere dayanan çok katmanlı bir niteliğe 
sahiptir. Ekonomik nedenler başat olmakla birlikte, ayrıcalıkların korunması 
da burada önemli bir rol oynamaktadır. Hitler ve Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti dönemini örnek veren yazar, her ikisinde de iktidarın kanuni 
yollarla ele geçirildiğine ve iktidar eliyle işlenen suçların cezasızlığını sağlaya-
cak kanuni önlemlerin alındığına vurgu yapmıştır. Ancak o dönemki mevcut 
kanunlara göre hala suç teşkil eden fiiller de işlenmiştir. Faşist iktidarlarda 
devlet yapısında yukarıdan aşağıya yayılan küçük diktatörlüklerce, sayısız 
hükümet suçu işlenmiştir[25].

Baskıcı suçların birçok özelliği arasında öne çıkan husus, bu tür suçların 
çok ender biçimde takip edilebilir olmasıdır. Bunda faillerin adalet ve devlet 
mekanizmalarıyla paralel ilişkilerinin ve yine legal ve illegal şiddetin iç içe 
geçmesinin önemli bir payı vardır[26].

1.1.3. Güçlülerin Suçluluğu

Scheerer güç kavramına yaptığı vurgu üzerinden güç sahiplerinin işlediği 
suçların güçlülerin suçluluğu (Kriminalität der Mächtigen) adıyla kavram-
sallaştırılması gerektiği düşüncesindedir. Yazar gücü ekonomi üzerindeki 

[23] Hess, A.e., s. 5-7.
[24] Hess, A.e., s. 9, 13. 
[25] Hess, A.e., s. 11.
[26] Hess, A.e., s. 13.
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kontrol, yani ekonomik güç, ve politik kurumlar üzerindeki kontrol, yani 
politik güç, olarak ikiye ayırmaktadır. Bu gücün, güç sahiplerinin isteklerini 
muhataplarının itirazlarına karşı dayatma şansı tanıdığını ifade eden yazar, 
gücü şey, emtia ya da sabit bir şey değil; açık, az ya da çok koordine edil-
miş ilişkiler yumağı olarak tanımlamaktadır. Gücün, güçlülerin suçluluğu 
bakımından sosyal olarak biçimsizliği ve rasyonelliği içinde barındırdığını 
belirtir. Bu suçların bürokratik rasyonellik ve etkililiği planlanmış ve icra 
edilmiş bir nitelik taşıdığını ortaya koyar[27]. Güçlülük suçluluğu, bu üstün 
gücün korunması ve arttırılmasına hizmet eder[28]. Yazar bu çerçevede Hess’in 
tanımına sadık kalarak güçlülerin suçluluğunu “politik, sosyal pozisyonları 
gereği kendi istekleri ve yine karşı çıkışlarını muhatabına dayatma şan-
sına sahip, davranışlarının amacının bu ayrıcalıklı pozisyonlarını koruma 
veya inşa etmeyle yakından ilişkili olan kişilerin davranış biçimleri” olarak 
tanımlamaktadır[29]. Lee de benzer biçimde kavramı, “faillerin yüksek sos-
yal pozisyonları nedeniyle ceza yargılamasından muaf tutulduğu suçlar” 
biçiminde tarif etmektedir. Bunlar toplumdaki politik kurumları ve/veya 
ekonomik organizasyonları yürüten kişilerin yani kişi gruplarının, kendi 
ayrıcalıklı pozisyonlarını elinde tutmak, güçlendirmek veya korumak için 
işlediği veya işlenmesine sebebiyet verdiği suç veya suç ve ceza tehdidiyle 
karşılık bulan davranışlarıdır[30].

Scheerer güçlülük suçluluğunun diğer suç tiplerinden farklılığını, bir 
egemenlik aracı olarak ortaya çıkmasında görmektedir. Buna göre cezayı 
koyan, suçu işleyen, kuralı uygulayan kişiler arasında sistemin sürekliliğini 
sağlayan diyalektik bir ilişki vardır. Bu ilişkiler ağı, ayrıcalıkların illegal 
biçimde korunmasına izin vermez. Ancak güç sahiplerinin sahip oldukları 
gücü kullanarak işledikleri ve cezalandırılmadıkları suçlar, bu diyalek-
tiği bozar. Ayrıcalıkların illegal biçimde korunması, güç savaşları sonucu 

[27] Scheerer, S., “Kriminalität der Mächtigen”, Kleines Kriminologisches Wörterbuch, 
2. völlig neubearbeitete und erweiterte Aufl., Ed., G. Kaiser/H.-J. Kerner/F. 
Sack/H. Schellhoss, Heidelberg, Müller Juristischer Verlag, 1985, s. 212; Scheerer, 
S., “Kriminalität der Mächtigen”, Kleines Kriminologisches Wörterbuch, 3. völlig 
neubearbeitete und erweiterte Aufl., Ed., G. Kaiser/H.-J. Kerner/F. Sack/H. Schellhoss, 
Heidelberg, Müller Juristischer Verlag, 1993, s. 247-248. 

[28] Scheerer, 1993, a.g.e., s. 246.
[29] Scheerer, 1985, a.g.e., s. 211.
[30] Chul Lee, “Kriminalität der Mächtigen: Gegenstandsbestimmung, Erscheinungsformen 

und ein Versuch der Erklärung”, Sozial Probleme 6 (1995), s. 25, 28.
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uzlaşmayla ortaya çıkan yazılı hukuku ihlal eder. Yazılı olanla, uygulama 
kuralları farklılaşır[31]. Ayrıcalıkların korunması çeşitli biçimlerde ortaya 
çıkabilir. Bunlar fiilin işlenmeden önce ya da işlendikten sonra geçmişe 
yönelik olarak suç olmaktan çıkartılması veya güç sahiplerinin sosyal, ile-
tişimsel yetenekleri ve konumlarını, maddi kaynaklarını veya ekonomik 
suçlarda olduğu gibi karmaşık ilişkilerini kullanmaları suretiyle olabilir. Bu 
şekilde şikayetin ileri sürülmesi engellenebilmekte, soruşturma veya hüküm 
üzerinde etki yaratılabilmektedir. Bu gibi yollarla diğer suçlulara göre failin 
açığa çıkartılması zorlaşmaktadır.

Failler, suç işlerken fiilin yüce bir amaca hizmet ettiği inancına veya 
günah keçisi ilan ettiği kişilere karşı mücadele motivasyonuna sahip olmaları 
nedeniyle, sosyal bir korumaya sahiptirler. Bu suçlarda fail genellikle ceza 
almaz, alsa bile fiil hafif bir suç olarak kabul edilerek faile az ceza verilir. 
Yine mahkûmiyet halinde ceza ya uygulanmaz ya da failin kısa sürede tah-
liye olması sağlanır. Tüm bunlar bir ceza bağışıklığı veya fiili bir cezasızlık 
anlamını taşır[32]. Bu göreceli bağışıklık çeşitli biçimlerde kanuni normla-
rın geri çekilmesine neden olmakta ve suçun işlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır[33]. Karstedt bu suçların oluşmasına uygun zemin yaratması 
bakımından, “başarısız devlet” kavramına vurgu yapmaktadır. Buna göre 
bu suçlar, güç sahibi aktörlerin dayatmalarına karşı onları sınırlayamayan; 
hukuku ve kanunu bu menfaat ve güç kullanımının karşısında uygulaya-
mayan; bu yöndeki güç kullanımına karşı halkın güvenliğini garanti altına 
alamayan başarısız devletlerde meydana gelmektedir. Başarısız devlet güç 
tekelini kaybetmiş, etnik, politik veya paramiliter grupların veya hepsinin 
içinde yer aldığı yapıların kendi güçlerini uygulama alanı bulduğu bir 
devlettir. Gücün meşru olmayan biçimde ele geçirilmesidir[34]. Reinhard’a 
göreyse devlet özü itibariyle zaten bencil ve güç sahiplerinin iktidarını tem-
sil etmektedir. Bu tür suçlar, söz konusu yapının tarihsel, rastlantısal ama 
değerden yoksun bir sonucudur[35].

[31] Scheerer, 1985, a.g.e., s. 214; Scheerer, 1993, a.g.e., s. 248.
[32] Scheerer, 1985, a.g.e., s. 213.
[33] Lee, a.g.e., s. 44.
[34] Susanne Karstedt, “Kriminalität der Mächtigen- Kriminalität der Macht”, Kriminalität 

der Mächtigen, Ed. Cornelius Prittwitz u.a., Baden-Baden, Nomos, 2008, s. 23-25.
[35] Wolfgang Reinhard, “Staat machen als organisiertes Verbrechen?-Kriminalität der 

Mächtigen aus der Perspektive der Geschichte der Staatsgewalt”, A.e., s. 175.
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Hess’in baskıcı suç kavramını da kullanan Scheerer, bu iki kavram ara-
sında kısmi farklılıklar olduğunun altın çizer. Herhalde bu suçlar devlete 
ilişkin ve paralel devlet niteliğindeki aktörlerce işlenen suçlar olarak kate-
gorize edilebilir. Devlete ilişkin aktörlerin gerçekleştirdiği suçluluğa örnek 
olarak seçim hileleri, illegal takip ve dinleme, işkence, yaralama, hürriyeti 
tahdit, kamu makamları nezdinde şantaj, polisin gerçekleştirdiği katliam-
lara azmettirme veya kayıtsız kalma, devletin yönlendirdiği pogrom, polise 
yakın veya paramiliter gruplarca gerçekleştirilen terör eylemleri verilebilir. 
Devlet dışı aktörlerce işlenen suçlar anlamında ise mafya yahut şirketlerin 
işlediği suçlar sayılabilir[36]. Kanımızca paramiliter grupların işlediği suçlar 
ikinci kategori içinde kabul edilebilir. Bu anlamda suçun mutlaka kamu 
görevlilerince işlenmesine gerek yoktur. Aslında kamu görevlileri herhalde 
bu grupların kurulmasına ve yönetilmesine iştirakleri bakımından suçlu 
olacaklardır; ancak bu hususun belirtilmesi, devlet suçluluğunda kimlerin 
fail olabilecekleri noktasında önem arz etmektedir.

Lee devlete ilişkin aktörler anlamında ilk olarak yüksek devlet memurla-
rını ve milletvekillerini saymaktadır. Ancak her yüksek mevkideki memur 
veya milletvekili bu kapsam içinde yer almaz. Yine toplumsal güç ilişkileri 
ve konumları gereği politik karar alma mekanizmaları üzerinde etkili ola-
bilen askeri veya dini gruplar da bu kapsama dahil edilebilirler. Ekonomik 
anlamda ise şirketlerin kilit noktasındaki yöneticiler, büyük tekeller vb. 
aktörler güç sahipleri olarak tanımlanabilir. Burada temel nokta güç sahibi 
olan-olmayan ayrımının iyi çizilmesidir. Buna göre hırsızlık, yaralama gibi 
bazı toplumsal güçteki kişi gruplarınca işlenen suçlar bu kapsamda değildir. 
Çünkü bu suçlar, güçlülerin karakteristik suç davranış tarzları yani yüksek 
sosyal pozisyonlarıyla bağlantılı özel suç işleme motivasyonuyla işlenme-
mektedir. Bunun yanında suçların doğrudan güç sahipleri eliyle işlenmesine 
gerek yoktur, aksine önemli olan güç sahiplerinin kendi isteklerini dayatma 
olanakları çerçevesinde başkalarını harekete geçirebilmeleridir[37].

Sonuç itibarıyla Scheerer güçlülerin suçluluğunun üç unsuru içinde 
barındırdığını belirtir. Bunlar sosyal, ekonomik veya politik organizasyon-
ların kullanılması veya paramiliter gruplar gibi yapıların kurulması suretiyle 
ortaya çıkan işbölümü çerçevesinde hareket etme; ortaya çıkan maddi ve 
manevi zararın ağırlığı ve son olarak sahip olunan göreceli ceza bağışıklığıdır. 

[36] Scheerer, 1985, a.g.e., s. 212.
[37] Lee, a.g.e., s. 27, 30. 
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Bu bağışıklık, kompleks suç yapıları yaratma; suç fiillerini kolayca ört pas 
edebilme ve kamuoyunu etkileyebilme olanaklarını devreye sokma; daha iyi 
bir hukuki koruma; daha az damgalanma gibi yollarla ortaya çıkmaktadır[38]. 
Lee ise bu üç unsuru suç teşkil eden veya muhakeme edilebilen davranışların 
varlığı, suçun belirli kişi veya kişi gruplarınca işlenmesi veya işlenmesine 
neden olunması ve fiillerin suçluluğun tanımında belirtilen yukarıdaki 
amaçlara uygun olarak işlenmesi biçiminde sıralamıştır[39].

1.1.4. Kriminal Olarak Sapkınlaşmış Devlet ve Devlet Kurumlarının 
Suçluluğu

Lampe söz konusu fiillerin işlenmesini sağlayan yapıları, sistemler olarak 
ele almış ve bunlara haksızlık sistemi adı vermiştir. Kriminal olarak sap-
kınlaşmış devlet ve devlet kurumları (kriminell pervertierte Staaten und 
staatliche Gebilde) da bu sistemlerden bir tanesidir. Yazara göre bu zamana 
kadar haksızlık sisteminin sorumluluğuna ilişkin bir teori geliştirilmemesinin 
sebebi, kriminoloji ve ceza hukukunun fiili bireysel olarak ele alması ve suçu 
bireysel isnadiyet üzerinden kurgulamasıdır. Bu anlamda çok sıkı organize 
edilmiş bir sisteme bağlanan duygu birliğiyle suç işleyen fail yeteri kadar 
incelenmemiştir[40]. Haksızlık sistemlerini diğer suçlardan ayıran, insanların 
haksız amaçlar için organize edilmiş olmasıdır[41]. Yazar haksızlık sistemini iki 
ana sisteme ayırmaktadır. Bunlardan ilki basit haksızlık sistemidir ve temel 
biçimi iştiraktir. İkinci sistem ise konumuz açısından önem arz eden formel 
haksızlık sistemidir (verfaßte Unrecht System)[42]. Bu sistemin fonksiyonel 
örgütlenmesi anayasa, tüzük vb. eliyle devamlı ve yerleşmiş bir yapı haline 
gelebilir. Burada basit haksızlık sisteminin aksine birkaç kişinin değil, daha 
yapısal bir organizasyonda birbirinden bağımsız kişilerin bir araya gelmesi, 
yazılı ya da yazılı olmayan bir anayasa eliyle sistemin amaçlarının belirlen-
mesi söz konusudur. Basit sisteme göre daha karmaşık ve hiyerarşiktir[43].

[38] Scheerer, 1993, a.g.e., s. 247, 248.
[39] Lee, a.g.e., s. 28.
[40] Ernst-Joachim Lampe, “Systemunrecht ınd Unrechtssysteme”, ZStW, 106 (1994), 

Heft 4, s. 683. 
[41] Lampe, a.g.e., s. 687.
[42] Yazarın kavrama dair yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere formel ifadesi 

burada yazılı, kanuni, yani hukuksal alt yapısı olan anlamında kullanılmaktadır. 
[43] Lampe, A.e., s. 688, 693-694.
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Sistemin, suç örgütleri; suça meyilli şirketler ve son olarak alt bölümü-
müzün konusu olan kriminal olarak sapkınlaşmış sistemler, diğer ifadeyle 
devlete ilişkin haksızlık sistemleri olarak üç farklı görünüş biçimi vardır. Bu 
sistemi, kriminal olarak sapkınlaşmış devlet veya devlet yapıları meydana 
getirmektedir. Sistemi hukuki bakış açısıyla ele aldığımızda, hukuki olarak 
örgütlenmiş bir etki birliğinin var olduğunu görürüz. Faili kamu görevli-
sidir. Burada devlet organizasyonu için hukuken özgür ve cezasız alanların 
yaratılması söz konusudur[44] ve sistemin bazı temel özellikleri vardır. Bunlar, 
sahip olduğu büyük tehlike potansiyeli; korunan hukuki yarara karşı organize 
edilmiş müdahale ve bu haklara karşı yapılan saldırıların sonuçları bakımın-
dan bağlayıcılığın azlığı; biz duygusunun ve hukuk düzenine aykırı amacın 
varlığı ve umursamazlığa prim vermedir. Buna göre bu sistem teknik araçlara 
sahip ve çatışmaya hazır insanlardan oluşan büyük bir tehlike potansiyelini 
içinde barındırır. Devlet bu anlamda sadece savunma için değil, mağdur-
lara karşı da silahlanır. Sistemi oluşturan kişilerdeki biz duygusu, faildeki 
sorumluluk bilincini azaltır. Hakim kesimin mağdur kesimler üzerindeki 
nefret propagandasının bunda önemli bir payı vardır. Sonuç itibariyle tüm 
bu suç fiillerine karşı cezai anlamda bir yaptırımın bağlayıcılığı fiilen azalır. 
Devletin kendisi kriminal amaçları uygulayan haksızlık sistemi haline gelir[45]. 
Devletin sadece yazılı kurallarla değil pozitif üstü hukukla da bağlı olduğunu 
iddia eden yazara göre, ortada hukuk idealiyle çelişen, açıkça hukuka aykırı 
devlet eylemleri söz konusudur. Eğer devlet görevlileri devlet felsefesinin bir 
sonucu veya bilinçli olarak hukuki kontrolü azaltıp savsaklama veya suça 
uygun ortam yaratma suretiyle suç işlerlerse, devlet veya devlet kurumları 
sapkınlaşmış kriminal yapılar haline gelir[46].

1.1.5. Makro Suçluluk

Makro suçluluk (Makrokriminalität) kavramı esas olarak Jäger tarafından 
ortaya konulmuştur. Bu kavram altında birçok suç tipinin toplanabileceğini 
belirten yazar, özellikle devlet haksızlığının söz konusu kavramın içeriğine 
ilişkin bilgi verebileceğini ifade etmektedir. İnceleme bu çerçevede özellikle 
soykırım, savaş suçları ve devlet yönetiminin suçluluğunu öne çıkarmaktadır. 
Makro suçları bireysel suçlardan ayırmanın kolay olmadığını belirten yazara 

[44] Lampe, A.e., s. 695, 700.
[45] Lampe, A.e., s. 713-715.
[46] Lampe, A.e., s. 701-702.



Dr. Barış IŞIK

361Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

göre, temel farklılıklardan biri makro suçların içerdiği bazı unsurlardır. 
Örnek olarak Yahudi soykırımında olduğu üzere failler, fiilleri soğukkanlı 
bir işlem ve teknoloji eliyle yerine getirilen bir görev olarak icra etmişlerdir. 
Bu anlamda diğer öldürme suçlarından farklı olarak yaşam hakkı daha ağır 
biçimde ihlal edilmiştir. Bu suçların tehlike arz etme momenti sadece bir 
defalığına ortaya çıkmamaktadır. Aksine devam eden bir niteliğe sahiptir. 
Çünkü suçlar devlet otoritesinin teşvikiyle işlenmekte ve faillerin mağdurla 
olan mekansal, duygusal ve sosyal mesafesi açılmaktadır. Milgram deneyi-
nin[47] gösterdiği üzere büyük grup organizasyonu eliyle bireysel suç işleme 
bilinci azaltılmaktadır[48].

Bu suçların, makro alanın toplumsal gelişimiyle ilişkili olduğu ve belirli 
toplumsal/devletsel amaçlar, etkiler ve yönlendirmeler çerçevesinde ortaya 
çıktığı belirtilebilir. Yazara göre Nuremberg yargılamalarına konu olan saldırı 
savaşını planlama, hazırlama, yönetme, sivil halka eziyet ve zorla yerinden 
etme, şehirlerin yıkılması, imha, köleleştirme, politik, faşist ve dini neden-
lerle yargılama bunlara örnektir. Yine totaliter egemenlikle, devlet ve grup 
terörizmiyle, gerilla mücadelesiyle, devrimci ve karşı devrimci hareketlerle 
ve aktüel politik kitlesel durumla ilgili suçlar da bu kapsamdadır.

Yazar bir organizasyon dışında gelişen bireysel davranışların da bu tür 
suçlara dahil olabileceğini belirtmiştir. Bireysel bir davranış, toplumsal 
yaşama ilişkin bir çatışmanın ve makro alanın sonucu ve gelişimi olarak 
karşımıza çıkabilir. Bu anlamda bunlar bir sapma değil, tam tersi toplumla 
uyum içindeki davranışlardır. Ancak her somut olayda makro suçluluğun 

[47] Stanley Milgram tarafından gerçekleştirilen ve insanlar neden itaat eder sorusuna cevap 
arayan deneyin odak noktası, deneklerin araştırmacının emirleriyle ne kadar elektrik 
şoku vermeye razı olduklarıdır. Deneklere öğrenmeye ilişkin olumsuz pekiştirme 
deneyleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan bir deney yapılacağı bildirilir. Nasıl 
doğru bir şey yapıldığında ödüllendirilerek, doğru şey pekiştiriliyorsa; yanlış bir şey 
yapıldığında da cezalandırılarak, yanlış pekiştirilecektir. Deneydeki olumsuz pekiştirici, 
elektrik şokudur. Deneklere, öğrenme deneyi bağlamında öğrenci durumundaki 
kurbana her yanlış yaptığında giderek artırılan elektrik şoku vererek öğrenmede 
cezanın etkisinin ölçüleceği söylenir. Ceza, hafiften, tehlikeliye olmak üzere otuz 
kademeli şekilde bir şok jeneratörü aracılığıyla birçok kez elektrik vermeyi içerir. 
Deney sonucunda denekler, elinde herhangi bir zorlama gücü olmayan bir bilim 
insanının emirlerine büyük oranda itaat etmişlerdir. Ülker Yükselbaba, “Milgram 
Deneyi: Otorite ve İtaate Dair”, İÜHFM, C. LXXV, S. 1, 2017, s. 227, 233

[48] Herbert Jäger, Makrokriminalität, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, s. 7, 46-47.
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alanının nereden çizileceği ve hangi fenomenleri içereceği tartışılmalıdır[49]. 
Prittwitz ise kavramın gereğinden fazla bireysellik üzerinden ele alındığı 
yönünde eleştirilerde bulunmuştur. Buna göre toplamda makro suçluluğu, 
miligram deneyinin ortaya koyduğu gibi bireysel kişilerin bir araya gel-
mesinden ziyade, daha farklı nedenlerin de hesaba katıldığı bir birliktelik 
olarak algılamak gerekmektedir. Bu birliktelik iradesi sakata uğramış basit 
bir insan topluluğu değildir[50].

Jäger, Naucke gibi bu tür fiillerin bu anlamda makro suçluluğun bir 
istisna, olağanüstü dönemlerden sonra derhal unutulması gereken fiiller 
olarak görülmesine karşı çıkmaktadır. Bu suçlar normallik kavramının zıddını 
ifade eden bir sapma veya istisnai hal değildir. Aksine Arendt’in belirttiği 
üzere[51] artık sadistçe ve aşağılık olmaktan çıkıp, korkutucu ve normal hale 
gelen fiillerdir. Tarihsel olarak bu fiillerin tekrar edilir hale gelmesi, bunun 
bir göstergesidir[52].

1.1.6. İtaate Dayanan Suç

Kreuter devlet suçluluğunu, temel olarak ast-üst arasındaki emir verme-
alma ilişkisi sonucu oluşan organizasyonla ilişkilendirmiştir. Yazara göre itaate 
dayanan suçların (Verbrechen aus Gehorsam) ortak özellikleri, kişilerin açık 
veya kapalı biçimde emir altında olmaları; emirleri sistemle uyumlu biçimde 
yerine getirmeleri ve fiillerin hukuka aykırı olduğunun ve insan hakları ile 
mağdurun temel hukuki yararlarının ihlal edildiğinin hukuki bakış açısıyla 
sonradan tespitidir. Bunlar bireysel değil toplu işlenen suçlardır[53]. Devlet 
suçluluğu da biçimsel olarak yetkilendirilmiş devlet gücünü temsil edenlerin 
emriyle işlenen, bu anlamda itaate dayanan suç olarak tarif edilebilecektir. 
Ancak bu suçlar memur suçlarına göre daha dar bir kapsama sahiptir. Çünkü 

[49] Jäger, A.e., s. 11, 12, 13.
[50] Prittwitz, a.g.e., s. 198.
[51] Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı Adolf Eichmann Kudüs’te, Çev. Özge 

Çelik, İstanbul, Metis, 2009, s. 281
[52] Jäger, a.g.e., s. 52, 53.
[53] Jens Kreuter, Staatskriminalität und die Grenzen des Strafrechts, Reaktionen auf 

Verbrechen aus Gehorsam aus rechtsethischer Sicht, Gütersloh, Kaiser/Gütersloher 
Verlaghaus, 1997, s. 19-20, 22.
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memur suçları belirli bir memur sorumluluğunun ihlali neticesinde oluşan, 
bir emre dayanan veya dayanmayan sisteme aykırı fiillerdir[54].

1.1.7. Devlet Haksızlığı

Bazı yazarlar haksızlık kavramına yapılan vurgu çerçevesinde, devlet eliyle 
gerçekleştirilen suçların bir kısmının farklı niteliklere sahip olduğunu ileri 
sürmektedirler. Starck’a göre ceza alması gereken kişilerin muhakeme edil-
memesi veyahut görünüşte muhakeme edilmesi biçimindeki ideolojik bakış 
açısıyla kanunların uygulanması, bir devlet haksızlığı (staatliche Unrecht) 
örneğidir. Kişinin okul ya da eğitim hakkının elinden alınması, siyasi görüş-
leri nedeniyle çalışma yasağına maruz kalması, devlet güvenliğine ilişkin 
kurumların taciz ve eziyetleri, sınırı geçmeye çalışanları öldürmeye teşebbüs 
bu tür haksızlıklardandır. Haksızlık rejiminin korumasıyla işlenip ve doğal 
olarak takibi yapılmamış veya böyle bir amaca hizmet etmeksizin belirli bir 
zümrenin korunmasına dair politik gerekçelerle cezasız bırakılan fiiller, bu 
kapsama dahildir[55]. Yazar bireysel haksızlık eylemlerini de bu hukuka aykırı 
yapı içerisinde kabul etmektedir[56]. Fischer kamu görevlilerinin normal 
suçlarını tanım dışında bırakarak, kavramı sadece devlet yönetiminin veya 
onun zorlamasıyla devlet organlarının veya paramiliter gruplar gibi buna 
yardımcı grupların gerçekleştirdiği ve siyasi anlamları nedeniyle tahammül 
gösterilen davranışlar olarak tanımlamaktadır[57].

Haksızlık devleti (Unrechtsstaat)[58] kavramını kullanan Schneider’e göre 
ise kamu yararı prensipleri ve insan haklarını ihlal eden devlet, kanunen 
itaat ettirme hakkına sahip değildir. İnsan haklarının sağladığı hümanizm 
yok sayılmaktaysa, buna neden olanların ihlali ne rastlantı ne de istisnai 
bir haldir, aksine sistemin bir sonucudur. Bu Nazi dönemi için de böyledir. 

[54] Kreuter, A.e., s. 29-30.
[55] Starck, a.g.e., s. 17, 25. 
[56] Starck, A.e., s. 14.
[57] Ralf Fischer, Probleme bei der Erfassung kriminologisch relevanten Verhaltens von 

Staatsführungen und ihren Organen, KJ, 1983, Band 15, Heft 4, s. 275-276.
[58] Kreuter haksızlık devletini uluslararası normları da içerecek biçimde kendisini biçimsel 

olarak yükümlü kılan normları ihlal eden ve hiçbir bağımsız kuruluşun bu ihlali 
denetlemesi ve düzeltmesine imkan vermeyen devlet biçiminde tarif etmiştir. Kreuter, 
a.g.e., s. 32. Kavrama ilişkin bkz.: Peter Schneider, “Rechtsstaat und Unrechtsstaat”, 
KritV, Vol. 79, No. 1, 1996.
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Bunları istisnai olaylar olarak değerlendirmek mümkün değildir. İstisnalar 
genelleşmiş, devletin kendisi suç işleyen bir yapı haline gelmiştir[59].

1.2. Devlet Suçluluğunun Maddi Ceza Hukuku Bağlamında 
Değerlendirilmesi

Devlet suçluluğunun failinin kimler olabileceği sorusu, maddi ceza hukuku 
bağlamında ele alınması gereken ilk husustur. Devlet suçluluğu kavram 
olarak devletin tüzel kişi olarak sorumluluğunu ifade eden devlet suçunu 
anımsatmaktadır. Ancak devlet suçluluğunun faili tüzel kişi olarak devlet 
değil, devlet gücüyle ilişkili gerçek kişilerdir. Söz konusu hususu, tüzel 
kişilerin cezai sorumluluğuna ilişkin tartışmalara değinerek ortaya koymak 
gerekmektedir.

Mal ve kişi toplulukları olan tüzel kişileri, özel ve kamu tüzel kişileri 
olarak ikiye ayırabiliriz. Devlet de kişi topluluğu şeklinde bir kamu tüzel 
kişisidir ve kendisini oluşturan kişilerin dışında ayrı bir hukuki kişiliğe 
sahiptir. Gerçekten de 1982 Anayasası’nın muhtelif maddelerinde “Devlet 
ve diğer kamu tüzel kişileri” ifadesi yer verildiği görülmektedir. Kişiler, devlet 
tüzel kişiliğinin organlarını oluştururlar ve devlet adına işlem ve eylemler 
gerçekleştirirler[60]. Kamu görevini yürüten ve devleti oluşturan kamu tüzel 
kişilikleri ise varlıklarını ve örgütlerini, devlet egemenliğinden alırlar. Kamu 
tüzel kişileri, kamu hukuku kurallarına göre faaliyet yürütürler ve bunların 
sorumlulukları devlet egemenliği ve devlet sorumluluğu kapsamındadır. 
Genel bir tanımla kamu tüzel kişileri, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği 
bir yetkiye dayanarak kurulan, üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış, 
malları, gelirleri ve personeli kamu hukuku statüsüne bağlı kuruluşlardır[61]. 
Bu üstün ve ayrıcalıklı yetkiler kişiler eliyle yerine getirildiğinden, cezai 
sorumluğun da kamu tüzel kişisi olarak kamu kurumları veya devlete değil; 

[59] Peter Schneider, Rechtsstaat und Unrechtsstaat-ihre Relevanz für den Staatsbegriff 
der allgemeinen Staatslehre und des Völkerrechts, Votrags gehalten im Rahmen 
des Walter-Schücking-Kollegs Institüt für İnternationales Recht an der Universität 
Kiel, Band 1, 1984, s. 10.

[60] Ramazan Çağlayan, “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları”, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 7, 2016, s. 378.

[61] İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Bs., Ankara, Seçkin, 2018, 
s. 207-208; bkz.: Devrim Aydın, “Tüzel Kişileri Cezai Sorumluluğu Tartışmaları”, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 10, 2017, s. 99.
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bu yetkiyi kullanan gerçek kişilere ait olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddia 
özellikle hareket ve kusur unsurları çerçevesinde ortaya konulmaktadır.

Farazilik teorisinden hareket eden görüşe göre, tüzel kişi bir takım haklara 
sahip olup bazı borçların altına girse dahi, tüzel kişinin kendisine özgü bir 
iradesi yoktur; organı sıfatıyla hareket eden gerçek kişilerin iradeleri, tüzel 
kişinin iradesi olarak kabul edilmektedir. Gerçek bir irade olmayınca da 
gerçek bir kişilikten söz edilemeyecektir. Kişiliği olmayan bir yapı iradi bir 
hareketi gerçekleştiremeyeceği gibi, bu yapıya kusur da isnat edilmeyecek-
tir. Ayrıca ne hapis ne de adli para cezasının tüzel kişilere infaz hükümleri 
çerçevesinde uygulanma olanağı vardır. Bunun yanında cezalandırmanın 
caydırıcılık, suç işlenmesine engel olma, sosyal kınama ve ıslah etme gibi 
amaçları sadece sosyal bir varlık olan insan açısından söz konusu olabileceği 
için, tüzel kişinin fail olarak kabulü mümkün değildir.[62]. TCK m. 20/2 de 
bu doğrultuda hareket ederek tüzel kişiler hakkında ceza verilemeyeceğini, 
ancak suç dolayısıyla güvenlik tedbirine hükmedilebileceğini düzenlemiştir[63].

Gerçeklik teorisinden yola çıkan aksi görüşe göre ise tüzel kişilerin kurucu-
larından ayrı, kendilerine özgü hukuki kişilikleri vardır ve hukuki yapılarına 
uygun kimi suçların faili olabilirler. Bu nedenle tüzel kişilere yapılarına uygun 
ceza hukuku yaptırımları uygulamak olanaklı olup, bu durum ceza huku-
kunun niteliği ve temsilcisi veya yönetenini kontrol yükümlülüğü bulun-
maktadır. Bu yükümlülüğünün cezalandırmanın temel amacı olan ödetme 
bakımından da doğrudur[64]. Kusur isnadı bakımından organizasyon kusu-
runu benimseyen görüşe göre tüzel kişinin, yerine getirilmemesi nedeniyle 
suç işlenmişse, nedensellik bağının varlığı ve tüzel kişiliğin kusurluluğu 
söz konusu olacaktır. Ortaklık kusuru bir sosyal sorumluluk biçimidir[65].

[62] Bkz.: Yasin Aslan, “Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Ankara 
Barosu Dergisi, S. 2010/2, s. 242; Aydın, a.g.e., s. 100. 

[63] Özbek/Doğan vd. düzenlemeyi, neden güvenlik tedbirine hükmedilebileceği sorusuna 
cevap vermediği ve tüzel kişilerin aslında suç işleyebileceğini ancak bunlar hakkında 
cezaya hükmedilmeyeceğini belirtmesi nedeniyle çelişkiler içerdiği gerekçeleriyle 
eleştirmiştir. Yazarlara göre düzenleme, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi nedeniyle 
yerinde, ancak anlam bakımından başarısızdır. Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar 
Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Bs. 10, Ankara, Seçkin, 2019, s. 
222.

[64] Bkz.: Aydın, a.g.e., s. 101.
[65] Klaus Tiedemann, “Avrupa Birliği Hukukunda Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan 

Yaptırımlar ve Ceza Hukukunun Avrupalılaştırılması”, Tüzel Kişiler Hakkında 
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Karşılaştırmalı hukukta tüzel kişilerin cezai sorumluluğu birçok ülke 
tarafından kabul edilmiştir. Tüzel kişilerin cezalandırılması yönünde bir 
eğilim vardır. Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, ABD, Avusturya, Polonya, 
Estonya, Finlandiya, Çin Halk Cumhuriyeti tüzel kişilerin cezai sorumlulu-
ğunu kabul eden ülkeler arasında yerini almaktadır. Ülkemizde ve Almanya’da 
ise söz konusu sorumluluk sadece idare ve özel hukukla sınırlıdır[66]. Yani 
ülkemizde ve Almanya’da ne özel ne de kamu tüzel kişiliklerinin cezai 
sorumluluğu kabul edilmektedir.

Üzerinde önemle durulması gereken nokta tüzel kişilerin cezai sorum-
luluğunun düzenlendiği ülkelerde devletin değil, sadece özel hukuk tüzel 
kişilerin sorumluluğunun söz konusu olduğudur[67]. BM Uluslararası Hukuk 
Komisyonu’nun devletin tüzel kişi olarak cezalandırılmasına ilişkin düzen-
leme yapma çabaları olduğu görülmektedir. Özellikle ağır suç fiillerinde, 
devletin de, gerçek kişilerden bağımsız bir şekilde tüzel kişi olarak sorumlu-
luğunun olduğu ifade edilmeye çalışılmış, ancak Komisyon’un bu çabaları 
başarıya ulaşamamıştır. Sonuçta devletlerin tüzel kişi olarak cezai sorumlu-
luğunu doğrudan düzenleyen bir uluslararası düzenleme söz konusu olma-
yıp, dolaylı olarak buna yer verildiği; devletlerinin cezai sorumluluğunun 
bulunmadığı baskın görüş olarak ifade edilmektedir[68]. Bu nedenle örneğin 
devlet veya hükümet suçluluğu yerine “hükümetin başkanları ve temsilcile-
rinin suçluluğu” gibi kavramların kullanılması önerilmektedir[69]. Buradaki 
esas sorun ise devleti kim veya kimlerin meydana getirdiği ve bunlardan 
hangilerinin fail olarak kabul edileceğidir.

Bu suçları işleyebilecek devlete ilişkin aktörler anlamında ilk olarak 
yüksek devlet memurları ve milletvekilleri sayılmıştır. Yine polis ve diğer 
kamu görevlileri ilk akla gelen kişilerdendir. Ancak burada temel bir ayrım 
yapılarak, her memur suçunun devlet suçluluğuna vücut vermediğinin altı 

Uygulanan Yaptırımlar, Çev. Ayşe Nuhoğlu, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi 
Yayınları, 2013, s. 36.

[66] Zeynel T. Kangal, “Yeni Türk Ceza Hukuku’nda Tüzel Kişiler”, HPD, S. 7, 2006, 
s. 86. 

[67] Nur Centel, “Ceza Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu, -Şirketler Hakkında 
Yaptırım Uygulanması-”, AÜHFD, 65 (4), 2016, s. 3315; Ayşe Nuhoğlu, “Sonuç: 
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Hakkında, Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanan 
Yaptırımlar, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 228.

[68] Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s. 403-405.
[69] Prittwitz, a.g.e., s 191.
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çizilmiştir. Basit memur suçlarında failin, sahip olduğu makamdan bağım-
sız, kişisel özellikleri öne çıkarken; devlet suçluluğu açık biçimde politik 
suçlardır ve farklı saiklerle işlenir. Yine devlet suçluluğu daha kolektif bir 
yapının ürünü olarak karşımıza çıkar ve sahip olunan makamla sıkı sıkıya 
bağlı suçlardır. Kısacası failler belirli niteliklere sahip kamu görevlileridir. 
Bu suçu işleyen faillerin başlıca özellikleri, mağdurlara göre çok daha güçlü 
bir konuma sahip olmalarıdır. Bunlar toplumsal güç ilişkileri ve konumları 
gereği politik karar alma mekanizmaları üzerinde etkili olabilen, üniformalı, 
ünvanlı, emir verebilen, teknik olarak donanımlı bir idari yapı içerisinde yer 
alan ve bu yapıya hakim kişilerdir. Bunlar sahip oldukları hakimiyet saye-
sinde geniş bir insan kitlesini harekete geçirebilmektedirler. Yine Kreuter’in 
itaate dayanan suç kavramında belirttiği üzere hukuka aykırı emirleri yerine 
getiren kamu görevlileri de faildirler[70].

Cevaplandırılması gereken bir diğer soru, suçun sadece kamu görevlilerince 
mi işlenebileceğidir. Yani ortada bir özgü suç mu vardır? Bu hususa ilişkin 
doktrinde kabul gören görüş, söz konusu güç ve makamla ilişkili olarak 
suç işleyen kamu görevlisi olmayan kişilerin de fail olabileceği yönündedir. 
Örnek olarak polisin veya diğer kamu görevlilerinin yakın olduğu, himaye 
ettiği paramiliter grup üyeleri bu suçun faili olabileceklerdir. Bunlar paralel 
devlet, devlet dışı aktör, milis gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Hatta 
politik karar alma mekanizmaları üzerinde etkili olabilen askeri veya dini 
grupları da bu kapsama dahil eden yazarlar vardır. Jäger bir organizasyon 
dışında gelişen bireysel davranışların bu kapsamda değerlendirilebileceğini 
belirtmiştir[71]. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’da müt-
tefik işgal güçlerince kurulan mahkemeler bu bireysel davranışları, devlet 
gücüyle bağlantılı olarak tarif etmiştir. Örnek olarak bir fabrikada çalışan 
arkadaşını Nazi rejimini eleştirdi diye ihbar eden işçiyi veyahut 1938 yılında 
gerçekleşen ve Kristal Gece olarak tarihe geçen olaylarda sinagog yangınına 
katılan kişiyi bu bağlamda değerlendirmiştir. Buna göre fail genel politik 
güç tarafından korunmakta ve bu gücün yarattığı ortam sonucu kendi gibi 
düşünmeyenlere korku salmak, onları küçük düşürmek istemektedir. Bu 

[70] Bkz.: yuk. s. 4, 8, 11, 15; Werner Lehne, “Polizeikriminalität, ein strafrechtliches 
Problem?, Kriminalität der Mächtigen, Ed. Cornelius Prittwitz u.a., Baden-Baden, 
Nomos, 2008, s. 264-265.

[71] Bkz.: yuk. s. 8, 11, 12, 14, 16.
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fiiller nasyonal sosyalist şiddetle bağlantılı ve bu şiddet ve keyfi uygulama-
ların bir halkasıdır[72].

Görüldüğü üzere devlet suçluluğunun kapsamı oldukça genişletilebile-
cektir. Bunun bir nedeni, Karstedt’in belirttiği üzere bazı suçlar bakımından 
devletin konum ve sorumluluğunu tespit etmenin geçmişe göre zorlaşmış 
olmasıdır. Yazara göre ortada devletsel-ekonomik-bürokratik bir elit grubu 
vardır. Bu grup global bir niteliğe sahiptir. Devlet ile özel şirketler arasındaki 
ilişkiler nedeniyle devlet mekanizması daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. 
Savaşların özel savaş şirketleri aracılığıyla yapılması, Ebu Garip Hapishanesi 
örneğinde olduğu üzere cezaevi güvenliğinin özel güvenlik kurumlarınca 
yerine getirilmesi, CIA tarafından kurulan gizli hapishaneler, bir ülkeden 
başka bir ülkeye gizli biçimde kaçırılan mahkumlar veya suçluların varlığı 
gibi durumlar; özel şirket ile devlet faaliyetinin iç içe geçmesi nedeniyle 
karmaşık bir durum ortaya çıkarmakta, devlet suçluluğunun açığa çıkma-
sını zorlaştırmaktadır. Benzer biçimde enerji kaynakları üzerinde hakimiyet 
sağlamak amacıyla multi milyoner şirketlerin doğrudan müdahalesi veya 
zorlamasıyla hükümetlerin paramiliter güçleri koruması, finanse etmesi, 
desteklemesi bu iç içe geçmişliğe ilişkin diğer bir örnektir[73]. Bu noktada 
nedensellik ilişkisi bağlamında, hangi fiillerin devlet suçluluğu kapsamında 
değerlendirilebileceği hususu önem arz etmektedir.

Suçu meydana getiren fiiller bakımından örgütlenmiş devlet gücünün 
haksız biçimde bireye uygulanması; devlet organizasyonu içeren güçle, güç-
süzlerin haklarının sınırlandırılması ve birey özgürlüğünün karşı konulamaz 
toplu devlet gücü tarafından ihlali sonucunu doğurmaktadır. Genellikle bu 
suçlar bürokratik rasyonellik ve planlanmış bir etkililiğe sahiptir. İtaate dayalı 
suç kavramını kullananlar, fiilin emir komuta zinciri içerisinde işlendiği husu-
sunu öne çıkarmaktadırlar[74]. Bu çerçevede farklı dönemlerde sınıf ve/veya 
iktidar çatışması nedeniyle uygulanan mafya şiddeti, seçim hileleri, polisin 

[72] OGHSt, Urt. V. 21 Dezember gegen T.u.K. Sts 40/48, Entscheidungen des Obersten 
Gerichtshofes für die Britische Zone in Strafsachen, Erster Band, 1948/49, 
Berlin, Hamburg, de Gruyter, s. 198-200; OGHSt, Urt. vom 21 Dezmber 1948 
gegen W.StS 139/48, A.e., s. 203, 206; OGHSt, Urt. vom 21. Dez. 1948 gegen K. 
StS 87/48, A.e., s. 235; OGHSt, Urt. vom 25. Januar 1949 g. Sch. StS 81/48, A.e., 
s. 265; OGHSt, Urt vom 22. Februar 1949 g.K.u.A. StS 102/48, A.e., s. 307.

[73] Karstedt, a.g.e., s. 18-24.
[74] Bkz.: yuk. s. 4, 9, 15.
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saldırıya maruz kalana yardım etmemesi ya da aktif biçimde hak ihlaline 
neden olması, polise yakın paramiliter organizasyonların terör eylemleri, 
illegal takip ve dinleme, işkence, yaralama, öldürme, hürriyeti tahdit, kamu 
makamları nezdinde şantaj, devletin yönlendirdiği soykırım, kişinin okul 
ya da eğitim hakkını elinden alma, postada mektuba veya paraya el koyma, 
siyasi görüşleri nedeniyle kişiyi çalışma yasağına maruz bırakma, devlet 
güvenliğine ilişkin kurumların taciz ve eziyetleri, sınırı geçmeye çalışanları 
öldürmeye teşebbüs gibi fiiller bu suça vücut vermektedir[75]. Yolsuzlukların 
da bu kapsama dahil olduğu ileri sürülmektedir[76].

Burkthardt/Graebesch’a göre devletin, bu anlamda kamu görevlilerinin 
insanların ölümüne neden olan mülteci politikalarını uygulamaları da bu 
suçlara örnek teşkil etmektedir. Aktif bir davranışla birini öldürmek yerine 
besin maddelerini iletmemek suretiyle kişileri ölüme terk etmek suçtur. 
Başka ülkelere göç etmek isteyenlere ağır yaptırımlar uygulamak, onların 
açık denizde ölümüne neden olacak ağır önlemler almak bu suçluluğa vücut 
verecektir[77].

Bir organizasyon dışında gelişen bazı bireysel fiillerle de bu suçun işle-
nebileceğinin iddia edildiğini ifade etmiştik. Yine suçun açığa çıkmasını 
engellemeye yönelik fiiller, devlet suçluluğu kapsamında değerlendirile-
cektir. Buna göre kural koymak veya koymamak veyahut mevcut kuralın 
uygulanmamasını sağlamak suretiyle failin ceza almasını engellemeye dönük 
fiiller, devlet suçluluğunu meydana getirecektir[78]. Sonuç olarak çekirdek suç 
niteliğindeki soykırım, savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu başta 
olmak üzere uluslararası suçlar ve yine devlet gücüyle doğrudan veya dolaylı 
olarak ilişkilendirilebilecek birçok suç tipi devlet suçluluğunun kapsamına 
dahil edilmektedir. Söz konusu suçlar genel olarak icra suretle işlenmekle 
birlikte, gerekli muhakeme işlemlerini yapmayarak suçun zamanaşımına 
uğratılması örneğinde olduğu üzere ihmal suretiyle de işlenebilecektir.

[75] Bkz.: yuk. s. 5, 8, 11, 16.
[76] Reinhard, a.g.e., s. 181.
[77] Sven Burkhardt/Christine Graebesch, “Völkerstrafrechtlicher Umgang mit 

Makrokriminalität- Widersprüche und Alternativen anhand ausgewählter Beispiele”, 
Kriminalität der Mächtigen, Ed. Cornelius Prittwitz u.a., Baden-Baden, Nomos, 
2008, s. 231-232.

[78] Bkz.: yuk. s. 3, 7.
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Devlet suçluluğu kapsamında yer alan suçlar, suçun kanuni tanımındaki 
unsurlarını bilme ve isteme suretiyle, yani kast ile işlenebilecektir. Kanımızca 
bu suçların taksirle işlenme ihtimali söz konusu değildir. Çünkü yukarıda 
da belirttiğimiz gibi devlet suçluluğu açık biçimde politik suçlardır ve belirli 
bir amaç ve saiklerle işlenir[79]. Söz konusu suçlar güç ve mevki sahiplerinin 
ayrıcalıklı pozisyonlarını kurmak, güçlendirmek, her şeyden önce koru-
mak için işlenmektedir. Bu çerçevede mülkiyetin ele geçirilmesi, halkın 
tepkisini kontrol altına almak veya bastırmak, seçimleri etkilemek, ceza 
yargılamasından muaf tutulmak gibi amaçlar gündeme gelmektedir. Bunlar 
icra edilirken, özellikle muhaliflere karşı yönelen devlet gücü bakımından, 
yüce bir amaca hizmet etme inancı veya günah keçisi ilan edilen gruplara 
karşı mücadele motivasyonu öne çıkmaktadır[80]. Tüm bu özellikler, devlet 
suçluluğunu diğer suç kategorilerinden ayırmaktadır.

Kavrama ilişkin öne çıkan diğer bir husus, özellikle Kreuter’in itaate 
dayalı suç kavramı bakımından, suç teşkil eden emrin yerine getirilmesidir. 
Devlet suçluluğunda failler, belirttiğimiz üzere ast-üst ilişkilerini harekete 
geçirme kabiliyetini sahip kişilerdir. Bu nedenle çoğu zaman gücü elinde 
bulunduran kişi suç fiilini doğrudan değil, emri altındaki astları aracılığıyla 
icra ettirir. İştirak kuralları çerçevesinde üstün cezai sorumluluğu açıkken, 
fiili icra eden ast bakımından durumun ne olacağı geçmişte çokça tartışılan 
bir husustu. Ancak söz konusu tartışma büyük oranda tüketilmiştir. Gerek 
uluslararası sözleşmelerde, gerek TCK m. 24/3’te, gerekse de karşılaştırmalı 
hukuktaki ilgili düzenlemelerde[81] belirtildiği üzere, ortada bir zorunlu-
luk hali olmadığı sürece suç teşkil eden emri yerine getiren ast bu fiilden 
sorumlu olacaktır. Bu anlamda kanuna aykırı emir, bir hukuka uygunluk 
sebebi teşkil etmeyecektir.

Son olarak üzerinde durulması gereken diğer bir husus devlet suçluluğunda 
oluşması olası “biz” duygusunun, haksızlık bilincini veyahut akıl hastalığı 
bağlamında irade yeteneğini ortadan kaldırıp kaldırmadığıdır. Yukarıda 

[79] Amaç ve saik faili fiili işlerken harekete geçiren motivasyonu ifade eder. Amaç ve 
saik arasındaki fark için bkz.: Hakan Karakehya, İradilik Unsuru Bağlamında Ceza 
Hukukunda Kast, Ankara, Savaş, 2010, s. 75, dipnot 175. 

[80] Bkz.: yuk. s. 8, 9, 10.
[81] Selman Dursun, “Türk Ceza Hukuku’nda Emrin İfasının Hukuki Niteliğinin Alman 

ve İtalyan Ceza Hukuku’yla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Y. 2014, s. 209.
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da belirttiğimiz üzere bu suçlardaki “biz” duygusu, faildeki sorumluluk ve 
bireysel suç işleme bilincini azaltabilmektedir[82]. Yine iktidarlar, toplumda 
bu fiillerin cezasız olduğu düşüncesini uyandırabilmektedir[83]. Kanımızca 
söz konusu durumlar, failin irade yeteneğini ortadan kaldırmamakta veya 
haksızlık bilincinde hataya neden olacak nitelikte bir kaçınılmazlık içerme-
mektedir. Aksine kişinin suç işlerken yalnız olmadığı ve hatta muhakeme 
süreçlerinde korunarak ceza almayacağı duygusu, suç işleme istek ve bilincini 
arttırır niteliktedir. Güç sahiplerinin yarattığı dönemsel algıyla bu kadar 
ağır ihlallerin suç olmadığını düşünmek, hatanın kaçınılmaz olması şartıyla 
örtüşmemektedir. “Biz” duygusunun neden olduğu linç kültürü ve kendini 
kaybetme halini akıl hastalığı olarak kabul etmek, bu kültürün gelişmesine 
hizmet edecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere, failler iradesi sakata uğramış 
basit bir insan topluluğu değillerdir[84].

Devlet suçluluğu kavramının tanımlanmasında yararlanabileceğimiz 
kaynaklardan biri, Naucke’nin belirttiği üzere bazı hukuki düzenlemelerdir. 
Bunlardan Almanya’da Nazi Almanyası sonrası düzenlenen 31.05.1946 tarihli 
Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına Dair Bavyera Kanunu[85] ile 
Federal Almanya ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin birleşmesinden 

[82] Bkz.: yuk. s. 13. “Biz” duygusu doğrultusunda ötekileştirme ve günah keçisi ilan 
etme linçin psikolojik nedenleri arasında yer almaktadır. Lince kültür niteliğinin 
atfedilmesi ise onun meşrulaştırılması, tartışma alanının dışına çıkarılması ve altında 
yatan nedenlerin örtülmesi sonucunu doğurmaktadır. Sezin Vural, “Linç Rejimi”, 
Kriminoloji Yazıları, Ed. Türkan Sancar, Ankara, Savaş, 2015, s. 165, 179-181-184.

[83] Bernard Schlink, Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk, Çev: Reyda Ergün, Ed. 
Cemal Bâli Akal, Ankara, Dost, 2012, s. 86

[84] Bkz.: yuk. s. 15.
[85] Nazi Almanyası döneminde işlenen suçlar, ittifak devletlerinin egemen oldukları 

bölgelerde 10 Numaralı Kontrol Konseyi Kanunu yanında, özel kanunlar çıkarılması 
yoluyla da cezalandırılmaya çalışılmıştır. Bu çabada özellikle zamanaşımına ilişkin 
düzenlemeler önemli bir rol oynamıştır. ABD egemenliğindeki bölgede 29 Mayıs-
26 Haziran tarihleri arasında “Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına 
Dair Kanun” adıyla kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlar 29 Mayıs 1946 tarihli 
Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına Dair Hessen Kanunu, 31 Mayıs 
1946 tarihli 22 Numaralı Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına Dair 
Bavyera Kanunu, yine aynı tarihli 28 Numaralı Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin 
Yargılanmasına Dair Baden Württemberg Kanunu ve 26 Haziran 1946 tarihli Nasyonal 
Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına Dair Bremen Kanunu’dur. İngiltere ve Fransa 
egemenliğindeki bölgelerde de söz konusu kanunlarla metin içeriği hemen hemen 
aynı olan düzenlemeler yapılmıştır. Örnek olarak verdiğimiz 31.05.1946 tarihli 22 
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sonra düzenlenen 26.03.1993 tarihli 1. Zamanaşımı Kanunu[86] tanıma 
yönelik ayrıntılı ifadeler içermektedir. Bu düzenlemelerde geçen “özellikle 
politik, ırkçı ve din düşmanı nedenlerle gerçekleştirilen şiddet eylemleri ve 
takiplerle bağlantılı olan ve Nasyonal Sosyalist baskı rejimi zamanında 
politik, ırkçı ve din düşmanı nedenlerle cezalandırılmayan cürüm ve cün-
halar...” ve “açık veya tahmin edilebilir biçimde eski Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti devlet- veya parti yönetiminin isteği doğrultusunda politik 
veya özgürlükçü ve hukuk devletine bağlı bir düzeninin temel ilkeleriyle 
uyumsuz nedenlerden dolayı cezalandırılamayan suçlar” ifadeleri söz konusu 
suçluluğun kanuni olarak düzenlenme çabasını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak devlet suçluluğu kavramını aşağıdaki gibi tanımlamayı 
uygun bulmaktayız:

Devlet suçluluğu toplumsal ve siyasal güç ilişkileri ve konumları gereği 
politik karar alma mekanizmaları üzerinde etkili olabilen, kendi isteklerini 

Numaralı Nasyonal Sosyalist Suç Fiillerinin Yargılanmasına Dair Bavyera Kanunu’nun 
ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:
“1. Cürüm ve cünhalar, özellikle politik, ırkçı ve din düşmanı nedenlerle 
gerçekleştirilen şiddet eylemleri ve takiplerle bağlantılı olan ve nasyonal sosyalist 
baskı rejimi zamanında politik, ırkçı ve din düşmanı nedenlerle cezalandırılmayan 
cürüm ve cünhalar, eğer adalet, özellikle kanun önünde eşitlik ilkesi geçmişe yönelik 
bir kefareti talep ediyorsa, takip edilebilir.
...
2(3). Yukarıdaki belirtilen suç fiillerinin takibatı sırasında şüpheli/sanık bakımından 
30 Ocak 1933 ile 1 Temmuz 1945 arasındaki tarihlere bağlı olarak zamanaşımından 
kaynaklı hukuki avantaj ortadan kalkar. Bu süre aralığında zamanaşımı durmuş 
olarak kabul edilir. Almanca metin için bkz.: Stefan Zimmermann, Strafrechtliche 
Vergangenheitsaufarbeitung und Verjährung, Freiburg, Max-Planck-Institut f. 
ausländ. u. inter. Strafrecht, 1997, s. 68.

[86] Söz konusu düzenlemenin ilgili fıkrası şu şekildedir:
“Sosyalist Birlik Partisi’nin haksızlık rejiminin egemen olduğu dönemde işlenen, ancak 
açık veya tahmin edilebilir biçimde eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti devlet- 
veya parti yönetiminin isteği doğrultusunda politik veya özgürlükçü ve hukuk devletine 
bağlı bir düzeninin temel ilkeleriyle uyumsuz nedenlerden dolayı cezalandırılamayan 
suçların muhakemesi bakımından zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında 11 Ekim 
1949 ile 2 Ekim 1990 tarihleri arasındaki süre dikkate alınmaz.”
Almanca metin için bkz.: (Çevrimiçi), https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/
start .xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl193s0392.
pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl193s0392.
pdf%27%5D__1520425554407, 28.11.2019.
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ve yine karşı çıkışlarını muhatabına dayatma gücü olan kamu görevlilerinin 
veya söz konusu güç ve makamla ilişkili olarak hareket eden kamu görev-
lisi olmayan kişilerin veyahut bunların emri altındaki kişilerin; ayrıcalıklı 
konumlarını inşa etmek, güçlendirmek veya korumak amacıyla işlediği 
veyahut yine bu kişiler tarafından ve bu amaçlarla işlenen bir suçun muha-
keme edilmesinin engellendiği suçlar topluluğudur. Bu suçlar arasında bu 
amaçlarla işlenen soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçu, saldırı suçu, 
insan öldürme, yaralama, işkence, eziyet, çocuk düşürtme, kısırlaştırma, 
tehdit, şantaj, hürriyeti tahdit, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, 
kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, siyasi hakların 
kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kul-
lanılmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, hakaret, özel hayatın ve hayatın 
gizli alanlarının ihlali, yağma, görevi kötüye kullanma, iftira gibi birçok suç 
tipi sayılabilecektir.

2. Bir Karşılaştırma Olarak Nefret ve Terör Suçları Kavramları

Nefret ve terör suçlarının inceleme konusu yapılmasının gerekçesi, devlet 
suçluluğu kavramının ceza hukuku mevzuatında kullanabilirliğine ilişkin 
bir karşılaştırma yapabilme olanağına sahip olabilmektir. Çünkü nefret 
suçları ve terör suçları gerek bir saik çerçevesinde işlenmeleri gerekse de 
birçok suç tipini içinde barındıran suç kategorileri olmaları nedeniyle devlet 
suçluluğuna benzemektedir. Devlet suçluluğunun aksine bu suçlara ulusal 
ve uluslararası ceza mevzuatında yer verilmiştir. Bu özellikleri nedeniyle her 
iki kavram tanım ve düzenlemeleri bağlamında ve bir karşılaştırmaya imkân 
verecek biçimde ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Nefret suçları kavramsal anlamda ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’de tartı-
şılmış ve 1990 yılında federal düzeyde kabul edilen Nefret Suçları İstatistik 
Yasası ve son olarak 2009 tarihli Nefret Suçlarının Önlenmesi Kanunu ile 
düzenlenmiştir[87]. Bu tarihsel ihtiyacın ABD’nin kölecilikle şekillenmiş 
tarihinden, toplumun ezici bir çoğunluğunu siyah ve beyaz olmak üzere 
iki ırkın oluşturmasından, sürekli göç alması sebebiyle sahip olduğu çok 
kültürlü, dinamik yapısından ileri geldiği iddia edilmektedir [88].

[87] Yalçın Şahinkaya, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Nefret Söylemi ve 
Karşılaştırmalı Nefret Suçları, Ankara, Adalet, 2016, s. 181 vd. 

[88] Nergiz Kulaksızoğlu Mercan, Nefret Suçları, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 
İstanbul, 2015, s. 22, 49-50. 
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Mercan’ın da belirttiği üzere nefret suçları sınıfsal ve sosyal hiyerarşi, 
cinsiyet, ırk, inanç gibi farklılıklar ve çelişkilerden beslenmektedir. İktidar 
ve güç ilişkilerini merkeze koymuş, bu algı çevresinde şekillenmiş bir top-
lumsal yaşamda nefret suçu, sahip olunan iktidarı ifade etme ve yeniden 
üretmenin basit ama etkili yollarından biri haline gelmiştir[89]. Ancak devlet 
suçluluğunda failin elinde bulundurduğu ayrıcalıklı konum bu suçların 
temel bir unsuru iken, nefret suçları pekâlâ azınlık grup mensuplarınca da 
işlenebilir. Ülkemizdeki uygulamanın yanlışlığından bağımsız olarak nefret 
suçluluğu bağlamında örnek gösterilen TCK m. 216’nın faillerinin azınlık 
grup mensuplarının olabilmesi buna örnek gösterilebilir.

Aslında nefret suçları devlet suçluluğunun aksine devletin fiillerini sınırla-
maktan ziyade, ifade özgürlüğüne devlet eliyle getirilen bir sınırlamayı ifade 
etmektedir[90]. Ancak suç fiillerinde genellikle mağdurun mensup olduğu 
grubun ve yine failin saiki dikkate alınınca, nefret suçları düzenlenmelerinin 
birey lehine olduğu kabul edilmekte ve korunan grup sayısının arttırılması 
suretiyle koruma sahasının genişletilmesi gerektiği savunulmaktadır[91]. İfade 
özgürlüğünün genel ahlak, devlet güvenliği, çocuk pornografisi gibi gerekçe-
lerle sınırlandırılmasını savunan bir hukuk düzeninin konu nefret söylemine 
geldiğinde pasif kalmasının, ancak nefret söylemine maruz kalan grupların 
korunmaya değer görülmemesi anlamına geleceği ifade edilmektedir[92].

Devlet suçluluğundaki gibi burada da failin saiki önem arz etmektedir. 
Suçun temel ayırt edici unsurlarından biri önyargı saikiyle işlenmiş olma-
sıdır. Bu önyargı mağdurun sahip olduğu ırk, din, etnik kimlik, milliyet, 
dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel veya zihinsel engellilik gibi 
bazı özelliklerden kaynaklanmaktadır[93]. Bu önyargı saiki ile hareket eden 
failin işlemesi olası birçok suç tipi nefret suçlarına vücut verebilecektir. Suç 
tehdit, mala zarar verme, adam öldürme, yaralama gibi pek çok biçimde 

[89] Kulaksızoğlu Mercan, A.e., s. 19.
[90] Ulaş Karan, “Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk”, Nefret 

Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Ed: Yasemin İnceoğlu, İstanbul, Ayrıntı, 2012, s. 
82.

[91] Kulaksızoğlu Mercan, a.g.e., s. 26.
[92] Karan, a.g.e., s. 83.
[93] Asuman Aytekin İnceoğlu, “Nefret Suçları Kavramı ve Türk Ceza Hukuku Mevzuatı 

Açısından Değerlendirilmesi” Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Der: Yasemin 
İnceoğlu, İstanbul, Ayrıntı, 2012, s. 104.
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ortaya çıkabilir. Bu bağlamda tıpkı devlet suçluluğu gibi birçok suç tipini 
içeren bir suç kategorisidir[94].

Nefret suçunun tanımı veya düzenlenme biçimine ilişkin bir birliğin 
olmadığı ifade edilse de[95], devlet suçluluğunun aksine doğrudan ulusal 
ve uluslararası mevzuatlarda tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Gerçekten 
de yukarıda belirttiğimiz ABD’deki Nefret Suçlarının Önlenmesi Kanunu 
dışında Birleşik Krallık ve Çekya’da nefret suçu bağımsız suç tipi olarak 
düzenlenmiştir. Bunlardan Birleşik Krallık’ta 1998 yılında çıkarılan Suç ve 
Düzeni Bozan fiiller Yasası (Crime and Disorder Act) ırkçı ve dini saiklerle 
yapılan saldırıları, mala zarar verme, taciz ve kamu düzenine karşı suçları 
düzenlerken[96]; ABD’deki Kanun ırk, renk, din, milliyet, etnik köken, 
cinsiyet, engellilik veya cinsel eğilim gibi nedenlerle işlenen fiziksel şiddet 
eylemlerini ve yaralamaya teşebbüs fiillerini cezalandırmış, malvarlığına 
karşı suçları başka kanunlar eliyle yaptırıma bağlamıştır[97]. Nefret suçlarının 
bağımsız bir suç olarak düzenlenmesinin nefret ve önyargı fiillerinin toplum 
içinde ifşa edilmesi ve kınanması anlamında sembolik bir değer taşıdığı, veri 
toplanmasını kolaylaştırdığı, ancak bunun yasa yapım tekniği bakımından 
elverişsiz bir yöntem olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre uzun bir liste 
halinde sayılmış suçlarda bu yöntemin uygulanabilirliği yoktur[98].

AGİT’e (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) taraf 23 ülkede ise nefret 
suçları, tüm suçlarda genel bir ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmek-
tedir. 25 AGİT ülkesi ise sadece bazı suçlar açısından ağırlaştırıcı neden 
olarak kabul etmektedir[99]. Bunun yanında ülkemizin taraf olduğu Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 

[94] Kulaksız Mercan, a.g.e., s. 2.
[95] Aytekin İnceoğlu, a.g.e., s. 111; Kulaksızoğlu Mercan, a.g.e., s. 2.
[96] Bkz.: İlhan Bulut, Nefret Suçları, Ankara, Adalet, 2014, s. 130, dipnot: 597. 
[97] Şahinkaya, a.g.e., s. 180-182. 
[98] Bulut, a.g.e., s. 131.
[99] Bkz.: Aytekin İnceoğlu, a.g.e., s. 115.
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m. 4[100] ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 20/2[101] nefret suçu 
kapsamındaki bazı fiilleri doğrudan düzenlemiştir[102]. Ülkemiz bakımından 

[100] Maddenin Türkçe çevirisi şu biçimdedir:
“Taraf Devletler bir ırkın veya belli bir renge veya etnik kökene mensup bir grubun 
üstünlüğü fikirlerine ya da teorilerine dayanan ya da her ne şekilde olursa olsun 
ırkçı nefreti ve ayrımcılığı haklı çıkarmaya ya da yüceltmeye çalışan tüm propaganda 
ve tüm örgütleri kınarlar ve bu tür ayrımcılık faaliyetleri ile ayrımcılığı teşviki 
ortadan kaldırmaya yönelik acil ve olumlu önlemler almayı üstlenirler ve bu amaçla 
însan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan ilkelere ve bu Sözleşme’nin 5 
inci maddesinde açıkça sıralanan haklara saygı göstermek kaydıyla, diğer önlemler 
arasında,
a) Irkçı üstünlüğe ya da nefrete dayalı tüm fikirlerin yayılmasını, ırk ayrımcılığını 
teşviki, herhangi bir ırka ya da başka bir renk ya da etnik kökene mensup bir gruba 
yönelik şiddet eylemlerini ya da bu tür eylemleri teşviki ve ayrıca ırkçı eylemleri 
finanse etmek dahil bu eylemlere her türlü yardım sağlamayı yasayla cezalandırılacak 
suç olarak ilan edeceklerdir.
b) Irk ayrımcılığım destekleyen ya da bu tür ayrımcılığa teşvik eden tüm örgütleri 
ve ayrıca örgütlü ve diğer tüm propaganda faaliyetlerini yasa dışı ilan edecek ve 
yasaklayacaklar ve bu tür örgütlere ya da faaliyetlere katilimi yasayla cezalandırılacak 
bir suç olarak ilan edeceklerdir.
c)Yerel veya ulusal kamu kurum ve yetkililerinin ırk ayrımcılığım desteklemesine 
ya da ırk ayrımcılığına teşvik etmesine izin vermeyeceklerdir. (Çevrimiçi), https://
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc086/
kanuntbmmc086/kanuntbmmc08604750.pdf, 08.12.2019.

[101] Maddenin Türkçe çevirisi şu biçimdedir:
“Ulusal, ırksal ya da dinsel nefretin ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddete kışkırtma 
şeklini alacak biçimde savunulması yasalarla yasaklanır.” (Çevrimiçi), https://www.
tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c016/tbmm22016089ss0150.
pdf, 08.12.2019.

[102] Karan, a.g.e., s. 90-94.
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ise TCK m.115[103], 125/3[104], 153/3[105], 216[106] nefret suçuna örnek olarak 
gösterilmektedir[107]. Ancak mevcut düzenlemelerin doktrinde ve uluslararası 
mevzuatta tanımlanan haliyle nefret suçlarının yeteri kadar düzenlemediği, 

[103] Madde şu biçimdedir:
“(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, 
yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin 
bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka 
aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre 
cezaya hükmolunur.
(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir 
kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin 
tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra 
hükmüne göre ceza verilir.”

[104] Madde şu biçimdedir:
“(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dini, siyasi, 
sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, 
yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 
davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan 
değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

[105] “(1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların 
üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik 
olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen toplum 
kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında 
artırılır.”

[106] “(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere 
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 
kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya 
çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin 
kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.”

[107] Aytekin İnceoğlu, a.g.e., s. 116-118.
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mevzuatta suçun bir tanımının yapılması ve ayrıntılı olarak düzenlenmesi 
gerektiği ileri sürülmektedir[108].

Doktrinde nefret suçları önyargı saikiyle gerçekleştirilen ve kanunlarda suç 
olarak tanımlanmış fiiller, mağdurun ait olduğu toplumsal gruba duyulan 
önyargılardan kaynaklanan şiddet eylemleri[109] veyahut ırk etnik kimlik, 
milliyet, din, dil, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel veya zihinsel 
engellilik ve bunun gibi mağdurun veya mağdurların sahip olduğu temel ve 
değiştirilemez nitelikteki belirli bazı özellikler sebebiyle işlenen suçlar olarak 
tanımlanabilmektedir[110]. Ancak en kapsamlı ve kabul gören tanım AGİT 
tarafından yapılmıştır. Buna göre nefret suçunun tanımı aşağıdaki gibidir:

“Mağdurun, mülkün veya işlenen suçun hedefinin gerçek ya da hissedilen 
ırk, etnik, ulusal köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel 
engel, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellik-
ler taşıyan bir gruba gerçek ya da öyle algılanan bağlantısı, ilgisi, bağlılığı, 
desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği kişilere veya mala karşı işlenen her 
türlü suç. Nefret suçlarına örnek olarak sayılanlarla sınırlı düşünülmemesi 
kaydıyla fiziksel saldırı, taciz, bir mülke veya eşyaya zarar verme, duvar 
yazıları, kundaklama gibi fiiller verilebilir[111]”.

Suçun bağımsız bir suç olarak düzenlendiği ABD’deki Nefret Suçlarının 
Önlenmesi Kanunu ise nefret suçlarını “failin mağduru veya malvarlığına 
karşı suçlarda suça konu eşyayı, herhangi bir kimsenin gerçek veya algılanan 
ırk, renk, din, milliyet, etnik köken, cinsiyet, engellilik veya cinsel eğilimi 
nedeniyle kasıtlı olarak seçtiği bir suç” olarak tanımlamaktadır[112].

Diğer bir suç kategorisi terör suçları olup, söz konusu suçlara ilişkin 
mevzuatımızda birçok suç tipi bu kapsam altına alınarak hem suçunun 
muhakemesi hem de cezası ve infazına ilişkin birçok düzenlemeye gidilmiş-
tir. Bu nedenle konuya ilişkin ayrıntılı bir inceleme yapmak yerine, terör 

[108] Aytekin İnceoğlu, a.g.e., s. 119; Ester Zozana/Ruda Reyna, “Ayrımcılıkla mücadele 
ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı ve Nefet Suçları” Nefret Söylemi ve/veya 
Nefret Suçları, Der: Yasemin İnceoğlu, İstanbul, Ayrıntı, 2012, s. 123; Kulaksızoğlu 
Mercan, a.g.e., s. 145-146.

[109] Kulaksızoğlu Mercan, a.g.e., s. 2; 
[110] Aytekin İnceoğlu, a.g.e., s. 103-104.
[111] Bkz.: Karan, a.g.e., s. 85.
[112] Şahinkaya, a.g.e., s. 178.
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suçlarının düzenlenmesine örnek bağlamında 3717 sayılı Terörle Mücadele 
Kanun m. 3 ve 4’e yer verilecektir.

Terör suçunun tanımı bağlamında terör, terörizm, terör örgütleri, terör 
eylemi gibi birçok kavram gündeme gelecektir. Bu kavramlar hem doktrinde 
hem de uluslararası mevzuatta tanımlanmaya çalışılmaktadır[113]. Terör suçu 
da devlet ve nefret suçları gibi siyasi, sosyolojik ve hukuki olarak tanım-
lanması zor bir kavram olmasına karşın[114], 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nda suç tiplerinin sayılması suretiyle de olsa suçun bir tanımına 
yer verilmiş olması dikkat çekicidir. Terör suçları, Ddevlet ve nefret suçları 
gibi birçok suç tipini içinde barındıran bir suç kategorisi olmasına karşın[115]; 
bu suç tipleri aynı Kanun’da tek tek sayılmıştır. Söz konusu düzenleme 
aşağıdaki gibidir:

Madde 3: Terör Suçları

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 
311, 312, 313, 314, 315 ve 320’nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.

Madde 4: Terör amacıyla işlenen suçlar

Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç 
işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği 
takdirde, terör suçu sayılır:

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 
108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 
170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 
223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri 
ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.

[113] Bilal Osmanoğlu/Fahrettin Kıdıl, “Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör 
Suçu Kavramları Üzerine …”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş 
TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019, s. 1151-1154.

[114] Faruk Y. Turinay, “Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları”, 
İnsan & İnsan, 6/20 Bahar/Spring 2019, s. 337, 347.

[115] Turinay, a.g.e., s. 337-338.
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c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman 
yakma suçları. ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen 
bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.

Doktrinde m. 3 kapsamında sayılan suçlara mutlak terör suçu; 4. madde-
deki suçlara nisbi terör suçu adı verilmektedir. Mutlak terör suçları doğrudan 
şiddet unsuru ya da tehlikesi içeren, bir örgüt faaliyeti kapsamında işlen-
mesine gerek olmayan terör amacına yönelik suçlar olarak tanımlanırken; 
nisbi terör suçları ancak bir terör örgütü faaliyeti kapsamında ve yine terör 
saiki ile işlenen adi suçlardır[116]. Bu kapsamda işlenen hayata karşı suçlar, 
malvarlığına karşı suçlar, genel tehlike yaratan suçlar, kamu güvenine karşı 
suçlar, kamu barışına karşı suçlar, bilişim alanında suçlar gibi çok çeşitli suç 
kategorilerine giren fiiller nisbi terör suçudur[117].

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızda devlet suçluluğu kavramı ayrıntılı biçimde ele alınıp, 
tanımlanmıştır. Söz konusu tanım oldukça ayrıntılı ve uzundur. Bunun 
nedeni belirlilik ilkesinin bir sonucu olarak anımda fail ve fiil unsurlarının 
net biçimde ortaya konulması zorunluluğudur. Yine birçok suç tipini içinde 
barındırması ve suç saikinin sınırlarının net biçimde çizilmesi gerekliliği 
tanımda kazuistik bir yöntemin benimsenmesine neden olmuştur. Bu yönte-
min benzer özellikler taşıyan nefret ve terör suçlarının tanımında da izlendiği 
görülmektedir. Bu tür katalog suçlara ilişkin üzerinde ortaklaşılmış tanımlar 
yapmak güçtür ve bu tanımlara doğrudan ceza hukuku mevzuatında yer 
verilmesi eleştiriye açıktır. Terör suçlarında olduğu üzere mevzuatta böyle 
bir tanıma yer vermek ve bu tanıma önemli sonuçlar bağlamak toplamda 
birey haklarının aşırı sınırlandırılmasına neden olabilmektedir.

[116] Mehmet Taştan, Açıklamalı-İçtihatlı Terörle Mücadele Kanunu, Ankara, Adalet, 
2009, s. 41; Turinay, a.g.e., s. 340, 341.

[117] Turinay, A.e., s. 344, 345.
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Diğer yandan kural olarak egemen güce karşı bireyi koruyan nefret 
suçlarında böyle bir yönteme gidilmesinin, özellikle devlet gücüne karşı 
bireyin korumasına hizmet ettiği ifade edilebilir. Bu bağlamda bu tanıma 
ceza hukuku mevzuatunda yer verilmesinin temel hak ve özgürlüklere iliş-
kin farkındalık yarattığı ve egemen gücün hak ihlallerine karşı caydırıcı bir 
etkisi olduğu açıktır.

Devlet suçluluğu kavramı bakımından da nefret suçlarına benzer bir 
durum söz konusudur. Bu suçlara ceza hukuku mevzuatında yer verilmesi 
bireyin egemen olan devlet şiddetine karşı korunmasına vesile olabilecektir. 
Bu tür katalog suçlarında korunan hukuki yarar tartışması üzerinden bir 
sonuca gitmek mümkün olabilir. Modern devletin inşasında başat rol oyna-
mış hukuk devleti ve kanunilik gibi ilkelerin esas amacı devleti gücüne karşı 
bireyi korumaktır. Devlet suçluluğu gibi kavramlara mevzuatta ye verilmesi 
bu amaca hizmet edebilecektir. Ancak kanımızca içeriğinin sınırlandırılması 
zor ve muğlak birçok kavramı içeren bu kavramlara doğrudan mevzuatta yer 
vermek, kanun yapım tekniği bakımından sakıncalar içermektedir. Gerek 
uluslararası gerekse ulusal ceza hukuk alanında yeteri kadar tartışılmamış 
olan devlet suçluluğu kavramı bakımından bu durum evleviyetle böyledir. 
Bu nedenle devlet suçluluğu kavramına mevzuatta doğrudan yer vermek 
en azından şu an için erkendir. Kavrama ilişkin tartışmalar olgunlaştırılmalı 
ve kavram geliştirilmelidir.

Söz konusu kavrama dolaylı bir biçimde yer vermek de mümkündür. Buna 
göre doktrinde veya uluslararası metinlerde tanımlanmış bu kavramlardan 
yola çıkarak özel suç tipleri düzenlenebilecektir. Ülkemizde nefret suçlarının 
düzenlemesi bakımından bu yöntem kabul edilmiştir. Aslında failinin kamu 
görevlisi olduğu özgü suç düzenlemeleri de devlet suçluluğu bağlamında bu 
yönteme örnek gösterilebilecektir. Bu yöntemin kabulü halinde dahi kav-
rama ilişkin bilimsel araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi gerektiği açıktır.

Kavrama ceza hukuku mevzuatında doğrudan yer veren ilk ve dolaylı yer 
veren ikinci yöntemi zamanaşımı kurumu üzerinden somutlamak gerekirse 
aşağıdaki önermelerde bulunabiliriz:

a) Devlet suçluluğu kavramına mevzuatta yer verilmesinin kabulü halinde;

i. TCK m. 6’daki tanımlar kısmında devlet suçluluğu kavramına yer verile-
bilir ve bu tanım üzerinden TCK Genel Hükümler Kitabında zamanaşımını 
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düzenleyen maddelerde “devlet suçluluğunun varlığı halinde zamanaşımının 
söz konusu olmayacağı” düzenlenebilir.

b) Devlet suçluluğu kavramına mevzuatta yer verilmesinin kabul gör-
memesi halinde;

i. Kanunda sadece kamu görevlilerinin işleyebildiği özgü suçlar ve kamu 
görevlilerince işlenmesi dolayısıyla nitelikli hal kabul edilen diğer suçlar 
bakımından, söz konusu suç düzenlemelerinin ardından veyahut TCK Genel 
Hükümler Kitabı’nda zamanaşımını düzenleyen maddelerde bu suçlarda 
zamanaşımının işlemeyeceğini düzenlenebilir.

ii. TCK m. 257’de suç fiilinin kamu görevlilerince zamanaşımına uğra-
tılması fiiline ilişkin sorumluluğunu da düzenleyen “görevi kötüye kul-
lanma” suçuna ek bir fıkra eklemek suretiyle, zamanaşımına uğratma hali 
nitelikli haller arasında sayılabilir. Konumuz bakımından ise yine TCK 
Genel Hükümler Kitabında zamanaşımını düzenleyen maddelere ek olarak 
“görevi kötüye kullanma suçunun, bir suçun zamanaşımına uğratılması 
suretiyle gerçekleşmesi halinde zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceğine” dair 
bir düzenlemeye gidilebilir.
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“DEVLET SUÇLULUĞU, İNSAN 
HAKLARI VE CEZA HUKUKU” 

OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Kemal KORANEL

Konuşmacılar: Doğan ERKAN, Mehmet GÜNEŞ, Barış IŞIK

Kemal KORANEL (Oturum Başkanı) – Çok değerli katılımcıların her 
birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi zaman da kısıtlılığını göz önünde 
bulundurarak birkaç soru almak isteriz. Soru soran katılımcılarınız isimlerini 
ve soy isimlerini söylerlerse kayıtlara geçsin, çünkü kitapta basılacak.

Av. Haşim ARLIER – Bu güzel sunumdan dolayı öncelikle bütün konuş-
macılara teşekkür ediyorum. Şimdi son dönemde güvenlikçi devlet dediniz, 
şöyle bir yaklaşım da var: Ben gidersem devlet gider diyen bir iktidarla karşı 
karşıya olan devletler olabiliyor. Ben gidersem devlet gider anlayışında olan 
iktidarlar devletin başına gelebiliyor. Şimdi sizin çizdiğiniz tabloda suçlu 
devlet, devlet suçu, işte emperyal kapitalizmin aracı haline gelmiş devlet, 
bu emperyal kapitalizmin aracı olma konusunda aracı olarak tabii ki ikti-
darı kullanıyor. İktidar da diyor ki ben gidersem devlet gider. Bu kavramın 
bende şahsen bir karşılığı var. Ben devletin gitmesini istemiyorum. Şunun 
için istemiyorum: Bakın, ben 1975-1990 arasında çok küçük yaşta anne-
babamı kaybettiğim için devlet okullarında, yatılı okullarda, yurtlarda 
yetişmiş bir bireyim, bir vatandaşım, dolayısıyla devlet benim için kutsal, 
devlete ihtiyacım var, devlete muhtacım. Birçok vatandaşın da öyle oldu-
ğunu düşünüyorum. devletimizin kurucusu büyük Atatürk’ün söylediği 
kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyet, yani devlet benim için çok kutsal, 
çok önemli. Şimdi sizin çizdiğiniz tabloda emperyal kapitalizmin aracı haline 
gelmiş olan devlet güvenlik politikalarıyla terörü bahane olarak kullanan 
devlet, hatta iktidardan gideceğini düşündüğünde terörü körükleyen, hani 
bazı yaklaşımlara göre ülkesinin başkentinde bombalar patlatan iktidarı ele 
geçirmiş ve devlet olmuş devlet bende kaygı uyandırıyor. Bu devlet sahipsiz, 
bu devlet suçlu devlet kaygısı uyandırıyor. Değerli devre arkadaşım Mehmet 
GÜNEŞ’i yıllar sonra burada gördüm kendisini, Harbiyeli, Harbiye’de aynı 
sıralarda okuduk. Onun bahsettiği devletin kapasitesini arttırarak -çok güzel 
bir tespitti bence – bu sizin söylediğiz suçlu devlet, emperyal kapitalizmin 
aracı olan devlet ki biliyorsunuz Amerika Başkanı dedi ki: “Irak benim orada 
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harcadığım paraları versin, ben oradan çıkayım. Ben üs için o kadar para 
harcadım” Yani tamamen para endeksli, parayı koruyan, parayı düşünen 
bir devlet bende kaygı uyandırıyor. Bu kapasiteyi artırmak için devletin o 
büyük Atatürk’ün söylediği ve 1960 Anayasamızda insan haklarına dayanan 
devlet ne yazık ki malumunuz 1980 Anayasasında bu insan haklarına saygılı 
hale getirildi. “Dayanan” değil de “saygılı” yapılarak âdeta devletin insan 
haklarından uzaklaşmasına neden olundu. 1960 ihtilali son derece güzel 
bir Anayasa ortaya koymuştu, 80 ihtilali insan haklarından uzaklaştırdı. Bu 
kapasiteyi artırmak için Sayın Mehmet GÜNEŞ kardeşim, ne yapmak lazım 
acaba devleti tekrar kimsesizlerin kimsesi olan devlet haline getirmek için? 
Çünkü bize lazım, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

Mehmet GÜNEŞ – Sayın Başkan, müsaade var mı? Şimdi arkadaşımız 
korsan bir bildiride bulundu, ama olsun, harika şeyler söyledi. Ben buna 
ilişkin metinde, yani bu bahsetmiş olduğumuz sorunların aşılması konusunda 
bazı çözüm önerilerim vardı. Örneğin, onlardan bir tanesi şu: Çünkü konuya 
cevap olsun diye ifade ediyorum, sivilleşme kavramı. Sivilleşme kavramını 
özellikle batılı hukukçular farklı anlıyorlar. Biz mesela, bunu okuyamıyoruz. 
İlginç olan ne? Örneğin, şu anda iktidar eleştirisine yönelik cümleler de sarf 
edildi ki doğrudur. Örneğin, askeri bürokrasiyi geri plana iterek sivilleşme 
hareketi adına öne çıkan iktidarların bırakın sivilleşmeyi, kendilerine ilişkin 
bir bürokratik otoriterliğe doğru savrulduklarını görüyoruz. Onun için bu 
sivilleşme kavramının bu tür bir soruya cevap olabileceğini düşünüyorum. 
Hatta yabancı yazarların sivilleşmeden ne anladığını burada ifade ederek 
cevap vermek istiyorum. Diyor ki SENGAS diye birisi: “Sivilleşme denilen 
şey odur ki toplum ve iktidarın devletin içinde güvenliğin sağlanmasında 
çok önemli bir faktördür. İç siyasetin toplumsal ve hukuksal alanlarını da 
içine alan iç politikaya dönük olarak -dikkat edin – bir, liyakate dayalı 
devlet görevlerini dağıtma, parti yandaşlığından uzaklaşma, kadro talanına 
karşı durarak kamu kaynak ve görevlerini istikrar ve güvenliği sağlamak 
için kullanmanın adıdır sivilleşme” Eğer siz böyle bir sivilleşmeye varsa-
nız, işte bunun adıdır sivilleşme ve o bahsetmiş olduğunuz dikkat edelim, 
şahıslaşmış devlet, partileşmiş devlet denilen uçuruma doğru gidilmez. 
Unutmayalım, zamanımız kutsal devleti geride bıraktığı, artık kutsal devlet 
fazla kullanılmıyor, ama kardeşim ifade ettiler, çünkü hayatta kendilerine 
göre bir karşılık, ama bırakınız kutsal devleti, artık bizim kutsal insanlara 
da, kutsal ilkelere de ihtiyacımız yok. Bizim kutsal ilkelerimiz dikkatinizi 
celp ederim, devletin değil, halkın, milletin yaptığı Anayasalarda yazılmış 
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olan ilkelerle tarif edilen hususlar olması gerekir. Ne yazık ki şu ana kadar 
en büyük problemimiz yasalarımızı ve Anayasayı devletin dışındaki bir 
merci ve halk yapamadı. Yapamadığı için zaten bütün sorunlar oluyor. Şu 
anda da iddia ediyorum, adı A veya Z siyasal iktidarlar öyle veya böyle biz 
burada oturdukça istedikleri Anayasayı değiştirecekler, oynayacaklar, boza-
caklar, hatta kendilerinin imza attığı şeyleri dahi inkâr edecekler. Örneğin, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kabul eden, kabul edilmesi 
gerektiğini söyleyen yasaları dahi takmıyorum, yapmıyorum diyeceklerdir. 
Peki, o halde bu toplum kendi hukuki gelecek güvenliğini nerede bula-
caktır? Çok basit, kim iktidarı kime vermişse, iktidarın sahipleri, iktidarın 
gerçek sahipleri iktidarına sahip çıkması gerekir. Bunun yolu da anlatmak, 
öğretmek, yapmak, uygulamak ve peşinden gitmektir. Dolayısıyla bunlar 
yapılmadığı sürece kusura bakmayın, aramızdaki bu siyasi görüş farklılıkları, 
aramızdaki ekonomik dengesizlikler, aramızdaki gelecek beklentileri gibi 
lüzumsuz şeylerle biz daha çok zaman kaybederiz. Bizi sabırla dinlediniz, 
çok teşekkür ederim.

Kemal KORANEL (Oturum Başkanı) – Çok teşekkürler. Başka soru? 
Buyurun hanımefendi.

Salondan – Şimdi konumuz devlet, ama ben barolarla ilgili bir soru 
soracağım. Bir senedir yaklaşık avukatlar üzerinde bir araştırma yapıyorum 
ve sonuç olarak avukatların haklarıyla ilgili çok fazla bir araştırmanın olma-
dığına rastladım. Stajyer avukatların, yani benim sorum Doğan Beye bu 
arada: Stajyer avukatların asgari ücretten daha az ücretlerle sömürülerek köle 
gibi çalıştırılması konusunda baronuzun bir çalışması var mı? Bu konuda 
ne yapılabilir anlamında, yani bir Çalıştay düzenlemeyi düşünür müsünüz? 
Benim yaptığım araştırmanın sonucu şu: Yeni olan avukatlar çalışmak iste-
miyor, hani piyasadan çekilmek istiyorlar. Ben de eskiden avukattım, ben de 
çalışmak istemedim, çok zorlandım. Şu anda Bakanlıkta uzman yardımcısı 
olarak çalışıyorum, işimden de memnunum. Avukatlara hak sağlanması 
noktasında ne yapılabilir sizce? Onların da emekleri sömürülüyor çünkü, 
teşekkür ederim.

Doğan ERKAN – Soruyu bana sordunuz. Soruyu cevaplayabilecek arkadaş 
arkada ayakta duruyor Avukat Hakları Merkezi Başkanı Deniz ÖZBİLGİN, 
korsan bildirin var mı Deniz senin de? Yani kendi adıma şunu söyleyeyim: 
Ben de eski AHM’ciyimdir, çok haklısınız tabii, bu da mesleğin kapitalize 
olmasıyla ilgili bir şey, sınıf dedim konuşmamın içinde, avukatlık mesleği de 
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iki sınıfa giderek bölünüyor işveren avukatlar ve işçi avukatlar şeklinde, staj-
yer avukatlar, genç avukatlar ve işçi avukatların da kendi sorunları üzerinde 
mücadele etmeleri şüphesiz gerekiyor. Bu mücadelenin ben kendi adıma 
yanında olurum, böyle bir şey düzenlendiği takdirde elbette içinde, yanında 
olurum. Baro adına söz söyleyecek konumda değilim, ama destekliyorum.

Kemal KORANEL (Oturum Başkanı) – Denizciğim, senin söyleyeceğin?

Deniz ÖZBİLGİN – Aslında ben de yine sorunun içinden bir kavramla 
yanıt vereyim. Piyasadan çekilmek kavramını kullandık. Mesleğimizi icra 
ettiğimiz alanın piyasalaşması tam Doğan’ın da vurguyu yaptığı kapitalizmin 
ya da neoliberalizmin yansımasıyla beraber avukatların aslında hizmet ettiği 
ve ürettiği adalet hizmetinin alınıp satılabilir bir metaa dönüşmesi, bunun 
müvekkillerle aramızda kurduğumuz ilişkinin aslında bir yerden sonra bir 
alım-satım ve müşteri memnuniyeti ilişkisine evrilmesi, ben Avukat Hak-
ları Merkezi adına bambaşka bir yerden yaklaşacağım. Dolayısıyla müşteri 
memnuniyetsizliği veya karşı tarafın memnuniyetsizliği bu anlamda itibar 
kaybeden avukatlık mesleğine şiddet olarak dönüyor. Polisten şiddet, sav-
cıdan odadan kovma, hakimin dosyadan suret vermemesi, duruşmada söz 
vermemesi, hatta müvekkillerimiz ya da dosyanın karşı tarafları tarafından 
bıçaklanmamız, öldürülmemiz, darp edilmemiz gibi. Avukat Hakları Merke-
zinin asıl konusu bu, ama avukatların tabii ki özlük hakları veya avukatların 
maruz kaldığı ekonomik şiddet bunun başka bir boyutu, bu konuyla ilgili 
baroda aslında İşçi Avukatlar Merkezi bu yıl kuruldu. Genel kuruldan sonra, 
genel kuruldan hemen önce kurulmuştu, genel kuruldan sonra daha aktif 
çalışmaya başlamışlardı. Onların bu alanda çalışmaları var. Avukatların işçi-
leşmesi ve işçileşen avukatların özlük hakları anlamında Çalıştaylar yaptılar. 
Ankara Barosu bünyesinde 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara Barosunda işçi 
avukat, işveren avukat ve kurum temsilcileri olmak üzere üç ekip bir araya 
gelip bir atölye modelinde çalışmayı gerçekleştirdi. Devamının geleceğini 
düşünüyorum, ama piyasalaşmanın avukat hakları üzerinden cevap vermek 
için mevzuu oraya büktüm, bence en büyük tehdidi avukata yönelen şiddet, 
artan şiddet. Hekimlerden sonra en çok saldırıya uğrayan meslek grubuyuz. 
Bu istatistiki bilgiyi de vermiş oldum.

Kemal KORANEL (Oturum Başkanı) – Teşekkürler Deniz. Ben de 
Ankara Barosu Genel Sekreteri olarak size bir cevap vermek isterim. Deniz’in 
dediği Çalıştayların işçi avukatlar merkezimizin Çalıştayları bundan sonraki 
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zamanlarda artarak devam edecek. Son bir soru almak istiyorum, çünkü bir 
sonraki oturumumuz başlayacak.

Buket KARAMAN – Barış Hocaya soru soracağım. Devlet suçluluğundan 
bahsederken şunu kastetmiyoruz herhalde, değil mi? Ayırt etmek ve berraklaş-
tırmak için soruyorum. Zor kullanmada sınırın aşılması, işkence gibi birtakım 
yaralama ve öldürme suçları bakımından bu fiilleri gerçekleştiren örneğin, 
kolluk görevlilerinin sorumluluklarına cezai sorumluluklarına gidilebiliyor. 
Bunun dışında ayrı bir suç kategorisi olarak sanırım, örneğin kişilere karşı 
suçlar arasında değil, bu katalogda değil, ama devletin kişilere karşı suçları 
olarak ayrı bir kategoride ve müeyyidelerinin daha ağır bir biçimde olan 
suçlar olarak ayırırsam diğerlerini ayrı biçimde düzenlenmesini kastediyoruz 
galiba, değil mi? İkincisi de, tüzelkişilerin cezai sorumluluğuna dair çok bir 
bilgim yok. Parantez içinde söylemekle birlikte devletin bir tüzelkişi olarak 
cezai sorumluluğuna nasıl gidebiliriz? Bu bağlamda müeyyide kısmını nasıl 
düzenleyebiliriz? Örneğin, söz konusu idari kurumun gerçekleştirdiği fiil 
nedeniyle, yaptırımları konuşmalıyız. Çünkü cezai sorumluluk bakımından 
müeyyide kısmında bir hapis cezası, vesaireden söz edebilmemiz, en azından 
tüzelkişiliği böyle cezalandırmamız çok mümkün olmaz herhalde, tüzelkişi 
olarak devletin suçluluğunu nasıl müeyyidelendirebiliriz? Buna dair örnekler 
var mı dünyada? Bunu merak ettim.

Barış IŞIK – İlk olarak evet, işte araştırdığımız şey aslında dediğiniz gibi 
örnekler var mı? Ceza hukuku mevzuatımızda dolaylı da olsa devlet suçlarına 
yer veriliyor. Yani kamu görevlisinin işlediği suçun sayılması da bunun bir 
parçası, ama bizim tartışmaya çalıştığımız şey tıpkı nefret suçları gibi, terör 
suçları gibi bunu bir kavramsallaştırmaya gidilebilir ve bunun üzerinden 
örneğin, şöyle bir şey, Türk Ceza Kanununda tanımlar bölümünde terör 
suçu budur, terör suçu işleyenler bakımından zamanaşımı işlemez gibi bir 
şey yapılabilir mi? Bu uluslararası metinler düzenlenebilir mi? Yani böyle bir 
kavramsallaşma, yoksa dediğiniz gibi aslında dağınık şekillerde kullanılıyor, 
ama verdiğiniz örnek devlet suçluluğudur evet, polisin tırnak içerisinde 
sınır aşmak suretiyle işlediği fiiller. Diğer mesele çok ayrıntılı sunumda 
belirtemedim, ama şöyle: Tabii tüzelkişilerin sorumluluğu bakımından 
ikiye ayırmak lazım: Özel hukuk tüzelkişileri, kamu hukuku tüzelkişileri 
olarak devletin cezai sorumluluğu. Özel hukuk tüzelkişileri birçok ülkede 
cezalandırılıyor. Ceza, bizim ceza yaptırımı, yani hapis olmuyor, ama ne 
oluyor? Adli para cezası yahut da çeşitli biçimlerde bize, bunlara muhatap 
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değil. Teoriler var, işte gerçeklik teorisi, faraziyet teorisi. Bizim ülkemizde 
güvenlik tedbiri uygulanabiliyor en fazla, bir cezai yaptırımı söz konusu 
değil, ama devletin yok, devletin tüzelkişi olarak cezai sorumluluğuna dair 
bir düzenleme dünyada yok. Buna dair Birleşmiş Milletlerinin komisyonu-
nun düzenlediği, düzenleme çabaları söz konusu, ama tabii Adalet Divanı, 
vesaire önünde gene devletlerin tazminata hükmedilmesi, ama biz cezai 
yaptırımdan bahsediyoruz. Bu anlamda devletin doğrudan cezai sorum-
luluğuna dair tartışmalar da aslında yeni, yeni değil eski bir tartışma, ama 
somut düzenleme çabaları olabilir mi? Aslında devlet suçluluğu kavramı 
tartıştıkça bunlar açığa çıkacaktır. Yaptırımlar devlete karşı tabii biz ceza 
hukuku yaptırımlarını hapis cezası, adli para cezasıyla sınırlandırdığımızda 
tabii adli para cezaları gündeme gelebilir, ama burada temel olan devletin 
cezalandırılmasında bir işaretleme anlamında önemi vardır, ama bunu yapan 
kamu görevlilerinin sorumluluğuna gitmek kanımca daha önem arz ediyor.

Kemal KORANEL (Oturum Başkanı) – Evet, oturumumuzu kapatı-
yoruz. Değerli sunumları için konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum 
ve sözü sunucumuza bırakıyorum.

Sunucu – Katılımcılarımıza bu yılki Kurultayımızda plaket yerine geçmek 
üzere adlarına okullara yapılan kitap bağışlarına ilişkin teşekkür belgelerini 
takdim etmek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Özgen 
HİNDİSTAN’ı sahneye davet ediyorum. Sayın Doğan ERKAN, Sayın 
Mehmet GÜNEŞ, Sayın Barış IŞIK ve Oturum Başkanımız Ankara Barosu 
Genel Sekreteri Sayın Kemal KORANEL Oturumumuz sona ermiştir. 
Değerli katılımlarınıza ve siz saygıdeğer konuklara teşekkür ederiz.
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Öz

İnsan haklarını diğer hak kategorilerinden ayıran en önemli özellik, bu 
kategorideki hakların muhatabının devlet olması; başka bir deyişle devlete 
karşı ileri sürülmeleridir. Hak savunuculuğu ise, devletin (yeterince) riayet 
etmediği hakları talep etmek ve hak ihlallerinin gündeme getirilmesini 
öncelemektir. Bundan dolayı hak savunucuları daima devletle karşı karşı-
yadır ve bu da devlet karşıtlığı imajı yaratmaktadır. Türkiye’de insan hakları 
savunuculuğu devlet tarafından önceden beri hep sorunlu bir mesele olarak 
görülmüş ve gösterilmiştir. Özellikle son yıllarda artan ve devlet yönetimine 
tamamen hakim hale gelen “güvenlikçi devlet” anlayışında hak savunuculuğu 
daha da zorlaşmaktadır.

Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde okutulan İnsan Hakları ders-
lerini hak savunuculuğundan ayrı görmemek gerekir. Nitekim bu dersin 
içeriği insan hakları olduğuna göre, dersi alan öğrencilerden insan hakları 
kuramını, bu kuramla üretilen değerleri kazanması beklenir. Dolayısıyla 
İnsan Hakları dersi vermek, aynı zamanda insan hakları bilinci vermek ve 
hak savunuculuğunu öğretmektir. Her şeyin güvenlik süzgecinden geçirilerek 
karar verildiği “güvenlikçi devlet” koşullarında İnsan Hakları derslerinin 
yürütülmesi kolay olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, güvenlikçi devlet 

[1] Dr. Öğretim Üyesi Veysel Dinler, Polis Akademisi ve Yakındoğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını kamu yönetimi alanında Süleyman 
Demirel Üniversitesinde yapmıştır. 2000-2008 yılları arasında Emniyet Genel 
Müdürlüğünde polis amiri olarak görev yapmış; 2006-2007 yıllarında Birleşmiş 
Milletler Liberya Misyonunda çalışmıştır. 2008 yılında Hitit Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olmuştur. Halen aynı bölümde 
öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde anayasa hukuku, 
ceza hukuku ve insan hakları dersleri vermekte ve bu alanlarda bilimsel çalışmaları 
bulunmaktadır.
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koşullarında İnsan Hakları dersinin işleyişi ile ilgili bazı deneyimler paylaş-
mak ve bazı öneriler ileri sürmektir.

İnsan hakları ihlallerinin şekil ve yöntem değiştirdiği; insan haklarının 
kategorik olarak itibarsızlaştırılarak, hedef haline getirildiği koşullarda 
İnsan Hakları dersleri olağan dönemlerden farklı ele alınmalıdır. Burada 
lisans ve yüksek lisans düzeyinde yürüttüğümüz derslerden edindiğimiz 
tecrübelerden yola çıkarak; insan haklarına önyargıların giderilmesi, bazı 
pratik meselelere odaklanılması, somut ve keskin örnekler verilmesi, hak ve 
özgürlüklere empatiyle ve “amasız” yaklaşımı benimsetmek sayılabilir. İnsan 
hakları meselesini demokrasi ve hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olarak 
görerek, bu konulara bütüncül yaklaşmak şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları Dersi, Güvenlikçi Devlet ve İnsan 
Hakları, Hak Savunuculuğu, Haklara Odaklanmak.

Lecturing Human Rights in the 
Security State Conditions

Abstract

The distinctive feature of human rights is that they are claimed against the 
state unlike other forms of rights. The meaning of human rights defending 
is to claim rights that disregarded by the state by prioritizing human rights 
violations. Thus, human rights defenders are supposed to be in opposition 
to the state, and they have an image of the state enemy. Being a human 
rights defender in Turkey has always been seen as a problematic issue by 
the state authorities. It becomes increasingly more challenging today in the 
face of the rise of the security state perspective within the state apparatus.

Human Rights education at the undergraduate and graduate levels can-
not be separated from human rights defending. The course students are 
to gain human rights perspective and sensitivity on the human right due 
to the content of these courses. In other words, lecturing human rights 
courses means raising awareness of human rights and teaching how to be 
a defender. However, it is not too easy to lecture Human Rights courses 
(HRc) thoroughly in the security state conditions. The aim of this paper is 
to share some experience of lecturing Human Rights and to submit some 
proposals to course content and its running.
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We are living in troubled times when human rights are systematically 
violated, categorically defamed, and increasingly becoming target of attacks. 
Human rights violations changed in form and method. Therefore, lecturing 
on human rights today should be dealt with differently than that of ordinary 
times. We are going to submit some proposals with regard to the experiences 
from HRc given at Hitit University. My proposals are threefold, approaching 
the issue of human rights not from theoretical point of view but through 
concrete events, and infusing “empathetic” and “no ifs and buts” approach 
to the rights. In addition, there is a need for a holistic approach to human 
rights as an inseparable part of democracy and the rule of law.

Keywords: Human Rights course (HRc), security state and human rights, 
defending rights in troubled times, focusing on rights.

GİRİŞ

Dünyada 11 Eylül sonrası ortaya çıkan güvenlikçi anlayış, hukuk dev-
letinin sonunun geldiği tartışmalarına yol açmıştır.[2] ABD’de ceza ve ceza 
usul hukukunda yapılmak istenen bazı değişiklikler için 11 Eylül saldırıları 
çok önemli bir bahane oluşturmuştur. Terörle mücadele meşru amacına 
dayanan tedbirler, olağanüstü duruma müdahale etmek amacıyla yapılmış 
olmakla birlikte, çok uzun vadeli bir mücadeleyi kapsamaktadır. Yurttaşlar 
kendilerine sunulan soyut demokratik rejimi korumak adına, uzun süre 
hak ve özgürlüklerinden fedakârlık etmeye zorlanmaktadır.[3] Güvenlikçi 
devlet “şer cephesine karşı iyilik cephesi” yaratma esasına dayanır. Terörle 
mücadelede düşman ile suçlu arasındaki ayrım yok edilir ve her toplumsal 
hareket terörle mücadele adına kolaylıkla suçlanabilir. Ceza yargılamasının 
her aşamasında olağanüstü usuller yerleşir ve zamanla istisna hali kurala 
dönüşür.[4]

Türkiye’de güvenlikçi devlet koşullarının çok eskiden beri var olduğunu 
söylemek; güvenlikçi anlayışın dozunun zaman zaman artma ve azalma 
gösterdiğini, ancak hiçbir zaman bitmediğini iddia etmek çok da abartılı 
olmayacaktır. Güvenlikçi anlayış sadece doz bakımından değil, yöntem ve 

[2] Konu ile ilgili önemli bir tartışma için bkz. Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin 
Sonu Olağanüstü Halden Diktatörlüğe Terörle Mücadele, (çev. Demet Lüküslü), 
İmge, Ankara, 2009.

[3] Paye, 2009, s. 12-13.
[4] Paye, 2009, s. 14-15.
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şekil bakımından da dönemler arasında farklılık gösterir. Güvenlikçi anlayışı 
yalnızca apoletli haki üniforma ile bir görmemek gerekir, bu yaklaşım bazen 
ileri demokrasini söylemlerinin altına da gizlenebilir. Önceki zamanlardan 
farklı olarak, hak ve özgürlüklere yapılan müdahaleler, hak ve özgürlükleri 
korumak adına, güvenlik öncelenerek yapılır. Daha doğru bir deyişle, 
güvenlik kaygısı, hak ve özgürlükleri koruma düşüncesinin önüne geçer.[5]

Son dönem güvenlikçi koşulların adım adım örüldüğünü gözlemek 
mümkündür. 2015 güvenlik paketi ile güvenlikçi yönetim anlayışının somut-
laştığı bir an vardır. Bununla birlikte, bu iş çok daha önceleri, 2007 yılında 
PVSK’de yapılan bazı değişiklikler ile başlamıştır. Kolluğa verilen istihbarat 
amaçlı iletişimi izleme ve dinleme yetkisi, Ergenekon ve Balyoz davalarının 
başlatıcısı olmuştur. Türkiye’de vesayet odaklarının kaldırılacağı iddiasıyla 
başlatılan yargı süreci, 2002-2007 AB uyumuna odaklı yalancı baharı 
bitirmiştir. Kulağa hoş gelen “vesayet odaklarını bitirme” ve “normalleşme” 
süreci pek çok aydın tarafından desteklenmiştir. Yönetimin güvenlikçiliğe 
teslim oluşu, 15 Temmuzu getirmiş. Bu kaotik ortamdan kurtulmanın 
çaresi, yine güvenlikçi anlayışı pekiştirmekle karşılık bulmuştur. İki yıl 
süren olağanüstü hal, güvenlikçi bakışta bir zirvedir. Hak ve özgürlüklerin 
askıda olduğu, pek çok hukuki güvencenin işletilmediği OHAL sürecinde, 
her konuya güvenlik penceresinden yaklaşılmaya başlanmıştır. “Güvenlik 
sorunu”, “devletin içinde bulunduğu koşullar” ve “devlet bekası” hak ve 
özgürlüklerin kısıtlanmasında öne sürülen temel argümanlar olmuş; yapılan 
hukuki düzenlemeler OHAL tedbirlerinin kalıcı hale gelmesini sağlamıştır.

Güvenlikçi devlet, güvenlik kaygılarını daima en önde tutarak, hak ve 
özgürlüklerin kullanılmasına karşı bir baskılamadır. Bu baskılama haya-
tın her alanında kendini hissettireceği gibi, düşünce ve düşüncenin ifade 
edilmesinde daha fazla gösterecektir. Güvenlikçi anlayış özgür düşünceyi 
tehlikeli bulur çünkü. İnsan hakları düşüncesi ile güvenlikçi bakış hemen 
hemen hiç bağdaşmaz. Özellikle insan hakları savunusuna yönelik ifadeler, 
daha da tehlike içerir. Güvenlikçi devlet koşulları, işlerin idealde yaratıldığı 
gibi uygulanmasını imkansız kılan bir ortam getirir.

Bu çalışmanın konusu, güvenlikçi devlet koşullarında İnsan Hakları 
dersi vermektir. Bu önemsenmesi gereken bir konudur. Zira güvenlikçi 

[5] Güvenlik ve özgürlükler ilişkisiyle ilgili bir değerlendirme için bkz. Mustafa Erdoğan, 
“Anayasal-Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.12, S. 24, 2013, ss. 21-29.
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koşullarda insan hakları ihlalleri artar ve insan haklarının konuşulması ve 
benimsetilmesi daha önemli bir hale gelir. Öte yandan insan hakları üzerine 
konuşmak, özgürlükçü ortamlara göre daha da zorlaşır. Bu sebeple, İnsan 
Hakları derslerinin içerik, yöntem ve başka bakımlardan tartışılması gerek-
mektedir. İnsan Hakları derslerini “araziye uygun haline getirerek” kendi 
amaç ve bağlamından koparmamak gerekir. Diğer yandan güvenlikçi ortamın 
getirdiği riskleri de bertaraf etme gereksinimi ortaya çıkar. İşte bu çelişkili 
ve zorlu şartlar, bu bildiriyi sunmak istememin temel motivasyonudur.

Bu çalışmada öncelikle İnsan Hakları derslerinin içeriğinden söz edilmiş-
tir. İkinci olarak, dersi anlatana yönelik muhtemel ihbar ve soruşturmalara 
karşı bazı ipuçları verilecektir. Güvenlikçi devlet ortamında önyargıların 
kaldırılmasına yönelik bazı tüyolar yer alacaktır. Bu dönemlerde özellikle 
bazı konulara odaklanılması gerektiği ve örneklerin somut ve keskin olması 
gerektiği üzerinde durulacaktır. Son olarak insan haklarının benimsetilme-
sinde ikiyüzlülük, empati ve “amasız” yaklaşımdan söz edilecektir.

A. İNSAN HAKLARI DERSİNİN İÇERİĞİ

Bu tebliğe konu olan İnsan Hakları dersleri Hitit Üniversitesinde lisans 
ve yüksek lisans düzeylerinde yürütülmüştür. Lisans düzeyindeki dersin 
içreği, liberal insan hakları anlayışının, klasik insan hakları hukuku ve teorisi 
derslerinde yer verilen konularıdır. Ders izlencesi, ders kitabı olarak yazılmış 
bazı eserler[6] (Mustafa Erdoğan ve Kemal Gözler) esas alınarak hazırlan-
mıştır. İzlencenin hazırlanmasında ayrıca başka yazarlardan yararlanılmış 
(Rona AYBAY, Feyyaz Gölcüklü/A. Şeref Gözübüyük ve İlyas Doğan) ve 
öğrencilere tavsiye edilen seçimlik okuma önerileri olmuştur. Ders içeriği 
Tablo-1’de (EK-1) gösterilmiştir.

Lisans düzeyinde iki tür İnsan Hakları dersi vardır. İkisi de seçmeli, 
ulusal 3 kredi ve 4 AKTS kredisi değerindedir. Her iki dersin içeriği de 
birbirine benzerdir. Bu derslerden birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü 7. dönemde seçmeli olarak okutulan örgün öğretim; ikinci ders 
Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM) uhdesinde yürütülen 
uzaktan öğretim dersidir. Örgün öğretim dersleri konferans yöntemiyle ders 
anlatımına ve interaktif biçimde öğrenci ile diyalog içinde işlenmektedir. 
Bu bildiride örgün olarak yürütülen İnsan Hakları dersi konu edilecektir. 

[6] Bu eserlerin dipnotta tek tek belirtilmesi yerine, metin sonunda EK-2 olarak sunulması 
uygun görülmüştür.
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Uzaktan öğretim dersine farklı fakültelerden çok sayıda bölüm müfredatında 
yer vermiştir. Öğretim önceden hazırlanan video ve ders materyalleri üze-
rinden yürütülmektedir. Haftalık videolar 45 dakika ile 1 saat arasındadır. 
Uzaktan öğretimde öğrencilerle doğrudan doğruya iletişim kurma imkânı 
çok azdır. Video ve ders materyallerini takip eden öğrenciler, çoktan seçmeli 
bir sınava tabi olmaktadır.

B. SÖYLEDİĞİNDEN DEĞİL, SÖYLEMEDİĞİNDEN KORK !

Tarihsel süreçte hak ve özgürlük talepleri mutlakiyetçi krallıklara karşı dile 
getirilmiştir. İnsanlığın insan hakları serüveni, kadiri mutlak kabul edilen 
krallar karşısında, asgari insan onuruyla yaşamayı talep eden Aydınlanma-
cılarla başlamaktadır. Devlete karşı siyasi ahlak talebi olan insan hakları, 
mutlak otoriteye karşı ileri sürülen taleplerdir.[7] Otorite ile özgürlükler 
ancak birbirleri aleyhine genişleyebilen bir özelliğe sahiptir. İkisinin aynı 
anda genişleme veya daralma ihtimali yoktur.[8] Dolayısıyla hak ve özgür-
lükler genel olarak iktidarların seveceği şeyler değildir. Hele ki, özgürlükçü 
olmayan, otoriter veya otoriterleşme eğilimindeki iktidarların hiç sevmediği 
ve daima önyargılı yaklaştığı bir alandır.[9]

Otoriterleşen güvenlikçi devlette de insan hakları meseleleri nispeten 
tehlikeli meselelerdir. İnsan haklarını savunmak, iktidarı eleştirmek anlamına 
gelirken; iktidarı savunanlar açısından insan hakları iktidarı tezyif edici, 
dolayısıyla uzak durulması ve hatta karşı çıkılması gereken, hiç olmazsa 
etkisizleştirilmesi gereken bir konudur. Güvenlikçi devlet koşullarında 
insan haklarını anlatmak kolay değildir. Öte yandan, bu tür dönemlerde 
hak ihlallerinin artması, insan haklarının anlatılmasını daha önemli hale 
getirmektedir.

İnsan haklarının hakkıyla anlatılması, güvenlikçi/otoriter devletlerdeki 
başka bir sorunu ortaya çıkarmaktadır: Güvenlikçi devlet koşullarının vaz-
geçilmezlerinden olan muhbir vatandaş. Otoriter sistemlerin varlığında ve 

[7] Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara, 2011, s. 25.
[8] Farklı bir değerlendirme için bkz. Erdoğan, 2013.
[9] Eski zamanlarda Anayasa Hukuku dersi sınavlarında özgürlük ile otorite arasındaki 

dengeyi sormuştum. Örnek: “Sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, krallardan 
çaldığımız yetkilerdir” sözünü, anayasacılık hareketlerini de dikkate alarak, 
özgürlük-otorite dengesi açısından açıklayınız. http://veyseldinler.com/wp-content/
uploads/2018/07/AY-2012G-vize.pdf.
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devamında muhbirlik müessesesi olmazsa olmazlardandır. Muhbirler makbul 
vatandaşların bir grubunu oluştururlar. Çoğu zaman muhbir olmak makbul 
vatandaşlığın bir koşulu kabul edilebilir. Özellikle Gezi sonrası, tüm vatan-
severlerin “kolluk” gücü ilan edildiği; “bitaraf olan bertaraf olur” sözüyle 
kişilerin tarafını seçmeye zorlandığı koşullarda, muhbirler bu paramiliter 
kolluk gücünün adeta istihbarat kanadını oluştururlar.[10] Muhbirliğin dev-
let yetkililerince övülmesi, ruhlarının okşanması, saklanması, korunması; 
muhbirliği işini doğru yapmak isteyenlerin karşısında güçlü bir sopaya 
dönüştürmüştür. Sadece üç haneli ihbar hatları, BİMER, CİMER ve başka 
türlü araçlarla muhbirlik özendirilmiştir. İktidarın gözü böylelikle her alanın 
içine girebilmiştir. Medyanın kontrol altına alınması, izleme ve gözetim 
araçlarının (surveillance) yaygınlaşmasıyla büyüyen makro gözlerin yanı sıra 
içeride olanı görecek mikro gözler, bu muhbirlik müessesiyle olmuştur. Çok 
sayıda üniversite öğretim üyesi hakkında bu tür ihbarlara dayanan soruştur-
malar açılmıştır.[11] Çok sayıda üniversite öğrencisi ders hocasının muhbiri 
olmuştur.[12] Bu çoğu zaman derste kullanılan sözlerin anlaşılmamasından 
veya çarpıtılmasından kaynaklanmıştır. Bazı durumlarda söylenenler çok 
açık olsa ve hakikati yansıtsa dahi, rahatsız edici olan hakikatin kendisi 
olduğundan, iktidar severler muhbirlikten geri durmamıştır.

Hakları ve özgürlükleri konu alan ve çoğu zaman özgürlüklerin hukuka 
aykırı olarak sınırlandırıldığının tespitine yer verilen bir dersin de ihbara 
uğraması olağandır. Bu durumda öğretim üyesinin söylediklerinden çok 
söylemedikleri önem taşımaktadır. Başka bir anlatımla, insan hakları mese-
leleri muhbirler için çarpıtmaya son derece elverişlidir ve öğretim üyesi 
söylemediği şeylerden dolayı ihbara uğrayabilir. Burada sorun öğretim üyesi 
dersin işleyişi konusunda kendi özgünlüğü ve özgürlüğü değil; hiç söyleme-
diği veya söylediği sözlerin çarpıtılarak, soruşturmaya dayanak oluşturacak 
ihbarın yapılmasıdır.

[10] Benzer tespitler için bkz. Deniz Özçetin, “Herkesin Polisi Bir Diğeridir: AKP, 
Toplumsal Ayrışma ve Yeni Zapt Etme Stratejileri”, Ayrıntı Dergi, S. 10, Mayıs-
Haziran 2015.

[11] Yeni Akit bu muhbirlik örneklerinden birini “Hacettepe’yi pavyona çevirmişler!” 
(27.11.2017) başlığı ile duyurmuştur. https://www.yeniakit.com.tr/haber/hacettepeyi-
pavyona-cevirmisler-397651.html.

[12] Bu konu için bkz. Ülkü Doğanay ve Ozan Değer, OHAL’de İnsan Hakları Alanında 
Akademisyen Olmak, İnsan Hakları Okulu, Ankara, 2019, s. 73-77.
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Güvenlikçi devlet koşullarında verilen İnsan Hakları derslerinin kayde-
dilmesinin böyle bir sorunu bir nebze engelleyeceğini düşünüyorum. Çok 
uzun zamandan beri verdiğim tüm dersleri kayıt altına alıyorum. Ses kaydı 
dersi veren açısından bir oto-sansür gibi görünse de muhbirlik müessesesine 
karşı iki işlevi yerine getiriyor: Birincisi ajan provokatörlüğü engellenmesi, 
ikincisi sonradan muhtemel iftiraların önüne geçmesi. Ses kaydının yapıldığı 
derslerde ajan provokatörlük hemen hemen bitiyor. Kendi söylediklerinin 
de kayıt altına alındığını bilen hiç kimse kışkırtıcılığa yeltenemiyor. Söyle-
nenler kayıt altında olduğundan, iftira ve çarpıtmaya karşı son derece etkili 
bir yöntem denilebilir.

Sonuç olarak, İnsan Hakları dersleri içerik itibariyle iktidarların seve-
meyeceği türden derslerdir. Bu derslerin konusu iktidarları rahatsız eder. 
Otoriter sistemlerin bireysel ilişkilerde mikro gözleri olan muhbirler, ken-
dilerini iktidarın hoşnut olmayacağı her şeyi titizlikle gözlemek ve bunu 
yukarıya bildirmekle görevli sayarlar. Son zamanlarda üniversitelerde bu 
tür ihbarlar üzerinden yürüyen soruşturmalara sıklıkla rastlanmaktadır. 
Derslerin kaydedilmesi bu tür ihbarlara karşı önemli bir yöntemdir. Bunun 
muhbirlikten korunmaya karşı tamamen etkili olduğu ileri sürülemez, tek 
başına ihbarları engelleyici bir yol değildir. Yine de belli bir koruma kalkanı 
oluşturduğu inkâr edilemez.

C. İNSAN HAKLARI, SUÇLU VE TERÖRİST HAKLARI MIDIR ?

İnsan Hakları derslerinde karşılaşılabilecek en yaygın sorunlardan birisi, 
dersi alanlardan bir kısmının insan haklarının sadece suçlulara faydalı olduğu, 
hatta sadece teröristlerin ve terör destekçilerinin (Türkiye’de son zamanlarda 
egemen dil tarafından yaygın kullanılan bir tabirdir) insan haklarını savun-
duğu yönündeki önyargılardır. Bu sorun sadece Türkiye’ye mahsus değildir. 
Örneğin, İngiltere’de 1998 yılında çıkarılan İnsan Hakları Kanunu (Human 
Rights Act) ile ilgili 14 Mayıs 2006 tarihli Sunday Telegraph gazetesinde, 
insan (human) kelimesinin üzeri çizilerek suçlu (the Criminals’) yazılarak 
ironi yapılmıştır.[13] İnsan haklarının suçlularla, hatta teröristlerle özdeşleş-
tirilmesi dünyadaki yaygın önyargılardan biridir.

[13] Andrew Clapman, İnsan Hakları, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010, s. 15.
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Resim-1: İnsan hakları suçlu haklarıdır (Clapman, 2010:15)

İnsan Hakları elbette ki, suçlu olanlara, suçla itham edilenlere mahsus 
değildir. Bununla birlikte bu önyargı iki sebeple açıklanabilir. Öncelikle 
insan hakları adını verdiğimiz hak kategorisinde yer alan hakların bir kısmı 
doğrudan doğruya kişiye yönelik bir suç ithamı sonrası, onu keyfi muame-
leden korumak ve adil yargılanmasını sağlamak üzere olan haklardır. Kişi 
güvenliği, adil yargılanma hakkı, cezaların geriye yürümezliği ve masumiyet 
karinesi doğrudan doğruya suçla itham edilenlerle ilgilidir. Hatta özel hayatın 
gizliliği -ceza yargılamasındaki arama, teknik takip, iletişimin dinlenmesi 
vb koruma tedbirleri dikkate alındığında- de büyük ölçüde suçla itham 
edilmekle ilgili bir meseledir. İnsan haklarının suçlularla özdeşleştirilmesinde 
ikinci ve belki daha önemli sebep ise, suç şüphesinde olanların devletin en 
şiddetli tedbirleriyle karşı karşıya olmalarıdır. Başka bir anlatımla, bireyle-
rin özgürlüklerini ortadan kaldıran çoğu tedbir (yakalama, gözaltına alma, 
tutuklama vb) ancak suçla itham sonrası uygulanabilmektedir. Yaşama hakkı, 
işkence görmeme hakkı gibi en hayati sorunlar, devletin bu tür tedbirlere 
başvurduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla suçla itham edilmek 
bir kişinin devlet karşısında en güçsüz ve çaresiz kaldığı bir durumdur. Zira 
böyle bir durumda, kişi hürriyetinden yoksun bırakılabilir. Hürriyetinden 
yoksun olarak devlet tasarrufunda olduğu durumlarda da “işkence ve kötü 
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muameleye maruz kalmamak” gibi, ekstra bir güvenceye sahip olması gere-
kir. Nitekim ceza yargılaması hukukunda sanık hakları bu sebeple vardır.

İnsan Hakları derslerinde “İnsan hakları, suçlu ve terörist hakları mıdır?” 
sorusunun çok ayrıntılı ve doğru bir biçimde izah edilmesi gerekir. Diğer 
yandan, insan haklarının suçla ilgisi olsun yahut olmasın, herkes için önemli 
olduğu, bir hakka bireyin ne zaman ihtiyaç duyacağının belli olmadığının 
vurgulanması gerekir. Herkes için yaşam hakkı önemlidir. Kimse kötü 
muameleyi hak etmez, kimseye işkence yapılamaz. Özgürlüklerinize müda-
hale oluşturacak tedbirlerin (yakalama, gözaltına alma, tutuklama) çok 
sıkı kurallara tabi olması gerektiği, özel hayatın tüm insanlar için ne kadar 
önemli olduğu anlatılmalıdır.

Sonuç olarak, insan hakları herkes için gereklidir. Ancak nasıl sağlıklı 
iken hastaneler, doktorlar, tedavi koşulları aklımıza gelmiyorsa; yaşantımızı 
sıradan sürdürdüğü müddetçe insan hakları aklımıza gelmez. Ne zaman ki, 
haklar ve özgürlüklerimiz tehlikeye düşüyor, o zaman daha çok üzerinde 
duruyoruz. İşte suç ithamı, hak ve özgürlüklerin en çok tehlikede olduğu bir 
durumdur. Bu konunun etraflı izahı ile insan hakları üzerindeki önyargılar 
giderilmelidir.

D. BAZI MESELELERE ODAKLANMAK

Güvenlikçi devlet koşullarında İnsan Hakları dersleri için bir diğer öne-
rimiz, bazı meselelere odaklanılmasıdır. Teorik altyapı olmadan, pratiği inşa 
etmek doğru değildir. Mutlaka insan hakları düşüncesinin kaynağı, nasıl 
ortaya çıktığı, felsefi temellerinin neler olduğu, hangi siyasal ve toplumsal 
koşullardan beslendiği, hangi fikir akımlarından etkilendiği, farklı bakış 
açılarıyla insan haklarına nasıl yaklaşıldığı, mutlaka üzerinde durulması 
gereken konulardır. Bununla birlikte, bazı meselelere odaklanmak dersi 
tamamıyla teoriye boğmaktan yararlı sonuçlar verecektir.

Son yıllarda kanımca en çok odaklanılması gereken mesele ölüm ceza-
sıdır. Ölüm cezası, maalesef yirmili yaşlardaki gençlerin çoğuna çok cazip 
geliyor. Birçoğu “vatan hainliği”, çocuk tecavüzü, kadın cinayeti gibi suçlara 
idam cezası taraftarı ve idam cezası isteyenlerin önemli bir kısmı da kız 
öğrencilerdir. Gençler çoğunlukla şiddete şiddetle cevap verilmesi gerektiği 
düşüncesindeler. Ölüm cezası konusu, siyasetçilerin de kaşımayı sevdiği, 
milliyetçiliğin körüklendiği bir ortamda, insanların sempatisini kazanma 
yollarından biridir. Bu konuda söylenecek çok şey var, çok şey olmalı. 
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Burada ölüm cezasına karşı argümanlar kadar, konunun gündeme geliş 
şekli üzerinde durmalıdır.

Ölüm cezası, telafisi olmayan bir cezadır. Yıllar sonra anlaşılan bir yar-
gılama yanılgısı, idam edilerek hayatına son verilmiş kimseler açısından 
bir anlam ifade etmeyecektir. Zaten Türkiye’de yargı düzeni, ölüm cezası 
gibi ciddi ve telafisi olmayan bir cezanın uygulanmasını emanet edecek bir 
mekanizma değildir. Türkiye’de her on yıl, bir önceki on yılın iadei itibarı 
ve rövanşı ile geçer. Geçmişte büyük bir huşu ile asılanlar için bugün ağıt 
yakılır, pişmanlık dile getirilir. Diğer yandan gözler, asılacak yeni düşmanlar 
aramaktan da vazgeçmez. Böylesine güvenilmez bir sistemde böyle bir cezaya 
hiç yer yoktur. Üçüncü olarak, kriminolojik açıdan ölüm cezasının ceza 
olup olmadığı tartışmalıdır.[14] Ölüm cezasının caydırıcılığı tartışmalıdır. 
Daha da ötesi, bugün ölüm cezası olan devletlerde ölüm cezasını gerektiren 
suçların işlenmesine devam edilmesi, bu cezanın caydırıcı olmadığının en 
önemli kanıtıdır.

Ölüm cezası ile söylenmesi gereken bir diğer husus da genellikle onunla 
anılan “hainlik” kavramının belirsizliğidir. Milliyetçiliğin zirveye çıktığı 
dönemlerde hainlik ithamı hep revaçta olur. Türkiye’de hainlik dönemsel 
bir ithamdır. Başka bir anlatımla, her dönem belli bir grup hain olmakla 
suçlanır. Elbette daimi hainler vardır devlet nazarında. Ancak dönem dönem 
herkese hainlik payesi verilir. Bir zamanlar en muteber olanlar, bir anda en 
alçak konuma gelebilirler. Yahut bir dönemin hainleri başka bir dönemin 
kahramanları olabilirler. Türk siyasal hayatı hainlik hikayeleri ile doludur. 
Unutulmamalıdır ki; Türkiye’de idamlar daima siyasi olmuştur ve hiçbir 
zaman bir katil yahut tecavüzcü idama uğramamıştır. Türkiye’de idamın 
2004 yılında tümüyle kaldırılması hayırlı bir iş olmuştur. Nitekim 2007 
yılından itibaren hiç bitmeyen, ancak yargılayan ve yargılananların değiştiği 
siyasi davalar, medya aracılığıyla yapılan yargılamalar ve galeyana getirilen 
bir halk güruhu ile birlikte, yüzlerce haksız idamla sonuçlanacaktı. Yapılan 
yüzlerce insan hakları ihlali karşısında, teskin edici tek şey idamın olmayışıdır.

Ölüm cezası (idam) ile ilgili bir diğer önemli mesele ise, bu konunun 
tamamen tribünlere oynamak olduğunun tüm çıplaklığıyla ortaya konma-
sının gerektiğidir. Öncelikle idamı getireceğini vaat edenler dahi, bunun 

[14] Bu konuda şu eserdeki tespitlere bakılabilir: Albert Camus ve Arthur Koestler, Ölüm 
Cezası Üstüne Düşünceler, (çev. Ali Sirmen), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986.
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pratikte mümkün olmadığını bilmektedirler. Sadece belli bir kitle açısından 
meseleyi suiistimal etmektedirler. Bu suiistimal sadece devlete karşı suçlarla 
sınırlı kalmamakta; kadına karşı şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı 
suçlarının halk arasında çok tepki aldığı bilinerek, bu suçlar da idam sui-
istimalinin konusu edilmektedir. Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin 
bu ortaklıktan çıkmadan, böyle bir yola gitmesi imkân dâhilinde değildir. 
Bugünün koşullarında bu da hiç gerçekçi değildir. Ölüm cezası meselesi çok 
önemlidir ve bu konu üzerinde mutlaka odaklanılmalıdır.

İnsan Hakları derslerinde işkence konusunun gençler arasında yeterince 
anlaşılmadığını fark ettim. Örneğin işkence çoğunlukla insan bedenine 
yapılan ve acı veren eylemler olarak anlaşılmaktadır. Ben de genç bir insan-
ken, Polis Akademisi yıllarında ve sonrasında lisansüstü eğitim döneminde 
aldığım İnsan Hakları derslerinde işkence mevzuuna benzer bir şekilde 
yaklaşırdım. “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!” benim için basit bir solcu 
slogandı. Zaten işkence sadece solcuların uğradığı bir muameleydi. Ancak 
meselenin insan onuru ile alakasını çözmem, itiraf etmeliyim ki, benim için 
zaman aldı. Oysa bugün biliyorum ki, işkencenin insan bedenini de olumsuz 
etkileyen bir yanı olmakla birlikte, asıl çiğnediği insan onurudur.[15] İşkence 
insan onurunu ayaklar altına almaktır. İnsanı insan olmaktan çıkarmakta, 
yıllarca unutamayacağı ve iyileşmeyecek bir travma yaşatmaktadır. Özellikle 
bazı kız öğrenciler çocuk istismarı söz konusu olduğunda işkencenin bir ceza 
olarak uygulanması taraftarıdırlar. Bir öğrencim küçükken tacize uğradığını 
ve bu tür eylemleri yapanlara kesinlikle işkence yapılması gerektiği yönünde 
bir inanca sahip olduğunu belirtmiştir. İlkemizin “İşkenceye sıfır tolerans” 
olması gerektiğini, hiçbir sebeple bu kapının aralamayacağını anlattım. 
Zira işkenceye en ufak tolerans, karakolların önünden geçerken kulakları-
mızda insan çığlıklarının yankılanmasıyla sonuçlanır. Sadece bazı suçlarda 
işkenceyi uygulamak için izin verilen kolluk, en küçük hırsızlık suçunda 
bile bunu uygulamakta beis görmeyecektir. İşkenceye evet demek, bir gün 
insanın kendisini işkence tezgâhında bulmasına yol açabilir. İşkenceye karşı 
sempatisi olanlara Manisalı Gençler davasını araştırmalarını önerdim. Liseli 
çocuklara karşı cinsel taciz ve tecavüzü de kapsayan işkence öyküsü, bu 
konudaki düşünceleri önemli ölçüde değiştirdi.

[15] Bu konuda bkz. Elif Çelik, “İnsan Hakları Hukukunda İnsan Onurunun Yeri ve Rolü”, 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 9, S. 2, 2019, ss. 282 – 310.



Dr. Öğr. Ü. Veysel DİNLER

407Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Kişi özgürlüğü ve güvenliği izah edilmedikçe anlaşılması zor bir konudur. 
Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılacak müdahaleler çok sıkı kurallara bağlan-
malıdır. Kişilerin yakalanması, gözaltına alınması veya tutuklanması, hem son 
çare olarak, hem de belli bir usulün yerine getirilmesiyle olmalıdır. Henüz 
1669’da İngiltere’de Habeas Corpus ile bunun bir yasa konusu olduğunu 
duymak öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Özel hayatın gizlili-
ğini, insanların kendi özel hayatları üzerinden anlatmak konuya bakışlarını 
değiştiriyor. Başkalarının özel hayatları üzerine konuşmak kolaydır, hatta 
dedikodu çok sevilir. Ancak konu kişilerin kendi özel hayatı olduğunda bu 
meselede daha temkinli olmaları gerektiğini fark ediyorlar.

Düşünce ve inanç özgürlüğü ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken konu, 
“ben sana saygı duyuyorum” yalanıdır. Türkiye’de en çok söylenen yalan-
lardan biri kuşkusuz karşılıklı olarak söylenen saygı yalanıdır. Yalandır, 
çünkü kimse kimseye saygı duymaz. Aslında saygı duyması da gerekmez. 
Zira saygı duyulması gereken şey, bir diğerinin düşünce ve inancının içeriği 
değil, düşünme ve inanma özgürlüğüdür. Dolayısıyla buradaki yükümlülük, 
saygı duyma değil, düşünce ve inanç özgürlüğüne riayet yükümlülüğüdür. 
İçeriğe saygı değil, nefret söyleminde bulunmama yükümlülüğü olduğunu 
söylemek, çoğu öğrencinin bu konulara daha farklı yaklaşmasına sebep 
oluyor. İçeriğe saygı duyma zorunluluklarının olmadıklarını bilmek onları 
rahatlatıyor. Daha çok formel yahut geleneksel dini eğitim almış olanlar, 
farklı inançları kabullenmek istemiyor. Ancak meselenin içeriği kabul etmek 
değil, haklara riayet etmek olduğunu öğrendiklerinde, onlar için daha makul 
olana yöneliyorlar. Düşünce özgürlüğüyle ilgili olarak VOLTAIRE’e atfedilen 
“fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı 
vermeye hazırım” sözü her ne kadar gerçekte söylenmemiş[16] olsa da, bu 
konunun önemini anlatmak için etkileyici bir galatı meşhurdur.

İfade özgürlüğüyle ilgili de bazı önyargılar var. Bu konuda en çok “ama 
hocam, hakaret ifade özgürlüğü olur mu?” sorusu sorulur. Elbette ki, sadece 
sözü açıklamak yoluyla işlenebilen hakaret, iftira, suça tahrik gibi eylemlerin 
ifade özgürlüğünden yararlanmadığını, ancak tehlike yaratmayan her türlü 
düşüncenin ifade özgürlüğünden yararlanmaya hakkı olduğunu vurgulamak 
gerekir. Burada en doğru ölçüt Amerikan Yüksek Mahkemesinin geliştirdiği 
“açık ve mevcut tehlike” [oluşturma] (clear and present danger) olmalıdır. 
Açık ve yakın tehlike oluşturmayan her türlü düşünce ifade edilebilir. “Evren 

[16] Murat Bardakçı, “Voltaire ile kandırmak!”, Habertürk, 19 Ağustos 2016.
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kent” olan üniversite, mekân, zaman, kişi, kurum ve ideolojilerden sıyrılmış 
olarak, her türlü fikrin tartışıldığı yer olmalıdır.

Son olarak, toplantı ve gösteri yürüyüşü üzerinde odaklanmak gerekiyor. 
Türkiye’de insanların önemli bir kısmı bu tür haklara ön yargıyla bakıyor. 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü sadece solculara mahsus kabul ediliyor. Daha 
doğrusu kolluğun müdahale ettiği, “yasak!” diye önüne geçtiği ve hatta 
orantısız güç kullanarak dağıttığı eylemler bu hakkın içinde zannedilip; 
kolluğun müdahil olmadıkları sanki bu hakkın dışında bir yerdeymiş gibi 
anlaşılıyor. Benzer bir önyargı “örgüt” kelimesine karşı var ve “örgütlenme” 
sanki bir yasadışı işmiş gibi düşünülüyor. Oysa Türkiye’nin en çok üyeye 
sahip örgütlerinden birisi Adalet ve Kalkınma Partisidir. Türkiye’de toplantı 
özgürlüğünden en çok yararlan da kuşkusuz bu örgüttür. Konunun bu 
yönü anlatılınca, ister istemez toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne bakış 
da değişiyor.

E. SOMUT VE KESKİN ÖRNEKLER

İnsan Hakları derslerinde anlatılan konuların daha anlaşılır olabilmesi 
için örneklerin çok somut verilmesi gerekir. Bu öneri, hem insan hakları 
konusunun biraz soyut bir mesele olmasından, hem de günümüzde karşılaş-
tığımız öğrenci kitlesinin öğrenme alışkanlıkları ile ilgilidir. Yeni öğrenciler 
görerek öğrenmeye alışmışlardır. Dolayısıyla verilen örnekler ya görsellerle 
desteklenmelidir ya da somut ve keskin olmalıdır. Derste slayt kullanmayan 
biri olarak somut örnekleri tercih ediyorum.

İşkencenin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını daima bir sınav sorusu 
ile gösteriyorum.[17] Bu soru Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları sınavlarının 
vazgeçilmezi. Öğrenciler geçmiş yıllara ait soruların cevap anahtarlarına 
baktıklarında sorunun cevabını bulabiliyorlar. Özellikle yaşam hakkının 
istisnai hallerde sınırlanabilen bir hak iken, işkence görmeme hakkının hiç-
bir şekilde sınırlandıralamayacağı ilk başta bir şok etkisi yaratsa da zamanla 
öğrenilen bir gerçeğe dönüşüyor. Yukarıda bu konuya ilişkin somut örnek 
olarak Manisalı Gençler davası verilmiştir.

[17] Sınırlandırılması hiçbir şekilde mümkün olmayan ve hiçbir meşru sebebe 
dayandırılamayacak hak hangisidir? A) Yaşama hakkı B) İşkence görmeme hakkı 
C) Zorla çalıştırılmama hakkı D) Mülkiyet hakkı E) Özel hayatın gizliliği. http://
veyseldinler.com/wp-content/uploads/2018/11/IH-2018G-vize.pdf.
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Yaşama hakkı, işkence görmeme hakkı, zorla çalıştırılmama hakkı, kişi 
güvenliği, özel hayatın gizliliği gibi negatif statü haklarının nasıl kullanıldığı 
çok anlaşılamıyor. Aslında bu haklar kişiye doğrudan ve sürekli bir yarar 
sağlamak yerine, devlete yapmama, dokunmama yükümlülüğü getirmektedir. 
Başka bir anlatımla, yaşama hakkı devlete keyfi öldürmeme yükümlülüğü 
getirmektir. Yoksa yaşama hakkı sadece kişinin serbestçe nefes alması olarak 
açıklanamaz. Kaldı ki, yaşama hakkı devlete sadece öldürmeme değil; aynı 
zamanda koruma yükümlülüğü, kişinin yaşam hakkına yönelen tehlikelere 
karşı tedbir alma ve yaşamın bir şekilde sonlandırılması halinde bunu etkin 
bir şekilde soruşturulması yükümlülüğü ile açıklanmalıdır. Kadın cinayetle-
rinin neden yaşam hakkıyla doğrudan ilgili olduğu ve devletin üzerine düşen 
yükümlülükler böylece izah edilmelidir. Benzer şekilde işkence görmeme 
hakkı, esas itibariyle devletin işkence yapmasını yasaklamakta; özel hayatın 
gizliliği, devletin kişilerin özel hayatlarına yersiz bir biçimde müdahalesinin 
önüne geçmek olduğu somutlaştırılmalıdır.

Hak ve özgürlüklerle ilgili kimi zaman somut örneklere yer vermek daha 
etkili bir yoldur. Örneğin masumiyet karinesi, yıllar önce bu hakkı çok 
bariz bir biçimde ihlal edilerek ölüme mahkûm edilen “Ümraniye Sapığı” 
örneğiyle anlatılabilir. İsim ve fotoğraf vermeden, Ümraniye Sapığı olmakla, 
küçük çocuklara taciz ve tecavüzde bulunmakla suçlanan kimsesiz, kavruk 
bir sanayi çırağının ölümü herkesi derinden etkilemektedir. Bu hüzünlü 
hikâye olmadıkça, mahkeme bir kimseye hüküm verene kadar herkesin 
suçsuz sayılması, kolay anlaşılmıyor.

İnsan Hakları derslerinde öğrencilerin özel hayatın ne anlama geldiğini 
yeterince fark edemediklerini gördüm. Örneğin telefonlarının dinlenme-
sinden kuşkulu ve tedirginler, ancak bu meselenin esas olarak özel hayatın 
gizliliğini ihlal ettiğini tam olarak kavradıkları söylenemez. Son zamanlarda 
televizyonlardaki kısır tartışma programlarının da etkisiyle “Suçluysam benim 
telefonlarımı da dinlesinler, suçluysam benim evimi de arasınlar!” bonkör-
lüğü var çoğunda. Oysa haberleşmenin dinlenmesinin, evin aranmasının 
özel hayatın en önemli parçası olduğu yönünde bir fikir sahibi değiller. Peki, 
“yatak odanızda çekmecelerinizin, hem de hiç hazırlıklı olmadığınız bir 
zamanda, tanımadığınız kimselerce karıştırılmasını ister miydiniz?” sorusuna 
cevap başka bir soruyla geliyor: “Evde arama yapan polis, yatak odasına da 
giriyor mu?”. Gönül “hayır!” demek ister, ama öyle değil.



Güvenlikçi Devlet Koşullarında  
İnsan Hakları Dersleri Vermek

410 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Ümraniye Çöplüğü patlamasını hatırlıyor muyuz? 28 Nisan 1993 yılında 
İstanbul Ümraniye’de çöplerin depolandığı bir alanda metan gazı patlaması 
olmuş ve 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu konunun insan haklarıyla nasıl 
bir bağlantısı olabilir? Elbette devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü, 
sağlıklı bir çevre hakkı gibi pek çok şey söylenebilir. Ancak ben bu örneği 
ifade özgürlüğünün gerekliliğini anlatmak için kullanıyorum. Toplumda ifade 
özgürlüğünün engellenmesi ve baskılanması, tıpkı Ümraniye çöplüğünde 
biriken bir metan gazı gibi büyük toplumsal patlamalara yol açabilir. Bu 
sebeple ifade özgürlüğü en geniş haliyle hayata geçirilmelidir.

Sonuç olarak, günümüz görsel dünya gençleri ancak gördüğüne inanıyor. 
Bizler İnsan Hakları dersi verenler, örnekleri somutlaştırarak, mümkünse 
görsellerle destekleyerek vermek durumundayız. Geçmişteki ihlaller, acı olsa 
da akılda kalıcıdır. Çoğu zaman film önerisiyle bu konuların pekiştirilmesi 
sağlanabilir. Yeni öğrenciler okumaktan çok izleme taraftarı çünkü.

F. İKİYÜZLÜLÜK, EMPATİ VE “AMA”

İnsan hakları meselesinin benimsenmesinde son olarak, bazı hususların 
üzerinde durulması yararlı olacaktır. Bunlar insan haklarına empatik yaklaşım 
ve bu konuda ikiyüzlülükten sakınmaktır. Daha doğrusu insan haklarına 
“amasız” yaklaşımdır, Bunlar tam olarak anlatılmadan, insan haklarının 
benimsetilmesi mümkün değildir.

İnsan hakları söz konusu olduğunda pek çok insan ikiyüzlü bir tutum 
sergilemektedir. Şükrü Erbaş’ın dizelerindeki gibi, haksızlığa ancak kendileri 
uğrarlarsa karşı çıkarlar. Başkalarının haksızlığa uğraması bazen hiç umurla-
rında olmaz, görmezden gelmeyi gerektirir; kimi durumda ise, başkalarına 
yapılan muamele “oh olsun!” ile karşılanır. Çoğu zaman Batı ikiyüzlü olmakla 
suçlansa da bu tavrı memlekette görmek de mümkündür. Çoğu zaman bin-
lerce kilometre uzaklarda yaşanan insan hakları ihlalleri konuşmaya değerdir, 
ancak bu kişilere burunlarının diplerinde gerçekleşen insan hakları ihlallerini 
anlatabilmek oldukça güçtür. Zira Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ihlal 
değildir, bunlar devletin bekası için, ülkenin içinden geçtiği konjonktürde 
gerekli tedbirlerdir. İhlal desek bile, sorumlusu hükümet değildir.

Şöyle bir olaya kulak verelim. Bir televizyon kanalında iki taraflı açık-
lama dinleyelim. Bir grup şöyle bir açıklama yapmaktadır: “Hükümet bizi 
haksız olarak toplama kamplarında topluyor. Bizim dilimizi ve inancımızı 
yaşamamızı engelliyor. Buralarda bize işkence yapılıyor. Biz terörist değiliz. 
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Kendi halinde kültürünü yaşamak isteyen insanlarız.” Buna karşılık hükümet 
yetkilileri şu açıklamayı yapmaktadır: “Bunlar ülkenin birlik ve bütünlüğüne 
kasteden teröristlerdir. Biz onları eğitmek, resmi dillerini öğretmek ve onlara 
milli şuur, vatan sevgisi kazandırmak için topladık. Yaptığımız her şey onların 
yararınadır. Burada onlara asla kötü muamele yapılmaz. Kendi kendilerine 
zarar verip, bizi zor durumda bırakmak için işkence yapmakla suçlarlar.” Bu 
iki açıklamadan sonra siz olsanız hangi tarafı haklı bulurdunuz sorusu derin 
bir sessizlik sonucu genellikle hükümetin açıklamasını doğru ve hükümetin 
yaptıklarını haklı bulmakla sonuçlanır. Çok az kişi diğerlerinden yanadır. 
Çünkü Türkiye’de herkes hükümet karşıtı olmaktan ve PKK yanlısı olmakla 
itham edilmekten korkar.[18] Oysa yukarıdaki örnek, Çin hükümetinin Sincan 
Uygur Özerk Bölgesinde uyguladığı ihlalleri resmetmektedir. Hikâyenin aslı 
öğrenildiğinde çoğunlukla şaşırma ve bazen mahcubiyet olur. Çoğunlukla 
ise “ama” ile başlayan savunma cümleleri kurulur.

Söz konusu insan hakları olduğunda “ama”lar bitmez. Amalar empatik 
yaklaşımı da ortadan kaldırır. İnancımızın bozulmuş, inandığımız kutsal 
kitabın tahrif edildiğini söylese birisi, hemen itiraz ederiz. Türkiye’de Milli 
Eğitimin ve Diyanet İşleri Başkanlığının tedrisatından geçen herkes, Yahudi-
lik ve Hıristiyanlığın bozulmuş dinler, bu dinlerin kutsal kitaplarının tahrif 
edilmiş olduğunu öğrenmiştir. Bunu bir kere söylemekle de bırakmamışlardır 
din öğretmenleri, defalarca ve kesintisiz olarak dikte etmişlerdir. Bu gerçekle 
yüzleştiklerinde öğrenciler; “ama hocam…” diye başlar yine cümleleri. 
Empati uzak bir kavramdır henüz. “Cemevi ibadethane midir?” diye sorsanız 
“İslam’a göre…” diye başlayacaktır cevap cümlesi. Peki, “Caminin ibated-
hane olup olmadığını tartışmaya açabilir misin?” Tabii ki “ama hocam…”

[18] Bu konudaki histeriyi çok güzel örneklerle ortaya koyan bir yazı için bkz. Sırrı Süreyya 
Önder, “Karatay Hipnozu ve Sorulmayan Sorular”, 16 Kasım 2013. http://www.
radikal.com.tr/turkiye/karatay-hipnozu-ve-sorulmayan-sorular-1159213/
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SONUÇ

İnsan Hakları dersleri içerik itibariyle çok heyecan vericidir. Özellikle 
insanın inandığı bir konuyu aktarması olağanüstü bir keyif verir. Bununla 
birlikte henüz demokratikleşmemiş memleketlerin üniversitelerinde işlenmesi 
kolay dersler değildir. İnsan haklarını otoriterleşen düzene karşı en büyük 
tehlike olarak gören güvenlikçi devlet anlayışında bu iş hiç kolay değildir. 
Kolay olmayışının aksine çok da gereklidir. İçeriğinin daha kapsamlı ve 
çarpıcı olmasında fayda vardır.

Öncelikle güvenlikçi devlet koşullarında İnsan Hakları dersleri verenlerin 
söylediklerinden çok, söylemediklerinden korkmaları gerekir. Söyleyecek-
lerimiz insan hakları teorisince doğru şeyler olacağına göre, bu tastamam 
akademik özgürlüğün ve özerkliğin içindedir. Ancak bu tür dönemler, 
makbul ve muhbir vatandaş kategorisi yaratarak, tehlikeli bulduğu durum 
ve kimseleri takibe alır. Çok sayıda öğretim üyesi CİMER’e şikâyet edilmiş, 
haklarında soruşturma açılmıştır. Bu sebeple İnsan Hakları dersine yönelik 
ilk tavsiye öğretim üyesinin söylediklerinden değil, söylemediklerinden 
korkmasıdır. Olası iftira ve provokasyonlara karşı dikkatli olmak ve gerekli 
tedbirleri almak, bu dönemde yapılması gereken ilk iştir.

İnsan haklarına olan önyargıyla İnsan Hakları dersine olan ihtiyaç bir-
biriyle çok paralellik gösterir. Başka bir deyişle, güvenlikçi anlayış insan 
haklarını tehlikeli buldukça ve insanlar insan haklarına önyargılı hale geti-
rildikçe, insan haklarını bilmeye ve öğretmeye olan ihtiyaç artmaktadır. 
İnsan haklarına karşı ön yargılar sürdükçe ve önyargıları kırmak için bu 
ders tek başına önemlidir.

Güvenlikçi devlet koşullarında özellikle öne çıkan bazı meselelere odak-
lanmak, İnsan Hakları derslerini daha verimli ve etkili kılacaktır. Örneğin, 
ölüm cezası üzerinden toplumun hassasiyet gösterdiği meseleler ileri sürüle-
rek prim yapılmasına karşın; bu meselenin maniple edilemeyecek bir konu 
olduğu vurgulanmalı ve aklıselimle hareket edilmesi gerektiği söylenme-
lidir. İşkenceye sıfır tolerans, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma 
hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, 
suçların ve cezaların kanuniliği gibi temel hak ve ilkelere, özellikle bu tür 
otoriterleşme dönemlerinde ne kadar ihtiyaç duyulduğu üzerinde durul-
malıdır. Bu haklar ve özgürlükler anlatılırken, örnekler somutlaştırılarak, 
mümkünse gerçek olaylar üzerinden, görsellerin de yardımıyla ve akılda 
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kalıcı şekilde verilmelidir. Bugünün üniversite öğrencileri, artık görsellikle 
öğrenmektedirler.

Son olarak insan hakları meselesinde empatinin yeri pekiştirilmelidir. 
Özellikle ikiyüzlü ve “ama”lı yaklaşımlara yer olmadığı somut bir biçimde 
ortaya konmalıdır. İnsan hakları, inanmak ve benimsemekle gerçekleşebi-
lecek bir idealdir. Bu idealin gerçekleşmesi için öncelikle dersi verenlerin 
bu ciddiyete ve inanca sahip olması gerekir.
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EK-1: İnsan Hakları dersinin içeriği

1. Hafta
Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; 
metot ve akış planı üzerine bilgiler. İnsan Hakları öğrenmenin gerek-
liliği üzerine söyleşi

2. Hafta İnsan hakları temel kavramlar: Hak ve özgürlük. İnsan haklarının 
temel özellikleri

3. Hafta İnsan hakları fikrinin tarihsel gelişimi

4. Hafta İnsan haklarına farklı yaklaşımlar, temel hak ve hürriyetlerin 
sınıflandırılması

5. Hafta Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sorunu ve olağanüstü 
hallerde insan hakları

6. Hafta İnsan haklarına hukuk ötesi yaklaşımlar

7. Hafta Temel haklar: Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı, kişi güvenliği, 
ayrımcılığa maruz kalmama hakkı, özel hayatın gizliliği

8. Hafta Temel özgürlükler: düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve 
toplanma özgürlüğü, protesto hakkı

9. Hafta Sosyal ve ekonomik haklar ve özgürlükler
10. Hafta Siyasal haklar ve siyasal katılım

11. Hafta Türkiye’de insan haklarının tarihi gelişimi, 1982 Anayasasında koru-
nan temel hak ve özgürlükler

12. Hafta İnsan haklarının ulusal hukukta korunması, bireysel başvuru hakkı

13. Hafta İnsan haklarının uluslararası korunması fikri, uluslararası sözleşmeler 
ve mekanizmalar 

14. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içeriği ve AİHM ve koruma 
mekanizması

EK-2: İnsan Hakları dersi kaynak listesi
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İstanbul, 2019.
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Freeman Michael, İnsan Hakları Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (çev. A. 
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İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
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Güvenlik Sarmalında İnsan ve Hakları  
-Güçlükler ve Olasılıklar Arasında Hak Mücadelesi-

Av. Dr. jur. Neval OĞAN BALKIZ
Ankara Barosu

1. Giriş

Freeman[1], “insan hakları” ile “güvenlik” arasındaki ilişkiyi ve bağlamı, 
kavramların birbirini yadsıdığı, bir gerilim, bir zıtlık (karşıtlık) olarak değil, 
klasik anlayışın aksine, bir bağımlılık, bir nedensellik ilşkisi şeklinde açık-
lamaktadır. “İnsan hakları kavramı, gündelik yaşamdaki görece güvenlik 
ortadan kalktığında veya kaybolduğunda sıradan insanlar ile ilişkili bir hale 
geliyor. İnsan haklarına en çok ihtiyaç duyulan zamanlar, en çok ihlal edildiği 
zamanlar oluyor” saptamasında vurgulamış olduğu doğrusal bağlam, konu-
muz açısından oldukça önemli bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Zira bu 
doğrusal bağlam bize; insanın onurunun (değerinin) korunmasını isteme ve 
insanın onurunun korunması için nasıl muamele görmesi gerektiğine ilişkin 
ilkeler olarak insan haklarının, oluşturdukları referans sistemi ve denetim 
mekanizmalarıyla, güvenlik kavramı ile doğrusal bir ilişki içinde olduğunu, 
karşıt değil, birbirine bağlı koşullar içinde bulunduğunu imlemektedir.

Bu imleme, güvenlik ile hukuk, güvenlik ile insan hakları (ve özgürlükleri) 
arasındaki ilşkiyi yeniden temellendirmemiz ve tanımlamamız gerektiğini 
ortaya koymaktadır.

Bunu yaparken, güvenlik ve insan hakları arasındaki ilişkiye dair kavram-
sal ve felsefi bilgi ışığında, interdisipliner bir metodolojik/(yöntembilimsel) 
yaklaşımlarla, ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken birçok farklı boyut, soru 
ve alan bulunduğunu da gözden kaçırmamak gerektiğini vurgulamaktadır.

Böyle bir yaklaşımda: tarihsel ve nedensel çerçevede, bireysel ya da top-
lumsal bir siyasi değer olarak güvenlik kavramının, içeriksel ve bağlamsal 
değişiminin, kavramsal yenilik merkezinin, bağlam ve eylem ilşkisinin 
gelişimi hukuk kurallarından etkilenmiş midir? Analitik ve tanımlayıcı bir 
soru olarak da, güvenlik kavramının doğru bir tanımında insan haklarına 

[1] Michael Freeman, İnsan Hakları - Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Çev. A. Erkan 
Koca-Asena Topçubaşı, Birleşik Yayınları, Ankara 2008, s. 16, 21.
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yapılan göndermeler yer almalı mıdır? “İsteme ve muamele ilkeleri” olarak 
insan haklarının, insan onurunun korunması için gerektirdiği koşullar 
ile bir sosyal bilim terimi, bireysel ya da toplumsal bir siyasi değer olarak 
güvenlik kavramının içinde yer aldığı bağlam, bireysel ya da toplumsal değer 
sisteminin ilgili bulunduğu koşullar örtüşebilir mi?

Bu iki kavramın, haklara, ödevlere ve yükümlülüklere ilşkin ortak bir 
kelime ve tanımlar paylaşmaları olanaklı mıdır? Ya da bir adım öteye gide-
rek, güvenlik kavramının içeriği, insan haklarından türetilen öncüllerden 
oluşturulabilir mi? Güvenlik kavramı, kavramın temellendirdiği anlayış 
ve uygulamaların hukuk ve insan hakları temelinde münhasır bir eleştiri 
biçimlerini oluşturma olanakları var mıdır? Güvenlik, insan haklarını ihlal 
eden her türlü davranış, eylem ve önlemin yasal dayatımını meşrulaştırmak 
için yeterli ve geçerli bir neden oluşturmalı mıdır? Soruları öncelikli hale 
gelmektedir.

Ancak, tüm bu soruları ayrı ayrı ele almak, tartışmak ve yanıt oluşturacak 
yaklaşımlar geliştirmek, bu çalışmanın amaç ve sınılarını fazlasıyla aşan, 
oldukça geniş bir kapsam oluşturmaktadır.

Bu çalışma kapsamında amaçlanan ise; insan hakları kavramı ve prati-
ğinin, ulusal ve uluslararası alanda günümüz iktidar kavramlaştırmalarına 
hakim olan güvenlik paradigmasının/ güvenlikçi devlet pratiğinin aşılması 
için nasıl bir olanak yaratabileceği sorusuna bir yanıt oluşturmak, dünyada 
ve Türkiye’de içinde bulunduğumuz krizin aşabilmesi ve ulusal alanda 
ye niden hak temelli demokratik bir zemin oluşturulabilmesi için, insan 
haklarının kurucu bir rolünün olup olmayacağı konusunda düşünsel bir 
çerçeve oluşturmaktır.

Bu bağlamda, güvenlik ve insan hakları kavramlarını karşıtlık/ zıtlık ilşkisi 
içinde ele alan ve güvenlik kavramının içeriğini, insan haklarını (ve temel 
özgürlükleri) yadsıyıcı biçimde içeriklendiren, hukukun işlevinin de bunlar 
arasında bir “denge kurmak” olduğunu savunan “güvenlik mi haklar mı?” 
şeklinde ifade edilen klasik anlayış, eleştirel bir yaklaşımla irdelenecektir. 
Güvenlik ve insan hakları bir ikilem, bir paradoks içinde kavramlaştırıldı-
ğında, “kimin güvenliği” sorusunun belirleyici olacağı, devletin güvenliği 
ile bireyin hak ve özgürlükleri ikileminde, birey ile devlet eşit iki konum 
oluşturmadığından bir denge kurulmasının söz konusu olmayacağı, bu 
durumda hukukun bir denge kurma işlevini gerçekleştiremeyeceği ortaya 
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konulacak ve sonuçları değerlendirilecektir. İnsan güvenliği sözkonusu oldu-
ğunda ise, bu durumda güvenlik ve insan hakları arasında bir denge değil, 
bir bütünlük durumu olacağı ortaya konulacak, bu bütünlük durumunun, 
güvenlik kavramının insan hakları temelinde bir içeriğinin oluşturulması ve 
yeni bağlamlara kavuşturulması açısından önemli bir başlangıç noktası oluş-
turacağı yaklaşımında bulunulacaktır. Devlet iktidarının oluşum boyutları 
ve niteliği, devlet bekası olgusunun siyasal ideolojik bir aygıta dönüşümü 
sürecine karşı, hukukun üstünlüğü ilkesinin hangi temelde ele alınması 
gerektiği üzerinde durulacaktır. Güvenliğin tehlikede olduğu koşullarda, 
insan haklarının askıya alınabileceği veya sınırlanabileceği yönündeki genel 
sav ve olağanüstü hal önlemleri uygulamaları “hukuksallık” ve “istisna” unsur-
ları bakımından değerlendirilecek ve karşı bir sav geliştirilecektir. Yukarıda 
aktarılan sorulara da, bu çerçeveye giren bağlamları ile sınırlı olmak üzere 
yanıtlar verilmiş olacaktır.

Bu çalışma kapsamında, çok yönlü ve çok boyutlu içerikleri olan insan 
hakları ve güvenlik kavramlarının ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, kavramların 
bağlam ve eylemsel ilişkileri, bu ilişkilerin değişimi ve yenilikleri, günümüz 
kullanımlarına getirilen interdisipliner yaklaşımlar üzerinde ayrıca durul-
mayacaktır. Konu içeriği bağlamında kavramlar, günümüz koşullarında 
uygulamada ve literatürde genel kabul görmüş verili tanımları ile ele alınacak, 
tanımların unsurları konu bağlamında değerlendirilecektir.

2. 21.Yüzyıl: Korku Çağı, Sürekli Artan Tehdit Algıları ve Genişle-
tilmiş Güvenlik Tanımı

İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünya, yeni bir egemenlik savaşı çağına 
girmiş bulunmaktadır. Bu çağda, sermayenin çıkarlarının küreselleşmesi-
nin önünde ulus devletin toprak temelli sınırları, ulusal sınırlar içindeki 
politik ve ekonomik tekeller, aşılması gereken en önemli engeller olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla, “toprak temelli egemenlikleri aşan küresel bir 
piyasanın içinde, ‘özneleşmeyen’ ulusal egemenliklerin (devletlerin) savaşla 
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disiplin altına alınmasının”[2] amaçlandığı, savaşın sürekli küresel gündeme 
oturduğu “yeni bir evre”[3] özelliği taşımaktadır.

Bu yeni evre sürecinde yirminci yüzyıl realizmi, devletlere ve devlet dışı 
güçlere, meşruiyet araçlarına ve insan haklarına dayalı müdahale gerekçelerine 
(ülkelerde yaşanan çatışma ve iç savaş koşullarının sona erdirilmesi, ülkelerin 
demokratik kurumları gerçekleştirmedeki yetersizlik ve/veya az gelişmişlik 
kapasitelerini arttırma, insan hak ve özgürlüklerini koruma, demokratik bir 
ortam tesis etme, gıda yardımı, insani yardım, mağdur kitleleri koruma vb.) 
gerek duymadan, devletlerin uluslararası hukuk ilke ve kurumları karşısında 
bağlılık ve sorumluluk duymadan “sürdürülebilir çıkarları” doğrultusunda 
müdahale ve hareket etme olanağı yaratmaktadır[4].

Bu müdahaleler, yeni yönetim biçimleri oluşturma, kendi yönetim ve 
denetiminde tampon bölgeler ve fiili erk alanları açma, stratejik çıkar 
ortaklıkları geliştirme, gözlem ve barış gücü adı altında kontrol merkezleri 
yerleştirme vb. amaçlar taşımaktadır.

Bütün bu girişimlerde “söz konusu olan, küresel düzeyde bir kontrol 
toplumunun zorlanması ve oluşturulması, tekil politik rejimlerin dünya 
düzenine bağlanmasının sağlanmasıdır. Söz konusu olan, kapitalist küre-
selleşme süreci ve bu süreci kendi risklerine ve krizlerine karşı korumaktır”. 
Böylece “günümüzde savaş, sadece bir cephede değil; bu herhangi bir an, 
herhangi bir yer ve herhangi bir koşulda, ortada bütün dünyanın olduğu 
topyekûn bir savaş şeklini almaktadır…”[5]

[2] Bir koşullar bütünü olarak, yeni bir egemenlik savaşı çağının özellikleri üzerine bilgi 
için bkz: “Milliyetçilik ve Irkçılık”, Conatus Çeviri Dergisi, Otonom Yay. Yıl 1 Sayı 
2.,2004, İstanbul, s.7.

[3] Silvia Federici’i süreci şöyle tanımlamaktadır: “Kapitalist yayılmacılığın bu yeni evresi, 
şirket egemenliğine dayalı sermaye mantığına tabi kılınmamış herhangi bir ulusal 
egemenliğin, ekonomik etkinliğin yok edilmesini gerektirdiği için, savaş (sürekli 
olarak) küresel gündeme oturuyor”. [3] 3- S.Federici; “Savaş, Küreselleşme ve Yeniden 
Üretim”, Conatus Çeviri Dergisi, Otonom Yay. Yıl 1 Sayı 2.,2004, İstanbul, s.115.

[4] ErginYıldızoğlu, “Demokrasi mi? Güvenlik mi?” S. Kinzer’in“demokrasi yayma 
düşüncesine romantik biçimde bağlanmışız. Güvenlik ve istikrar konusunu 
azımsıyoruz” söylemi, “kapializmin demokrasiden kurtulma arzusuna geri dönüşü 
ifade eder”.Saptaması önemlidir. Cumhuriyet, 22.9.2014 http://www.cumhuriyet.
com.tr/koseyazisi/121861/demokrasi-mi-guvenlik-mi.html UT.4.02.2020

[5] Thomas Atzert, Jost Müller, “Sürekli Savaş”,Conatus Çeviri Dergisi, Otonom, Yıl 1, 
Sayı 2, 2004, İstanbul, s.132
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Bu süreçlere bağlı olarak, ulusal düzeylerde devlet iktidarlarının işleyiş 
eğilimleri ve biçimleri değişmekte, işleyiş mekamizmalarının alanları geniş-
lemekte, biyolojik yaşamı daha fazla şekilde işleyiş ve mekanizmalarına 
dahil etmektedir. Böylece, modern toplumda güvenlik, devlet politikasının 
temel ilkesi, siyaset de buna bağlı olarak “biyosiyaset” haline gelmektedir. 
Foucault’un iddia ettiği üzere, iktidar birey ilşkisinde iktidar; merkezsiz, 
her yerde farklılık göstermekle birlikte ortak bütüncül bir projenin işleyi-
şini takip eden, kendisini yalnızca hukuk üzerinden değil, eğitim, ordu ve 
fabrikalar üzerinden söylemler aracılığıyla dolaşıma sokan, bireyi yalnızca 
baskı -boyun eğdirme gibi negative işlevlerle değil, üretim, eğitim, ahlak 
ve yaşam koşullarının yüceltilmesi gibi pozitif işlevleriyle disipline eden bir 
yapıya sahip olmaktadır.[6]

“Müdahale edilmeyen katıksız ekonomilerin her şeyi halledeceğini” 
iddia eden M.Friedman’ın “iktisadi şok” öğretisi çerçevesinde, iktidarların 
uygulayacakları her türlü egemenlik ve güvenlik (disiplin ve kontrol) para-
digmalarının ancak, tatbik edilmek istenen insanlara yaşatılacak “şiddetli 
bir şok” ile kabul ettirilebileceği tezi, her yerde hızla hayata geçirilmektedir. 
İnsanlar; sosyal yardım olanaklarının darmadağın olmasını, asgari ücret ve 
çalışma koşullarıyla ilgili denetimlerin kaldırılmasını, sosyal hizmetlerin 
özelleştirilmesini, vergi oranlarının zengin yoksul ayrımı olmaksızın eşitlen-
mesini, protesto gösterilerinin yasadışı ilan edilmesini içeren bir sisteme razı 
olmaları için her şeyden önce iktisadi çöküntüye uğratılarak, ne yapacaklarını 
bilemez hale getirilmektedir.

Her tür kemer sıkma önleminin (ücretlerde kesinti, sağlık ve eğitim hiz-
metlerinde kısıntı, iş güvencesinde azalma ve sürekli işsizlik) eşliğinde, bir 
ekonomik olağanüstü halin-krizin-süreklileştiği yeni bir dönem oluşmakta-
dır. Yoksulluk, işsizlik, terör, iklim, göç, yabancılar vb. tehdit kaynaklarınn 
sürekli arttığı ve kurumsallaştığı, sürekli bir güvenlik kaygısının hakim 
olduğu ulusal ve uluslararası bir düzlem yaratılmaktadır. Bu koşullarda 
devlet gücünü kullanan hükümetler, yalnızca depolitize bir uzman idaresi 
ve çıkarların koordinasyonundan ibaret bir işlev görmektedir. İnsanları bu 
tür bir siyasete seferber etmek için kullanılan tek yol, yeni araç ve biçimlerle 
sürekli ve yeniden üretilen -toplumda farklı olandan korku, göçmenlerden 

[6] Onur Kartal, “İktidarın Bireyin Yaşamı Üzerinde Kurduğu Tahakkümde Hukukun 
Rolü”, hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA) 20. Kitap, Haz. H.Ökçesiz,G.
Uygur, İstanbul Barosu Yayınları, 2010, s.218.
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korku, ekolojik felaketten korku, terörden, yoksulluktan vb. korku olmak-
tadır. Böyle bir siyaset, korkmuş insanların korkutucu biçimde harekete 
geçirilmesine dayanmakta, bu amaçla da farklı din, ırk, cins, inanç, vb karşıtı 
söylemler, siyasetin merkezine oturmaktadır.

Bu koşullarda “toplumsal bir değer olarak; tehlike, risk, düzensizlik ve 
korkunun karşıtı olan, koruma, risk yokluğu, kesinlik, güvenilirlik, itimat 
ile öngörülebirlirlik koşullarının oluşturduğu durum, koşullar bütünü ve 
bunun yarattığı his olarak”[7] tanımlayabileceğimiz güvenlik, nesnel ve öznel 
tüm yönleriyle ortadan kalkmaktadır[8].

[7] Hans G.Brauch “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik,Kalkınma 
ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlşikilerde Çatışmadan Güvenliğe, 
Der.M.Aydın,Hans G.Barauch, Mitat Çelikpala vd. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul 2012, s.169, 172, 174.
Güvenlik, Arnold Wolfers in deyimiyle “nesnel olarak, kazanılmış değerlere yöletilen 
tehditlerin ölçeğini oluşturmakta, öznel /bireysel olarak, bu değerlere saldırılacağı 
yönünde korkuların olmamasını” ifade etmektedir. Robert Art’a göre ise, güvenliğin 
bireysel /öznel yönü tehditler, kaygılar ve tehlikeden uzak olma hissi anlamına 
gelmektedir.Yani bireyin ..diğerlerinin verebileceği zarardan uzak olduğunu hissetiği 
ruh halidir”

[8] Bir kavram ve devlet politikasının temel ilkesi olarak güvenlik, modern devletin 
doğuşuna kadar geriye giden bir sürece sahiptir. Batı geleneğinde felsefi ve psikolojik 
boyutu da içerecek anlamında ilk olarak Cicero ve Lucretius tarafından “securitas” 
olarak tanımlanmıştır. Hobbes’un toplumsal barışı, güvenliği ve uygarlığı sağlayacağını 
iddia ettiği modern devletin yani Leviathan nın kurulmasıyla güvenlik kavramı farklı 
bir köken kazanmıştır. Hobbes güvenlikten insan varlıklarını birleşmeye ve birlikte 
bir toplum oluşturmaya zorlayan korkunun tersi olarak bahsetmektedir. Tarihsel 
gelişim sürecinde devletin beka kaygıları ile şekillenen kavramın, iç güvenlik dış 
güvenlik şeklinde ayırıma tabi tutularak tanımları yapılmış, iç güvenlik giderek, 
egemenin halka karşı temel görevi olarak kabul edilmiştir. Fransız İhtilali döneminin 
Yurttaş Hakları Bildirgesinde döret temel insan hakkından biri olarak ilan edilmiştir. 
Humbolt ile Fichte gibi düşünürler devletin, iç ve dış güvenliği sağlamada ana 
aktör olduğunu savunurken, hukuk devleti ve devletin hukuken öngörülebilirliğini 
güvenlik düşüncesinin ana özeliği olduğunu vurgulamışlardır. Kant’ın Sürekli Barış 
tanımlaması sonrası kollektif güvenlik kavramı geliştirilmiştir ve Miiletler Cemiyeti 
Paktı’nda ve BM Şartında yer almıştır. Sosyal gelişmelerin de etkisiyle sosyal güvenlik 
kavramı gelişmiş, hükümet programlarında yer almaya başlamıştır. İkinci Dünya 
Savaşı döneminde ulusal güvenlik kavramı temel bir siyasi kavram haline gelmiştir. Bir 
devletin kendini güvende hissetmesi, diğerlerini kendine saldırmaktan caydırabilmesi 
ya da saldırıya uğraması halinde kendini başarıyla savunabilmesi anlamında güvenlik, 
varoluşsal bir tehdit karşısında tehdidle mücadele için acil ve istisnai önlemlerin 
kullanılmasını mümkün kılan söz ediminin , güvenlikleştirmenin sonucudur.Soğuk 



Av. Dr. jur. Neval OĞAN BALKIZ

423Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

3. Güvenlik Paradigması Sarmalında Hukuk ve İnsan

Bu durum, hukuk alanında iki temel eğilim ve tehlikenin doğmasına yol 
açmış bulunmaktadır.

a) Öğretilen ve yeniden üretilen, sürekli kılınan güvenlik kaygısı, toplumda 
güvenliği birazcık dahi olsa iyileştiren herşeyin meşru olduğu inancının 
oluşmasına yol açmaktadır.

b) Bu gelişmeler bu yüzyılda, olağanüstü hal yetkilerini, modernitenin bir 
yönetim aracı olarak, hukukun egemenliğinin tam kalbine yerleştirmektedir.

a) Öğretilen ve yeniden üretilen, sürekli kılınan güvenlik kaygısı, toplumda 
güvenliği birazcık dahi olsa iyileştiren herşeyin meşru olduğu inancının 
doğmasına, bu yöndeki inanç da insanların “kendi güvenlikleri için” başe-
ğer duruma gelmelerine neden olmaktadır. Bireyler, tehlikenin nereden, ne 
zaman geleceğini bilemedikleri için her türlü özgürlüklerinin kırpılmasına 
alet olmakla kalmayıp, bunu arzulamaya başlamışlardır. Neyin, ne zaman 
tehdit oluşturacağı bütünüyle konjonktüre ve “eşyanın doğasına” bırakılmış 
olduğu ve farklı unsurların toplumsal düzeni bozma potansiyelleri farklı 
olduğu için, iktidarın, çeşitli tehdit algılarına uygun bastırma yöntemleri 

savaş dönemi sonrasında ulusal güvenlik kavramı yerine, insan merkezli güvenlik 
kavramı öne çıkmış bulunmaktadır.
Günümüzde dar bir askeri güvenlik kavramı yerine, genişletilmiş bir güvenlik 
kavramı tartışılmaya ve kullanılmaya başlanmış, kavramın genişleme (askeri,siyasi 
ekonomik,toplumsal ve çevresel) boyutları ve kimin güvenliği? Sorusunun yanıtı 
olarak derinleşme (uluslararası, bölgesel, ulusal, yurtiçi gruplar, birey) boyutları ile 
birlikte değerlendirilmesi ve sınıflaması yapılmaya başlanmıştır.
Günümüz koşullarında kavramın genişlemesi, derinleşmesi ve sektörleşmesi, aynı 
zamanda eş zamanlı olarak güvenlikte “gösterilenin” devletten, insana kayması, insan 
güvenliğinin öne çıkması ve yeni güvenlik tehlikelerinin (tehdit, çatışma alanları, 
hassasiyet ve riskler) sürekli artması, bunların çoğuna karşı askeri olmayan strateji 
geliştirme zorunluluğu, dar ve devlet merkezli güvenlik kavramının aşılması için 
bir öncül zorunluluk oluşturmaktadır.Burada tarışılması gerekli asıl sorunlardan 
biri de,güvenliğin devlet temelli olmayan birey ve ulusal ve küresel halklara yönelik 
yeniden bir tanımının yağılıp yapılmayacağıdır.
Ayrınıtlı bilgi için bkz. Hans G. Brauch “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması:Barış 
güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlşikilerde Çatışmadan 
Güvenliğe, Der. Mustafa Aydın, Hans G. Barauch, Mitat Çelikpala vd. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, s.168,181.
Ayrıca bkz.Mithat Sancar, “Şiddet, Şiddet Tekelive Demokratik Hukuk Devleti”, Doğu 
Batı Dergisi, Yıl 4,Sayı 13, 2000, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları, Ankara ,s.25-26.
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geliştirilebilmesini ve hatta bu konuda yaratıcı olmasının önünün açılmasını 
kendileri talep eder duruma gelmektedir.

Dworkin, bu durumu ve yararttığı sonuçları Guantanamo ve diğer kamp-
larda tutulan insanların ihlal edilen hakları karşısında, Amerikan halkının 
sergilediği tutum üzerinden değerlendirdiği yazısında, ‘güvenlik kaygısının’ 
nasıl toplumu tehdit eden asıl tehlike haline geldiğini çarpıcı şekilde ortaya 
koymaktadır. Güvenliğin toplumca tanınan tek değer haline gelmesiyle, 
güvenliği birazcık dahi olsa iyileştiren her şeyin hiç sorgulanmadan, meşru 
olduğuna dair kendiliğinden bir inanç, bir önyargı oluştuğunu, bu önyargı 
ile “cesaret ve onurun, güvenliğin dikkate değer tek şey olduğu önyargısına 
feda edilmekte” olduğunu belirtmektedir.

“Güvenlik ve haklar arasında yeni bir denge kurulması” söyleminin tek 
tek kişileri ve toplumu bir yanılgıya sürüklediği; bu söylemin bireylere, 
“güvenliği kendi haklarına değil, başka insanların haklarına göre değerlen-
dirme kolaycılığı sunduğu”[9] saptamasında bulunmaktadır.

Bu saptama son derece önemlidir. Zira; bu tür bir “kolaycılık” her bireye; 
‘kimler ya da neler arasında, nasıl bir denge? Sorusu üzerinde herhangi bir 
şekilde düşünmeden, kendileri dışında -yurttaş olsun olmasın- başkalarının 
temel haklarının (yaşam, kişi güvenliği, işkence ve kötü muamele görmeme/ 
vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, adil 
yargılanma, özel hayatın gizliliği, seyahat, çalışma, barınma, eğitim hakları 
vb.) ortadan kaldırılması veya sınırlandırılması karşısında; ahlaki, felsefi/

[9] Fikret İlkiz. “Ceza Hukuku Cezalandirma Hukuku Mudur?” Ankara Barosu 
Uluslararası Hukuk Kurultayı 2010, Ceza Adaleti I, 3.1.2020, s.218 http://www.
ankarabarosu.org.tr/Siteler/2012yayin/2011sonrasikitap/2010-hukuk-kurultayi-3-cilt.
pdf, Ronald Dworkin “Amerika Özsaygısını Tahrip Ediyor” başlığıyla (2005 yılında) 
yayınladığı yazısında: “Bugün bizi tehdit eden başka bir tehlikedir: Bu, Amerikan 
güvenliğini birazcık dahi olsa iyileştiren her şeyin meşru olduğu inancıdır. İhtiyat 
bizim tanıdığımız yegâne değer durumuna gelmiştir. Cesaret ve onur, güvenliğin 
dikkate değer tek şey olduğu önyargısına feda edilmektedir. Terör tehlikesi bütünüyle 
bakıldığında, kendileriyle yaşamayı öğrendiğimiz uyuşturucular, seri cinayetler 
ve diğer cürümlerden daha büyük değildir. Ancak onurumuzu kendi edimimizle 
içerisine düşürdüğümüz tehlike çok daha büyüktür. ‘Güvenlik ve haklar arasında 
yeni bir denge kurulması’ söylemi gerçekten yanılgıya sürüklemektedir: Bu deyim 
güvenliğimizi kendi haklarımıza değil, başka insanların haklarına göre değerlendiriyor. 
Güvenliğimizi kendi şerefimiz karşısında değerlendirmek çok daha önemli sayılmalıdır. 
Çünkü gerçek güvenlik sürekli kılınmış, eşit ve daha çok özgürlüktür. Özgürlük ise 
cesaret ve onurla taşınır”. Demektedir.
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etik, hukuki her tür sorumluluğu ve bilinci bir kenara bırakarak, bu ihlal-
lere seyirci kalma, (korkuyla oluşturulmuş ve yönlendirilmiş bir “güvenlik 
kaygısıyla” ) bu ihlalleri meşrulaştırma, yeniden üretilmesine rıza gösterme 
için geçerli bir ahlaki/entelektüel gerekçe oluşturmaktadır. Böylece bireysel 
ve toplumsal algı ve tutum olarak bu gerekçenin temellendirdiği sessizlik 
ve kayıtsızlıkla gerçekleşen rıza ya da açık onaylama, cesaret ve onurun 
yerini almaktadır. Dolayısıyla, güvenlik algısına yönelen tehlike ve risklerin 
boyutları arttıkça, bunlara karşı korumanın ancak insan haklarının geniş 
bir şekilde sınırlanması, devletin gözetim mekanizmalarının çoğalması ve 
yetkilerinin genişletilmesi ile mümkün olabileceği yönündeki (biyopsişik, 
ontolojik, sosyokültürel, ekonomik, politik, tarihsel, konjoktürel farklı yön 
ve bağlamlardan oluşan) düşünüş ve inanç, güvenliğin politik meşrulaştır-
manın tek ölçütü haline gelmesine yol açmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda, politikanın yavaş yavaş etkisizleşmesi ve 
devletin geleneksel görevlerinden adım adım feragat etmesinin birlikte 
gerçekleştiği içinde olduğumuz süreç, bu düşünüş ve inancın sürekli bir 
durum oluşturmasının koşullarını yaratmakta ve kurumsallaştırmakta, aynı 
zamanda güvenliğin giderek artan ölçüde kendini devlet faaliyetinin temel 
ilkesi olarak dayatmasına olanak yaratmaktadır.

Güvenlik kaygısının temellendirdiği, ‘güvenliğin tek değer ve meşruluk 
ölçütü olduğu’ şeklindeki mantıksallaştırma, bu bağlamda da özsel büyük 
bir risk oluşturmaktadır. Zira, hukuksal bir insan kurumu olarak tanımlanan 
modern devlet, güvenliği tek görevi ve tek meşruluk kaynağı olarak benim-
sediği ölçüde, “kırılgan bir organizma olarak” her türlü hukuksal sınırın 
ötesine geçmekte, kendisini eylemsel bir tehdit biçime dönüştürmek üzere 
her zaman bir neden bulmakta, güvenlik ve tehdit oluşturma potansiyellerini 
kendi tekil yapısında birleştiren bir yapıya dönüşmektedir[10]. Bu durumun 
taşıdığı tehlike ve riskler, yalnızca karşıtların gizli bir suç ortaklığı oluşturma 
olasılığında değil, aynı zamanda güvenlik arayışının bütün bir sivil ortak 

[10] Werner Glenewinkel, Sepical: Grundrechte Rowoholt, Reinbek, 1995, s.117,118. 
Glenewinkel’e göre “…yasaklar önlemleri, önlemler kontrolleri, kontroller de temel 
hak ve özgürlüklere müdahaleyi getiriyor, modern teknolojinin tehlikelerinden 
korunması gereken kişinin-bireyin kendisi, bu koruma mekanizmalarının bilfiil 
kurbanı oluyor..Öğretilen bir güvenlik kaygısı, devletin kendi yurttaşlarını yiyen bir 
dev haline geliyor”.
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yaşamı yok eden (hukuka aykırı, hukuk dışı ya da hukuk ötesi/ üstü) bir 
koşullar bütününe dönüşmesi olasılığında yatmaktadır.[11]

b) Diğer bir tehlikeyi de, istisna durumuna (olağanüstü hal) sürekli ihtiyaç 
duyulması ve olağanüstü hal yetkilerinin modernitenin bir yönetim aracı 
haline gelmiş bulunması oluşturmaktadır. Bu koşullarda, liberal demokrasiler, 
disipline etmek ve cezalandırmak için kontrol düzenlemeleri olarak (insan 
haklarına, kişi ve yurttaş hakları olarak anayasal hak ve özgürlüklerine aykırı) 
yeni ve sıra dışı yöntemler bulmakta ve uygulamaktadır. Eşzamanlı olarak, 
uluslararası düzlemde devletler ve devlet dışı güçler, uluslararası hukuku 
önemsemeyen sistematik yöntemler ortaya koymaktadır.

Çoğu liberal demokratik ülke, liberal hukukun ve anayasal demokrasinin 
altını oyan, etkisi hale getiren yeni politikalar izlemektedir. Bunun anlamı 
hukuk devleti ilkesinin dışına çıkılmakta olduğu ve geciçi/istisna olanı 
kalıcılaşatırma çabası içine girilmiş olduğudur. Bu gelişmeler karşısında 
bireylere ve toplumsal kesimlere, tüm ideolojik/hegemonik araçlarla istisnai 
zamanlarda yaşadıkları ve böyle zamanlarda istisnai yetkilerin (olağanüstü 
yetkiler) gerekli olduğu empoze edilmektedir. Ancak teorik ve uygulama 
alanında, liberalizmin “olağanüstülüğün (hukukun üstünlüğü ve temel hak-
lara bağlılıkların terk edilmesi, uluslararası hukukukun devlet aklı ve ulusal 
güvenlik gerekçesiyele bir kenara bırakılması ) hukukun askıya alınmasını 
içeren durum” olduğu şeklindeki savı, çok yönlü olarak eleştirilmektedir.

Öncelikle, bu savın hukuk alanında normallik/ olağanüstülük paradig-
masının ötesinde değerlendirilmesi gerektiği zira, olağanüstü halin, şiddet 
uygulanması ve hukukun üstünlüğünün getirdiği sınırlamaların kaldırılması 
gereken her koşulda, hukuk egemenliğinden kaynaklanan bir durum olarak 
ortaya çıktığı iddiaları öne sürülmektedir. Olağanüstü hal güçlerinin, özellikle 
toplumda emeği kontrol etmek ve ekonomik huzursuzluklarla başetmek için 
sürekli kullanılmakta olduğu, olağanüstü hal yetkilerinin emekçi sınıflara 

[11] Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung Beitäge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des Demokratischen Rechtsstaat, Suhrkamp, Frankfurt/M.1994, s.446. Habermas’ın 
deyimiyle, “devlet, her yerde gözü olan bir kurum haline gelmekte, yalnızca giderek 
kurumuş olan kamusal değil onun temeli olan özel alanı da denetimi altına almaktadır. 
İdari müdahaleler ve sürekli gözetleme ile devlet, ailede okulda topluluklarda, 
komşulukta var olan günlük ilişkilerin iletişim yapısını parçalamaktadır… ve kamusal 
alanın tamamını, özel alanı da kamusallık ile ilişkili kısmıyla birlikte işgal etmekte, 
bireye özel olan pek az şey kalmaktadır.”
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karşı, politik bir araç olarak her anayasada yer aldığı gerçeği karşısında, 
onları istisnai değil, sürekli bir çaba ve kalıcı bir durum olarak tanımlamamız 
gerektiğ yönünde eleştiriler getirilmektedir. Dolayısıyla, bu yetkilerin, günlük 
yalın bir politik yönetim biçimi olarak, istisnai değil, modern devletin normal 
işleyişine, hukukun egemenliğine ve şiddet kullanımına ilşkin bir durum 
oluşturduğu öne sürülmektedir[12]. Olağanüstü yetkilerini hukukun askıya 
alınması açısından, -bu temelde ve bu bağlamda eleştirmenin-, normalite 
ile olağanüstülüğü, hukuk ile şiddeti dengelemek yanlışlığını içermekte 
olduğu yönündeki haklı eleştiri, kurallara göre yönetilen ‘normal düzen’ 
diye birşeyin olduğunu ve ‘olağanüstülüğün’ bu normallik için bir ‘istisna’ 
oluşturduğunu kabul eden liberal paradigmayı reddetmek için, güçlü bir 
alan oluşturmaktadır. Olağanüstü hal uygulamalarının mantığının ‘ulusal 
güvenlik ve askeri gereklilik mantığı’ olduğu bu mantığın herşeyi meşrulaş-
tırdığı gerçeği ile birlikte ancak hukuka uygun olup olmadığının tartışılabilir 
olacağı ortadadır. Böyle bir yaklaşım ile hukukun egemen güçler tarafından 
manipüle edilmesinin, hukukun işlemediği anlamına gelmeyeceği, aslında 
tam tersi bir durumu ifade etmekte olduğu çok çeşitli örnek ve deneyimlerle 
ortaya konabilecektir.

Günümüzde, olağanüstü hal yetkileri, onların ilk varoluşlarını meşru-
laştırdığı iddia edilen koşulların devamının çok ötesinde, olağanüstü halin 
ister sürekli olarak yeniden yürürlüğe konmasıyla ister açıkça iptal edilme-
mesiyle, ister olağan hukuk olarak yasalara konu olmasıyla sürekliliklerini 
korumaktadır. Olağanüstü hal yetkileri normal hukukun içine kaymakta 
ve bu iki yapıyı birbirinden ayırmak olanaksız hale gelmektedir. Bu tür bir 
normalleştirme sadece söz konusu yetkilere biçimsel bir yasal temel sağla-
makla kalmamakta, genel nüfus arasında bir olağan hal zihniyeti yaratan 

[12] Marc Neocleous, “Normaliteyle ilgili Sorun Ya da Kalıcı Olağanüstü Hale İtiraz 
Etmek”,Conatus, Devlet, Egemenlik ve İktidar Yıl 3, Sayı 6, Otonom Yayınları, 
s.104, Neocleous, W. Benjamin’in “içinde yaşadığımız olağanüstü hal istisna değil 
kuraldır” saptamasına ve M.Hardt ve A.Negri’ nin “İmparatarluk” çalışmalarında dile 
getirdikleri “ulusal ve uluslararası hukukun artık istisnalarıyla tanımlanabileceğini, 
istisna hali kalıcılaştı ve genelleşti, dış ve iç ilşkilerin içine işleyerek istisnanın kural 
olduğu” savlarını aktararak: “Olağanüstü yetkiler kalıcıdır.Çünkü onlar normal 
yönetim tarzının parçası ve temelidir. Olağanüstü yetkiler, şiddet söz konusuyken 
bir şekilde hukukun askıya alınmasını içermez; ama sistemin sürekli üretimi adına 
gerekli şiddet kullanımını sağlamak için hukukla birleşmiştir”.Der.
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daha geniş bir siyasal kültür üzerinde farkedilir bir etkiye sahip olmalarına 
yol açmaktadır. Dolyısıyla, istisna hali, artık norm haline gelmektedir[13].

Güvenlik hükümleri, toplumun politikadan arındırılmasını arttırmakta, 
uzun süreçlerde, demokratik sistemin düşünce, kurum ve işleyiş yapısını 
bütünüyle sarmalamakta, özgürlük ve özgürleştirme potansiyelini ortadan 
kaldırmaktadır.

Dolayısıyla, İçinde bulunduğumuz koşullarda toplumlar, güvenlik para-
digmasının en tehlikeli ve aşırı gelişmeleriyle karşı karşıya bulunmaktadır.

4. Güvenlik Paradigmasının Yapısal ve İşlevsel Özellikleri

Bu koşullar, Foucolt’un iktidarın hukuk, disiplin ve güvenlik paradigma-
larının farklı dönemlere ait, yani birbirini yerini alan, bir öncekini ortadan 
kaldıran iktidarlar olmadığı” yönündeki saptamasını doğrular niteliktedir. 
Bu saptama, devlet politikasının temel ilkesi olarak güvenliğin ve oluştur-
duğu bağlamlar ile paradigmasının iktidar pratiği olarak içerik ve işleyiş 
özelliğinin yeniden ele alınması, bugünkü koşullarda oluşturduğu yıkıcı 
sonuçlarını önlemek için politik paradigmaların nasıl değiştirilmesi gerektiği 
konusunda önemli bir açılım temeli sunmaktadır. Foucoult’un, bu üç iktidar 
paradigmasının birbirleriyle ilişkili, iç içe geçen yapılar olarak algılanması 
gerektiği, süreç içinde, değişen şeyin “üç tür iktidar arasındaki bağıntı”[14] 
olduğu ve bazı dönemlerde iktidar türlerinden birinin hakim hale geldiği 
yönündeki belirlemesi, iktidar olgusunu açıklamak açısından önemli bir 
başlangıç noktası oluşturmaktadır.

Foucault, modern iktidarın işleyişinde “bireyselleştiridiği oranda bütün-
leştiren bir teknikler bütünü” görmektedir ve bunları “anatomosiyaset”[15] 
olarak tanımlamaktadır.

[13] Kartal,A.g.y.,s.212. G.Agamben, istisna, kural olmaya başladığında açılan uzamı 
kamp argümanı ile açıklar Kamp normal hukuk düzeninin dışında yerleştirilmiş bir 
alan- bir istisna mekanıdır.İktidarın işleyişindeki,bireyin topulmsal yaşamını ortadan 
kaldıran, biyolojik yaşama indirgeyeni,biyosiysal beden üreten egemen anlayışın icra 
alanıdır.

[14] Zeynep Gambetti, “Foucault’da Disiplin Toplumu-Güvenlik Toplumu 
Ayrımı”.s.7, 27.12.2019 https://www.academia.edu/429895/
Foucault_da_Disiplin_Toplumu-Güvenlik_Toplumu_Ayrımı

[15] Kartal,A.g.y. s.216.ve
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Bu “teknikler” disiplin toplumunun ilk belirleyicisi olarak hapishane, 
eğitim, ordu, fabrika gibi kurumlarıyla bireyi bir dönüştürme projesinin 
içerisine almak, ikincisi ise gözlem ve bilgi teknolojileri ile her tek bireye dair 
her şeyi en ince ayrıntısına kadar arşivleyerek bireye ait olabilirlikler alanını 
ortadan kaldırmak (modern gözetim toplumu) toplamı olarak işlemektedir.

Tarihsel süreç içinde modern dönemle birlikte iktidar başka bir eğilim 
göstermektedir. İktidar bireyi disipline etme işlevini bırakmamakla birlikte, 
bakışını ve ilgisini tür olarak insanın yaşamına odaklamaya başlamaktadır. 
Böylece anotomosiyaset biyosiyasete eklenmektedir. Başlangıçta tehlikeleri 
zararsız hale getirmeleri, yararsız ve hareketli halk kesimlerini sabitleştirme-
leri beklenen disiplin mekanizmaları, bunun ötesinde bireylerin yararlarını 
arttırarak, olumlu bir rol üstlenmeye de başlamaktadır[16].

İktidarın bütünselleştirici yönü, tek tek bireylerin bilgisi, gözetimi ve 
ehlileştirilmesi yanında, nüfus denetimi, doğum ölüm oranları, yaşam stan-
dartları gibi konuları da ele almaktadır. Bu nedenle Foucolt’un biyoiktidarı, 
yaşamı belirli bir normalizasyon ve disiplin projesi dahilinde bir biçime 
sokmayı hedefleyen bir teknikler bütünüdür. Agambe’nin iddiasının aksine 
bu iktidar, hukukun kendisini askıya almasıyla oluşturduğu ‘hukukdışılık 
alanında’ değil, aksine toplumsal kurumların insanı normalleştirme adına 
kesiştiği tüm alanda iş görmektedir. Hakim tekniği norm/(hukuk) değil, 
güvenlik olan bir iktidar, Deleuze’ün betimlediği ‘denetim toplumuna’ daha 
yakın bir izlekten kurulmaktadır.

Güvenlik, disiplinin aksine, suni mekanlar inşa etmeyi ve nüfusu ikti-
darın gereksinimlerine göre yerleştirmeyi amaçlamamaktadır. Varolanı veri 
olarak almak zorundadır. Zira, güvenlik riski kabullenmekte, hatta riskten 
beslenmektedir[17]. Güvenlik paradigmasında amaç riski sıfıra indirmek 

[16] Engin Sustam, “Foucault’da İktidarın Jeneolojisi: Biyopolitiğin Doğuşu ve 
Yönetimsellik” https://www.sosyalbilimler.org/foucaultda-iktidarin-jeneolojisi-
biyopolitigin-dogusu-ve-yonetimsellik 18.12.2019

[17] Gıorgıo Agamben,“Güvenlik ve Terör” Conatus Çeviri Dergisi, Otonom Yay. Yıl 1 
Sayı 2, 2004, İstanbul,S.115 Agamen’e göre; disiplinci iktidar toprakları yalıtır ve 
kapatırken, güvenlik, önlemleri bir açılmaya ve örneğin ekonomide ihracat ve ithalatı 
sıkı denetim altında tutmak yerine, tam tersi, fizyokratların savunduğu gibi olayları 
kendi akışına bırakır ve küreselleşmeye götürür. Hukuk emretmek ve önlemek isterken 
güvenlik devam etmekte olan süreçleri yönlendirmek için müdahele etmek ister.Tek 
kelimeyle disiplin düzen üretmek ister, güvenlikse düzensizliği yönlendirmek ister. 
Ancak ikisi de öznelerin kendi başlarına buyruk olmalarını engellemek, onları belli 
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değildir, çünkü bu imkansızdır. Bu bağlamda, geleceğin bilinmezliğini 
hesaba katan bir strateji belirlendiği, olabildiğince sayısız devingen öğenin 
göz önüne alındığı, bunların yol açabileceği sayısız olayın öngörülmeye çalı-
şıldığı bir süreç oluşturulmaktadır. Bu bağlamda güvenlik paradigmasında 
temel alınan soru, zararlı olduğu varsayılan herhangi bir pratiğin/ riskin 
toplumsal ve ekonomik olarak kabul edilir sınırlar dahiline nasıl alınabile-
ceği, toplumun işleyişi için optimal bir ortalamaya nasıl çekilebileceğidir. 
Üç iktidar türü (hukuk/egemenlik, disiplin ve güvenlik) arasındaki fark bu 
bağlamda keskinleşmektedir. Güvenlik paradigması; bireyleri egemenlik 
paradigmasında olduğu gibi iradevi eylemlerde bulunabilen hukuki özneler 
olarak değil; disiplin paradigmasında olduğu gibi belirli davranış normlarına 
uyan bedenler olarak değil; ‘nüfus olarak’, yani içinde yaşadıkları maddiyata 
biyolojik anlamda mahkum bir çokluk olarak etkileyen bir müdahale alanı 
yaratmaktadır. Güvenlik bireyleri bu anlamda ‘doğallaştırmakta’, yani biyo-
lojik varlıklarını, türsel varlıklarını iktidarın nesnesi haline getirmektedir[18].

Bu dönüştürmede amaç, nüfusun tamamanının güvenliğini sağlamak 
olarak açıklanmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için bedenler üzerinde disip-
liner mekanizmalar uygulamak yanında, risk hesapları yapılmaktadır. Amaç, 
riskin tüm nüfusu tehlikeye sokmasını engelleyecek şekilde yönetilmesidir 
(bir tür toplum mühendisliğidir).Burada kullanılan teknik, güce karşı gücü 
devreye sokmaktır, kısıtlayıp denetlemek değildir.

Bir gücü diğer bir güçle dengeleme teknisyenliği, nüfusun belirli bir 
kısmını gözden çıkarmayı, “harcanabilir” olmasını gerekli kılmaktadır.Bu 
“teknisyenlik” düzenlenebilir bedenler yerine harcanabilir, yokedilebilir 
bedenler istemektedir. Güvenliğin bir iktidar paradigması olarak ayırt edici 

kalıplara sokmak, belli şekilde davranmalarını ve düşünmelerini sağlamayı amaçlar.
ikisi de sınır çizer, iktidarın nesnesi üzerinde denetim kurmayı hedefler. İkisi de riski 
sıfıra indirmek ister, riski doğmadan yasaklar aracılığıyla önlemeyi hedefler.

[18] Dip not:Hannah Arendt.,”Diktatörlük Dönemlerinde Kişisel Sorumluluk”, Kamu 
Vicadnına Çağrı-Sivil İtaatsizlik, H.Arendt, R.Dworkin,J.Habermas vd. ,Çev.
Yakup Coşar, Ayrıntı, İstanbul 1.Basım 1997, S.176-177 Arendt Böylesi koşullarda 
insanın kendi değerler sistemine tümüyle ters düşen gelişmeleri farketmek konusunda 
basiretinin bağlanmasını anlatır ve bu koşullarda toplumun bütün kesimlerinin 
,”hukuki ve ahlaki sorumluluk” sorununa değinir ve totaliter egemenlik yöntemleri 
incelenirse, ehvenişer mantığının, (hukuki sorumluluk taşıyan) hükmeden elit tabakaya 
mensup olmayan kişilerce( sivil yurttaşlarca) öne sürülmekle kalmayıp, terör ve zulum 
makinesinin asli öğelerinden biri olduğu tespit edilebilir. Demektedir.
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özelliği burada kendini göstermektedir. Burada amaç, hayatı düzenleyip 
korumak değil, durumun gereklerine göre yok olmasına göz yummaktır. 
Egemenlik paradigmasından farklı olarak, kimin öleceği, kimin yaşayacağı 
arasındaki seçim, belli bir yasaya göre değil, kaynağı ve doğası her an deği-
şebilen risklere göre belirlenmektedir.

Güvenlik söylemi ‘hak-hukukun muğlaklaştırılması’ ve ‘öznelliğin arzulara 
indirgenmesinde’ kusursuz bir işlev görmektedir. Egemenlik paradigmasında, 
modern devletin hakim iş görme yöntemini, belirli bir evrensellik anlayı-
şına dayalı hukuksallık ve meşruluk oluşturmaktadır. Hukukun, ortak iyiyi 
amaçlayan bir normatif standard oluşturma özelliğiyle özneleri eşit kıldığı, 
meşruluğun ise genel seçim hakkı üzerinden egemen bir halk tasavvurunu 
içerdiği kabul edilmektedir. Böylece, bireysel düzeyde irade sahibi özneler, 
toplumsal sözleşme yoluyla devlet karşısında “halk” olarak var olmakta, 
hukuka aykırılık durumlarında iradesini iktidara dayatabilmektedir.

Oysa, güvenlik paradigmasında halk “nüfusa” dönüşmekte, üzerinde 
otoriteryen, belli amaçları olan tekniklerin uygulanabileceği bir “satıh/alan” 
halini almaktadır. Bu durumda güvenlik paradigmasının oluşturduğu iktidara 
/ yönetimselliğe karşı çıkmak için halkın iradesi yeterli olmayacaktır, zira, 
toplumsal güçlerin birbirlerine karşı kullanılmasını kanunları değiştirmekle 
durdurmak olanaklı odeğildir. Güvenlik paradigması yapısal ve işlevsel özelliği 
gereği, anayasal hak ve özgürlükleri zımni olarak yeniden tanımlar ve hak 
sahibi birey kavramının içini boşaltmanın biçimsel ve içeriksel yöntemini 
oluşturur.

Dolayısıyla güvenlik paradigmasında özgürlük “güvenlik aygıtlarının 
kullanımının bir bağıntısından” ibaret olmaktadır.[19]

[19] Gambetti, A.g.y. s. 12. Foucault dispositif (müdahale aygıtları) kavramını böylesi 
bir mekanizmayı anlatmak için kullanır. Dispositif, bir gerçeği teşkil eden öğeleri 
başka öğelerle ilişkilendirme becerisidir, öyle ki zararlı olan öğeler dengelensin, 
sınırlasın, telafi görsün ve nihayet önlenmeye gerek kalmadan etkisiz kılınsınlar. 
Foucault işte tam burada, disipliner iktidardan farklı olarak “normasyon” değil, 
“normalizasyon”dan bahsetmemiz gerektiğini savunur, Disipliner iktidar bir ideal 
davranış modeli tahayyülü üzerinden norm belirlemekle başlar ve bireyleri buna 
uyumlu hale getirmeye çalışır. Güvenlik ise normalliği hesap etmekle başlar, yani 
normalliğin eğrisini çıkarır, “norm”u ise bundan sonra belirler. Bu durumda norm, 
farklı normalliklerin arasındaki etkileşimdir.
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5. Türkiye’ de Güvenlik Anlayışı ve Hakim Paradigma

Türkiye’de güvenlik kavramlaştırması, devletçi söylem içinde, güçlü, 
tartışılmaz bir devlet egemenliği miti üzerine temellendirilmiş ve şekillen-
miş bulunmaktadır. Türk modernitesine anlam ve yön veren güçlü devlet 
geleneği, devlet egemenliğini her türlü toplumsal oluşumdan üstün, tartışıl-
maz, sürekli olarak korunması ve güçlendirilmesi gereken, demokratikleşme 
ve değişim taleplerine karşı normatif öncüllüğe sahip bir gerçeklik olarak 
yaşama geçirmiş durumdadır. Devlet egemenliği bir olgu olarak, söylemsel 
ve siyasal işlevleri bağlamında güvenlik kavramlaştırması içinde ‘devlet 
bekası’ şeklinde somutlaşmaktadır ve devlet kimliğinin kavramsal ve tarihsel 
kurulma sürecine içseldir. Devlet bekası, devleti tanımlayan ölçütlerden 
birisini oluşturmakta ve “devletin jeopolitik bir özne olarak hareket tarzına 
anlam vermektedir”.[20] Devlet bekasının, modern devleti tanımlayan ölçüt 
olarak uluslararası ilişkiler düzeninde simgelediği hukuksal nitelik, devletin 
alansal bütünlüğünün bölünmezliğidir. Devletlerin bu düzen içinde belirli 
sınırlar içinde egemen jeopolitik özne konumlarının de jure tanınmasının 
hukuksal ifadesi olarak devlet bekası, devletin uluslararası ilşkiler ekseninde 
öncül gördüğü ulusal çıkarlarını niteler ve devletin kendi sınırları içinde 
alansallığının ve toplumunun dış tehlikeletre karşı güvenliğini sağlama 
işlevini tanımlar ve bu işleve hukuksal bir temel kazandırır. Bu bağlamda 
devlet bekası hukuksal bir öge olarak sorunlu görülmemektedir.

Ancak, devletin bekası olgusu siyasal bir nitelik de taşımaktadır. Asıl 
yapısal işlevi, dolayısıyla önemi ve etkisi kendini bu alanda göstermektedir. 
Zira bir olgu olarak devlet bekası, devletin kendi iktidarını toplumsal kat-
manlara ve sınıflara karşı kurma ve yeniden üretme sürecinde kullandığı en 
etkili ideolojiyi ouşturmaktadır.[21] Asıl sorun yaratan işlev ve niteliği budur. 
Devlet bekası siyasi bir ideoloji olarak, siyaset yapma eyleminin ve siyasal 
tasarımın sınırlarını çizmektedir. Böylece, her türlü toplumsal değişim, 
sürekli yapılan bir “iç düşman- dış düşman” referansıyla ya denetlenmesi 
gereken bir süreç ,ya da devlete ve topluma karşı geliştirilen bir oluşum 
olarak değerlendirilmektedir.

[20] E.Fuat Keyman “Devlet Bekası ve Hukukun Üstünlüğü Karşıtlığı: Türkiye de Devlet 
Sorunu ve Demokratikleşme Olasılığıs”Doğu Batı, Yıl 4 Sayı 13 , Ocak 2000-1 
Felsefe Kültür Sanat Yayınları, 2000,s..140-141

[21] Keyman, A.g.y. s.143.
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Demokratikleşme talepleri istikrar ve normalleşme adına sürekli bir şekilde 
–zamansal ve mekânsal belirsizliği olan- ileri bir tarihe ertelenmekte, devlet 
egemenliği mitine daha fazla bağlanılmakta, devlet ve iktidar yapısı güvenlik 
mekanizma ve araçlarıyla daha da güçlendirilmektedir. Devlet bekası siyasi 
bir ideoloji olarak aynı zamanda, devlet çıkarlarıyla toplumsal iyi arasında 
eşanlamlılık ilişkisinin kurulmasına, devlet egemenliği ile toplumsal düzen 
eşitliğinin tüm toplumsal yaşamla birleştirilmesine, düzen, bütünlük birlik 
beraberlik söylemi ile homojen/organik toplum tasarımının meşruiyet 
kazanmasına yol açmaktadır.[22]

Bu durum aynı zamanda olağanüstü hal koşullarının normalleştirilme-
sine toplumsal ilşkilerin olağan niteliği olarak yaşama geçirilmesine ola-
nak yaratmaktadır. Dolayısıyla devlet bekası olgusunu içkin olarak devlet 
egemenliğinin, heran ve zaman için toplumsal ilişkilerin üst belirleyicisi, 
“meşruluk referansı” konumunda olmasını, toplumsal talepleri bağlamla-
rından kopararak, tehdit niteliğinde devletin bekası olgusuyla karşı karşıya 
bırakılmasını ve toplumsal muhalafetin a priori olarak, düşman öteki olarak 
gösterilmesini sağlamaktadır.[23]

İçinde bulunduğumuz koşullarda bu anlayışının oluşturduğu güvenlik 
paradigması, yukarıda açıklanmış olan işlevsel özellikleriye bireysel ve top-
lumsal yaşamı belirlemekte, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini 
güvenlik sarmalı içine almakta, “devlet aklı”[24] kıskacına sokmuş bulun-
maktadır. Birey, toplum, devlet ilişkileri, güvenlik paradigması temelinde 
örgütlenmekte devlet iktidarı sürekli genişlemekte, hak ve özgürlükler sürekli 
daralmakta, ortadan kalkmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis temi denilen (ve bir tür kalıcı olağa-
nüstü hal niteliği taşıyan) “yeni rejim”; hukuksal bir statü, sosyal talep 
etme olanakları ve siyasal bir eylemlilik alanı olarak yurttaşlığın içeriğini 
boşaltmakta, yurttaşları “haklara sahip olma hakkı”ndan mahrum bırakarak, 
hem toplumun üyeleri arasındaki ilişkinin hem de yurttaş devlet ilişkisinin 

[22] Mithat Sancar, “Devlet Aklı”Kıskacında Hukuk Devleti , İletişim, 2000, İstanbul, 
s.19.

[23] Sancar, A.g.y
[24] Sancar, A.g.y, s.23,24,49. “Devlet aklı, tek tek insanların çıkarları ve hakları dikkate 

alınmaksızın devletin çıkarlarına mutlak öncelik ve egemenlik tanınmasıdır”.



Güvenlik Sarmalında İnsan ve Hakları  
-Güçlükler ve Olasılıklar Arasında Hak Mücadelesi-

434 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

hak temelli demokratik bir ilişki olma olanağını ortadan kaldırmaktadır[25]. 
Siyasal iktidarı sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terkedilmesi, hem hukuk 
hem de kurumların güvenlik paradigmasının birer “aracı”haline getirilmesine 
ve siyasal alanın tümüyle kapatılmasına yol açmış bulunmaktadır. Siyasal ve 
sivil alanın bir kontrol/tedbir alanı ha line getirilmesi, halkın siyasal katılım 
ve talepetme olanaklarını ortadan kaldırmış, yurttaş eylemliliğinin imkânsız 
kılmış, yurttaş yurttaş ve devlet yurttaş ilişkisini “neredeyse tümüyle bir 
belirsizlik alanı haline getirmiş” durumdadır. Bu bağlamda Türkiye’de 
yaşanan durum, “sistematik hak ihlali yapan bir devlet pratiğinden, hak 
temelli bir rejim fikrinin bütünüyle terk edildiği bir koşullar bütününe 
doğru” dönüşümün gerçekleştiği bir süreç niteliğindedir.

6. Güçlükler ve Olasılıklar Arasında Hak Mücadelesi

Devlet bekası olgusunun (güçlü devlet mitinin) devletin siyasal ideolojik 
aygıtına dönüşümüne ve iktidar biçimi olarak hakimiyetine karşı, hukuksal 
güvenliği yeniden kurmak, ’yasaüstü’ boyutu olan insan haklarından türeti-
lecek hukuku, siyasal ve normatif öncül kabul eden bir ‘hukukun üstünlüğü” 
anlayışını/ilkesini oluşturmak ve bu ilke temelinde hukuk devletini yeniden 
kurmak ve savunmak gerekmektedir.

Bu çerçevede güvenlik kavramını sorunlaştırarak, bu temelde devlet- 
iktidar- meşruiyet -hukuk ilişkisini çok boyutlu ve karmaşık yapısı 
içinde eleştirel bir yapısöküme tabi tutmak güvenlik kavramını insan 
hakları ile nedensellik ilşkisi içerisinde, bağıl koşullar olarak insan 
haklarının (oluşturulmasını istediği koşulların) gerçekleştiği durum 
olarak tanımlamak, hukuksal güvenliği yeniden ve gerçekçi öncüllerle 
kurmak için zorunlu bir temel ve başlangıç oluşturmaktadır.

Böyle bir kavramlaştırma ve eleştirel yapısöküm; hiyerarşik olmayan, 
kapsamlı biçimde toplumsal, ekonomik, siyasal değer paylaşımına ve 
ortak yarar temeline dayalı karşılıklı bağımlılık, etkileşim ve işlevsellik 
temelinde işleyecek, aynı zamanda bir güvenlik projesi de olan, insan 
haklarına dayalı bir hukuk / bir toplumsal düzen oluşturmanın olana-
ğını yaratacak ve kapsamını ortaya koyacaktır.

[25] 16. İnsan Hakları Hareketi Konferansı Sonuç Bildirisi ve Nihai Rapaor, s.4. 
19.10.2019. https://www.ihd.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/16.-TİHHK-
Nihai-Rapor-ve-Sonuç-Bildirgesi.pdf
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Aynı zamanda, insan haklarına ve haklarını kullanan yurttaş eylem-
liliğine dayalı, ‘birey öznenin, bireysel özerklik arayışını toplumsal 
bir özerklik çabasından ayrı düşünmeyen’’[26], kamusal alanı yeniden 
oluşturma ve kazanma amacı taşıyan, insan hak ve özgürlüklerin korun-
ması ve iktidarın sınırlandırılması istemlerini toplumsal alanda söylem 
ve eylem izleğinde gündemde tutan bir yurttaş siyaseti için de temel 
oluşturacaktır.

7. Hukukun Kurucu Özelliği, Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

Hukuk idesi; ‘eşitlik’, ‘amaca uygunluk’ ve ‘hukuk güvenliği’ öğelerini 
barındırmaktadır. Bu öğeler; “insanının birey ve kişi olarak özgürlük, güvenlik 
ve eşitlik gereksinimlerinden”[27] doğmaktadır. En genel anlamda bu gereksi-
nimlerin gerçekleştirilmesini nihai amacı olarak belirleyen ve temel değerler 
olarak yüklenen devlet de; “hukuk devleti” şeklinde tanımlanmaktadır.

Gauchet, “İnsan haklarının siyasetin kaynağı ve temeli olarak yeniden 
konumlanması şeklinde ortaya çıkacak hareketin gerçek anlamda yeni bir 
şey sunması bekleniyorsa, bunun mümkün olmasının koşulu bu hareketin 
biricik öznenin onaylanmasıyla onun kollektif topluluk içindeki yerinin 
birbirinden ayrı düşünmeyi metodik olarak reddetmesidir. Çünkü, bireysel 
bir özerklik koarayışı toplumsal bir özerklik çabasından ayrılamaz”Yönünde 
haklı bir uyarıda bulunmaktadır.

Böyle bir devlette; özgürlük, güvenlik ve eşitlik unsurlarının, devletin üç 
boyutunu oluşturduğu kabul edilmektedir Hukukun oluşturulması, kurum 
ve kuruluşların örgütlenmesi ve işletilmesi bu amaç temelinde gerçekleş-
mektedir. İnsanın özgürlük, güvenlik ve eşitlik gereksinimleri siyasette ise; 
“özel alan, kamusal alan ve resmi alan olarak birimleşmektedir. Düzen diye 
nitelenen siyasal eylem ve işlemler bütünü de; bu birimlerin kendi araların-
daki etkileşimleri ve birbirini belirleyici nitelikleri sonucunda ortaya çıkan 
siyasal yapılardan oluşmaktadır.

Dolayısıyla, bu genel çerçevede oluşan ve ‘hukuksal bir insan kurumu olan’ 
modern anayasal devlette; devlet organlarını ve erklerini belirleyen, onların 

[26] Marcel Gauchet, Yurttaşını Arayan Demokrasi Çev. Zeynep Savaşçın, iletişim, 
İstanbul,2013, İstanbul, .s.122

[27] Hayrettin Ökçesiz “Hukuk Kültürünün Yapısını Nomos Physıs Toplum Kültür Doğa 
çerçevesinde Yedi Üçüzlü Bir Kurguyla Açıklamasında Egemenliğin İrdelenmesi” s.2 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/939150 4.01.2020
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birbirinden farklılaşmasını sağlayan ‘hukuk’ olmaktadır. İktidar hukukla, 
hukuka başvurarak örgütlenmektedir.[28]. Bu koşul, demokrasi açısından bir 
gerekliliği vurgulamaktadır. Zira bu gereklilik; iktidarın hem yürürlükteki 
pozitif hukuka uygun olma ölçüsünde kanuniliğini sağlamaktadır. Hem de; 
toplumda belli bir zamanda yaygın olarak kabul gören ‘evrensel normlara’ 
uygun yönetim biçimi olma ölçüsünde “meşruluğunu” temin etmektedir. 
Böylece biri hukuksal (kanunsallık), diğeri sosyolojik (meşruiyet) olan iki 
koşulun bir arada gerçekleşmesine olanak yaratmaktadır. Ancak hukukun 
baskın karekteri siyasal, ekonomi-politik özelliğinde ortaya çıkmaktadır. 
Pollock bu bağlamı; “hukuk, bir bakıma toplumun egemen ideolojisini 
hem yansıtır; hem de de bekçiliğini yapar. Birey, grup ve sınıflararası eko-
nomik, sosyal ve siyasal çıkar çatışmalarının bir sonucu, daha doğrusu geçici 
dengesidir.”[29] Şeklinde açıklamaktadır. Marks’da benzer şekilde; “hukuksal 
ilişki, kendisinde ekonomik ilişkilerin yansıdığı bir iradeler ilişkisinden başka 
bir şey değildir.”[30] Demektedir.

Bu durumda şu sorular gündeme gelmektedir. Hukuk; birey, grup ve 
sınıflararası ekonomik, sosyal ve siyasal çıkar çatışmalarının bir sonucu, 
geçici bir dengesi ise ve bu denge; bir kısım bireyler, gruplar veya sınıfların 
lehine veya aleyhine sürekli bozuluyorsa ne olacaktır? Ya da; bir iradeler 
ilişkisi olan hukuksal ilişkide, (egemenliği kullanan) irade, daima belirleyici 
oluyorsa, sonuçları ne olacaktır?

Bu koşullarda “hukuk devletinden” söz etmek imkansız hale gelecektir. 
Zira (teorik ve pratikteki genel bir kabul olarak) bir hukuk devletinde; devlet 
gücü, anayasa ile yasal hale getirilmiştir. Bu gücün hukuki sınırlarını temel 
insan hak ve özgürlükleri çizmektedir. Kuvvetler ayrımı (yasama, yürütme, 
yargı erklerinin birbirinden bağımsız ve eşit konumlarda, kanunlar çerçe-
vesinde işlev görmesi) ilkesi uygulanmaktadır. Yurttaşlara eşit muamele 
yapılmaktadır. Tüm idari makamlar yasalara bağlıdır.

[28] Server Tanilli. Devlet ve Demokrasi, İstanbul, Say Yayınları, 1985, s.18. Tanilli’ye 
göre:“Hukuk; bir yandan iktidarı örgütler, kurumlaştırır, yönetilenler gözünde meşru 
da göstermeye yarar”.

[29] Artun Ünsal, “Hukuk ve Toplumsal Yaşam (Hukuksal İlişkilerin Kaynakları) Üzerine 
Bir Deneme” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Ankara Üniversitesi Yayınları, Cilt 
XXIX, 1974, Ankara S.143-167. Friedrich .Pollock, hukukun bu özelliğini ;”vücut 
için kemikler neyse, siyasal kurumlar için de hukukun önemi odur”. Şeklinde tanımlar.

[30] Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi, (Ed.) Taner Yelkenci, Notebene Yayınları 
Genişletilmiş 2.Bası, İstanbul,2017 ,s.40-46.
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Tüm bireylere devlete karşı yargı himayesi sağlanmaktadırır. Devlet 
gücünün anayasaya ve yasalara karşı kullanılması halinde, bundan zarar 
görenlere tazminat hakkı verilmektedir. Devletin alacağı her türlü önlem, 
“ölçülülük” ilkesine uygun olmak zorundadır.” Hukuk devleti bu bağlamda 
“… en genel anlamıyla yönetilenlere hukuk güvenliği” sağlanmış durumdadır. 
Bu devlet yapısında hakim olan anlayış; “polis devleti denen, yönetilenlere 
böyle bir güven vermeyen, zorbalığa başvuran bir rejim anlayışının zıddını 
ifade eden”[31] bir anlayıştır.

Hukuk devleti koşullarının (hukuk güvenliğinin) ihlal edildiği koşullarda 
da ancak kanun devletinin varlığından söz edilebilir. Kanun devletinde; “her 
şekil ve koşulda, ne pahasına olursa olsun kanuna uygunluktan ibaret” olan 
bir hukuk anlayışının ve uygulamasının hakimiyeti vardır. Tüm kurum, 
kuruluş ve kurallar bu anlayışa göre oluşturulur, örgütlenir ve işletilir. Usulüne 
göre kabul e dilmiş ve yayınlanmış her kanun, pozitif hukukun kapsamına 
girer girmez geçerli olmaktadır. Kanun düzenlemelerinin “adaletin gereği 
olup olmadığı” bu geçerliliği etkilememekte, başka deyişle kanun düzenle-
mesi ile ahlak arasında zorunlu bir bağ olması (adalet) aranmamaktadır. Bu 
kanunlar bir ödev yüklüyorlarsa, söz konusu ödevlerin yerine getirilmesi bir 
zorunluluk oluşturmakta, ödevlerin haklılığı ya da haksızlığı konusunda bir 
değerlendirme yapma olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla hukukun; düzen 
ve sosyal ihtiyaçları karşılama gibi toplumsal işlevlerinin yanı sıra, adalet 
değerini gerçekleştirmek gibi kültürel temel bir işlevi olduğu, görmezden 
gelinmekte, hatta unutulmaktadır.

8. Bir Olasılıklar ve Olanaklar Alanı Olarak İnsan Hakları

Hukuk, en geniş anlamda toplumsal ve siyasal ilşklilerin düzenlenmesini, 
kurulmasını ve yürütülmesini, başka belirleyicilere göre değil, adalet fikrine 
göre düzenlemeyi istemenin ifadesidir. Hukuk bir kurallar sistemi olarak; 
bir gereklilik ya da olanak dile getiren, toplumsal roller ve bu rollerle ilgili 
davranışları belirleyen normlara/ilkelere dayanmaktadır. Hukuk normunun 
biçimsel ve içeriksel yapısı, normun türetilmesinde temel alınan öncüller 
ve türetilme biçimleri , hakim olan hukuk anlayışını ve hukukun korumayı 
sağlamayı amaçladığı değeri ifade edtmektedir. Bu bağlamda güvenlik para-
digmasını aşmayı sağlayacak pozitif hukukun, mevcut durumda olandan 
farklı çıkarım yöntemleriye “ insanın değerini-onurunu koruma istemleri 

[31] Tanilli, A.g.y, s.160.
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olan”[32], temel insan hakları ilkelerinden (bu ilkeler aynı zamanda etik 
ilkelerdir) türetiliyor olması gerekmektedir.

İnsan hakları, “insanın değerini tanıma ve koruma istemlerinden oluşan” 
ilkelerdir.[33] İnsanın değeri, insanın diğer canlılar arasındaki özel yerini ona 
sağlayan, özelliklerinin ve olanaklarının bütünüdür. Bu olanaklar veya özel-
likler, insana özgü etkinlikler ve ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar 
da insanın değerini yada onurunu oluşturmaktadır. İnsan hakları; “insana 
özgü etkinlik ve ürünlerin (yani; düşünme,düşündüğünü ifade etme, irade 
sahibi olma, maddi ürün ve her türlü sanat ürünü üretme, değiştirme, 
paylaşma, organize toplumsal yapıları oluşturma, yönetme vb.gibi) gerçek-
leşebilirliğinin koşullarına ilişkin talepleri dile getirmekte, kişinin bu tür 
etkinlikleri gerçekleştirirken engellenmemesini ve gerçekleştirme koşulla-
rının herhangi bir ayrım olmaksızın sağlanmasını dile getirmeketedir. Kişi 
açısından bakıldığında bu haklar, kişilerin birbirlerine nasıl davranmaları 
veya davranmamalarını gerektiğini gösteren etik muamele ilkelerdir. İnsan 
haklarına devlet açısından bakıldığında ise bunlar, belirli bir devlette devletin 
yurttaşlarına karşı temel ödevlerini dile getiren ilkeleri oluşturmaktadır.

İnsan hakları ilkelerinden türetilecek hukuk kuralları; insanın bir hak 
öznesi olarak korunmasını temel alacak, güvenlik paradigmasının aşılmasını 
sağlayacak içeriğe sahip bir hukukun üstünlüğü ilkesinin kurumsallaşmasına 

[32] İoanna Kuçuradi, “İnsan Haklarından Devlet Kavramına”, İnsan Hakları, Kavramlar 
ve Yorumlar, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s.42

[33] Bu çalışma kapsamında; insan hakaları kavramının tarihsel oluşumu ve ortaya 
çıkma süreci, kavrama doğal hukuk, pozitif hukuk ve felsefi antropoloji temelinde 
getirilen tanımlamalar, interdisipliner yaklaşımlar ve yol açtıkları kavram karmaşası 
analtılmayacak, insan haklarının korunması ve evrenselliği ve çeşitleri üzerinde 
durulmayacaktır. Çalışma kapsamı bağlamında şu verili bir tanım ele alınmaktadır. 
İnsanlar insan oldukları, yani bazı özellikleri olan insan türünün üyeleri oldukları 
için; özel muamele görmeleri gerektiği düşüncesi temelinde , hak olarak bu ilkeler, 
“insanın değerini tanıma ve koruma istemleridir. İnsanın değeri, insanın diğer 
canlılar arasındaki özel yerini ona sağlayan, özelliklerinin, olanaklarının bütünüdür. 
Bu olanaklar veya özellikler, insana özgü etkinlikler ve ürünler olarak ortaya çıkar. 
Bunlar da insanın değerini yada onurunu oluşturur insan hakalrı bu değeri koruma 
istemleridir..Bu haklar, insanın, değerine zarar veren insansal yada tarihsel koşullar 
karşısında, bu değere zarar veren bir muamele görmemesi talebinden türetilirler 
(Ayrıntılı bilgi için bkz: İoanna Kuçuradi, Felsefe ve İnsan Hakları İnsan Haklarının 
Felsefi Temelleri, TFK Yayınları,Ayrıca Kuçuradi,İ, Etik ilkeler ve Hukukun Temel 
İlkeleri Olarak İnsan Hakları, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 4, Ankara 2000,S. 
5-10)
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ve yeni bir hukuk devleti teorisinin oluşturulmasına olanak yaratacaktır. 
Böyle bir teori güvenliğin, insan hakları ile doğrudan bağlantılı bir koşul-
lar bütünü olduğunu ortaya koyacaktır. Bu teori, güvenliğin bir hukuk 
durumu, bir düzen olduğunu saptamış olacaktır. Bu bağlamda güvenlik, 
barış durumuyla ilgisi bağlamında; kuruluşu, işleyişi ve ilkeleri dolayı-
sıyla tarafların oluşmasına ve karşı karşıya gelmesine, bireysel ve toplumsal 
yaşam düzleminde tehdit, risk, tehlike alanlarının ve kaynaklarının ortaya 
çıkmasına kendisinin neden olmadığı koşullar bütünün/düzenin adı olarak 
tanımlanacaktır. Böyle bir düzenin kurulması ve sürdürülmesi ancak, insan 
haklarının bir ülkedeki (ya da dünyadaki) her insan için; hiçbir coğrafya, 
etnik köken, ırk, dil, cins, eğitim ve ekonomik durum, felsefi ve dini inanç 
ayırımı olmadan gerçekleştirilmesi ve korunduğu koşullarda gerçekleşe-
bilecektir. Zira insan hakları, insan onurunu oluşturan yapısal olanaklara 
herkesin sahip olmasını gerekli kılmakta, aynı zamanda “devletlerin her 
birinin toplumsal ilişkileri düzenlemesinde ve kamu işlerinin yönetiminde 
dayanacağı ilkeleri de” oluşturmaktadır.

Böyle bir güvenlik tasarımı; farklı bir insan anlayışının yaygınlık kazanma-
sına, alternatif yeni özelliklerin bulunmasıyla, gidişi değiştirecek eleştirel ve 
kuramsal bir eylemsel çerçevesinin oluşumuna olanak yaratabilecektir. Çünkü 
insan hakları özünde iktidarın yanlış kullanımı işiyle ilgilidir. Dolayısıyla, 
iktidarın baskıcı ve sömürücü sosyal yapılarını -iddiaların aksine- günümüz 
koşullarında deşifre eden, gayrimeşruluklarını ortaya koyan bir ölçüt ve 
“iktidarın nerede bulunduğu ve nasıl kullanıldığı sorusuna yanıt aramayı 
sağlayan”, bu anlamda da çözüm oluşturacak yeni değerler sistemini temel-
lendiren bir referans oluşturmaktadır. Bu referans, hak temelli bir yurttaşlık 
siyasetinin kurucu ve dönüştürücü unsurlarından birini oluşturmakta ve 
hakların ortadan kaldırıldığı koşullarda, hakların fiilen kullanılması yoluyla 
kendini ortaya koyan yurttaşın yeni bir siyaset öznesi olarak, farklı bir yurt-
taşlık alanının inşasında harekete geçmesini sağlamaktadır.

İnsan hakları bağlamında tanımlanan bir güvenlik kavramı ve buna 
dayalı anlayış, aynı zamanda yeni realizmin eleştirisi için temel sağlayacak 
ve uluslararası ilişkileri devletlerarası ilişkilerin ötesinde duran bir düzlemde, 
daha uygun kavramsal ve metodolojik araçlarla yeniden tanımlanmasına 
olanak yaratacaktır. Günümüzde insan topluluğuna dair kaygılar, ulusla-
rarası ilişkilerin kuramlaştırmasını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda 
öncü olan eleştirel kuram, uluslararası ilişkilerin yapısını ve dinamiklerini 
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eleştirel yaklaşımla analiz etmekte, küresel modernitenin dünya üzerindeki 
hegemonyasının oluşturucu unsuru olan “ötekileştirme” sürecini ,”öteki-
liğin” farklılık olarak tanınması açısından, merkezi olan öteki karşısında, 
sorumluluk biçiminde bir etik duruş olarak yeniden kurulmasını sağlama 
potansiyeline sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım; güvenlik tanı-
mını çatışmacı anarşinin bir yan ürünü olarak gören, kimlik temelli çatışma 
karmaşıklığını algılamayan, devleti ayrıcalıklı kılan ve ekonomik, kültürel 
unsurları göz ardı eden söylem ve bakış açısının aşılmasını sağlayabilir.

Böylelikle, en büyük tehlikelerin ve ihtimallerin dünya ölçekli olduğu bu 
zamanda, insan değerleri arasında ve kişi-toplum-devlet ve toplum- toplum 
ilişkilerinde denge sorununu çözümlemiş, insan haklarına dayalı bir toplum 
ve dünya kültürünün oluşturulması ve kalıcı barışın sağlanması için bir 
olanak yaratılmış olacaktır.

Böyle bir olanağı zorlamak, insanlık olarak varlığımızla da ilintili etik, 
hukuki ve siyasi bir görev olmaktadır.
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Güvenlik Politikalarının Hak Alanında 
Yarattığı Sınırlamalar ve Ayrımcılık

Av. Nuray ÖZDOĞAN
Ankara Barosu

İnsan hakları ve hak savunuculuğu başlığında, devletlerin güvenlik poli-
tikaları nasıl bir sınıra işaret etmektedir? Bu sorunun Türkiye açısından 
güncel cevabını bulabilmek için 2013-2015 yılları arası ‘çözüm süreci’ 
olarak adlandırılan süreç sonrası yaşanan dönemde evrensel insan hakla-
rının korunmasında devletin, güvenlik öncelikli politikaları ile sınırı ne 
yönde ve biçimde belirlediğine bakmak gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasındaki ölçü normlarını yeniden tartışmak, bu normların 
belirlenmesinde evrensel standartların zaman ve mekan bağlamında uğra-
dığı deformasyona yeniden bakmayı ve hak mücadeleleri alanını da tüm 
etkileyenleri ile birlikte yeniden tanımlamayı gerektirir.

İnsan hakları normları ve bu normların uygulanması sürecinde, çatışma 
alanlarındaki yurttaşların haklarının sınırı nedir? İnsan hakları normları-
nın ve bu normları uygulamakla yükümlü yargının, en üstün otorite olan 
devletin bu alana müdahalesinin sınırını belirlemede ne kadar yol gösterici 
ne kadar önleyici bir fonksiyonu vardır?

Modern dünyada insan, ırk, dil, din, cins, etnik köken ayrımı gözetilmeden 
aynı haklara sahip kabul edilir. Haklarının korunması ve gözetilmesi için 
gerekli ve zorunlu düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin uygulanmasını, zor 
gücünü elinde bulunduran siyasal birliğin en üst temsilcisi devletten bek-
lenir. Devletin bu yetkilerinin sınırını belirleyen mekanizmalar ile devletin 
ilişkilenme şekli temel hak ve özgürlükler alanındaki sapmanın kapsamını 
da belirler.

Arendt (2012)[1]’in deyimi ile iktidarın kaynağı halk; hukukun kaynağı 
ise anayasa olmak zorundadır. Milli egemenliğinin yasanın kaynağı olarak 
görülmesi halinde etnik ayrımcılık, asimilasyon ve inkar imha politikaları 
gelir.Ulus devlet, kendisini yasaların ve hukukun kaynağı olarak görmeye 
başladığı anda sorun başlar; devletin varlığının kendisi meşruiyet kriteri 

[1] Arendt, Hannah. Devrim üzerine. Iletişim yay., 2012.
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olur ve o günkü iktidarı temsil edenin ağzından çıkan söz de kanun olur. 
Kendisini yasallığın yegâne kaynağı olarak gören devlet ve onu temsil eden 
hükümet, hukuku tanımama hakkını da kendinde görür.

Devletlerin güvenlik politikaları ile temel insan hakları arasında denge 
gözetme çabasının kendisi bir sorundur aslında. Hak alanındaki denge 
politikası, her zaman güçsüzün aleyhine işleyen bir süreç olmuştur. Halbuki 
hiçbir temel hak talebinin devlet(ler)in güvenliğini tehdit edeceği iddiası 
ile sınırlandırılması kabul edilemez. Siyasal birliğin de devamı için zorunlu 
olan hukuki düzenlemelere inancı sağlama görevi, tüm araç ve kurumları 
ile devletin olmakla birlikte, bu inancın sarsıldığı noktada başlayan devlet-
sistem-hükümet karşıtlığının gayrimeşruluğu iddiaları tartışmalı hale gelir.

İnsan hakları alanını düzenleyen birçok metin bulunmakla birlikte, 
Türkiye temel birçok metnin altına imza atmıştır. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun, 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilen 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB)’nin kabulüne dair Bakanlar Kurulu 
Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Bildirge, insanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur 
kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının zaruri 
olduğundan bahseder. Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması’nda ulusla-
rarası güvenliği ve barışı sağlama amacı öncelikli hedef olarak belirtilir ve 
insan haklarının tanınması dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli sayılır. 
Güvenlik ve özgürlük birbirine karşıt 2 kavram olarak değil, aslında birbiri 
ile diyalektik içindeki kavramlar olarak değerlendirilmelidir. Biri diğerinin 
sınırı veya başlangıç noktası olarak kabul edilemez.

Bir toplumda güvenliğe yönelik en büyük tehdit temel insan haklarının 
tanınmadığı veya eşit oranda tanınmadığına dair bilgi inançtır. Devletlerin, 
ulusal veya uluslararası güvenlik önlemlerinin meşruiyeti, bu önlemlerin 
insanların iyiliği için olduğuna ikna edilmeleri ile mümkün olabilir. Silahlı 
güç hiçbir zaman tek başına meşruiyet sağlayamaz. Bu nedenle en kanlı 
askeri hareketlerin bile açıklanan amacı “barışı temin, huzur ve güvenliği 
sağlamak” olur. Güvenlik de bir hak olarak tanımlanır. Peki güvenlik hakkı 
için evrensel hukuk ilkelerinden temel haklardan sapma kabul edilebilir mi? 
Sapmanın kuralları nelerdir? Hangi koşullarda sapma rejimi uygulanabilir?

Türkiye’nin 04.11.1950 tarihinde imzalayıp ve 10.03.1954 tarih ve 6366 
sayılı Kanun ile onayladığı ve 19.03.1954 yayınlayarak iç hukuk metni 
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haline getirdiği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) olağanüstü hallerde 
askıya alma başlıklı 15. maddede “derogation”, haklarda sapmayı düzenler. 
Sapma ancak kanun tarafından öngörülmüş olma, meşru hedef, durumun 
gerektirdiği sınırlar içinde kalması, ölçülülük ve orantılılık ilkesine uygun 
olma şartlarını içerirse mümkündür. Bu halde dahi yaşam hakkı, işkence 
yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı ve kanunilik ilkelerinden sapma 
söz konusu olamaz.

İHAS madde 18 de ise anılan hak ve özgürlüklere getirilecek kısıtlama-
ların öngörüldükleri amaç dışında kullanılamayacakları düzenlenmiştir.
Kısıtlamaların, muhalifleri susturma amaçlı kullanılmasının yaygınlaşması 
ve yoğunlaşması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini sözleşme 18. madde 
ihlallerini görme zorunluluğunda bırakmıştır. Türkiye de siyasi saikli yargı-
lamaların artması nedeni ile, mahkeme önündeki davalarda 18. maddeden 
ihlal kararları ile karşı karşıya kalmaya başladı. (Demirtaş ve Kavala kararı)18.
madde ihlali, ihlali gerçekleştiren ülke açısından sözleşme ile amaçlanan 
Avrupa kamu düzeninin de esastan ihlali iradesinin ortaya konulması olarak 
yorumlanabilir.

Türkiye’nin 15 Ağustos 2000 tarihinde çekinceli imza edip 04.06.2003 
tarih ve 4868 sayılı kanun ile uygun bulduğu 1976 yürürlük tarihli Birleşmiş 
Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi (MSHS) hakları doğuştan 
sahip olunan ve devredilemez haklar olarak tanımlar.

Hak ve özgürlüklerden sapmanın sınırını da 4. maddede düzenler “Ulu-
sun hayatını tehdit eden ve varlığı resmen ilan edilmiş olan olağanüstü bir 
durumun ortaya çıkması halinde, bu sözleşmeye Taraf Devletler, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak ve ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din ya da toplumsal kökene dayalı bir ayrımcılık içermemesi 
kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde olmak üzere, bu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerinden ayrılan tedbirler alabilirler “

2. fıkrada ise 1. fıkraya dayanılarak, sözleşmenin yaşam hakkı, işkence 
yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, akitten doğan sorumlulukta hapis 
cezası verilemeyeceği hükmü, kanunilik ilkesi, kanun önünde tanınma 
hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne aykırı davranılamayacağına 
ilişkin düzenlemeye yer vererek sapma rejiminin sınırına işaret etmiştir.
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Temel iki uluslararası sözleşme uygulanırlığını sağlama adına etki gücü 
tartışmalı da olsa kimi mekanizmaları (mahkeme, komiteler) da devreye 
sokmuştur.

11 Eylül 2011’de ABD’ye karşı düzenlenen saldırıları takiben hak ve 
özgürlükler alanında sapma rejiminde özgürlükler aleyhine olmak üzere 
oldukça tartışmalı bir süreç başladı. BM Güvenlik Konseyi 1373 sayılı 
kararla Terörle Mücadele Komitesi’ni kurdu ve artık tüm işgal ve müdahaleler 
“dünya barışını ve huzurunu sağlamak” için yapıldığı söylendi!

Güvenliği, özgürlüklerin kullanılmasının maddi temeli sayan görüş, barış 
ve güvenliğin ancak bir arada özgürlükçü mutlu bir toplum yaratılabileceği 
gerçeğini göz ardı etmektedir. Tarihsel olarak da yenilmiş olan bu görüş 
otokratik rejimlerin inşasında önemli felsefi altyapıyı oluşturur.

Agamben’de[2] saptanan risk, terörizm ile güvenlik devleti arasında sistemli 
bir ilişkinin kurulmasına doğru sapmadır. Şayet Devlet’in kendini meşrulaş-
tırmak için korkuya ihtiyacı varsa, eninde sonunda terör üretmesi, ya da en 
azından terörün vuku bulmasına engel olmaması gerekir. Güvenlik devletinin 
üç özelliği korku halinin ayakta tutulması, yurttaşların apolitikleştirilmesi, 
her tür hukuki kesinlikten vazgeçiştir.

Güvenlik politikalarının üst belirleyen olduğu süreçlerde, yargının insan 
haklarının korunması başlığındaki ayrımcı tutumuna, 2015 yılında baş-
layan ve iki yıldan fazla süren sokağa çıkma yasakları dönemi üzerinden, 
Türkiye’nin yakın tarih üzerinden bakıldığında en dikkat çekici olan, devletin 
güvenlik politikasını hukuken tanımlanan bir rejime tabi tutmadan, sadece 
uygulayıcı olan adli, idari, askeri makamların bilgisi ve bilincinde olan bir 
yöntemle sürdürmüş olmasıdır. Bu dönemde resmi olarak olağanüstü hal 
ilan edilmemiştir.

Türkiye anayasa sistematiğine baktığımızda devlet güvenliğine karşı suçlar 
ile anayasal suçlar ayrı düzenlenmiştir. Anayasa,anayasal düzene karşı işlenen 
suçları devlet güvenliğine karşı suç olarak tanımlamamakla Kurucu iktidar 
-kurulmuş iktidar arasında yarattığı mesafeye de işaret eder. Kurulmuş 
iktidar kurucu iktidarın koruması altındadır. Kurucu iktidar yetkilerini 
hiçbir zaman tam anlamıyla kurulmuş iktidara devretmemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın deyimiyle anayasa bir kez 

[2] https://medyascope.tv/2019/01/06/giorgio-agamben-hukuk-devletinden-guvenlik-
devletine/
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delmekle bir şey olmayacak olan anayasadır. Devlet kendisini anayasa ile 
değil çoğu zaman kime ve neye göre tanımlandığı bilinemeyen “kurucu 
değerler” ile bağlı görür.

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Türk Ceza Kanunun 4. bölümünde 
302.-308. maddeler arasında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, 
düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel millî yararlara 
karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker 
toplama, askerî tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, 
düşman devlete maddi ve mali yardım olarak düzenlemiştir.

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 5. Bölümde 
madde 309.-316. arasında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve 
fiilî saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cum-
huriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silâh sağlama, suç için 
anlaşma olarak düzenlemiştir.

Kurulmuş iktidar ve kurucu iktidar arasındaki ilişkinin biçimi sınırlama 
rejiminin uygulanışına dair de bilgi içerir. Türkiye’de sapma rejiminde 
1982 Anayasası’nın 13. ve 15. maddeleri yol göstericidir. Anayasanın 13. 
maddesi şöyledir: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 
ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamaz.”

15. maddesi ise; “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, 
milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, 
durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin temel hak ve hürri-
yetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için 
anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. “

“Birinci fıkrada belirlenen durumlarda, savaş hukukuna uygun fiiller 
sonucu meydana gelen ölümler (…) dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi 
ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç 
ve cezalar geçmişe yürütülemez, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya 
kadar kimse suçlu sayılamaz” şeklindedir.

Türkiye’de sapma rejiminin en sert uygulandığı yakın tarih, barışa giden 
bir yol olması umudunu içeren çözüm sürecinin bittiği/bitirildiği 2015 yılı 
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ve sonrası oldu. Özyönetim ilanlarına sokağa çıkma yasakları ve askeri yön-
temlerle cevap verilmesi hukukun askıya alındığı yüzlerce kişinin hayatını 
kaybettiği kanlı bir süreci de getirdi. Bu bildirinin amaçları arasında bu 
süreçleri neden ve sonuçları ile tartışmak bulunmamaktadır. Devletlerin 
güvenlik politikaları bağlamında bu süreçte devlet mekanizmalarının (yasama 
yürütme yargı) hukuk alanında yapıp ettikleri sınırlı biçimce yorumlanmaya 
çalışılmaktadır.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) verilerine göre 16 Ağustos 2015’ten 
1 Ocak 2019 tarihine kadar geçen süre içerisinde toplam 11 il ve en az 51 
ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 351 sokağa çıkma yasağı ilanı 
gerçekleşmiştir. Vakfın verilerine göre, Türkiye tarihinde bu biçimi ile 
ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasakları Diyarbakır (204 kez), Mardin 
(54 kez), Hakkâri (23 kez), Şırnak (13 kez), Bitlis (20 kez), Muş (7 kez), 
Bingöl (7 kez), Tunceli (6 kez), Batman (6 kez), Elazığ (2 kez) ve Siirt (9 
kez) uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, 11 Ağustos 2017’ten 1 Ocak 2019 
tarihine kadar Hakkâri’nin Şemdinli ve Bitlis’in Hizan, Güroymak, Mutki, 
Tatvan ve Merkez ilçelerine bağlı çeşitli köy ve mezralarda saat kısıtlılıkları 
şeklinde (ilanda belirtilen saat aralığında) en az 23 kez sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiştir[3].

16 Ağustos 2015 ile 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında 79’u çocuk, 71’i 
kadın ve 30’u 60 yaşın üzerinde olan en az 321 sivilin hayatını kaybettiği, en 
az 73’ünün sağlığa erişim hakkından yoksun bırakılmaları sonucu yaşamlarını 
yitirdikleri iddia edilmiş ve en az 202 sivilin ise ev sınırları/kapalı alanlar 
içerisinde yaşamlarını yitirdikleri raporlanmıştır[4].

Yasakların sona erdiği açıklandıktan sonra dahi,belirli saatlerde dışarı 
çıkmama şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, valiliklerce 10 Haziran 
1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddesine dayanılarak 
ilan edildi.

Venedik Komisyonu 13.06.2016 tarih ve 842/2016 sayılı, sokağa çıkma 
yasaklarının yasal çerçevesini incelediği görüşünde 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununda açıkça yer almayan, sadece 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

[3] https://tihv.org.tr/16-agustos-2015-1-ocak-2019-tarihleri-arasinda-ilan-edilen-sokaga-
cikma-yasaklari/

[4] https://tihv.org.tr/16-agustos-2015-16-agustos-2016-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-
yasaklari-ve-yasamini-yitiren-siviller-bilgi-notu/



Av. Nuray ÖZDOĞAN

451Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nda yer alan bir yetkinin İl İdaresi 
Kanununa dayanılarak kullanımında kanunilik ilkesine aykırılık bulmuştur[5]

Türkiye bu dönemde, Olağanüstü hal ilanına karar vermediği gibi İHAS 
madde 15 gereği yükümlülüklerin askıya alınması talebinde de bulunma-
mıştır. Sürecin mağdurlarının yaptığı uluslararası başvurularda hükümet, 
sokağa çıkma yasağı uygulama gerekçesini, teröre karşı verdiği savaşta birinci 
önceliğinin silahlı terör örgütünün üyeleri ile sivilleri birbirinden ayırmak 
ve sivil ölümlerinin önüne geçmek olarak bildirmektedir. Sokağa çıkma 
yasakları belirli bölge ve mahallere dair verilmiş ise de fiili olarak çok daha 
geniş bir bölgeyi kapsamış, olağanüstü hal ilan edilmeyen bir olağanüstü 
hal durumu söz konusu oldu. Yurttaşların adli ve idari birimlere erişim 
olanakları fiilen ortadan kalktı.

OHAL ilan edilmeyen bu dönemde hukuk dışı uygulamalara sonra-
dan yasallık kazandırılmaya çalışıldığı birçok örnekle deneyimlendi ve 
gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağı uygulanan dönem ve alanda mevzuata 
geri yürümezlik ilkesini ve hukuki güvenlik ilkesini tümüyle ihlal eden 
düzenlemeler ile kolluk görevlileri için sorumsuzluk maddeleri eklendi. 
Yaşam hakkı ihlallerindeki cezasızlık politikası kent ve çevre suçlarında da 
kendini gösterdi. Yaşam hakkı ihlali, işkence ve kötü muamele iddiası içeren 
soruşturma-kovuşturma dosyaları ile riskli alan ilan ve acele kamulaştırma 
kararlarının iptaline dair dava dosyalarının ulusal ve uluslararası süreçle-
rinde, hakkın ihlalinin gerekçesi yapılan “güvenlik” özellikle ulusal yargı 
süreçlerinde aşılması zor bir sınırlama/sapma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de cezasızlık politikasının yargı eliyle tereddütsüz sürdürülmesinde 
“devlet güvenliği “söyleminin etkisi oldukça güçlü olmuştur.

Yasak dönemi yoğun yaşam hakkı ihlalleri söz konusu oldu.Hayatını 
kaybedenlerin cenazeleri çevre illerin hastane morglarına nakledildi cenaze-
lerinin kimliklendirilmesi ve ailelere teslimi sorunu ortaya çıktı. Cenazelerin 
zamanında teslim edilmemesi, bulundukları yerden uzak illere götürülmesi, 
yanı sıra yasağın devam ettiği bölgelerde yaşayan cenaze yakınlarının bulun-
dukları bölgeden çıkamaması yakınlarına ulaşmaya çalışanlar açısından başka 
bir cezalandırma sürecini doğurdu.

[5] https://hakikatadalethafiza.org/wpcontent/uploads2016/07/2016.06.11_
VenedikKomisyonu_tur.pdf
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Mevzuata ilk müdahale 07 Ocak 2016 tarihli 29586 Adalet Bakanlığı Adlî 
Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile 3 gün içerisinde teslim alınmayan cenazelerin belediye 
veya mülki idare amirliğinde teslim alınacağına dair düzenleme ile yapıldı.

“31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Adlî Tıp 
Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (c) bendinde yer alan “belediyeye teslim edilir.” ibaresi “bele-
diyeye veya mülki idare amirliğine teslim edilir. Kimliği tespit edilmiş 
olmasına rağmen ailesi veya yakınları tarafından üç gün içinde teslim 
alınmayan cesetler de belediyeye veya mülki idare amirliğine gömülmek 
üzere teslim edilir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “cevap verilmeyen” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya cevap verilmesine rağmen ailesi, 
yakınları veya yetkili temsilciliklerce üç gün içinde teslim alınmayan” 
ibaresi eklendi.”

Yakınlarının cenazesini alamayan bir aile adına, bu yönetmelik hükmü-
nün iptali istemi ile, Danıştay 10.Dairesi’ne yapılan başvuruda mahkeme, 
sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği dikkate alındığında cenaze teslimi 
için öngörülen 3 günlük sürenin makul, yeterli ve ölçülü olmadığı gerekçesi 
ile 18.02.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cenazenin aileye 
tesliminin sağlanması için karar davalı idareye hızlıca ulaştırıldı. Davalı 
idarenin yürütmeyi durdurma kararına itirazı üzerine Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel Kurulu ise farklı bir gerekçe ile, Adalet Bakanlığı’nın bu 
mevzuatta değişiklik yapma yetkisi olmadığı halde düzenleme yapmasının 
hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararına 
yapılan itirazları reddetti.

Bu dava devam ederken 16 Ocak 2016 tarih ve 29595 sayı no’lu Resmî 
Gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yeni bir Yönetmelik yayınlandı.

Bu kez Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere;

“Cesedin teslim veya gömülme işlemleri sırasında kamu düzeninin bozu-
labileceği veya toplumsal olayların meydana gelebileceği ya da suç işlenebi-
leceği mülki idare amirince değerlendirildiği takdirde cesetler, gömülmek 
üzere doğrudan mülki idare amirliğine teslim edilir.” düzenlemesi getirildi.
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16 Ocak 2016 tarih 29595 sayı nolu Resmî Gazetede yayınlanan olan 
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik düzenlemesi ile de 
yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “önlenmesi” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “mülki idare amirleri,” ibaresi, 39 uncu maddesine ise

“(5) 31/7/2004  tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca gömülmek üzere ailesine veya yakınla-
rına ya da belediyeye teslim edilen cenazeler, yirmi dört saat içinde defnedilir. 
Zorunlu hallerde mülki idare amiri tarafından bu süre uzatılabilir. Süresi 
içinde defin işlemi yapılmayan cenazeler, mülki idare amirinin kararıyla 
bulunduğu yerden alınarak gömülür.

(6) Mevzuatta defin görevinin mülki idare amirlerine verildiği durum-
larda, defin işleminin yerine getirilmesi amacıyla mülki idare amirleri 
tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına görev verilir.” hükmü eklendi.

Bu yönetmeliğin eski halinde defin işlemi için süre kısıtlaması yok iken 
bu düzenleme ile 24 saat süre sınırlaması getirildi.Örneğin cenazesini 
Gaziantep’te morgda olan Cizre’de yaşayan bir ailenin cenazesini teslim 
alması kendi şehrinde gömmesi fiilen imkansızlaştırıldı. Bu Yönetmelik 
hükümlerinin yürütülmesi görevi tek başına Sağlık Bakanlığı’nda iken İçişleri 
ve Sağlık Bakanlığı’nın birlikte yürüteceğine dair de düzenleme getirildi. 
Cenaze sahiplerinin Sağlık Bakanlığı personeli yerine güvenlik güçleri ile 
muhatap olmaları, korku ve baskı iklimi içerisinde, soru sorulmasını, soruş-
turmaların en önemli somut olgusu/delili olan cenazeler üzerinde bağımsız 
inceleme talebinde bulunulmasını da oldukça zorlaştırdı. Etkin ve etkili bir 
soruşturma talebini ileri sürme koşulları dahi sağlanamadığından, mağdurlar 
yakınlarının cenazesine ulaşabilmiş olma hali ile yetindiler.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararları üzerine 20 Nisan 2016 tari-
hinde 29690 sayılı Resmî Gazete ile Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik 1. maddesi ile 
“31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Tıp 
Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasının (c) bendinin ikinci ve beşinci cümlesinde yer alan «üç» ibaresi «beş» 
şeklinde değiştirilmiştir” düzenlemesi getirildi. Çatışmalı süreçte mevzuat, 
güvenliğin ihtiyaçlarına göre anlık revize edildi. Temel hak ve özgürlüğün 
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sınırını Anayasa ve sözleşme (İHAS) hükümlerinin değil güvenlik politi-
kalarının belirlediği bir süreç yaşandı.Tüm bu yönetmelik değişikliklerine 
karşı açılan davalar hala devam etmektedir.

23.06.2016 tarihinde 6722 sayılı kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun 
ile İl İdaresi Kanunu’na ek düzenlemeler yapılarak meclis kararı olmadan, 
meclis denetiminden geçmeden askeri kuvvetlerin, Bakanlar kurulu kararı 
ile görevlendirilmesinin yolu açıldı. Genel kolluk ile askeri birlikler ara-
sındaki koordinasyon ve gözetim valiliklere verildi. Konut ve kamuya açık 
olmayan tüm kapalı alanlarda yargının, savcılık makamlarının denetimi 
dışında yazılı izin sonradan alınmak şartı ile arama yapılabilmesine yol açan 
düzenleme getirildi.

En göze çarpan cezasızlık düzenlemesinde ise TSK personelinin işle-
diği suçlar açısından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek 
işlenen suçlar yönünden soruşturma açılması izne tabi hale getirildi. Asker 
kişiler hakkında soruşturma açılabilmesi için; Genelkurmay Başkanı ve 
kuvvet komutanları için Başbakanın, diğer personel için Millî Savunma 
Bakanının, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile bu 
komutanlıklardaki diğer personel için İçişleri Bakanının izni, valiler için 
İçişleri bakanının izni, kaymakamlar için valilerin izni zorunlu hale getirildi.

Bu suçlar sebebiyle soruşturma izni verilene kadar da askeri personel 
hakkında yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacağı, 
kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dâhil tüm tazminat 
davalarının ancak devlet aleyhine açılabileceği, operasyonlara katılan perso-
nelin verdiği zararların devlet tarafından tazmin edileceği, kişisel sorumluluğa 
gidilemeyeceği düzenlendi.

Yine 5442 sayılı İl İdaresi Kanuna geçici 5. madde eklenerek, bu düzen-
lemelerin geriye yönelik işleyeceğine dair düzenleme ile kanunların geriye 
yürümezliği ilkesi çiğnendi. Böylece sokağa çıkma yasakları döneminde 
işlenmiş olan suçlara dair soruşturma süreçlerinin başlatılması neredeyse 
olanaksız hale getirildi. Ki hali hazırda bu dönemki yaşama hakkı ihlallerine 
dair Diyarbakır’da devam eden dava bir ceza kovuşturması hariç devam eden 
tek bir disiplin soruşturması veya kovuşturma süreci yoktur.
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Basında çıkan bir habere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bir iç yazışma 
ile personeline yargılanmaktan korkmamaları, silah kullanmaktan çekin-
memelerine dair bilgi notu iletildi. Bu haberin yalanlandığına dair bir bilgi 
yayınlanmadı[6].

Çatışma ve yasak dönemi kentsel yıkımı da beraberinde getirdi. UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan Diyarbakır Surları ve koruma ala-
nında olan Sur bölgesi en büyük tahribatı yaşayan yerlerden oldu. Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Mart 2018 raporuna göre 
UNOSAT tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, Kasım 2016 ve Haziran 
2017 arasında Suriçi’nde yapılan operasyonların neden olduğu tahribatı 
ortaya çıkarmıştır. Görüntülerin analizine göre, 8 Kasım 2016 ve 28 Mayıs 
2017 arasında toplam 792 bina; 28 Mayıs ve 7 Haziran 2017 arasında ise 
10 bina yrle bir edilmiştir. Bu binaların operasyon öncesi sağlam olduğu 
görülmekteydi. 140 hektarlık Suriçi’nde yaklaşık 30-40 hektarlık alan yerle 
bir edilmiştir (ifadeler raporda geçtiği şekli ile aynen alınmıştır)[7].

Sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde, çatışma dönemindeki hasarlar 
gerekçe gösterilerek 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun uygulaması ile yasak uygulanan yerlere dair riskli 
alan ilanı kararları ve acele kamulaştırma kararları alındı. Sokağa çıkma 
yasakları devam ederken, insanlığın ortak mirası Diyarbakır Sur bölgesi için 

[6] http://siyasihaber4.org/kara-kuvvetlerinden-genelge-silah-kullanmaktan-cekinmeyin
[7] http://www.un.org.tr/humanrights/images/OHCHR_Turkiye_Rapor_2018_TR.pdf 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önerisi ile 25 Mart 2016 tarihli, 29664 
sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 21.03.2016 tarih ve 2016/8659 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile acele kamulaştırma kararı alındı. Bu kararın 
dayanağı olarak 4.11.2012 tarihli, 28457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 
Sur bölgesinin riskli alan ilan edilmesine ilişkin karar gösterildi. Bu kararlar 
kanun hükmüne dayansa bile kanunun ve süregelen yargı içtihatlarının 
öngördüğü şartlar gerçekleşmeden alındı.

Sur Hukuki Dayanışma Platformu tarafından yıkımların durdurulması, 
Tarihi ve Kültürel Yapıların Korunması talebi ile yapılan idari başvurulara 
ise yanıt verilmedi. Hukuka aykırı riskli alan ilan kararına karşı Danıştay 
14. Dairesi’ne, acele kamulaştırma kararları için ise Danıştay 6. Dairesi’ ne 
iptal ve durdurma istemli davalar açıldı. Hükümet yetkililerinin güvenliğin 
sağlandığına dair açıklamalarından sonra dahi yıkımlar tüm hızı ile devam 
ederken, birçok tarihi eser, tescilli eser bu süreçte moloz yığınına döndü ve 
bir kısmı Dicle nehri kenarına atıldı.

Yapılan başvurular, açılan davalar üzerine, mevzuata aykırılıkları fark eden 
hükümet kanun metinlerinde değişikliğe gitti. 26.04.2016 Resmî Gazete 
yayın tarihli torba kanun içerisinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanla-
rın Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ek madde 1 ile Sur’a özel düzenleme 
getirdi. Buna göre;

a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya 
kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı 
hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan 
yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar,

b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına 
aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte 
sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar,” riskli 
alan ilan edilebilecek.”

Ayrıca riskli alan kararına karşı,Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 
dava açılabileceğine dair hükmüne ek olarak, uygulama işlemleri üzerine 
riskli alan kararına karşı dava açılamaz düzenlemesi ile Sur için 2012 yılında 
alınan riskli alan ilan kararına karşı uygulama işlemleri ile birlikte dava 
açılmasının da önüne geçilmeye çalışıldı. 26 Ekim 2016 tarihinde de 29870 
sayılı Resmî Gazete’ de 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde 
benzer değişiklikler yapıldı. Aynı düzenlemeler kapsamında üstelik açıkça 
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bölgesel ayrım da gözetilerek, Sur ve Silopi ilçeleri için “Kira yardımında 
geçici uygulama” isimli geçici 4 madde ile bu bölgelerde yaşayan gecekondu 
sahiplerine, yapımı tahliye etme şartı ile kira yardımı yapılacağı düzenlemesi 
getirildi.

Yıktırma işlemlerinin “mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti 
desteği ile idarece yapılır veya yaptırılır” hükmü ile de yıkım işleminin kol-
luk tarafından yapılabilmesi yasal olarak mümkün hale getirildi. Çatışmalar 
bittiğinde ise bu kez hasar görmüş yapıların kaldırılması işlemleri devam 
etti. Ve Sur’a girişler yine yasaklandı. Sur halkı çekili perde ve duvarların 
arasından evlerini uzaktan görmeye çalıştı. Tarihi ve kültürel alanın korun-
masına dair mevzuata aykırı yürütülen moloz kaldırma çalışmaları sırasında 
da birçok yapının zarar gördüğü tespit edildi.

Sur hakkında alınan “riskli alan” kararı, çatışma süreçlerinden çok önce, 
2012 tarihinde, tek mimar imzalı bir teknik rapor sonucu alınmıştı.Bu 
kararların iptali için açılan davalarda, Danıştay, alanın ve yapıların gerçek 
risk durumunun yeniden yapılacak inceleme ile değerlendirilmeden karar 
verilmesinin hukuka açık aykırılık taşıyacağına dair itirazları göz ardı etti. 
Yargı aslında,187 hektarlık bir alanı ilgilendiren idari kararların ve işlemle-
rin yargısal denetimini yapmamayı tercih etti. Danıştay, riskli alan ilan ve 
acele kamulaştırma kararlarından sonra yayınlanmış olan yasa hükmüne 
dayanarak kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak şekilde 
bozulduğu,birçok yapının hasar gördüğü, kararın alındığı tarihteki koşulların 
ortadan kalktığı,6306 sayılı yasada 26 Nisan 2016’da yapılan değişiklikle 
getirilen Ek 1. maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesi ile davaları 
reddetti. İlginçtir ki yargıya göre,Sur ilçesi açısından riskli alan kararının 
alındığı tarihteki koşulların ortadan kalkmış olması o koşullara dayanılarak 
alınan idari kararı geçersiz kılmıyordu. Aynı kararlar Silopi,Şırnak,Nusaybi
n,Yüksekova,idil ilçeleri içinde aynı süreçler yaşandı.[8] Güvenlik söz konusu 
oldu mu usul de esas da çiğnenebilirdi (!).

6306 sayılı yasa gereği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların-
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kap-
samındaki alanlarda uygulamada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de 
gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünün alınacağı, Koruma 

[8] http://www.mimdap.org/?p=232824



Güvenlik Politikalarının Hak Alanında Yarattığı Sınırlamalar ve Ayrımcılık

458 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Bölge Kurulları’ nın işletilmesi zorunluluğuna dair usullerin yerine getiril-
memiş olması da yargının dikkatini çekmedi.

Devletin, güvenlik politikalarını işlettiği yerde, evrensel hukuk kuralla-
rının dahi uygulanamayabileceğine dair açık tutumu karşısında, yargı da, 
dava süreçlerinde idarenin beyanlarını yeterli gördü, hiçbir ek inceleme 
araştırma gereği duymadı, zorunluluk arzeden keşif ve bilirkişi inceleme 
taleplerini dahi reddetti. Korunması zorunlu tarihi alan için açılan davalarda 
ret kararları veren yargı, aynı dönem, İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesi için 
alınan riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan davalarda, Sur 
için uygulamadığı içtihatlarını bu kez uygulayarak bu bölgedeki işlemlerin 
haklı olarak iptaline karar verdi. Sur ve Gaziosmanpaşa davalarının Danış-
tay’daki duruşmalarının aynı güne denk gelmesinin, Sur söz konusu oldu mu 
ayrımcılık içeren kararlara imza atmak zorunda kalan yargı mensuplarının 
huzursuzluğunu arttırmak dışında bir etkisi olmadı. Anayasa Mahkemesi 
incelemesinde olan bu davalarda İHAS madde 14 hükmü gereği ayrımcılık 
yasağının da ihlal edildiği iddiası da yer aldı.

İsa’dan önce 354-430 yıllarında yaşamış olan Aziz Augustinus tarafın-
dan ifade edildiği üzere (Non esse lex quae justa non ferit) adil olmayan 
kanun, kanun değildir. Bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi için adaleti 
gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir. Devletin bir zorunluluk olduğunu 
kabul etmek, onun herhangi bir biçimde ahlaksal olarak bir üstünlüğe sahip 
olduğunu da kabul etmek anlamına gelmez. Devlet elindeki şiddet aracını 
insanlığın aleyhine kullanmaya başladığında bu araçların meşruluğu elbette 
tartışma konusu olacaktır .Hukuk devletinin, Anayasa’nın açık hükümle-
rinden önce hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu 
ilkelere uygun olması gerekir.

Sokağa çıkma yasakları dönemdeki yasal düzenlemeler ile yargısal ve idari 
pratiklerin birlikte ele alınması, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma-
sında güvenlikçi politikaların belirleyiciliğinin yarattığı insani ve kentsel 
yıkımı bir arada görmek açısından oldukça önem arz etmektedir. Yine aynı 
süreçte yaşam hakkı ihlali iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 27/1/2016 
tarihli, yetkililerin yaşam hakkı ihlalinin önlenmesine dair etkin önlem 
almaları yönünde tedbir istemi ile, yapılan başvuruda mahkeme, avukatlara 
yönelik olarak; başvuruculara nasıl ulaştıkları, adres ve isim bilgilerini nasıl 
temin ettikleri, başvurucuların nasıl yaralandıkları, silahlı olup olmadıkları, 
başvurucuların resmi makamlarla neden doğrudan iletişime geçmediklerine 
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dair avukatları sorgulayıcı sorular yöneltti. Başvurular reddedildi. Anayasa 
Mahkemesi’nin başvurucu avukatlarını baskı altında bırakan bu soruların-
dan bir süre sonra başvuruyu yapan avukatlardan birisi tutuklandı. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularda ise yaşam hakkının 
korunmasına ilişkin tedbir talepleri kabul edilmiş ise de geçen süre içerisinde 
başvurucular hayatını kaybetti.

Türkiye’de siyasi süreçlerdeki değişkenliğin yargıya yansıyışı, haklar alanın-
daki ayrımcı politikalara yargının yaklaşımı, temel hakların korunmasında 
yargının denetleyici işlevini daha da tartışmalı hale getirmiştir. Türkiye’de 
ceza hukuku alanında çalışan birçok avukat bilmektedir, yargıda “2015 
öncesi” ve “2015 sonrası” diye bir ayrım vardır artık. Bir dava dosyanıza 
sunduğunuz içtihat 2015 ve öncesine ait ise yargıçlar dikkate almamakta 
açıkça 2015 sonrasına dair emsal karar talep etmektedirler. 2015 öncesi 
kararların başka bir dönemin ürünü olduğunu ve uygulanabilirliğinin 
kalmadığını açıkça ifade etmektedirler. Çözüm süreci içerisinde, Anayasa 
Mahkemesi kararları ve diğer yargı içtihatlarına bakıldığında özgürlükçü 
yorumun ağırlık kazandığı, çözüm sürecinin bittiği dönemde ise güvenlik 
politikalarının yargı kararlarının içeriğini belirlediği görülecektir. 2013-2015 
arası hayata geçirilen idari ve yargısal tüm pratikler yeni dönemin ruhu ile 
mahkûm edilmektedir.

Güvenlikçi devlet koşullarında, insan hakları alanını korumaya çalışır-
ken, yargının kararları ile insan hakları alanındaki mücadelenin bir parçası 
olabilmesinin koşullarının yaratılması mümkün olabilir mi?

Çok az sayıdaki bir kısım duyarlı yargı mensupları dışında Türkiye’deki 
yargının devletin güvenlikçi politikaları karşısında bağımsız tutum izleye-
bilmesi oldukça zor görünmektedir. 15 üyeden 12’sinin Cumhurbaşkanı 
tarafından seçildiği iç hukuktaki en üst yargı organı Anayasa Mahkemesi’nin 
hak alanına, sürece ve döneme göre farklı yorumlar getirmesi şaşırmadığımız 
bir durum haline geldi. Son dönem politikleşen yargı eleştirilerini haklı 
çıkarmaya yetecek kadar örneklerle karşılaştık.

Türkiye’de siyasi parti kapatma davaları,güvenlik politikalarının, yargı 
kararlarında varlığını sürdürmesine dair çarpıcı örnekler sunmaktadır.Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ÖZDEP (Özgürlük ve Demokrasi Partisi)’i 
kapatılması istemli talebi incelendiğinde yargının yargılama yetkisinin 
kaynağını nerede gördüğüne dair çarpıcı yorumlar içermektedir.
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“Ortak bir geçmişe, tarihe, dine ve değer yargılarına, başka deyişle aynı 
bir ortak kültüre sahip insanlar, etnik kökeni ne olursa olsun, tek bir ulusa 
mensup olma şuur ve iradesiyle «Türk Ulusu” nu oluşturmuşlar ve ortak 
azim, irade ve heyecanla Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bu birlik-
telik duygu ve düşüncesi o kadar güçlüdür ki meselâ Kürt kökenliler diğer 
yurttaşlarla omuz omuza Kurtuluş Savaşı’na bilfiil katılarak yurdumuzun 
düşmanlardan temizlenmesinde ve onu takiben Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasında müstesna hizmetler görmüşlerdir. Bu bakımdan, Türk ulusu 
çeşitli halklardan değil, kendi özgür iradesiyle ortak oluşturduğu ortak 
kültürde geleceği de kapsayacak biçimde birleşmeye karar veren tek halktan, 
Türk halkından meydana gelmiştir.

Yukarıda da değinildiği gibi, azınlıklar dil, din ve ırk gibi nitelikleri 
nedeniyle toplumun çoğunluğundan ayrı varlıkları ve bu varlıklarını 
sürdürmeye hakları bulunduğu hukukça tanınan vatandaş toplulukları 
olduklarından, ülkemizde azınlık hukukundan yararlanmaya hak kazanmış 
gruplar bulunduğunu ileri sürmek, ya da Türk dilinden ve kültüründen gayrı 
dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla kimi vatandaş 
gruplarında azınlık hukukundan yararlanmaları gerektiği düşüncesini 
yaratmaya çalışmak, kuşkusuz, yukarıda açıkça ortaya konulan Anayasal 
durum karşısında Anayasa’nın başlangıcı ile 2. ve 3. maddelerinde yer alan 
«ülke ve ulus bütünlüğü» temel hükmüne ve bu temel hükmü içeren 57/1 
maddesine aykırı düşer...

Yüksek Mahkemenizin 20.7.1971 gün, E. 1970/1 (Parti Kapatılması), 
K. 1971/1 sayılı kararında belirtildiği gibi, «...bir siyasi partinin Türkiye 
ülkesi üzerinde Türkçeden başka dil konuşan azınlık bulunduğunu ileri 
sürerek ve o azınlığı erek edinerek onun için birtakım haklar ve yetkiler 
tanınmasını istemesi ulusal yapıda gitgide kopmalara, bölünmelere yol 
açması demektir. Yine Türk yurttaşları arasında Türk dilinden ve kültü-
ründen başka dil ve kültürleri koruma çabalarına girişmek Türkiye ülkesi 
üzerinde ulus bütünlüğünün bozulması sonucunu doğurmağa elverişli bir 
tutumdur…” (R.G. Tarih-Sayı:14.02.1994-21849)”

Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararını inceleyen Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi oybirliği ile sözleşmenin 11. maddesinin ihlal edildiğine karar 
vermiştir. Modern demokrasilerde, devletlerin demokrasiyle bağı çoğulculuk 
ilkesi yaklaşımı üzerinden değerlendirilmekte iken, Türkiye’de yolumuzun 
daha çok uzun olduğu da gerçektir.”Devletin güvenliği ve bekası” birçok 
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hukuka aykırılığın meşru gerekçesi yapılmaktadır. Güvenlik sorunu, aslında 
hukuki güvenliğin yok edildiği yerde başlar. Aynı Anayasa Mahkemesi’nin 
hukuki güvenlik ilkesini yorumladığı kimi kararlarında ise demokratik özgür-
lükçü hukuk devletine dair oldukça ilerici kıstaslar getirdiğini de gördük.

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden 
biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, kanun düzenlemelerinin hem kişiler hem 
de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde 
açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması ayrıca kamu otoritelerinin keyfi 
uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler içermesi de gereklidir. Belirlilik 
ilkesi, hukuki güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya 
hangi hukuki müeyyidenin veya neticenin bağlandığını, bunların idareye 
hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Hukuk güvenliği, norm-
ların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete 
güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu 
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. (Anayasa Mahkemesi 
26.12.2013 gün ve E.2013/67, K2013/164) Bireyin devlete güven duyması, 
ancak hukuki güvenliğin sağlandığı bir hukuk devleti düzeninde mümkün 
olabilecektir. Anayasada öngörülen temel ve hürriyetlerin kullanılması ve 
insan haklarının insan hayatına egemen kılması için devlet, bireylerin 
hukuka olan inançlarını ve güvenlerini korumakla yükümlüdür. Devlet 
kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirilebilmesi için hukuk güvenliği-
nin sağlandığı bir hukuk devleti olmalıdır. “Belirlilik” ilkesinin gereği ise, 
maddi hukuk ve usul kurallarının önceden öngörülebilir bir açıklıkta ve 
kişilerin haklı beklentilerini bariz şekilde bertaraf etmeyecek düzenlemeler 
yapılmasını gerektirir. Aksi takdirde, verilen yetkilerin sınırlan belirsiz olup 
takdir keyfiliğe dönüşmesine neden olur ve yasanın verdiği ucu açık yetki 
kullanımıyla tesis edilen işlemlerin hukuki denetimi de yasa engeli sebebiyle 
gereği gibi yapılamaz. (2015/94 e. 2016/27 k.)

“Anayasa’da yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme orga-
nına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi mümkün 
değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir 
yetkidir. Bu nedenle, Anayasa’da öngörülen istisnai haller dışında, yürütme 
organına yasalarla düzenlenmemiş bir alanda genel nitelikte kural koyma 
yetkisi verilemez. Ayrıca, yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir 
yasa kuralının Anayasa’nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel 
ilkelerin konulması, çerçevenin çizilmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın 
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bırakılmaması gerekir. (Anayasa Mahkemesi: 07.07.2014 gün E:2010/69, 
K:2011/116)”

Tüm bu süreçler insan haklarını temel alan demokratik bir hukuk reji-
minin kurulmasında barışçıl politikaların öncelenmesinin önemini de 
göstermektedir. İonna Kuçuradi(ref ) barışı, amacı dışında kullanılamayan 
hukukun- adaletin gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan hukukun egemen 
olduğu durum olarak tanımlar.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş suçlularının yargılandığı Nürnberg 
Mahkemesi’nde barış içinde yaşama bir insan hakkı olarak değerlendirilmiştir.

15 Kasım 1978’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda oy birliği 
ile kabul edilen bildiride “Her insan ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetil-
meksizin doğuştan barış içinde yaşama hakkına sahiptir.”

12 Kasım 1984 tarihli BM Genel Kurul kararında da “Gezegenimizde 
yaşayan tüm insanlar kutsal bir hak olan barış içinde yaşama hakkına sahip-
tir” tanımlamalarını yapar.

Savaş ve çatışmaların arttığı günümüzde barış hakkı güvenlik hakkı 
ile birlikte de değerlendirilmektedir. Tabi ki güvenlik kavramı devletlerin 
varlıkları ile ilişkili bir kavram olarak değil, insanların birey veya topluluk 
halinde barış içinde yaşamalarını güvence altına alma anlamında kullanıl-
dığında insanlığın varlığı amacına hizmet edecektir.

Devletlerin güvenlik söyleminin, insan hakları alanında yarattığı yoğun 
hak ihlalleri karşısında haklar alanını korumak adına barış hakkının da 
temel hak ve özgürlükler arasında değerlendirilmesini zorunlu ve gerekli 
kılmaktadır.

Barış ve güvenlik, toplumun bir arada yaşayabilmesini sağlayan unsurlar 
iken, güvenliğin teminatının barış olduğu unutulmamalıdır.
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Savunmaya Özgürlük, Herkes İçin Adalet !

Av. Kemal AYTAÇ
İstanbul Barosu

Öz

Adalet, eşitlik ve özgürlük… Tarih boyunca uğruna mücadele edilen, bedel 
ödenilen/ bedel ödemeye değen bu kavramlar tek başlarına birçok anlamı 
içerseler de, onları birbirinden ayrı düşünmek; adaletin olmadığı yerde 
eşitlikten, eşitliğin olmadığı yerde özgürlükten bahsedebilmek olası değildir. 

Adalet kokan etin üzerine atılan tuz misalidir… Tam da bu nedenle Yunan 
mitolojisinde gözleri bağlı, bir elinde terazi ve diğerinde kılıcıyla dimdik 
ayakta duran “Adalet Tanrıçası” Themis’in (Roma mitolojisindeki adıyla 
Justitia), adalet ve düzenin simgesi olarak addedilmesinin nedenlerini hatır-
lamak gerekir. Zira adaletin eşit, dengeli ve kati biçimde uygulanmasının 
toplumsal barışa ve vicdanların rahatlamasına katkı sağladığına inanılır.

Bu yüzdendir ki adalet mücadelesi aynı zamanda eşitlik ve özgürlük 
mücadelesidir; yoksuldan, ezilenden, mazlumdan, yana olmaktır. Haksızlığa, 
hukuksuzluğa, keyfiliğe ve ayrımcılığa karşı itirazdır. Yine bu yüzdendir ki, 
topal karınca misali, adalet mücadelesi yolculuğunun kendisi dahi tek başına 
heyecan verici bir serüvendir. 

6 Nisan 2017’de İstanbul Çağlayan Adliyesindeki Themis heykeli önünde 
başlayan, adliyeleri adalet arayışının/mücadelesinin kürsülerinden birisi 
haline getiren, kesintisiz devam ettiği 85 hafta boyunca “adalet” kavramı 
üzerine yeniden düşünülmesini, Türkiye’nin dört bir yanında gündemde 
kalmasını sağlayan Adalet Nöbeti “temel hak ve özgürlükler hemen şimdi” 
diyerek yola çıkanların inanç ve kararlılıkla yürüttükleri mücadelenin adı 
olmuştur. Adalet Nöbeti, OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmündeki 
kararnamelerle (KHK) kullanılamaz hale getirilen savunmaya “özgürlük” ve 
“herkes için adalet” talep edenlerin, itirazlarını yüksek sesle dile getirdikleri 
platformun adıdır. Ezcümle, gücünü “temel hak ve özgürlüklerden”, “ifade 
özgürlüğünden” ve “adil yargılanma” hakkından; haklılığını ve meşrulu-
ğunu ise adalete duyulan toplumsal/siyasal ihtiyaçtan alan Adalet Nöbeti, 
tüm Türkiye’de hızla yayılarak hak arayışının simgelerinden biri olmuştur.
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Mizahçının Adalet Arayışı

Musa KART
Karikatürist

https://orcid.org/0000-0002-4480-1702

Zamanla sınırlı bu sunum, 150 yıllık karikatür hayatımızın Teodor 
Kasap’tan günümüze uzanan, ceza tehditi altındaki tarihi yolculuğunun bazı 
dönemeçlerinden söz edecek. Ayrıca terörle irtibatlandırılmak istenen kari-
katürün, doğası gereği şiddete uzak haline işaret edecek ve son olarak da ceza 
tehditi altındaki karikatüristin mizaha yaslanan savunmasını paylaşacaktır.

150 yıllık karikatür maceramızın ceza tehdidi altında sürdürdüğü var 
olma mücadelesinden notlar paylaşmadan önce izninizle biraz karikatürden 
söz etmek istiyorum. Türkiye’de karikatür, toplumumuzun modernleşme 
yolundaki, idealleri ve sorunlarıyla iç içe oldu. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde mutlakiyete karşı meşrutiyeti, Kurtuluş savaşında işgalcilere ve 
mandacılara karşı bağımsızlığı, daha sonra da çok partili hayatı savundu.

Esasen bağımsız aklın, sorgulayan özgür düşüncenin kendisini ifade 
etmeye başladığı bir dönemin sanatıdır karikatür. Biat kültürüne, katı, kaba 
hiyerarşik ilişkiler üzerinde şekillenen ve şiddeti öne çıkaran yapılarla karika-
türün ve onu üreten insanların yan yana gelmesi, eşyanın tabiatına aykırıdır. 
Hayatımızdaki paradokslar, karikatürün esin kaynağını oluşturuyor. Bizler 
uyumsuzluklar üzerine kuruyoruz karikatürlerimizi. Hayatın uyumlu akışı 
üzerine ne kadar bilgiliysek, uyumsuzlukları da o kadar iyi fark ediyoruz. Bu 
noktada şu sorulabilir: Gördüğümüz ve hissettiğimiz bütün uyumsuzlukları, 
paradoksları çizebiliyor muyuz? Bizi çerçeveleyen tabuları ve yasakları aşma 
gücünü gösterebiliyor muyuz ? Gelişmiş ülkeleri, gelişmemiş ülkelerden ayırt 
eden bir ölçü de orada insanları esir alan tabuların olmayışı veya azlığıdır. 
Doğru ve etkili bir karikatür; kalıpların şablonların dışına çıkabilmiş, cesur 
ve özgür bakış açılarıyla oluşturulabilir. Oysa katı hiyerarşik ilişkilere dayalı 
örgütsel yapılanmalar bir karikatüristin ihtiyaç duyduğu özgürlük arayışına 
uygun zemin yaratamazlar. Şiddete dayalı örgütlenmeler tabulara yaslanır-
ken, mizah ve karikatür ise kelimenin tam anlamıyla tabu yıkıcı olarak işlev 
görür. O nedenle ne demokrasi karşıtları mizahçıları sever ne de mizahçılar 
şiddete tapan yapılanmaları...
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Bu gerçekliğe karşın bir karikatüristi terör örgütlerine yardım ve yataklık 
yapmakla suçlamak, ağır hapis cezalarına çarptırmak sadece karikatüriste 
değil bu ülkeye de kötülüktür.

Oysa karikatür eleştirel düşünce demektir. OECD’nin yaptığı eleştirel 
düşünme ve problem çözme araştırmasına göre ülkemizde ileri düzeyde 
eleştirel düşünen, itiraz edebilen gençlerin oranı sadece 2.2. Oysa OECD’nin 
ortalaması yüzde 11, Güney Kore’de ise bu oran yüzde 28.

Karikatürü özellikle okullarda eleştirel düşüncenin geliştirilmesi için 
değerlendirebilirdik. Ama biz onu tamamen yok edecek bir yargı sürecini 
tercih ettik.

Karikatürün tarihsel geçmişini ilk çağlara kadar uzatanlar, bu dönemde 
çizilmiş mağara resimlerini ilk karikatüre örnek olarak kabul edenler var. 
Tarihin ilk çizerlerini de sorguladılar mı, cezalandırdılar mı bilmiyorum 
ama bu konuda çok sevdiğim bir karikatürü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Karikatürde beline hayvan postu bağlanmış bir adam mağara duvarına öküz 
resmi çiziyor. Hemen yanında sorgulayan gözlerle bakan bir diğeri soruyor: 
“Bu mu yani senin için mutluluğun resmi?”

Bizde 1870’de Teodor Kasap tarafından çıkarılan Diyojen’in yaklaşık 150 
yıllık karikatür tarihimizin ilk siyasi mizah dergisi olduğu biliniyor. Yazarları 
arasında Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi’nin de bulunduğu derginin 
logosunun altında ünlü filozof Diyojen’in sözüne yer verilmiştir: “Gölge 
etme başka ihsan istemem” Böylece dergi, dönemin muktedirlerinden her 
hangi bir destek değil, müdahele edilmeyen bir basın özgürlüğü talebini 
ifade etmişti. Derginin ezilen kesimlerden yana tavrı kısa bir süre sonra 
rahatsızlıklara neden oldu ve Meclis-i Mebusan’da Matbuat Kanunu görü-
şülürken mizah gazetelerinin matbuat tarifi içine alınmasına karşı çıkıldı ve 
3 yıl sonra yani 1873’te Diyojen’in yayın hayatına son verildi.

Teodor Kasap 1877’de 3 yıl hapse mahkum ediliyor. Tahliyesinden sonra 
bir gemiyle Fransa’ya kaçıyor. Paris’te de Abdülhamit’i ve yönetim anlayışını 
eleştirmeye devam ettiği biliniyor.

1908’de sahipliğini Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yaptığı Boşboğaz ve 
Güllabi dergileri ancak 36 sayı yayınlanma imkanı buluyor.

Ve Abdülhamit yılları…
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1876’dan başlayan, 1909’a kadar süren ve mizah yayıncılığı için derin 
suskunluk dönemi…

1946 yılında yayınlanmaya başlayan çok etkili muhalif bir mizah gaze-
tesi var. Adı Marko Paşa. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali ve Mim 
Uykusuz tarafından çıkarılan gazete hakkında sürekli davalar açılıyordu. Bu 
nedenle logonun altında “yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar”, 
“toplatılmadığı zamanlar çıkar” ifadeleri yer alıyordu. O günün koşullarında 
70 bin gibi önemli bir traja ulaşan dergi üstelik elden dağıtılıyordu.

Marko Paşa kapatılınca ‘Merhum Paşa’ adıyla çıktı. O da kapatılınca 
‘Yedisekizhasan Paşa’ adıyla çıktı. Tekrar kapatılınca ‘Bizim Paşa’ diye çıktı.

Marko Paşa bir sayısında şöyle diyor: “Ne yapsak gazeteyi toplatıyorlar. 
15 sayı çıkabilen gazetemizin 7 sayısını toplattılar. Biz de zülfü yare dokun-
masın, güneşe karşı desturun su döküp de çarpılmayalım, fincancı katırlarını 
ürkütmeyelim diye suya sabuna dokunmadan, havadan sudan yazılar yazmaya 
karar verdik. Bundan sonra gazetemizin her sayısını, meyve ve sebzelerin 
methine tahsis edeceğiz. Şimdiye kadar gazetemizi İçişleri Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlığı toplattırdı. Bakalım bu sefer de Tarım Bakanlığı toplatacak mı?”

Aziz Nesin 14 Eylül 1973 tarihinde Marko Paşa’nın nasıl bir dönemin 
ürünü olduğunu şöyle anlatıyor: “2. Dünya Savaşı sonunda, savaşa girmemiş 
Türkiye’nin yoksulluğu, zorbacı yönetim, karaborsa zenginleri, halk kan ağlı-
yor ve dünyaya emperyalizme karşı savaşta ilk utku örneğini veren Türkiye, 
Truman Doktrini’yle Amerika’ya bağlanıyor. İstanbul’un işgalinde Yunan , 
Fransız, İngiliz bayrakları asılan Beyoğlu’nda bu kez ‘Welcome U.S. Navy’, 
‘Fresh Beer’, ‘Nice Girls’ levhaları almıştır. İşte Marko Paşa mizahı böyle bir 
geçim zorluğu, baskıcı yönetim ve siyasal bunalım döneminin ürünüdür.”

Sabahattin Ali ise Marko Paşa yayıncılığından beklediklerini şöyle sıralıyor:

“Biz istiyoruz ki, bu memlekette her iş üç beş kişinin çıkarına değil, bu 
toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Herhangi bir karar alınırken 
İzmir’deki ortak tüccar, İstanbul’daki ahbap milyoner değil, bu kararların 
altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun”

Sonuç olarak Sabahattin Ali’yi 1948’de katlettiler. Rıfat Ilgaz’ı gözlerini 
bağlayarak ellerini, ayaklarını zincirleyerek sokaklarda dolaştırdılar, zindanlara 
attılar. Mim Uykusuz’u da pek çok kez tutukladılar. İsmini yasakladıkları 
için karikatürlerini takma isimle çizmek zorunda kaldı.
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Ve Aziz Nesin… Onu da diri diri yakmak istediler, biliyorsunuz...

Yine karikatürümüzün efsane ismi Cemal Nadir ve 50 kuşağından say-
gıyla andığım ustalarım, karikatürümüzün efsane isimleri Turhan Selçuk, 
Ferruh Doğan, Yalçın Çetin, Semih Balcıoğlu, Tonguç Yaşar, Ali Ulvi Ersoy 
ve Nehar Tüblek.

Bunlardan Turhan Selçuk 1950’li yıllarda Steinberg’in başlattığı yeni ve 
modern karikatür anlayışına öncülük yaptı. Yarattığı Abdülcanbaz tiplemesi 
karikatür tarihimizin unutulmazları arasında yer aldı. Fakat askeri cunta da 
Turhan Selçuk’u unutmamıştı, uluslararası ödüllerin sahibi, o güzel insanı 
zindanlara atarak kaburgalarını kırmıştı…

Marko Paşa’dan sonra politik ve muhalif tavrıyla en büyük etkiyi 1972’de 
yayımlanan, Oğuz Aral’ın Gırgır dergisi yaptı. 500 bine varan tirajıyla Rus 
Krokodil ve Amerikan Mad’den sonra dünyanın üçüncü dergisi oldu. 81’de 
sıkıyönetim yasası gereği 1 ay, yani 4 sayı kapatıldı. Ve hakkında yüzlerce 
dava açıldı.

Yine Ali Ulvi Ersoy’un “uçtu uçtu” alt yazılı karikatürü nedeniyle Cum-
huriyet Gazetesi’nin yayını durduruldu.

Yakın geçmişte hapis cezasına çarptırılmış meslektaşlarım da var. Ertan 
Aydın 11 ay, Ahmet Erkanlı 10 ay cezaevinde kaldı ne yazık ki.

Değerli katılımcılar, bütün bunları neden paylaştım sizlerle. İstedim ki 
yaklaşık 150 yıldır süren, karikatürümüzün bu zor yolculuğunda olup biteni 
sadece bulunduğumuz kompartımandan değil, uzun trenin bütününde ve 
geçtiği istasyonlarla birlikte görelim.

Kabul ediyorum, süreyle sınırlı sunumum, yaşanılanları aktarmakta 
yetersiz kalacak ama bu vesileyle karikatüre gönül verdikleri için, omuz 
verdikleri için bedel ödemiş ve bazılarını tanıma şansına sahip olduğum bu 
güzel insanların değerli anısı önünde saygıyla eğilmek istedim.

Ve günümüze gelirsek, gün darbe girişiminden istifade ederek muhalifler-
den kurtulma günüdür. Ne kadar muhalif yazar çizer varsa torbaya atılacak, 
böylece korku iklimi yaratılarak topluma gözdağı verilecekti.

31 Ekim 2016 tarihinde, sabahın karanlığında kapılarımızın çalınmasıyla 
bizler için yaklaşık 3 yıl sürecek hukuktan ve adaletten uzak bir dönem 
başlayacaktı. Silivri’de karikatürlerimi dışarı çıkarma denemem başarısız-
lıkla sonuçlanınca, ziyaretimize gelen milletvekilleriyle ve avukatlarımızla 
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karikatür tadında cümleler paylaşmaya çalışmıştım. Dışarıya çıkarabildiğim 
ilk notum şöyleydi:

“Her voltaya çıkışımda Silivri’nin tüm kargaları üşüşüyor başıma. Hak-
kımızda açılan davayı anlatıyorum. Onlar gülüyor ben gülüyorum.”

Siz değerli hukukçu dostlarımın, sembol niteliği olan Cumhuriyet 
Davası’nı en başından itibaren bütün boyutlarıyla izlediğini biliyorum. O 
nedenle ben sunumumun bu bölümünde dava dosyasında yer alan ve bir 
karikatüristin hayal gücünü aşan mizahi malzemeyi paylaşmakla yetineceğim.

Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar yargılandıktan sonra cezalandırı-
lırlar. Bizde tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de kaldıktan sonra hakim karşısına 
çıkabildik. Hakkımızda 30-40 yıl hapis cezası isteyen savcı, FETÖ terör 
örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanıyordu ve hakkında müebbet hapis 
cezası isteniyordu. Aynı dosyadan yargılandığımız ve 5 yıldan fazla ceza alan 
arkadaşlarımızın Yargıtay’a gitme hakkı varken, 5 yıldan az cezaya çarptırı-
lan bizler bu haktan mahrum bırakılarak ikinci kez cezaevine yollanmıştık. 
Üstelik Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay başkanları yaşadıklarımıza itiraz 
etmişken, Adalet Bakanı televizyonda “Bir gün bile cezaevinde kalmamaları 
gerekir” demişken .

Evet, sokaktaki vatandaştan, yüksek mahkeme başkanlarına, hatta Adalet 
Bakanı’na kadar herkes bize yaşatılanların vicdani olmadığını söyledi. Yaşa-
dığım sürece bana eşlik edecek 3 fotoğraf var ki onları sizlerle paylaşmadan 
edemeyeceğim. Birinci fotoğrafta Dünya’nın her yanından cezaevindeki mes-
lektaşlarının özgürlüğü için yüzlerce çizim yapan karikatürist dostlarım var

Karikatürlerimin büyük bölümünde Türkiye’deki adaletsizliğe ve hukuk-
suzluğa dair eleştiriler vardı. Ama Cumhuriyet Davası boyunca yanımızda 
duran yine hukukçular oldu. İkinci fotoğrafta dimdik duran Adalet Nöbet-
çileri var. Onlar kararlılıkla şunları söyledi: “Adalet arayışı hiç bugünkü 
kadar yakıcı, acil toplumsal ihtiyaç ve talep haline gelmemişti. Bu topraklar 
üzerinde adaletsizlik, hukuksuzluk ve keyfilik hiç bugünkü kadar pervasızca 
yaşanmamıştı. Adil bir yargılanmadan, şeklen dahi olsa yargı bağımsızlığı 
ve tarafsızlığından söz edebilmek mümkün değildir.

Adalet Nöbetçileri’ne, saldırılara, tehditlere, baskılara rağmen sergiledikleri 
kararlılık ve duyarlılık için teşekkür borcumuz var.
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Bu süreçte bir ilk daha gerçekleşti. 74 Baro ortak bir açıklama yaptı. 
Cumhuriyet Davası’nı hatırlatan değerli baro başkanları Türkiye’de ifade ve 
basın özgürlüğü bakımından simgesel nitelik taşıyan bu davanın yalnızca 
yargılananları değil, ülkedeki bütün gazeteler ve gazetecileri ilgilendiren 
sonuçlara gebe olduğunu belirtti. Bu muhteşem dayanışma tablosunun 
koğuşlarımızda nasıl bir duygu yoğunluğuna neden olduğunu tahmin 
edebilirsiniz. O zaman söylediğimiz şu oldu: “Evet Berlin’de hakimler vardı 
ama Türkiye’de de hukukçular var!..” Yine de son 15 yılda adalet karşısında 
yaşadığım mütevazi hikayemden yola çıkarak Türkiye’de ve hatta Dünya’da 
haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında gösterilen tepkilerin irtifa kay-
bettiğini gözlemliyorum.

2004 yılında çizdiğim kedi karikatürü için sadece 5 bin TL tazminat cezası 
ödemeye mahkum edilmiştim. Üstelik bu mahkumiyet kararı Yargıtay’dan da 
dönmüştü. Bu karar ülkemizde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. 
Çünkü dönemin iktidarı Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonunu savunu-
yordu. Ve bu mahkumiyeti, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi diyen 
bir modelle bağdaştırmak mümkün değildi. Kedi davası ilk 2 ay Türkiye’de 
en çok konuşulan konu oldu. Pek çok ülkede Türkiye’deki hukuk ve adalet 
anlayışını konu alan workshop’lar düzenlendi. Aynı günlerde Avrupa Birliği 
Türkiye ile görüşmelerinde masaya karikatür üzerindeki baskıyı getirerek 
tepki verdi. 15 yıl önce sadece 5 bin TL tazminat cezasına çarptırılan bir 
karikatüristin yanında bütün gücüyle duran yazılı medya, o karikatürist 
haksız , hukuksuz suçlamalarla üstelik 2 kez cezaevine atıldığında olup 
biteni hiç görmeyecekti.

15 yıl gibi insanlık tarihinde çok kısa bir zaman diliminin içine bu kadar 
büyük dönüşümlerin sığdırılmış olması düşündürücüdür..

Cumhuriyet davası için hazırlanan iddianameyi sanık sandalyesinde şöyle 
değerlendirmiştim:

Objektif gerçeklikle irtibatını koparmış, insaf ölçülerine sığmayan, gayri 
ciddi bir iddianamedir. Yüreği ve beyni ipotekli olmayan herkesin gözünde 
düşmüştür. Evet düşmüştür. Takdir edersiniz ki, bu iddianame üzerine kendi 
esprilerimi yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü nezaket çerçevesinde mizah 
yapanlar bilirler ki, düşene vurulmaz.”

İddia makamı bizleri bazı terör örgütleriyle irtibatlı gösterebilmek için 
tam 5,5 ay çalışarak ekleriyle birlikte 30 klasörlük bir soruşturma dosyası 
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hazırladı. Öyle anlaşılıyordu ki aramızdan birinin çıkıp suçunu itiraf etmesi 
bekleniyordu. O zaman bu işi bir karikatüristin yapması doğru olur diye 
düşündüm ve duruşma salonunda şunları söyledim:

“Karikatüristten itirafçı olur mu? Denemek istiyorum! Evet ben karikatür 
hayatımda bir örgüte yardım ve yataklık ettim. Bu örgütün adı Ü.T.Ç. Açı-
lımı: Ülkemin Tüm Çocukları... Üyeleri arasında 2,5 yaşındaki torunum da 
var. Biliyorum ki heyetinizin de çocukları, salonda bulunan dostlarımızın da 
çocukları bu örgütün üyeleri arasında... Torunuma, örgütlerinin amacını sor-
dum, anlattı: “Dede biz de batılı akranlarımız gibi yaşamak istiyoruz. Özgür 
ve mutlu bir hayatımız olsun istiyoruz. Kimse ölsün, mölsün istemiyoruz.” 
“Peki beni de örgütünüze üye yapar mısınız?” dediğimde “Olmaz dede, sen 
çocuk değilsin. Ama çok istiyorsan bize yardım ve yataklık yapabilirsin. 
Bizim için çizebilirsin.” İşte itiraf ettim. Doğrusu bu çocukların örgütüne 
yardım ve yataklık benim hayatımın anlamı oldu.

Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Dışarıdaki Gazeteciler ve Adalet Nöbeti

Timur SOYKAN
Gazeteci

Öz

Yıllardır yaşadıklarımız bize ‘adalet’in toplumsal hayat için oluşturulmuş 
soyut bir kavram değil, yoksunluğu azap bir duygu olduğunu öğretti. 15 
Temmuz darbe girişimini ‘Allah’ın bir lütfu’ olarak gören iktidarın yarattığı 
baskı ve korku ikliminde adaletsizliğe karşı koymak kolay değildi. Sadece 
polis şiddeti ve tutuklamalar ile değil, iftiralar ve kumpaslarla sesler bastı-
rıldı, halen bastırılıyor.

Dışarıdaki Gazeteciler olarak basın-ifade özgürlüğü ve tutuklanan mes-
lektaşlarımızın serbest bırakılması için verdiğimiz mücadelede tepkimizi 
gösterebilmek zordu. Gazete manşetlerinde ‘darbe planı yapmak’ gibi 
iftiralarla tehdit ediliyorduk. Kumpas davalarına isimlerimizi eklemek isti-
yorlardı. Geçmiş yıllar ile karşılaştırıldığımızda artık kalabalık değildik ve 
korku iklimi tüm topluma sinmişti. O günlerde Adalet Nöbeti bize nefes 
oldu. Adalet Nöbeti’nde dayanışmanın ve bir arada mücadele etmenin 
hayatımız boyunca unutmayacağımız anılarını biriktirdik. Adalet Nöbeti, 
korkunun sessizliği üzerine çökmüş bir ülkede kararlı adalet duruşu olarak 
her zaman anılacak. Bu nedenle bu karşı duruşun deneyimlerini paylaşmanın 
çok değerli olduğunu düşünüyorum.
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“ADALET NÖBETLERİ” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Gürkan ALTUN

Konuşmacılar: Kemal AYTAÇ, Musa KART, Timur SOYKAN

Gürkan ALTUN (Oturum Başkanı) – Konuşmacılarımıza sorusu olan 
varsa öncelikle yazılı soru hazırsa yazılı soruları alayım, ama yoksa ve mikrofon 
dolaştırabilirsek sözlü soruları alalım. Sorusu olan yoksa konuşmacılarımıza 
son bir kapanış cümlesi için söz vereceğim ve bugünkü bu oturumumuzu 
burada kapatacağım. Soru yok, buyurun Sayın Aytaç.

Kemal AYTAÇ – Evet arkadaşlar, aslında söyleyecektim, unuttum, bu 
arada söylemiş olayım. Tabii Cumhuriyet Davası hâlâ sürüyor. Zaten yaptıra-
caklarını da yaptılar, yani ceza onaylansa bile üç aşağı beş yukarı tamam oldu.

Salondan – 8 ay daha yatacağız.

Kemal AYTAÇ – Tabii bu adalet nöbeti kendi peşinden davalar doğurdu. 
Birinci adalet nöbeti davası ilk nöbet bizim işte yaralandığımız, burnumu-
zun ağzımızın kırıldığı, gözaltına alındığımız nöbet, biz şikayetçi olduk. 
Tabii tahmin ettiğiniz gibi soruşturmaya yer yok diye karar verildi, ama 
bizlerin hakkında bir dava açıldı. Fakat burada 50 asliye ceza hakimini 
burada anmak istiyorum. Şu anda karar var, ama onu veremem size, daha 
doğrusu anlatamam. Uzun uzadıya bir karar, gerçekten adalet nöbetini anlat 
desen, güzel anlat desen biz öyle anlatamayız. Öyle bir güzel anlatmış, öyle 
bir güzel karar verdi ki biz birinci davada beraat ettik. Bu birinci nöbet, 
beşinci nöbette, mayıs ayında olan nöbetle ilgili bir davamız açıldı. Onun 
16 Nisanda duruşması var. Adana’da açılan adalet nöbeti davasında Adana 
Barosu Başkanı ve arkadaşlar beraat ettiler. Mersin gitti Bilgin, Mersin’de 
yine adalet nöbetlerinden dolayı iki arkadaşımıza dava açıldı. O davada biz 
gittik, avukatlıklarını yaptık. O davalardan da beraat ettiler. Şu anda devam 
eden bir davamız var 16 Nisanda, bir de soruşturmamız var. Bu şeyi hatır-
larsınız, doktorlar, aman işte Tabipler Odası savaşa hayırdan ziyade başka 
bir cümle kurarak bir bildiri yayınlamışlardı. “Bir halk sağlığı sorunudur” 
babında, onunla ilgili bir yine soruşturma var. Zannediyorum bir tanesi de 
Musa KART, ben zaten varım da, zaten bildiriyi ben okudum, yine bir 25-26 
kişi hakkında da o bildiriyi, barış bildirisini okuduğumuz için, Tabipler 
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Odasının bildirisini okuduğumuz için bir soruşturmamız var. Bir de davamız 
var, dolayısıyla 5 tane dava arkasından geldi. Yani bu işlerle uğraşınca böyle 
şeyler oluyor, insanın başına geliyor, ama dediğim gibi bugün barolarımızın 
öncülüğünde devam eden bu adalet nöbetlerinde avukat arkadaşlarımızın, 
meslektaşlarımızın katkısına desteğine büyük ihtiyaç var. 2.5 yıldır, 3 yıla 
yakın zamandır bu adalet nöbetleri hâlâ yapılabiliyor ve hâlâ itibar görüyorsa, 
bu ülkede adaleti haykırmanın yüksek sesle tabii sadece nöbetle kalmamalı 
adalet arayışı, değişik araçları, değişik yolları da kullanmalıyız. Yani zaten 
biz adalet nöbeti olarak kullandık, çok daha farklı etkinlikler yaptık, ama 
burada bir zaman ve de zemin sorunu olduğu için onları artık başka bir 
gün başka bir yerde ya da önümüzdeki aylarda çıkacak olan “Adalet Nöbeti” 
kitabını elde edebilirseniz, elinize geçerse orada okuma fırsatı bulacaksınız. 
Böyle güzel bir “Adalet Nöbeti” kitabı hazırlanıyor. Arkasından bir belgesel 
de gelecek, hep beraber izleriz. Belki bir gün Erinç Başkan bizi toplar, onu 
da beraber izleriz. Çok teşekkür ediyorum.

Gürkan ALTUN (Oturum Başkanı) – Sayın Kemal AYTAÇ’a teşekkür 
ediyorum. Sayın Musa KART da son cümlesini söylesin.

Musa KART – İsterseniz buyurun, ben ileride konuşabilirim.

Gürkan ALTUN – Size de kapanışı yaptıralım Başkanım isterseniz.

Erinç SAĞKAN (Ankara Barosu Başkanı) – Peki, ben aslında Musa Beye 
bir soru soracaktım, o yüzden söz rica ettim Başkanım. Belki son cümlelerini 
benim sorumla da bağlayabilir. Erinç SAĞKAN, sorum Sayın Musa KART’a: 
Şimdi az önce bahsettiniz, yaşadığınız bu süreçte işte Yargıtay Başkanının 
ya da Adalet Bakanının aslında uğradığınız haksızlığı belli mecralarda dile 
getirdiğini, belli yöntemlerle dile getirdiğinden de bahsettiniz. Fakat bu 
süreç devam etti sizler açısından uzunca bir müddet bu haksız uygulama, 
hukuksuz uygulama, aynı şekilde az önce Kemal Bey’in de bahsettiği gibi 
bir taraftan bir soruşturma açılıyor kendileri hakkında aslında tamamen bir 
tepkiyi dile getiren hiçbir şiddet içermeyen bir eylem nedeniyle, ama bir 
soruşturma açılıyor. Fakat daha sonra hatta bu kovuşturmaya da dönüyor. 
Fakat daha sonra bir mahkeme o heyete, o insanlara haklarını teslim ediyor. 
Şimdi burada bir sıkıntı var gibi, bir taraftan sizleri içeride tutuyorlar, ama 
bir taraftan da hukuk sisteminin en tepesindekiler işte bazı haksızlıklara 
uğradığınızdan bahsediyorlar. Buna ilişkin düşünceniz sizin nedir, bir vatan-
daş olarak öncelikle bunu nasıl yorumluyorsunuz?
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Musa KART – Bir vatandaş olarak aşağı yukarı vereceğim cevaba burada 
bulunan değerli dostlarım katılacaklardır. Türkiye’de hukukun bir siyasi 
gölgenin etkisinde kaldığı malumunuz, yani bizler bu konularla ilgili yorum 
yaparken hukuki çerçeveden ziyade siyasetin ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak yapıyorduk bu değerlendirmelerimizi, yani eğer siyaset ihtiyaç 
duyarsa bizler tahliye olabiliyorduk. Eğer siyasetin bizim içeride olmamızdan 
yana bir çıkarı varsa, bir hesabı ve stratejisi varsa bizler içeride kalıyorduk ne 
yazık ki hakikaten hukukçuların da vicdani bulmadıkları bir süreç yaşadık. 
Kabul edilmesi mümkün olmayan bir süreçti bu, sadece yüksek mahkeme 
başkanları değil, sokakta karşılaştığımız, buluştuğumuz, bir araya geldiği-
miz bütün insanların tepkisi aşağı yukarı bu merkezdeydi, ama ne yazık ki 
Türkiye bunları yaşadı. Sonsuza kadar devam etmeyeceğine dair bir iyimser 
ruh halim var. Bunları geride bırakacağız diye düşünüyorum.

Erinç SAĞKAN (Ankara Barosu Başkanı) – Yani aslında siz yarın 
öbürsü günü beraat ettiğiniz takdirde aslında yapılmak istenen yapılmış 
olmayacak mı? Hani özgür bir basının ortadan kaldırılması noktasında siz 
aylarca cezaevinde kaldıktan sonra beraat etseniz dahi bu aslında basına 
karşı bir gözdağı olarak ortaya konuluyor mu, basındaki arkadaşlarımız 
bunu hissediyorlar mı daha doğrusu?

Musa MART – Şüphesiz hissediyorlar. Hissetmiyorlar dersem gerçeği 
yansıtmış olmam, hissediyorlar. Sadece meslektaşlarımız değil, ailelerimiz 
de, yakınlarımız da bunun ne anlama geldiğini yaşayarak gördüler. Şöyle 
bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle: Benim 3-4 yaşında bir torunum var. 
4 yaşında oldu şimdi, bütün torunlar gibi şahane, çok da iyi ilişkimiz var 
torunla, Kandıra’dayken ziyaretime gelip gelmeyeceğini konuşuyorduk. Bir 
yandan çok özlüyorum, çok görmek istiyorum, bir yandan da çocuk buradaki 
travmayı yaşasın istemiyorum. Hani bilirsiniz bu “Life is Beautiful” diye 
bir film var. Nazi kampında tutulan bir babayla oğlun hikâyesini anlatır. 
Baba mütemadiyen yaşadıklarını bir oyun havasında çocuğa yansıtır çocuk 
travmadan etkilenmesin diye, bizler de hep bunu yaşadık. Benim torunum 
beni Kandıra’da bir fabrikada çalışıyor biliyor. Geldiği zaman da o ortamı 
bir oyun alanına dönüştürdük. Sadece ben değil, benim arkadaşlarım da bir 
oyun havasına dönüştürdük, çok mutlu ayrıldı ilk buluşmamızdan sonra, 
sonra şöyle bir şey duydum: Bir gün annesi ve ananesi sohbet ederlerken o 
da halıda oynuyor. Açık görüş ve kapalı görüş tarihlerini konuşuyor anneyle 
anane, çocuk kulak kabartıyor. “Açık görüş mü var” diyor. Tekrar dedesiyle 
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buluşacak, ben bunu duyduğum zaman çok burkuldum. Bu ülkenin çocuk-
larına açık görüş, kapalı görüş diye bir şey öğrettiler ya, bu çok fena bir şey 
gerçekten, son sözüm de bu olsun. Bu açık görüş ve kapalı görüş kavramlarını 
bilmesin bu çocuklar. Hepinize teşekkür ederim.

Gürkan ALTUN – Evet, tebliği için Timur SOYKAN’a, yine tebliğleri 
ve sunumları için Sayın Kemal AYTAÇ’a ve Sayın Musa KART’a teşekkür 
ediyorum, ama 14 ay tutuklu kalan bir insanın, bir çizerin, bir karikatüris-
tin 14 ayı hiç anlatmayıp da orada sağ terör örgütü yaftasının kendisinde 
yarattığı tahribatı ve yine torunuyla geçirdiği bu anı ve bir fareyle bir infaz 
koruma memurunun ölüm-kalım mücadelesindeki o düşünmesi, sırtını 
yaslaması emin olun benim de içimi ürpertti. Evet, bizleri esaret altına 
alabilirler, tutsak edebilirler. Bundan ötürü hiçbir zaman bir yılgınlık içine 
girmeyeceğiz, ama artık onlar da bizleri nereden ve nasıl örseleyebilecekle-
rini aslında öğrenmişler. Söyledi Sayın Musa KART zaten, işlerine geldiği 
zaman tutukladılar, işlerine geldiği zaman da eğer geliyorsa da tahliye ettiler, 
ama bunun bize acı vermediğini fark etmişler anladığım kadarıyla, başka 
şeyler, başka pratikler deniyorlar. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum ve Ankara Barosuna da 11.sini düzenlediği Uluslararası Hukuk 
Kurultayında bize böyle bir pencereden sunum yapma fırsatı verdiği için 
Değerli Başkana Sayın Erinç SAĞKAN’a huzurunda teşekkürler ediyorum, 
sağ olun, var olun.

SUNUCU – Oturumumuz sona ermiştir. Konuşmacılarımıza bu yılki 
Kurultayımızda plaket yerine geçmek üzere adlarına ihtiyaç sahibi köy okul-
larına yapılan kitap bağışına ilişkin teşekkür belgelerini takdim etmek üzere 
Ankara Barosu Başkanımız Sayın Erinç SAĞKAN’ı sahneye davet ediyorum.
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Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru Yargılamasına 
Başvurucunun Vekili Sıfatıyla Katılan Avukata 

Disiplin Para Cezası Vermeye Yetkili Midir?

Arş. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı  
https://orcid.org/0000-0001-7346-3389

Öz

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının sınırlarından biri, 
hakkın kötüye kullanılması yasağıdır. Kanun ve İçtüzük hükümlerinde 
yasağın ihlalinin sonuçları düzenlenmiştir. Bunlardan biri ihlal durumunda 
Mahkeme’nin başvurucuya disiplin para cezası verme yetkisine sahip olma-
sıdır. Mahkeme’nin hakkın kötüye kullanılması yasağı ile ilgili yayınlanmış 
kararlarına bakıldığında bu yetkisini sıkça kullandığı görülmektedir. Mah-
keme, sadece başvurucuya değil yargılamaya başvurucunun vekili sıfatıyla 
katılan avukata da disiplin para cezası vermektedir. Bildiride öncelikle 
Mahkeme’nin disiplin para cezası verme yetkisinin yargılamaya başvuru-
cunun vekili sıfatıyla katılan avukatı kapsayıp kapsamadığına ilişkin Ana-
yasa, Kanun ve İçtüzük hükümleri bağlamında hukuki bir değerlendirme 
yapılacak; daha sonra, Mahkeme’nin bu konudaki sözü edilen içtihadının 
anlam ve olası etkileri üzerine avukatlık mesleğinin niteliği ve bu mesleğe 
insan haklarının korunması açısından yüklenen işlev bağlamında bir tartışma 
yürütülmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargısı, Bireysel Baş-
vuru, Hakkın Kötüye Kullanılması, Avukat.



Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru Yargılamasına Başvurucunun Vekili  
Sıfatıyla Katılan Avukata Disiplin Para Cezası Vermeye Yetkili Midir?

486 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Is The Constitutional Court Of The Republic Of 
Turkey Authorized To Impose Disciplinary Fine 

On The Lawyer Who Participates In The Individual 
Application Proceedings As Applicant’s Representative?

Abstract

One of the limits of the right to individual application to the Constituti-
onal Court is the prohibition of abuse of right. Tha sanctions of violation of 
the prohibition are provided by Law and Rules of Procedure. One of them 
is that the Court is entitled to impose disciplinary fines on the applicant 
when the prohibition is violated. When the Court’s published decisions on 
the prohibition of abuse of right are examined, it is seen that it frequently 
exercises this authority. The court imposes disciplinary fine not only on the 
applicant but also on the lawyer who participates in the individual appli-
cation proceedings as applicant’s representative. The paper will first make 
a legal assessment in the context of the provisions of the Constitution, the 
Law and the Rules of Procedure, as to whether the Court’s authority of to 
impose disciplinary fine involves the lawyer who participates in the proce-
edings as applicant’s representative. A discussion will then be conducted on 
the meaning and possible impact of the Court’s case-law on this matter in 
the context of the nature of the attorneyship profession and the function 
imposed on it in terms of the protection of human rights.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Review, Individual 
Application, Abuse of Rights, Lawyer.

Plan

Bildirimin başlığı “Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yargılamasına 
başvurucunun vekili sıfatıyla katılan avukata disiplin para cezası vermeye 
yetkili midir?”. Bu soru çerçevesinde konuyu açmaya başlamadan önce 
takibi kolaylaştırmak amacıyla bildirimin planına dair birkaç söz söylemek 
istiyorum. (1) İlk olarak kısaca konuyu neden ve nasıl seçtiğime değinece-
ğim, (2) ardından konu olarak seçtiğim soruyu açıklayıp (3) gerekçeleriyle 
cevaplamaya çalışacağım. (4) Son olarak sorduğum soruya vereceğim cevap 
ile ortaya koyacağım eleştirinin Kurultay’ın teması açısından ne anlam ifade 
ettiğini belirtip bildirimi bitireceğim.
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1. Konunun Seçilmesine Dair

Konum Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu ile ilgili daha 
önce yaptığım bir çalışma sırasında karşıma çıkan bir sorun. Sözünü etti-
ğim önceki çalışmayı yaparken, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru 
yolu çerçevesinde Kanunla kendisine verilen bir tür “cezalandırma” yet-
kisinin kapsamını yorum yoluyla genişlettiği yönünde bir fikre ulaştım. 
Mahkeme’nin bu tercihi avukatın yargılama faaliyeti içindeki konumu ve 
Mahkeme’nin bu konudaki yargısal tutumu ile ilgili önemli bir noktaydı. 
Konu özellikle Mahkeme’nin avukatlık mesleğine yaklaşımı ve dolayısıyla 
avukatın hukuk ve yargı sistemi içindeki yeri açısından üzerinde düşünmeye 
değerdi. Sözünü ettiğim önceki çalışmamda o çalışmanın konusu bakımından 
zorunlu olduğu kadarıyla konuyu araştırıp sonuçta çalışmamda konuya bir 
ölçüde değindim. Sözünü ettiğim çalışmamın yayınlanmasından birkaç ay 
sonra Kurultay Çağrısı’nı okuduğumda sorunun Kurultay temasıyla doğ-
rudan ilgili olduğunu düşündüm ve özellikle ilgili hukuki teknik tartışmayı 
derinleştirerek konuyu Kurultay kapsamında gündeme getirmek istedim.

2. Sorun Ne ve Neden Kaynaklanıyor ?

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti iç hukuk düzeninde 2010 Anayasa 
Değişiklikleriyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı kabul edildi 
ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından, 2012 yılının sonun-
dan itibaren insan haklarının korunmasına yönelik bir hukuki mekanizma 
olarak bireysel başvuru yolu fiilen işletilmeye başlandı. Bireysel başvuru 
konusundaki yasal düzenlemelerde, bireysel başvuru hakkına ilişkin çeşitli 
sınırlamalar ve bu sınırlamaların yargılama sürecinde hangi kurumlar ara-
cılığıyla nasıl uygulanacağı da gösterildi. Bu kurumlardan biri de 6216 
sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 51 ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 83. maddesinde düzen-
lenen “bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması yasağı”. Bu kuruma 
ilişkin birçok önemli konu ve sorun var ama bildirimin konusu açısından 
burada özellikle kısaca bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması yasa-
ğının ihlal edilmesinin sonuçlarına değinmek gerekiyor.[1]

[1] Konu hakkında ayrıntılı inceleme için bkz.: DOĞANOĞLU, Ali Erdem: “Anayasa 
Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması Yasağı”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 3 (2018), s. 535-575.
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Kanun ve İçtüzük hükmü birlikte değerlendirildiğinde bireysel başvuru 
hakkının kötüye kullanılması yasağının ihlal edilmesinin iki tür sonucu 
olduğu anlaşılıyor. Buna göre, birincisi, bir başvuru, başvuru hakkının 
kötüye kullanılması yasağının ihlali niteliğinde ise Anayasa Mahkemesi 
başvuru konusu uyuşmazlığın esasına girmez, başvuruyu reddeder ve böylece 
işten el çeker. Bu birinci sonuç, yasağın ihlal edildiği kanaatine varılması 
durumunda zorunlu, yani Anayasa Mahkemesi’nin başvurunun reddi kararı 
verip vermeme konusunda bir takdir yetkisi bulunmuyor.

Hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlalinin ikinci tür sonucu ise ihlal 
durumunda Anayasa Mahkemesi’nin Kanun’da belirtilen sınırlar dahilinde 
disiplin para cezasına hükmetme yetkisini kullanma imkanına sahip olması. 
Disiplin para cezası verme konusunda Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi takdiri 
nitelikte, Mahkeme disiplin para cezasına hükmetmeyi ya da hükmetmeyi 
tercih edebilir.

Anayasa Mahkemesi’nin başvuru hakkının kötüye kullanılması yasağının 
ihlaline ilişkin bugüne kadar verdiği ve yayınlanmış kararları incelendiğinde 
disiplin para cezası verme yetkisini sıkça kullandığı görülüyor. Hatta öyle ki 
başvuruyu ihlal niteliğinde gördüğü ve 100 civarındaki yayınlanmış kara-
rının bir ikisi hariç, neredeyse tümünde Mahkeme başvuruyu reddetmekle 
yetinmemiş, disiplin para cezasına da hükmetmiş. Mahkeme’nin disiplin 
para cezasına hükmettiği yayınlanmış kararları incelendiğinde ise şöyle bir 
durumla karşılaşılıyor: Anayasa Mahkemesi, disiplin para cezasına kural ola-
rak “başvurucu” aleyhine hükmedebiliyor, burada herhangi bir tereddüt yok; 
ancak Mahkeme, (başvurucunun bireysel başvuru yapılmadan veya bireysel 
başvuru yargılaması sona ermeden önce öldüğünün Anayasa Mahkemesi’ne 
bildirilmemesi gibi) ihlali açıkça doğrudan başvurucunun değil de vekilin 
bir davranış veya tasarrufuna dayandırdığı durumlarda disiplin para cezasını 
da başvurucuya değil başvurucunun vekiline veriyor.

Anayasa Mahkemesi’nin, vekil aleyhine disiplin para cezasına hükmettiği, 
yayınlanmış 61 kararı bulunuyor.[2] Bu kararların 60’ında konu birbiriyle 
aynı.[3] Bu uyuşmazlıklarda, lehine bireysel başvuruda bulunulan kişi, bireysel 

[2] 15.12.2019 tarihi itibarı ile. 
[3] 2013/6140, 2013/8660, 2013/7710, 2013/6145, 2014/3930, 2014/3567, 2014/1999, 

2014/9850, 2014/15254, 2014/4245, 2014/16108, 2014/491, 2014/2985, 
2014/4230, 2014/14611, 2014/9745, 2014/3303, 2014/15360, 2014/18057, 
2014/20407, 2014/20409, 2014/17970, 2014/19446, 2014/17989, 2014/18188, 
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başvuru yapılmadan önce ya da bireysel başvuru yargılaması devam ederken 
ölmüş, ölen kişi adına vekaletle bireysel başvuruda bulunan avukat durumu 
Mahkeme’ye bildirmemiş. Sadece 1 kararda konu farklı, bu kararda da 
dostane çözüm yoluna gidilip o yolla tazminat alındığının Mahkeme’ye 
bildirilmemesi yine avukata yüklenip avukat aleyhine disiplin para ceza-
sına hükmedilmiş.[4] Peki Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi var mı? 
Acaba Anayasa Mahkemesi hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu 
kanaatine vardığı başvurularda, ihlalin, başvurucunun değil de vekilin bir 
davranış veya tasarrufundan kaynaklandığı sonucuna varıyorsa vekil aleyhine 
disiplin para cezasına hükmedebilir mi? Soru bu.

3. Sorunun Cevaplanması

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Anayasa Mahkemesi bu şekilde 
vekil aleyhine disiplin para cezasına hükmettiği onlarca kararının hiçbirinde 
bu konuya değinmemiş. Yani, Mahkeme disiplin para cezası verme yetki-
sinin “kişi bakımından kapsamı”na ve avukatın bu kapsama dahil edilip 
edilemeyeceğine ilişkin herhangi bir tartışma yürütmemiş. Oysa bu husus 
pekâlâ sorunsallaştırılabilir ve bu konuda varılan sonucun ikna edici bir 
gerekçelendirmeye ihtiyacı var gibi görünüyor.

Tartışma için ilk olarak Anayasa Mahkemesi’ne disiplin para cezası verme 
yetkisi tanıyan pozitif düzenlemelere bakmak gerekiyor. Az önce de belirt-
tiğim gibi, Anayasa Mahkemesi’ne kanunla bir disiplin para cezası verme 
yetkisi tanınmış, kanunda yetkinin kapsamı ve koşulları da belirlenmiş. O 
halde bu aşamada ilk olarak üzerinde durulması gereken husus bu yetki-
nin kapsamının ne olduğu, yani bireysel başvuru yargılamasına vekil sıfa-
tıyla katılan avukatın kanunda gösterilen yetkinin kapsamına dahil sayılıp 
sayılmayacağı.

6216 sayılı Kanun’un 51. maddesinde şöyle deniyor: “Bireysel başvuru hak-
kını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama 

2014/9843, 2014/12095, 2015/3238, 2015/3240, 2015/3243, 2015/3356, 
2014/17825, 2015/3237, 2015/3354, 2015/3359, 2014/19618, 2014/14961, 
2014/7712, 2014/16958, 2014/16979, 2014/16964, 2014/17239, 2014/6362, 
2014/14957, 2014/18155, 2014/18156, 2014/10319, 2014/18159, 2014/13550, 
2014/17738, 2015/11241, 2015/9698, 2015/3357, 2015/2006, 2015/868, 
2014/14359, 2015/10144, 2015/3364, 2015/16838, 2016/4317.

[4] 2014/12720.
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giderlerinin dışında, ayrıca iki bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere 
disiplin para cezasına hükmedilebilir.” Bu hükümde hakkında para cezasına 
hükmedilebileceklerin açıkça ve yalnızca “başvurucular” olabilecekleri göste-
rilmiş. Aynı durum bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması yasağına 
ilişkin diğer pozitif hukuk kuralı olan İçtüzüğün 83. maddesi için de geçerli. 
Bu hükümde de “ilgilinin iki bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere 
disiplin para cezasıyla cezalandırılmasına” biçiminde bir ifade kullanılmış, 
ama bu ifadede geçen “ilgili” ibaresiyle “başvurucu”ya işaret edildiği, aynı 
cümlenin başında açıkça ve yine yalnızca “başvurucu” kelimesinin kullanıl-
masından anlaşılıyor. Yani sonuçta pozitif kurallar bireysel başvuru hakkının 
kötüye kullanılması nedeniyle disiplin para cezasının “başvurucu” sıfatına 
sahip olanlar aleyhinde verilebileceğini düzenlemiş. Peki bireysel başvuru 
yargılamasına vekaleten katılan avukatın aynı zamanda “başvurucu” sıfatına 
sahip olabileceği düşünülebilir mi?

Bireysel başvuru yargılamasında başvurucu kavramının anlamı pozi-
tif hukuk kuralıyla açıkça belirlenmiş. İçtüzüğün “Tanımlar” başlıklı 3. 
maddesinde gösterildiği üzere, “başvurucu başvuru ile bireysel başvuru 
kapsamındaki bir hakkının ihlal edildiği iddia edilen kişi”dir. Avukatın 
bu tanım kapsamında başvurucu sıfatına sahip sayılamayacağı sonucuna 
varmak gerekir. Aynı sonuca götüren bir diğer neden de bireysel başvuru 
kapsamında başvuru konusu asıl uyuşmazlığın esası hakkında Mahkeme’nin 
vereceği kararın, yalnızca başvuru ile anayasal hakkı ihlal edildiği iddia edi-
len kişinin hukuki durumunu etkileyecek olmasıdır. Söz gelişi Mahkeme 
tazminat kararı verse bu karardan kaynaklanan parasal hak vekilin değil 
başvuruda başvurucu olarak gösterilen kişinin malvarlığına dahil olur. Yani 
avukat başvurucu değil, yalnız başvurucunun vekilidir.

O halde Anayasa Mahkemesi’nin, kararlarında avukatlar aleyhine disiplin 
para cezasına hükmederek, kanunda gösterilen disiplin para cezası verme 
yetkisinin kapsamını bir biçimde genişlettiği sonucuna varmak mümkün. 
Mahkeme avukata da ceza vererek bir tür yorumla -daha önce de ifade ettiğim 
gibi mahkeme bu konuda kararlarında herhangi bir tartışma yürütmediği 
için gerekçesini bilemiyoruz- disiplin para cezası verme yetkisi bakımından 
başvurucu kapsamına avukatı da dahil ediyor, denileiblir. Öyleyse şimdi 
sorgulanması gereken, Mahkeme’nin disiplin para cezası verme yetkisinin 
kapsamını bu şekilde genişletmesinin hukuka uygun sayılıp sayılamayacağı.
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Disiplin para cezası verme yetkisinin kapsamının yorum yoluyla genişle-
tilip genişletilemeyeceği konusunda bir tartışma yürütebilmek için bir defa 
kurumun hukuki niteliğinden hareket edilebilir. Disiplin para cezasının 
hukuki niteliğine ilişkin bir görüş birliği yok. Bunun bir idari yaptırım ve 
disiplin hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir kurum olduğunu 
ileri sürenler de var;[5] idari para cezası niteliğinde olmadığını, bu nedenle bir 
idari yaptırım sayılamayacağını ve Kabahatler Kanunu ve disiplin hukuku 
çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini, sadece düzenlendiği özel kanunlar 
çerçevesinde ele alınabileceğini iddia edenler de var.[6] Aslında hukuki nite-
liği ile ilgili, disiplin para cezasına ilişkin konumuz açısından iki önemli 
özellik bulunuyor. Bunlardan birincisi şu: bir konuda düzenlenen disiplin 
para cezasının kapsamı, koşulları ve sonuçları ile ilgili öncelikle düzenlen-
diği özel kanunun hükümlerinin göz önünde bulundurulması zorunlu. Bu 
çerçevede özel düzenlemenin avukata disiplin para cezası verme yetkisini 
kapsamadığı üzerinde durdum. Bu açıdan yaklaşıldığında avukatın kapsama 
dahil olmadığı sonucuna ulaşılıyor, tekrar belirteyim.

İkincisi, disiplin para cezasının idari yaptırım niteliğinde sayılıp sayılma-
yacağı tartışmalı olsa ve disiplin para cezası ceza hukuku anlamında teknik 
olarak bir ceza sayılmasa da cezai niteliği ağır basan ve cezai sonuçları olan 
bir yaptırım olarak kabul ediliyor.[7] Bu nedenle disiplin para cezası verme 
yetkisini, açıkça istisnai nitelikte bir yetki saymak gerekiyor. Bir defa, cezai 
nitelikte bir yetki olduğu için Anayasa Mahkemesi’nin genel yargılama 
yetkisinin disiplin para cezasına hükmetme imkânını kapsadığını iddia 
etmek güç. Öte yandan aynı şey “hakkın kötüye kullanılması yasağı” açı-
sından geçerli değil, buna da kısaca değineyim. Hakkın kötüye kullanıl-
ması yasağının, dürüstlük kuralından kaynaklanan, hukukun genel ilkesi 
niteliğinde bir kurum olduğu kabul ediliyor.[8] Bu nedenle açık pozitif bir 
dayanak hiç olmasaydı dahi hakkın kötüye kullanılması yasağının varlığı 

[5] MURATOĞLU, Tahir, “Yargısal Faaliyetler Bağlamında Tesis Edilen Disiplin 
Yaptırımları ve Bu Yaptırımların Hukuka Uygunluğu”, Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 30-31, (2014). s. 88-97.

[6] GÜÇLÜ, Yaşar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar, Güncellenmiş 
Üçüncü Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, s. 142, 146.

[7] Örneğin “idari yaptırımlar” içinde “disiplin cezaları”, “disiplin tedbirleri”nden “tedip 
etme, cezalandırma ve caydırma” amacıyla ayrılıyor. Diplin para cezaları da disiplin 
cezalarının bir türü sayılıyor. TAHİROĞLU, s. 83-85.

[8] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: DOĞANOĞLU, s. 541-542, 545-546.
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hukuken gerekçelendirilebilir bir iddia sayılırdı. Buna bağlı olarak hakkın 
kötüye kullanılması niteliğindeki bir başvurunun dinlenmeyeceği, yani bu 
tür başvurularda Mahkeme’nin uyuşmazlığın esasını değerlendirmeyeceği 
söylenebilir. Oysa aynı şey yasağın ihlali nedeniyle disiplin para cezası verme 
yetkisi için geçerli değil. Bu yetki açıkça pozitif bir dayanağa ihtiyaç gösteri-
yor. Bu husus, söz konusu yaptırımın cezai niteliğinden hareketle anayasal 
kanunilik ilkesi çerçevesinde ve ayrıca daha genel bir düzeyde Anayasa’nın 
6. maddesinin 3 fıkrasının ikinci cümlesinde gösterilen “Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 
hükmüyle de gerekçelendirilebilir. Bu nedenlerle, disiplin para cezası verme 
yetkisi ancak kanunda açıkça gösterilmişse söz konusu olabilecek bir yet-
kidir. Bu, aynı zamanda yetkinin kapsamının da kanunla belirlenebileceği 
anlamına geliyor. Öyleyse, istisnai ve cezai nitelikteki yetki ancak kanunla 
verilebilir, yani yaptırımın kimlere ve hangi koşullarda uygulanacağı ancak 
kanunla düzenlenir. Yine kanun avukatı kapsama almadığı için bu gerekçe-
lerle de Mahkeme’nin avukata disiplin cezası verme yetkisinin bulunmadığı 
sonucuna varmak gerekiyor.

Yaptırımın cezai niteliğinden hareketle söz konusu edilen anayasal kanu-
nilik ilkesi, aynı zamanda yaptırımın kapsamının belirlenmesi konusunda 
yorumcu ve uygulayıcıya yol gösterici sayılabilecek bir içerik de sunuyor. 
Buradan hareketle denilebilir ki, hak ve özgürlükleri kamu gücü aracılığıyla 
sınırlandırıcı sonuçları nedeniyle kanunda gösterilen disiplin para cezası 
yaptırımının kapsamı dar yorumlanmalı ya da en azından genişletilme-
meli. Anayasa Mahkemesi’nin konu hakkındaki içtihadını bu gerekçeyle 
de eleştirmek mümkün.

Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle verilebilecek 
disiplin para cezalarına ilişkin üzerinde durduğum sorun, ceza hukukunun 
genel kavramlarıyla ele alındığında, aynı zamanda “faillik” kategorisine ilişkin 
bir sorun. Bu çerçevede bir kavramdan söz edip bir de sorunu bu açıdan 
ele almanın tartışmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ceza hukukunda 
“özgü suç” diye bir kurum var. Düzenleniş biçimleri itibariyle suçların çoğunu 
herhangi bir insan işleyebilir. Ancak bazı suçlar öyle düzenlenmiştirler ki bu 
suçları sadece belirli bir hukuki veya fiili durumda, belirli bir yükümlülük 
altında bulunan ve belirli faillik niteliğini taşıyan kişiler işleyebilir. İşte bu 
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tür suçlara “özgü suç” denir.[9] Örneğin zimmet suçunu ancak kamu görevlisi 
işleyebilir. Öyle görünüyor ki bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması 
nedeniyle verilebilecek disiplin para cezası da özgü suça benzer türden bir 
ihlalin yaptırımı olarak öngörülmüş. Aslına bakılırsa tüm disiplin suçları 
bu anlamıyla özgü kategorilerdir ve bireysel başvuru kapsamında hakkın 
kötüye kullanılması suçu da bir disiplin suçu olarak özgü bir kategori. Bu 
çerçevede, “özgü suç” kavramı konumuz açısından bize yeni bir şey söyle-
miyor; ancak failliğe ilişkin özelliklerin kimi durumlarda suçun unsurlarına 
dahil olabileceğini göstermesi bakımından önemli. İşte bu çerçevede vurgu-
lamak gerekir ki, bir disiplin suçu olarak bireysel başvuru hakkının kötüye 
kullanılması yasağının ihlali bakımından sadece “başvurucu” sıfatına sahip 
kişiler fail olabilirler. Pozitif hukuk düzenlemesi avukatları bu disiplin suçu 
yönünden faillik kapsamı dışında bırakmıştır. Mahkeme içtihadı, bu açıdan 
da hatalı görünmektedir.

Sorunun teknik açıdan tartışılmasıyla ilgili son bir konuya değinmek 
istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti iç hukuk düzeninde aynı tür sorunun 
gündeme gelebileceği en az iki alan daha var. Bunlardan ilki medeni yar-
gılama hukuku. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Kanun 
kapsamındaki yargılamanın işlerliğini güvence altına almak amacıyla çeşitli 
durumlarda hâkime disiplin para cezası verme yetkisi tanınmış. Örneğin 
hâkimin kötüniyetle reddedilmesi, hâkimin hukuki sorumluluğuna ilişkin 
davalarda davanın esastan reddedilmesi, ıslahın kötüniyetle yapılması, bel-
genin yerinde incelenmesine ilişkin hakim emrinin yerine getirilmesinin 
engellenmesi, tanığın mazeret bildirmeksizin çağrıya uymaması, davalının 
kötüniyetli davranması veya davacının hiçbir hakkı yok iken dava açması ve 
tarafların hiçbir hakları yok iken veya kötüniyetle kanun yollarına başvurma-
ları durumlarında hâkimin disiplin para cezası verebileceği düzenlenmiş. İşte 
bu durumlarda disiplin para cezası ile karşılanan ihlalin avukatın davranış 

[9] TOROSLU, Nevzat – TOROSLU, Haluk, Ceza Hukuku – Genel Kısım, 24. 
Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2018, s. 107-108; İÇEL, Kayıhan – SOKULLU 
AKINCI, Füsun – ÖZGENÇ, İzzet – SÖZÜER, Adem – MAHMUTOĞLU, 
Fatih S. – ÜNVER, Yener, İçel Suç Teorisi – Suç Kavramına İlişkin Genel Bilgiler 
Suçun Yapısal Unsurları Suçun Özel Oluşum Biçimleri, 2. Kitap, Yeniden Gözden 
Geçirilmiş İkinci Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2000, s. 90-91; ARTUK, M. Emin 
– GÖKCEN, Ahmet,–ALŞAHİN, M. Emin – ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler – Ceza Hukukuna Giriş Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı Suç 
Teorisi Yaptırım Teorisi Milletlerarası Ceza Hukuku, Yenilenmiş Gözden Geçirilmiş 
11. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017, s. 291
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veya tasarrufundan kaynaklanması halinde avukata disiplin para cezası verilip 
verilemeyeceği sorunu gündeme gelebilir. Ancak sorun, doğrudan Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun açık hükümleri ile çözülmüş. Bu hükümlerden 
en önemlisi Kanun’un 329. maddesinin 2. fıkrasında yer alıyor. Söz konusu 
düzenlemeye göre davalının kötüniyetli davranmasına veya tarafın hiçbir 
hakkı olmadığı halde dava açmasına vekil sebebiyet vermiş ise disiplin para 
cezası vekil hakkında uygulanır. Bu hüküm, avukata disiplin para cezası 
verilebileceğinin kabul edildiği durumlarda bunun açıkça belirtildiğini 
göstermesi nedeniyle önemli. Bunun dışındaki durumlarda avukata disiplin 
para cezası verilemeyeceği, disiplin para cezasının yalnızca özel hükümler 
kapsamında açıkça gösterilen ilgililere verilebileceği kabul ediliyor.[10]

Benzer bir durumla, ikinci olarak kabahatler hukukunda karşılaşılıyor. 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 8. maddesiyle temsil, vekalet veya 
sözleşme ilişkisi bağlamında veya tüzel kişilerle ilgili olarak işlenen kaba-
hatlerde hangi kişilere hangi koşullarda idari yaptırım uygulanabileceğine 
ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiş. Böylece bu alanda da yine vekalet 
ilişkisinin kanun kapsamındaki idari yaptırımlardan sorumluluğu nasıl 
etkileyeceği, ya da vekilin idari yaptırımlar açısından ne kapsamda sorumlu 
tutulduğu, özel yasal düzenlemeye göre belirlenebilecek.[11] Yine bu hüküm 
de bireysel başvurudakine benzer türden bir sorumluluk kapsamı belirleme 
ihtiyacının doğrudan açık kanun hükmüyle giderildiğine bir örnek olması 
bakımından önemli. Demek ki kanun koyucu bir ihlale karşılık disiplin 
para cezası öngördüğü durumlarda bir başkası adına ve hesabına hareket 
eden kişileri yaptırımın muhatapları arasına katmak istediğinde bu konuda 
açıkça düzenleme getiriyor.[12]

Üzerinde durduğum son iki örnekten hareketle denilebilir ki, bireysel 
başvuru kapsamında yargılamaya vekil sıfatıyla katılan avukatlar hakkında 

[10] YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Değiştirilmiş 2. Baskı, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2013, s. 454.

[11] ULUSOY, Ali D., İdari Yaptırımlar, Birinci Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 
2013, s. 122. 

[12] Bir an için Kabahatler Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi tarafından verilen disiplin 
para cezalarına da uygulanabileceği akla gelebilir. Ancak bu mümkün değil. Kabahatler 
Kanunu’nun genel hükümlerinin uygulama alanının kapsamı 3. maddede gösterilmiş. 
Disiplin cezaları bu kapsam dışında tutulmuş. SÖYLER, Yasin, “Kabahatler Kanununa 
İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, Yasama Dergisi, Sayı 
12, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009, s. 140.
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disiplin para cezasına hükmedilebileceği kabul edilseydi, disiplin para ceza-
sının kapsamının belirlendiği kanun hükümlerinde bu husus açıkça belir-
tilebilirdi. Öyleyse, kapsamın yorum yoluyla genişletilmemesi gerekir; en 
azından kanun koyucunun aksini irade ettiği iddia edilebilir.

4. Anayasa Mahkemesi’nin İçtihadının Avukatlık Mesleği Açısından 
Anlamı

Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yargılaması çer-
çevesinde disiplin para cezası verme yetkisini bir tür yorumla genişleterek 
yargılamaya vekil sıfatıyla katılan avukatı da kapsama dahil sayıyor. Anayasa 
Mahkemesi’nin bu tutumu, buraya kadar ifade etmeye çalıştığım neden-
lerle pozitif hukuka uygun görünmüyor. Ancak sonuçta yürürlükte olan 
hukuka dahil, yani Mahkeme disiplin para cezası verme yetkisini avukat-
ları içerecek şekilde uyguluyor. Mahkeme’nin en azından teorik düzeyde 
hukuka ve özellikle de pozitif hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm ancak 
yürürlükteki hukuka dahil olan tutumu ayrıca savunma hakkı siyasası ve 
bu kapsamda avukatlık mesleğinin hukuk düzenindeki işlevi konusundaki 
etkileri açısından değerlendirilebilir.

Kurultay temasında da vurgulandığı gibi avukat aynı zamanda bir “hak 
savunucusu”dur. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu norma-
tif hukuk açısından temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir 
iç hukuk mekanizması iken, bir yandan da avukatın mesleki faaliyetini 
yürüttüğü ve hak savunucusu kimliğinin en önde görüldüğü bir alandır. 
Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararlarının avukatlık mesleğine ilişkin 
sonuçları hak savunuculuğu işlevi açısından da önemlidir. Bir defa mesleki 
faaliyetinde hak savunuculuğu işlevini temel hak ve özgürlüklerin korunması 
temel hedefi açısından gerektiği gibi yerine getirebilmesi için bir avuka-
tın Anayasa Mahkemesi önündeki davranış ve tasarruflarının sonuçlarını 
öngörebilmesi, daha da önemlisi, mesleki faaliyetini yürütürken olabildi-
ğince cezalandırılma tehdidi altında olmadan, kendini özgür hissedebilmesi 
gerekir. Avukat kendisini ne kadar cezalandırma tehdidinden uzak ve özgür 
hissederse mesleki faaliyetinde o kadar korkusuz ve kararlı davranabilir ve 
hak savunma işinde o kadar verimli olabilir. İşte Anayasa Mahkemesi’nin 
bireysel başvuru kapsamındaki disiplin para cezası verme yetkisini pozitif 
kurallarda açıkça gösterilmemişken yorum yoluyla avukatı kapsayacak 
şekilde genişletmesi, avukatlık mesleğine karşı katı ve üsttenci bir yaklaşım 
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ve tutum niteliğindedir. Mahkeme’nin bu tavır ve tutumunun bugüne kadar 
hakkında disiplin para cezasına hükmettiği avukatlardan ziyade, bir meslek 
grubu olarak avukatların Mahkeme önündeki olası savunma faaliyetleri 
açısından olumsuz caydırıcı etki yapma olasılığı düşük değildir.

Ayrıca disiplin mekanizmasının temel mantığı gereği meslek mensubuna 
disiplin cezası verme yetkisinin sadece meslek örgütüne tanınması gerekir. 
Yargının mesleki faaliyetlerden dolayı söz konusu olan disiplin işleriyle 
ilgisi, uyuşmazlık çıktığında denetim yapan bağımsız ve tarafsız kamu gücü 
işlevi görmekle sınırlı olmalıdır. Anayasa Mahkemesi bu tür bir yaklaşımı 
benimsemiyor olacak ki disiplin para cezası verme yetkisini yorum yoluyla 
genişleterek avukatlık mesleğine mensup kişilere mesleki faaliyetleri nedeniyle 
disiplin cezası vermeyi tercih etmektedir.
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Avukatlık Meslek Etiğinin Avukatın Özel 
Hayatına Yansımasının Disiplin Kurulu 
Kararları Üzerinden Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Ü. Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Giriş

Kişiler toplumsal yaşama çeşitli ve farklı rolleriyle dahil olurlar. Kişilerin 
meslekleri dolayısıyla büründükleri rol bu rollerinden birisidir. Kişinin 
mesleği dolayısıyla üstlendiği rol, toplumsal yaşama katılırken en ön plana 
çıkan roldür de aynı zamanda. Bu rolün hangi kural ve ilkeler çerçevesinde 
“oynanacağı” hususu ise ilgili meslek düzeninin bir parçasını oluşturur. Dola-
yısıyla meslek kuruluşlarının meslek düzeninin sağlanması ve korunmasına 
ilişkin düzenlemelerinin önemli bir kısmı meslek mensuplarının davranış 
kurallarının belirlenmesine yöneliktir. Bu davranış kuralları çoğu zaman 
meslek etikleri kavramı çerçevesinde gündeme gelir. Türkiye’de de gerek 
çeşitli meslek alanlarına ilişkin etik kuralların belirlenmesi gerek mesleki 
eğitimde “etik” içerikli derslere yer verilmesi açısından konu oldukça gün-
celdir. Hukuk disipliniyle bağlantılı mesleklerde “etik” konusu hem yargı 
etiği hem de savunma etiği bağlamında çok sayıda belgeye ve çalışmaya 
konu olmaktadır.

Bu çalışmada avukatlık meslek etiğinin dayandığı temel “değerler” ve bu 
değerlerin avukatların özel hayatlarına[1] yansıma biçimi inceleme konusu 
olarak tayin edilmiştir. Çalışmanın temel sorunsalı, avukatlık meslek etiği-
nin ve avukatlara ilişkin belirlenmiş mesleki davranış kurallarının avukatlar 
açısından hak ihlali yaratma olasılığının değerlendirilmesi ve bu sonucun 
doğmaması için meslek etiği ve mesleki davranış kurallarının ne şekilde ele 
alınması gerektiğini tartışmaya açmaktır. Konu özellikle avukatların özel 

[1] Çalışmada özel hayat kavramı geniş anlamıyla, kişinin “sır alanı”nı, “özel yaşam 
alanı”nı ve “genel yaşam alanı”nı çemberlerini kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. 
Özel hayat kavramını iç içe geçmiş çemberler olarak açıklayan teori hakkında bkz. 
Oya Araslı, “Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve T.C. Anayasasında Düzenlenişi”, 
Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1979, s. 3-6. 
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hayatlarındaki davranışları ve tercihleri dolayısıyla barolar tarafından açılan 
veya açılabilecek olan disiplin soruşturmaları bağlamında önemlidir. Zira 
avukatlık meslek etiğine ilişkin düzenlemelerin disiplin kurulları tarafın-
dan “değerlendirilme” biçimi avukatlar açısından özel hayatın korunması 
hakkının[2] ihlali sonucunu doğurabilecektir.

Nitekim, avukatlarla ilgili barolara zaman zaman iletilen şikayetler, avu-
katların özel hayatlarındaki davranışlarına ilişkin olabilmektedir. Avukatların 
özel hayatlarındaki davranışlarına dair şikayetlerin bir kısmı ise, avukatların 
kişisel tercihlerinin yansıması olan davranışlarını kapsamakta ve şikayetçiler 
avukatların söz konusu davranışlarının “meslek onurunu/itibarını” ihlal 
nedeniyle cezalandırılmasını talep etmektedirler. Söz konusu şikayetler ve 
cezalandırma talepleri 1136 sayılı Kanunun 34’üncü ve 134’üncü mad-
deleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4’üncü maddesine 
dayandırılmakta ve ilgili disiplin soruşturmaları da bu hükümlerle bağlantılı 
olarak yürütülüp karara bağlanmaktadır. Bu düzenlemelerin ortak niteliği, 
avukatların yükümlülüklerini ve avukatlar hakkında uygulanacak disiplin 
kurallarını, “meslek onuru”, “mesleğin itibarı”, “mesleğin kutsallığı”, 
“avukatlık mesleğinin gerektirdiği saygı ve güven” gibi kavramlar üzerinden 
düzenlemiş olmalarıdır. Bu kavramların içeriğine ilişkin baroların yapacak-
ları “değerlendirme”, avukatlar açısından mesleki davranış kurallarının hak 
ihlaline neden olma potansiyelini de belirleyecektir.

Çalışmada baroların açtıkları disiplin soruşturmalarında belirtilen normları 
ve avukatların disiplin soruşturmasına konu olan eylemlerini hak ihlaline 
neden olmayacak biçimde ele alma olanakları tartışılırken Kuçuradi’nin etik, 
meslek etikleri ve normun/eylemin “doğru değerlendirilmesi” hakkındaki 
görüşlerinden yararlanılmıştır. Nitekim, Kuçuradi’nin (ahlaki/kültürel) 
değer yargıları ve etik kavramı arasındaki farka ilişkin görüşleri ve hak/değer 
koruma bağlamında önerdiği “doğru değerlendirme” yöntemi bu çalışmada 
ele alınan sorunsal açısından oldukça yol gösterici olmuştur.

[2] Çalışmada özel hayatın gizliliği hakkı yerine özel hayatın korunması hakkı kavramı 
tercih edilmiştir. Zira çalışmada kişinin özel yaşam düzeninin onun iradesi dışında 
“algılanması” biçiminde ortaya çıkan ihlaller değil, kişinin özel yaşam düzenine onun 
iradesi dışında “müdahale” edilmesi biçiminde ortaya çıkan ihlaller üzerinde durulmak 
istenmiştir. Özel hayatın gizliliği kavramının değişik görünümleri ve çok yönlülük 
özelliği hakkında bkz. Araslı, “Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve T.C. Anayasasında 
Düzenlenişi”, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, s. 6-11.
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Bu bağlamda, Kuçuradi tarafından etik ve (ahlaki/kültürel) değer yargıları 
arasında yapılan ayrımdan faydalanarak, öncelikle Türkiye’de yasa koyucu-
nun avukatlık meslek etiğini hangi değerlerden hareketle temellendirdiği, 
(ahlaki/kültürel) değer yargılarının bu temellendirmeye ne kadar etki ettiği 
ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu belirlemenin sonrasında ise yürürlükteki 
Avukatlık Kanununda meslek etiğine ilişkin düzenlemelerin hak ihlaline 
neden olmayacak şekilde “doğru değerlendirmesi” imkanları üzerinde duru-
lacaktır. Avukatlık meslek etiği kurallarının avukatın özel hayatına hangi 
değerler esas alınarak yansıtıldığı ise barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin 
disiplin kararları üzerinden tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra, 
baroların avukatlar hakkında açılmış olan her bir disiplin soruşturmasında 
meslek etiğine ilişkin hükümleri uygularken hak ihlaline neden olmamak 
açısından avukatların eylemlerinin “doğru değerlendirilmesi” yönteminden 
yararlanmalarının mümkün olup olamayacağı tartışılacak ve konuya ilişkin 
öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Avukatlık Meslek Etiği ve Etik Yükümlülüklerin Öznesi Olarak 
“Avukat”

Kuçuradi’nin belirlemesiyle son yıllarda “etik” kavramı, daha ziyade 
çeşitli meslek etikleri tartışmalarıyla “moda” bir tabir haline gelmiştir[3]. 
Kuçuradi’ye göre meslek etikleri alanındaki çalışmaların temel sorunsalı, 
kişilerin “belirli bir mesleği icra ederken, yani belirli tek tek durumlar kar-
şısında kişinin genel olarak ne yapması veya ne yapmaması gerektiğinin”[4] 
tespitine ilişkindir. Belirli bir mesleğe mensup olanları bağlayacak kuralları/
ilkeleri normlaştırma çabalarıyla amaçlanan, ilgili mesleği icra edenlerin 
hepsinin, her yerde davranışlarını belirleyecek kurallar getirmektir[5]. Dola-
yısıyla kişilerin meslek etiği normlarına, kültürleri, dinleri, ideolojileri gibi 
öznel niteliklerinden bağımsız bir biçimde uymaları beklenir[6]. Diğer bir 
anlatımla meslek etiklerinin evrensel olarak uygulanma kabiliyetinde olan 
norm türetme iddiası söz konusudur.

Bu başlık altında ilk olarak, Türkiye’de avukatlık meslek etiğinin hangi 
değerler üzerine temellendirildiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Daha açık 

[3] Ioanna Kuçuradi, Ahlak, Etik ve Etikler, Türkiye Felsefe Kurumu, 2019, s. 8. 
[4] Kuçuradi, Ahlak, Etik ve Etikler, s. 8. 
[5] Kuçuradi, Ahlak, Etik ve Etikler, s. 30.
[6] Kuçuradi, Ahlak, Etik ve Etikler, s. 44.
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bir ifadeyle, yasa koyucu avukatlık meslek etiğine ilişkin düzenlemeler 
getirirken normları etik değerlerle mi, yoksa toplumdan topluma, kültür-
den kültüre ve zaman içerisinde değişen (ahlaki/kültürel) değer yargılarıyla 
mı temellendirmiştir sorusunun yanıtı aranacaktır. Bu tespit açısından 
avukatlık meslek alanını düzenleyen yasaların yasalaşma sürecindeki tasarı 
gerekçeleri ve meclis tartışmaları oldukça zengin bir malzeme sunar. Dola-
yısıyla ilk olarak avukatlık meslek etiği kurallarının türetildiği öncülleri 
meclis tutanakları ve yasa tasarısı genel gerekçeleri üzerinden araştırıp bu 
bilgiye dayanarak söz konusu normların “neyi, niçin talep ettikleri” ortaya 
konulmaya çalışılacaktır[7].

Bu, konuya ilişkin 1924, 1938 ve 1969 tarih yasal düzenlemeler bir 
arada değerlendirilerek yapılacaktır. Zira avukatlık meslek etiği ve avukatın 
yükümlülükleri açısından bu üç yasal düzenleme aynı yaklaşımı benimseye-
rek birbirlerini tamamlar düzenlemeler getirmişlerdir. Bunlar arasında 1938 
yılında yürürlüğe giren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu inceleme konusu 
açısından özel bir önemi haizdir. Zira avukatlık mesleği ve avukatların 
yükümlülükleri açısından Türkiye’de kabul edilmiş yaklaşımın temeli esasen 
bu Kanunla ortaya konulmuştur. Nitekim 1969 yılında yürürlüğe giren ve 
bugün yürürlükte bulunan Avukatlık Kanununun -meslek düzeni açısından 
başkaca önemli değişiklikler getirmekle birlikte- meslek etiği ve avukatların 
yükümlülükleri ile ilgili 1938 yılında yürürlüğe giren Kanunun belirlediği 
çizgiden ayrılmadığını görürüz. 3499 sayılı Avukatlık Kanunu çalışma 
açısından önemli kılan ikinci husus, Kanunun genel gerekçesidir. Zira 
bu gerekçe, Türkiye’de kanun koyucunun avukatlık meslek etiğini hangi 
temeller üzerine inşa ettiğini ve konuya ilişkin düzenlemelerin “neyi, niçin 
talep ettiğini” ayrıntılı şekilde ortaya koymaktadır. Daha sonra yürürlüğe 
giren 1969 tarihli Avukatlık Kanunu gerekçesinde konuya ilişkin ayrıntılı 

[7] Bu çaba Kuçuradi’nin normların “doğru değerlendirmesi” yönteminin ilk adımını 
teşkil eder. Kuçuradi normların “doğru değerlendirilmesi” için üç adım içeren bir 
yöntem önerir. İlk adım olarak ilgili “normun neyi, niçin talep ettiğini ortaya koymak”, 
ikinci adım olarak, “aynı konudaki başka normalara göre özelliğini belirlemek” ve son 
adımda da “normun belirli gerçeklik koşullarında uygulandığı zaman, uygulandığı 
yerde kişilerin insan hakları için yaratabileceği önceden öngörülebilir sonuçlara 
bakmak” gerektiğini belirtir. Bkz. Ioanna Kuçuradi, “T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan 
Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Ioanna Kuçuradi’nin Konuşması”, 
in: Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve 
Anayasalar, T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları:2, İstanbul, 2011, s. 16. 
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açıklamalar yapılmamıştır zira, bu tarihte kanun koyucu konuya ilişkin 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun düzenlemelerini büyük oranda aynen 
kabul etmiştir. Bu arada 1969 yılında kanun koyucunun avukatlık meslek 
etiği ve avukatların yükümlülüklerine ilişkin söz konusu düzenlemelerin 
1938 yılında dayandırıldığı gerekçeleri de zımnen kabul etmiş olduğunu 
söyleyebiliriz.

Meclis tutanakları incelendiğinde, Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca 
avukatlık mesleğine ilişkin yürürlüğe giren yasal düzenlemelerin tamamının 
ardında temel bir ortak kaygı bulunduğunu söylemek mümkün. Bu kaygı, 
mesleği “layık olduğu itibarlı seviyeye” taşıyacak ve avukatı toplumda 
“saygın” bir konuma getirecek bir meslek düzeni geliştirmekti. Diğer bir 
anlatımla bu yasal düzenlemeler “mesleğin itibarı/saygınlığı” için “saygın 
bir avukat” prototipi oluşturmayı hedeflemiştir.

Cumhuriyet tarihinde avukatlık mesleğine ilişkin ilk yasal düzenleme 
olma özelliğini gösteren 1924 tarih ve 460 sayılı Muhamat Kanununun 
yasalaşma sürecinde, üzerinde önemle durulan temel husus, avukatlık mes-
leğinin “şeref ve haysiyeti”[8] olmuştu. Nitekim, hükumet tarafından meclise 
sunulan Muhamat Kanun tasarısının genel gerekçesinde avukatlık mesleğini 
ifa edeceklerde aranması gereken mesleki niteliklere değinildikten sonra, o 
döneme kadar mesleği icra edenlere ilişkin düzenlemelerin yetersizliği ve 
yanlış uygulamalar nedeniyle “mesleğin şeref ve haysiyetinin ihlal edildiği” 
açıklanmıştı. 1924 tarihli Muhamat Kanunu genel gerekçesinde “mesleğin 

[8] 1924 yılında yürürlüğe giren Muhamat Kanun tasarısı genel gerekçesi de dahil olmak 
üzere avukatlık mesleğiyle ilgili daha sonra yürürlüğe giren diğer kanunlarda ve kanun 
tasarısı genel gerekçelerinde haysiyet ve şeref kavramları bir arada ancak aralarındaki 
farklara değinilmeden hatta bazı durumlarda aynı anlamda kullanıldığı izlenimi 
verecek şekilde kullanılmaktadır. Ne var ki, daha çok “onur” kavramının karşılığı 
olarak kullanılabilecek haysiyet ile şeref aynı anlamı taşımazlar. Ioanna Kuçuradi 
bu iki kavramın insanın değerine ilişkin tamamen farklı temellere dayandığını, 
insan onurunun insanın insan olmaktan kaynaklanan değerine, şerefin ise insanı 
değerlendirenin benimsediği değer yargılarına dayandığını belirtir. Bkz. Ioanna 
Kuçuradi, “İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları”, İnsan Hakları: Kuramları ve 
Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 69-76. Zeynep İspir, 
bu iki kavramın Türkçe’de aynı anlama gelecek biçimde kullanılmasının yarattığı 
karışıklığı tespit edip Kuçuradi’nin yaptığı ayrımı değerlendirmektedir. Bkz. Zeynep 
İspir, “ ‘İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları’ Üzerine”, Ioanna Kuçuradi: 
Çağın Olayları Arasında, Ed: Betül Çotuksöken/Gülriz Uygur/Hülya Şimga,Tarihçi 
Kitabevi, İstanbul 2014, s. 116-117.
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şeref ve haysiyeti”nin gereken düzeyde olmaması, daha ziyade mesleki yeterli-
liği olmayan kişilerin bu mesleği ifa etmelerine dayandırılmıştı. Ancak Kanu-
nun 2’nci maddesine baktığımızda, avukat olacaklarda aranacak nitelikler 
arasında, mesleki yeterliliğe ilişkin koşulların yanı sıra “suişöhretle maruf 
ve müştehir olmamış bulunma”nın da sayıldığını görürüz[9].

1938 yılında yürürlüğe giren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu avukatlık 
mesleğinin ve avukatın “şeref ve haysiyeti” kavramına Muhamat Kanunundan 
çok daha geniş bir şekilde yer vermiştir. Kanunda “şeref/vakar ve haysiyet” 
kavramına avukat olmaya engel haller (md. 2), avukatlıkla bağdaşmayan 
işler (md. 3), avukatların yükümlülükleri (md. 24) ve avukatlar hakkında 
uygulanacak disiplin yaptırımlarına (md. 82) ilişkin maddelerde atıf yapılmış 
ve söz konusu maddeler bağlamında avukata avukatlık mesleğinin “şeref/
vakar ve haysiyeti”ne uygun davranma yükümlülüğü getirilmiştir[10]. 3499 

[9] Muhamat Kanunun tasarısının genel gerekçesindeki “halkın müzahiri olması lâzım 
gelen muhamilerin bu vazifei ifaya kâfil, ilim ve faziletle mücehhez ve bu mesleğe 
müntesip olanların haysiyetlerini müdrik olmaları iktiza edeceği müstağniî izah 
bir keyfiyettir. Kemali teessüfle görülüyor ki bazı defa davavekili namı tahtında 
evsafı lâzimeyi gayrı haiz bir takım kimselerin tezvir ve tasni eyledikleri daavinin 
rüyeti veya erbabı hakkında bu kabil vekillere tevdi eyledikleri masalihte ihdas 
ettikleri müşkülâtın halli mecburiyetiyle mahkemeler bilâ lüzum işgal olunmakta 
ve bu yüzden bir çok hukuk duçarı ziya ve tavik olmakta ve binnetice mesleğin 
şeref ve haysiyeti ihlâl edilmektedir. (…) Davavekilleri Nizamnamesi mevcut 
olmasına rağmen mektep şahadetnamesi değil, usulüne tevfikan imtihan vererek bir 
ruhsatname bile istihsal etmemiş olan kimselerin mühim mesailde vekâlet deruhde 
etmekte serbest bulunduklarından hukuku efrat bu sebepten ziyaa uğramaktadır. 
Binaenaleyh islahatı adliye sırasında meslekî muhamatın dahi lâyik olduğu mevkie 
ilâ ve ammenin hukukuyle beraber saliklerinin haysiyetini temin edecek ahkâmın 
acilen vaz’ı elzem görülmüş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası tanzim olunmuştur” 
ifadelerinde kanun koyucunun avukatların niteliklerine ilişkin bir yandan mesleki 
yeterlilik diğer yandan “haysiyetli” olma koşulunu aradığını görmek mümkündür. 
Ayrıca Kanunun genel gerekçesinin neredeyse tamamen avukatlık mesleğinin itibarlı 
hale getirilmesi gerekliliği üzerine kurulmuş olduğunu da söyleyebiliriz Bkz. Musa 
Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları, 2014, s. 25-26. 

[10] Tasarının görüşüldüğü meclis tutanakları incelendiğinde, avukatlık meslek etiği 
ve avukatın “vakar ve haysiyeti” ile ilgili maddelerinin görüşülmesi sırasında 
milletvekillerinin lehe veya aleyhe herhangi bir söz almadıkları ve hükumetin 
tasarısını aynen benimsedikleri görülür. Devre V, Cild 26, İçtima 3, T.B.M.M 
Zabıt Ceridesi, Seksen birinci inikad, 27-VI-1938 Pazartesi, Bkz. içinde Toprak, 
Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 174-209. 
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sayılı Kanun söz konusu maddelerde avukatlık mesleğinin ve avukatın “şeref/
vakar ve haysiyeti”nden ne anlaşılması gerektiğini düzenlemiş değildir. 
Dolayısıyla bu hükümlerle kanun koyucunun avukattan “neyi talep etti-
ğini” ve “niçin talep ettiğini” tespit edebilmek için kanun tasarısının genel 
gerekçesine bakmak gerekir.

1938 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanun tasarısının genel gerek-
çesinde avukatın adalet kamu hizmeti açısından taşıdığı rol ayrıntılı olarak 
tasvir edildikten[11] sonra bu rolü hakkıyla yerine getirecek avukatların 
“faydalı bir vazife görmeleri geniş bir kültüre sahip olmalarına, seciye 
(sağlam karakter) ve doğruluklarile herkese tam bir itimad telkin etmiş 
bulunmalarına bağlıdır”[12] denilerek “ideal avukat” tipi geliştirilmek 
istenmektedir[13]. İdeal avukat tipi oluşturma hususu kanun koyucu açısın-
dan o kadar ön plandadır ki, avukatın “ilmi ve ahlaki vasıflarına verilen 
ehemmiyet”in kanun tasarısının belkemiği olduğu ifade edilmektedir[14].

Tasarının genel gerekçesinde, disiplin hükümlerinin avukatlık mesleğinin 
adalet kamu hizmetiyle bağlantısı üzerine kurulduğunu, bu nedenle avu-
katın her yerde bir ve değişmez olan ahlaki yükümlülüklerinin (evrensellik 
vurgusu) hakimin yükümlülükleri ile benzer olduğunu, avukat hakkında 

[11] Yasa tasarısı gerekçesindeki, “(…) Salâhiyetlerini hakka hizmet yolunda kullanan 
ve hâkim huzurunda yalnız kanun ve vicdanının sesini yükselten avukat kuvvei 
kazayiyeyi vazifesine isal eden makinenin en kudretli çarklarından biridir. Bu 
itibarladır ki, memleket adliyesinde hakkı hak olduğu için izhar eden faziletli bir 
hakimler kütlesine ne derece ihtiyaç varsa hakimin faaliyetini tenvir eden ve yalnız 
bilgi ve doğruluğu kendine rehber tanıyan bir avukatlar topluluğuna da o mertebede 
lüzum vardır” ifadeleri avukatın adalet kamu hizmetindeki rolünü açıklar. Toprak, 
Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 211-212. 

[12] Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 212.
[13] Kanun koyucu tasarı genel gerekçesinde ayrıca; “avukatlığın bizdeki menşei hiç de 

öğünülecek bir halde değildir. O zamanlar bu çeşid vazifeleri kendilerne meslek 
edinenlere ağır hitaplar reva görülmüş, meslekin en vahim suçu kendilerine alem 
olmuştu. Avukatlık mesleki üzerinde dolaşan bu ağır ithamlar halâ zihinlerden 
tamamile silinmiş değildir. Bu itibarla yeni lâyihanın hedef tuttuğu merhaleye erişmek 
Türk avukatlarının geçireceği çetin fakat o nisbette şerefli bir imtihan olacaktır” 
ifadeleriyle avukatların kanunun aradığı bu vasıflara tam olarak ulaşamadıklarından 
bahisle, avukatların kanunun tasarladığı ideal avukat tipine ulaşmaları hedefini, 
“şerefli bir imtihan” olarak tasvir etmiştir. Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık 
Kanunları, Cilt I, s. 212.

[14] Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 213.
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uygulanacak disiplin yaptırımlarının avukatlık vakar ve şerefine uymayan 
fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayanlar ve görevleri 
gereği sahip olmaları gereken dürüstlüğe aykırı davrananlar hakkında 
uygulanacağı” belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, avukatın disiplin cezası gerek-
tiren fiillerinin ise ayrıntısıyla düzenlenmesinin mümkün olmadığı, bu 
hususlarda disiplin kurulunun takdir yetkisi olduğu ve bu takdir yetkisi-
nin de avukatlık mesleğinin haysiyet ve şerefini korumakla sınırlı olduğu” 
açıklanmıştır[15].

1938 yılında yürürlüğe giren Avukatlık Kanununu avukatın özel haya-
tındaki davranışlarına ilişkin açık bir belirleme ve sınırlama içermez. Ne 
var ki, kanun koyucu avukatın yükümlülüklerinin özel hayatına da sirayet 
edeceğini tasarı genel gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklar. Buna göre, avu-
katların mesleklerinin başkalarının hareketleri hakkında mütalaa beyan 
etmek üzerine kuruludur ve bu mütalaanın ciddiye alınması kendi özel 
hayatlarında itina göstermelerine bağlıdır”. Genel gerekçede, bu itinanın 
kapsamı şu şekilde tarif edilmiştir; avukatın, “olur olmaz işlerde adli taki-
bata maruz kalmaktan, düşkün itiyatlara (alışkanlık) kapılmaktan, itidal 
(ölçülülük) ve mülayemet (yumuşaklık), istikamet, iffet ve hüsnüniyetten 

[15] “Esasen ceza kanununda cari olan Nullum delicatum nulla poena sine lege kanunsuz 
cürüm ve ceza yoktur, prensibi disiplin hukukunda kabili tatbik değildir. Filhakika 
ceza hukukunda suçlar kati surette tespit ve tayin edilmiştir. İnzibati hukukta ise 
mesleki faaliyet, şahsi şeref ve haysiyet veya içtimai ahlak bakımından meslekin 
intizam veya itibarını doğrudan doğruya veya dolayısile haleldar eden her nevi 
kusur, kanuni hükümler veya idari emirlerle derpiş edilmemiş olsa dahi inzibati 
suç sayılabilir. Çünkü bu gibi hüküm ve emirlerin inzibata mugayir olan bütün 
hareketleri derpiş veya tarif etmelerine veyahut onların anasır ve şeraitini projede 
iraeye imkan yoktur. (…) Proje, mahkumiyet ve bazı istisnai hallerde hangi cezanın 
tatbik edileceğini tespit etmiş bunun haricinde disiplin meclis ve haysiyet divanını, 
cezanın tayin ve tatbikinde, avukatlık şeref ve itibarını kuvvetle muhafaza etmek ve 
meslekin adalet ve gaye ve icablarına uygun olarak icrasını temin eylemek vazifesinden 
mülhem olacaklarını sarahatle derpiş eylemiştir. Disiplin meclisinin müdahalesi 
kanunda tadad olunan vecibelerin ihlaline münhasır değildir. Ancak takib mevzuu 
olan fiil veya hareketin meslekin haysiyet ve şerefi veya meslek vazifelerinin icrasiyle 
uzak yakın bir alakası olması şarttır. Çünkü ne derece yüksek olursa olsun her hangi 
bir inzibat meclisi hiçbir hüküm ve kaide tanımayan ve hudutsuz bir salahiyeti 
haiz bir teşekkül olarak ad ve telakki edilemez”. Toprak, Geçmişten Günümüze 
Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 219-220.
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ayrılmaktan içtinap zarureti vardır. Hele hileli hareket ve muamalelerden 
sakınmak onun en büyük kaygusu olmalıdır”[16].

1969 yılında yürürlüğe giren ve bugün yürürlükte olan 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu avukatlık meslek etiği ve avukatın etik yükümlülükleri 
ile ilgili 3499 sayılı Kanunla benimsenin temel yaklaşımı sürdürmüştür. 
Ancak konuya ilişkin maddelerde “şeref/vakar ve haysiyet” kavramları yerine 
Kanunun aşağıda alıntılanacak çeşitli maddelerinde avukatlık mesleği 
onuru/görevin kutsallığı/özen/doğruluk/dürüstlük/saygı/güven/itibar 
gibi kavramlar kullanılmıştır.

Avukatlık Kanununun;

11’inci maddesinde avukatlıkla bağdaşmayan işler arasında, “meslekin 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş” sayılmıştır.

34’üncü maddesinde avukatların genel yükümlülüğü olarak, “avukat-
lar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde 
özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının 
gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmek” düzenlenmiştir.

134’üncü maddesinde disiplin cezalarının uygulanacağı haller başlığı 
altında; “avukatlık onuruna veyahut meslek düzen ve geleneklerine uymı-
yan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini 
yapmıyan veya görevlerini gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde dav-
ranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır” 
hükmü getirilmiştir.

154/2’nci maddesinde disiplin kurullarının disiplin cezasına karar 
verirken takdir yetkilerini; “avukatlık onur ve itibarını korumak, mes-
lekin amaç ve gereklerine ve meslek düzen, gelenek ve adetlere uygun 
olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkesini göz önünde tutar(ak)” 
kullanacaklarını düzenlemiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bu hükümleri bağlamında kanun 
koyucunun 1938 yılında kabul edilen meslek etiği yaklaşımından ayrılma-
dığı, aksine avukatlık meslek onurunu 3499 sayılı Avukatlık Kanununda 
geçmemekle birlikte tasarı genel gerekçesinde geçen kavramları doğrudan 
Kanuna alarak düzenlemiş ve önceki düzenlemeyle 1136 sayılı Kanun 
arasında meslek etiği açısından bir süreklilik kurmuş olduğu söylenebilir. 

[16] Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 215.
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Nitekim 1136 sayılı Avukatlık Kanun tasarısının Millet Meclisinde görü-
şülmesi sırasında meslek etiği ve avukatların etik yükümlülükleri üzerinde 
kısaca durulmuş ancak bu açıklamalarda 1938 yılında yürürlüğe giren 3499 
sayılı Avukatlık Kanunundaki düzenlemelerden ve o dönemdeki kanun 
tasarısı genel gerekçesinden ayrılan bir husus olmamış, 1938’de benimsenin 
yaklaşım sürdürülmüştür[17].

Avukatlık Kanunu 3499 sayılı Kanunda olduğu gibi, avukatın özel haya-
tındaki davranışlarına ilişkin açık bir düzenleme veya sınırlama getirmemiştir. 
Bu yöndeki düzenleme Türkiye Barolar Birliği’nin 1971 yılında belirlediği 
ve yürürlüğe koyduğu Meslek Kurallarının 4’üncü maddesinde ilk kez açıkça 
düzenlenmiştir. Buna göre; “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü 
tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında 
da buna özenmekle yükümlüdür”. Türkiye Barolar Birliği bu hükümle, 
gerek 3499 sayılı Kanun gerek 1136 sayılı Kanun döneminde avukatların 
özel hayatlarında da meslek etiği gereğince davranışlarına özen göstermekle 
yükümlü olduğuna ilişkin genel kabulü açıkça düzenlemiş oldu[18].

O halde avukatlık mesleğine ilişkin tüm bu normlarla kanun koyucu 
“neyi” düzenlemiştir sorusunun cevabını, hem ilgili maddelerden hem 
de 3499 sayılı Avukatlık Kanunu tasarısı genel gerekçesinde avukatlık 
mesleği ve avukatın yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar ve tespitlerden 

[17] A.P. Grubu adına söz alan milletvekili Ali Naili Erdem’in konuşması, Dönem 2, 
Toplantı 4, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 32, 41 nci Birleşim, 31.1.1969 Cuma, 
bkz içinde, Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt II, s. 70. 
Yeni yasanın 1961 Anayasasının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 
ilişkin benimsediği sistemin avukatlık mesleğinde hayata geçirilmesi gayesi ön plana 
çıkarılmıştır. Bununla ilgili C.H.P Grubu adına söz alan milletvekili Mesut Ozansü’nün 
konuşması, Dönem 2, Toplantı 4, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 32, 41 nci 
Birleşim, 31.1.1969 Cuma, bkz içinde, Toprak, Geçmişten Günümüze Avukatlık 
Kanunları, Cilt II, s. 67-69. Nitekim Avukatlık Kanununun Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmesi sırasında da Kanunun meslek etiğini düzenleyen hükümlerine ilişkin bir 
itiraz veya farklı bir yorum gündeme getirilmemiştir. Cilt 52, Toplantı 8, Cumhuriyet 
Senatosu Tutanak Dergisi, 40 ncı Birleşim, 13.3.1969 Salı, bkz içinde, Toprak, 
Geçmişten Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt II, s.595-713.

[18] 2001 yılında yürürlüğe giren 4667 sayılı Kanunla 1136 sayılı Kanunun 34 ve 
134’üncü maddelerine avukatların Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 
meslek kurallarına uyma yükümlülüğü ve bu kurallara aykırı davranışların da disiplin 
cezasını gerektireceği yönünde düzenlemeler eklenerek 1971 yılında yürürlüğe giren 
TBB Meslek Kurallarına yasal dayanak oluşturulmuştur. 



Dr. Öğr. Ü. Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ

507Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

yararlanarak verecek olursak; kanun koyucu avukatın, “seciye (sağlam 
karakter)”, “doğruluk”, “dürüstlük”, “herkese güven telkin etmiş olma”, 
“geniş bir kültüre sahip olma” gibi niteliklere sahip olması gerekliliğini, 
“avukatlık onuru ile bağdaşmayan işlerden kaçınma”, “görevini göre-
vin kutsallığına yakışır şekilde, özen, doğruluk ve onur içinde yerine 
getirme”, “avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır 
şekilde hareket etme”, “görevin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde 
davranma” yükümlülüklerini düzenlemiştir.

Avukatlarda aranacak bu nitelikler ve onlara yüklenen bu yükümlülüklerin 
“niçin” öngördüğü sorusunun yanıtı ise, ilgili tasarı gerekçeleri ve meclis 
tartışmalarında adaleti, hakkı ve hukuku savunmak üzerine kurulmuş olan 
ve adalet kamu hizmetinin vazgeçilemez bir unsuru olan “avukatlık mes-
leğinin itibarının korunması” olarak belirtilmiştir.

Avukatlık mesleği ve avukatın yükümlülüklerine ilişkin bu normların 
yukarıda açıklandığı üzere avukatın sadece görevleri dolayısıyla ve mesleki 
faaliyetleri sırasındaki davranışlarını değil, özel hayatlarındaki davranışlarını 
da belirlediği kabul edilmiştir. Bunun “niçin”ini ise, yine 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununu tasarısının genel gerekçesinde buluruz; kanun koyucuya göre, 
mesleğin başkalarının davranışlarının hukuk karşısındaki anlamı ve sonuçları 
hakkında mütalaada bulunmak olan avukat, özel hayatında da kişi davranış-
larının hukuk karşısındaki durumuna ilişkin belirttiği mütalaalarıyla tutarlı 
bir hayat sürmek konusunda itinalı davranmak zorundadır. Kanun koyucu-
nun bu açıklaması esasında avukatın davranışlarının tüm hayatında ya da 
hayatındaki farklı rolleri açısından da etik bakımdan bütünlüklü(integrity), 
tutarlı olması gerekliliğini benimsediğini göstermektedir[19].

Aynı düşünce bir idari yargı kararında da bütünlük (integrity) kavramı 
açıkça kullanılarak benimsenmiştir. Ankara 15. İdare Mahkemesi, bir avu-
katın tatil yaptığı sırada tartıştığı bir kişiyi ruhsatsız olarak tasarrufunda 

[19] Burada “bütünlük (integrity) kavramı” Zeynep İspir’in kullandığı anlamıyla, 
“eylemlerin etik bakımdan bütünlüklü, tutarlı olması”nı ifade edecek şekilde 
kullanılmaktadır. İspir’e göre, “kişinin değerleri ve erdemleri, sadece mesleğinin 
icrası sırasında değil, bu alanın dışında kalan yaşamında da ezbere olmayacak şekilde 
hayatına katıyor oluşu, etik bakımdan doğru eyleyebileceğinin önemli işaretlerinden 
birisi olarak görünmektedir”. Kavramın bu anlamıyla kullanımı ve farklı anlamları 
için bkz., Zeynep İspir, “Bülbülü Öldürmek ve Hukukçunun İşi Bağlamında Değerli 
Eylem Olanağı”, Ankara Barosu Dergisi, 2018/3, s. 211. 



Avukatlık Meslek Etiğinin Avukatın Özel Hayatına Yansımasının  
Disiplin Kurulu Kararları Üzerinden Değerlendirilmesi

508 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

bulundurduğu silahla tehdit etmesi dolayısıyla hakkında açılan disiplin 
soruşturmasında aldığı cezaya karşı açtığı ve olayın özel hayatında meydana 
geldiği iddiasıyla işlemin iptalini istediği davada avukatın özel hayatındaki 
sorumluluğu ile ilgili yaptığı tespitler oldukça önemlidir. Mahkemeye 
göre, “davacı hakkında daha önce tesis edilen disiplin cezaları göz önüne 
alındığında davacının özel ve mesleki yaşantısında yasal düzenlemelere ve 
meslek kurallarına uygun davranmadığı, bu davranış şeklini alışkanlık 
haline getirdiği, kuralları en iyi bilen kişi olarak bu kuralları ihlal ettiği, 
avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olduğu, hukuka ve hukukçuya olan 
saygınlığı artırmanın her hukukçunun görevi olduğu, bu bağlamda, meslek 
mensuplarının yaşantılarının özel ve mesleki yaşam olarak ayrılamayacağı, 
her iki yaşantının da bir bütünlük” arz ettiğinin kabulü gerekir[20].

Türkiye’de avukatlık mesleği ile ilgili yürürlüğe giren yasal düzenlemelerde 
ve bu düzenlemelerin gerekçelerinde yer alan bu kavramların bir kısmı avu-
katlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerde de karşımıza çıkar. Birleşmiş 
Milletler tarafından 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne Dair 
Temel Prensiplerin (Havana Kuralları), avukatların görev ve sorumluluk-
larını düzenleyen 12’nci maddesi, “avukatlar adalet dağıtımında temel 
bir unsur olarak, her zaman mesleklerinin şeref ve itibarını korurlar”, 
14’üncü maddesi, “avukatlar müvekkillerinin haklarını korurken ve ada-
letin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı 
insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar ve hukuka ve 
hukukçunun mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına 
uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler” hükümlerini getirmektedir.

Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 
Numaralı Tavsiye Kararının Birliklere ilişkin 5’inci prensibi altında baroların, 
“avukatların toplumdaki yerinin korunması ve özellikle de itibarlarının, 
onurlarının ve dürüstlüklerinin gözetilmesi” görevlerinden söz edilmektedir.

Uluslararası Avukatlar Birliği tarafından 2002 yılında kabul edilen 21. Yüz-
yılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri, avukatların rolünün 
toplum ve devlet tarafından kabul görmesini talep etmek avukatlar açısından 
bir hak olarak tanımlamış ancak bu hakkın talebi noktasında avukatlara da 
sorumluluk yüklemiştir. Buna göre, “bir yandan en üst ahlak standartlarına 

[20] Ankara 15. İdare Mahkemesi, 19.03.2015, E.2014/1518, K.2015/302 sayılı karar, 
www.lexpera.com e.t.:22.10.2019
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ve kültürel normlara göre hareket eden, bir yandan da verdikleri hizmetlerde 
kalite ve hakkaniyeti korumak suretiyle bu kabulün idame ettirilmesini 
sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avukatların görevidir”.

Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyinin (CCBE) Avrupa’da Avu-
katlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupa’da Avukatların Tabi 
Olduğu Meslek Kurallarının 1’inci maddesinde barolar, hukuk birlikleri, 
mahkemeler, kanun koyucular, hükumetler ve uluslararası kuruluşlar açısın-
dan “avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve 
saygınlığını korumanın ve sürdürmenin yolunu bulma” yükümlülüğünden 
söz edilmiştir.

Konuya ilişkin uluslararası düzenlemelerde avukatların rol ve yükümlü-
lükleri, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan haklarının 
korunmasıyla bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca avukatlık meslek 
etiği ve avukatların yükümlülükleri ile ilgili olarak bir yandan mesleğin 
itibar ve onuru, avukatın dürüstlüğü ve saygınlığı, avukatın en üst ahlak 
standartlarına uygun davranmasından, diğer yandan ise avukatın kültürel 
normlara göre davranmasından söz edilmektedir.

Bangolar Yargı Etiği İlkeleri Belgesinde hakimlere ilişkin etik davranış 
kurallarının dayandığı etik ilkeler; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüst-
lük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak belirlenmiştir. Ancak ilgili belgede her bir 
ilkenin yargılama faaliyetinin niteliğinden hareketle hangi anlamlara gelece-
ğine ve hakimler için ne gibi yükümlülükler yaratacağına da yer verilmiştir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 2017 yılında “Yargıtay Yargı Etiği 
İlkeleri”, “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri”, “Yargıtay 
Personel Etik Davranış İlkeleri”ni kabul ederek, kurumsal bazda meslek etiği 
normları oluşturmuştur. Özellikle Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinde Bangolar 
Yargı Etiği İlkelerinden hareketle hakimler açısından, bağımsızlık, tarafsızlık, 
dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve özen ilkelerine yer verilmiştir. Yargıtay Yargı 
Etiği İlkelerinde Bangolar Yargı Etiği İlkelerinde yer verilmemiş olan ve bu 
çalışma açısından özellikle önemli olan “mesleğe yaraşırlık” ilkesine de yer 
verilmiştir. Ancak mesleğe yaraşırlıktan ne anlaşılması gerektiği yargılama 
faaliyeti ile bağlantılı olarak düzenlenmiş ve hakimlerin bu ilke bağlamında 
hangi davranışlardan kaçınmaları gerektiği açıkça düzenlenmiştir.

Avukatlık meslek etiği bağlamında gündeme gelen, adalete uygun dav-
ranma, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve saygı kavramları farklı meslek 
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alanlarına ilişkin (hekimlik, mimarlık, mühendislik gibi) etik kurallar ara-
sında da karşımıza çıkar. Ancak avukatlık meslek etiği kurallarından farklı 
olarak bu alanlarda mesleğin “şeref ve haysiyetinden” veya ilgili meslekleri 
icra edenlerin özel hayatlarında “mesleğin itibarına uygun” davranma 
yükümlülüklerinden söz edilmemektedir[21].

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki, avukatlık meslek etiğine ve avu-
katların davranış yükümlülüklerine ilişkin ilgili yasal düzenlemelerde ve 
yasa tasarısı gerekçelerinde geçen kavramlar aynı türden değerlere daya-
nılarak temellendirilmemiştir. Öncelikle avukatlık mesleği ile ilgili yasal 
düzenlemelerde kanun koyucunun mesleğe ilişkin “saygınlık” nitelemesi 
yaptığını görüyoruz. Bu iddia 1136 sayılı Avukatlık Kanununda “kutsallık 
mertebesi”ne ulaştırılmıştır. Belirli bir meslekle ilgili düzenlemelerde mes-
leğin saygınlığı veya kutsallığından söz etmek meslekler arasında temelsiz 
bir hiyerarşiye işaret etme riskini taşır. Mesleklere ilişkin düzenlemelerin 
bilgi temelli olmayan böyle bir değerlendirmeye değil, mesleğin karşıladığı 
toplumsal ihtiyaç ve bu ihtiyacın en “doğru” ne şekilde karşılanacağı 
üzerine kurgulanmasının daha doğru olacağı söylenebilir. Bu bağlamda 
avukatlık meslek etiğinin ve avukatın yükümlülüklerinin avukatlık mesleğine 
ilişkin yasal düzenlemeler ile yasa tasarısı gerekçelerinde başvurulan “doğ-
ruluk”, “dürüstlük”, “güven” gibi kavramlar üzerine inşa edilmesi doğru ve 
yerinde bir temellendirmedir.

Buna karşın, “iffetli olmak”, “düşkün itiyatlara (alışkanlık) kapılma-
mak” gibi değerlerin içeriği tamamen (ahlaki/kültürel) değer yargılarına 
göre zamandan zamana, topluluktan topluluğa değişebilecektir. Öncelikle, 
evrensel olarak uygulanma iddiası olan meslek etiği normlarının, içeriği 
göreli bir biçimde belirlenecek olan kavramlara dayanması işin doğası gereği 
mümkün olmasa gerek. Daha da önemlisi, herhangi bir meslek mensu-
bunun davranışlarını, özellikle de özel hayatındaki davranışlarını ahlaki 
değer yargılarını esas alarak değerlendirmek hak ihlali/değer harcaması 
yaratacaktır. Şöyle ki, “meslek itibarı”nın içeriği (ahlaki/kültürel) değer 
yargıları esas alarak belirlendiği durumda avukattan davranışlarını -özel 
hayatındaki davranışları da buna dahil olacak şekilde- toplumun belirli 
bir kesiminin belirli bir zaman diliminde “değerli” gördüğü biçime uygun 
hale getirmesi beklenebilecek, buna aykırı davranması durumunda avukat 

[21] .Bu konuda Türk Tabipler Birliği ve Türk Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliğinin 
belirlediği meslek etik kuralları incelenmeye değerdir. 
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hakkında disiplin cezası gündeme gelebilecektir. Kısacası avukatın “kişisel 
değer yargıları” “toplumun değer yargıları” ile çatıştığı durumda, avukatın 
özel hayatına müdahale edilecek ve özel hayatını kendi kişisel değer yargıları 
doğrultusunda düzenleme ve yaşayabilme hakkı ihlal edilmiş olacaktır[22].

Avukatlarla ilgili belirlenen “sağlam karakter” sahibi olma, “avukatlık 
unvanının gerektirdiği saygıya yakışır şekilde hareket etme”, “avukatlık 
onurunu ile bağdaşmayan işlerden” kaçınma gibi nitelik ve yükümlülük-
lerin meslek etiği normu olmak bakımından elverişli olup olmadığı ise, 
içeriklerinin hangi değerlerden hareketle belirleneceğine bağlıdır. Örneğin 
avukatın unvanından kaynaklanan “saygınlığı”nı, dürüstlük, doğruluk ve 
güvenilir olmaktan kaynaklı bir saygınlık olarak ele almakla, (ahlaki/kültü-
rel) değer yargılarına uygun davranmaktan kaynaklı bir saygınlık olarak ele 
almak avukatın özel hayatına yönelecek müdahale açısından farklı sonuçlar 
yaratacaktır. İkinci tür saygınlık anlayışı üzerinden mesleki yükümlülük 
oluşturmak, avukat açısından yine özel hayatın korunması hakkının ihlali 
ile sonuçlanabilecektir.

Özetle, meslek etikleri normlarının evrensel uygulanabilirlik iddiasının 
gerçekleşmesi ancak “doğruluk”, “dürüstlük” “güven” gibi “etik değerlere”[23] 
yaslanmasına bağlıdır. Ayrıca “doğruluk”, “dürüstlük”, “güven” gibi aslında 
tüm insan davranışları açısından gündeme gelen etik değerlerin avukatlık 
mesleği bağlamında taşıdığı anlam üzerinde düşünmek ve avukatlık meslek 
etiğini bu kavramların meslekle bağlantısını kurarak açıklamak gerekecektir. 
Bu durumda kanun koyucunun en azından kanun gerekçesinde bu etik 
değerlerin mesleğin en iyi ve kamu yararına olacak şekilde gelişmesinde 
nasıl bir rolü olacağını açıklaması yerinde olacaktı. Yasa koyucu bunu yap-
madığına göre, ilgili normları uygulayacak barolar, Türkiye Barolar Birliği 

[22] Kuçuradi kişinin eylemlerinin değer yargıları ölçü olarak kullanılarak 
değerlendirilmesinin “eylem”in değeri hakkında bilgi vermediği gibi “yaşamda 
birçok haksızlığa ve çatışmaya neden olduğunu” açıkça belirtmektedir. Bkz. Ioanna 
Kuçuradi, “Ahlak ve Kavramları”, Uludağ Konuşmaları (Özgürlük Ahlak ve 
Kültür Kavramları), Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2009, s. 34-37. 

[23] Kuçuradi “doğruluk”, “dürüstlük” gibi kişi özelliklerinin “etik kişi değerleri” olduğunu 
ve sadece etik değerlerde değer ile anlamın nesnel olarak aynı olduğunu belirtir. 
Kuçuradi, sadece “etik değerler”in insanlık için evrensel olarak, yani anlam atfeden 
kişiden ve topluluktan bağımsız olarak, anlamlı olduklarını ileri sürer. Kuçuradi, 
Ahlak, Etik ve Etikler, s. 57-60. 
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ve konuya ilişkin ihtilafları çözerken idari yargı yerlerinin bu belirlemeyi 
yapması gerekecektir.

Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin Avukatın Özel Hayatına Sirayet 
Eden Etik Yükümlülüklere Yaklaşımlarının Disiplin Kararları Üzerinden 
Belirlenmesi

1136 sayılı Avukatlık Kanununda genel çerçevesi çizilen avukatlık meslek 
etiğinin içeriğinin hangi değerler esas alınarak belirlendiği, disiplin kurulu 
kararlarında somutlaşmaktadır. Nitekim barolar ve Türkiye Barolar Birliği 
avukatlar hakkında açılan disiplin soruşturmalarında avukatın soruştur-
maya konu eyleminin cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar verirken 
kanunda geçen “meslek onuru”, “avukatlık onuru”, “avukatlık unvanının 
gerektirdiği saygı” gibi kavramların içeriğini hangi değerler esas alınarak 
belirleneceğine de karar vermiş olurlar. Burada kanun koyucunun öteden beri 
ilgili kavramların içeriğinin kanunlarla somutlaştırılamaz olduğu yönündeki 
düşüncesi[24] ve Anayasa Mahkemesi’nin bu temel kavramlardan hareketle 
meslek kurallarını belirleme yetkisini meslek kuruluşlarına bırakmanın 

[24] 3499 sayılı Avukatlık Kanun tasarısının genel gerekçesinde, avukatlara yüklenen 
“şeref ve nezahatle taalluk eden kaidelerin” metin halinde kaleme alınmaya müsait 
olmadığı ve bu niteliklerin “faziletli insanların vicdanında hakkedilmiş” oldukları 
belirtilmiştir. Tasarıda avukatın sahip olması hedeflenen nitelikleri edinmeleri 
Çiçero’ya atıfla mesleğin genel olarak bu zihniyet üzerine kurulu olmasına da bağlanır. 
“Çiçero’nun dediği gibi, fıtrî birer kanun olan ahlak kaidelerini kendiliğinden temessül 
edemeyenler onları bu zihniyetin tesiri altında öğrenirler.” Toprak, Geçmişten 
Günümüze Avukatlık Kanunları, Cilt I, s. 214. Kanun koyucunun 1938 yılında 
avukatların yükümlülüklerinin düzenlenme biçiminde ilişkin yaptığı bu tespit 
bugün de geçerlidir. Nitekim 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “disiplin cezalarının 
uygulanacağı haller” başlıklı 134’üncü maddesinde “avukatlık onuruna, düzen ve 
gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem de davranışlarda” bulunan avukatlar 
hakkında disiplin cezası uygulanacağı hükme bağlanmışken Kanunun herhangi bir 
maddesinde “avukatlık onuru”ndan ne anlaşılacağı belirtilmemiştir. Üstelik Kanun 
disiplin kurullarının avukatlar hakkında disiplin cezası verirken sahip olacağı takdir 
yetkisinin sınırını düzenlerken aynı kavramlara başvurmuştur. Şöyle ki, 158’inci 
maddenin 2’nci fıkrası disiplin cezasına karar verirken disiplin kurullarının takdir 
yetkilerini “avukatlık onurunu, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını 
koruma, mesleğin amaç ve gereklerine ve adalete uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlama ilkeleri”ni göz önünde bulundurarak kullanacaklarını düzenlemiştir. 
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Anayasaya aykırı olmadığını tespit eden kararı[25] baroların ve Türkiye Barolar 
Birliğinin buradaki belirleyici rolünü teyit etmektedir.

Türkiye Barolar Birliğinin Meslek Kuralları incelendiğinde en azından 
bu çalışma konusuyla bağlantılı olan 4’üncü maddede düzenlenen davranış 
kuralının 1136 sayılı Avukatlık Kanununda belirlenen temel ilkelerden 
hareketle daha somut bir içeriğe kavuşturulmadığını görürüz. Zira ilgili 
düzenleme, “avukat, meslek itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve dav-
ranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşamında da buna özenmekle 
yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Esasında bu madde, etik bir ilke veya 
etik davranış normu getirmez. Aksine içeriği boş, boş olduğu kadar da teh-
likeli bir torba hüküm görüntüsü verir. Maddenin yarattığı tehlike “meslek 
itibarı”nın içeriğinin hangi evrensel değer/değerlerle bağlantılı olduğunu dahi 
düzenlememiş olmasından kaynaklanır. Bu durumda disiplin kurullarının 
melsek itibarını değer yargılarından hareketle anlamlandırması ihtimali 
vardır. Bu ihtimal avukatlar açısından hem öngörülebilirliği ortadan kal-
dırmakta hem de hak ihlaline maruz kalma tehlikesi yaratmaktadır. Dahası 
madde bu haliyle meslek etiği normlarından beklenen faydayı da sağlamaktan 
uzaktır. Nitekim Kuçuradi, etik meselesinin norm alanına ilişkin bir mesele 
olmadığını ve meslek etikleri alanındaki “norma bağlama” çabasının kişiler 
arasındaki ilişkilerdeki etik sorunların çözümünde kesin reçete olamayacağını 

[25] 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 134’üncü maddesi düzenlemesi, Anayasanın 2, 
10 ve 38’inci maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla ve itiraz yolu işletilerek Anayasa 
Mahkemesi önüne görülmüştür. Anayasa Mahkemesi 134’üncü maddenin tamamı 
hakkında değil, “meslek kuralları” ibaresi hakkında Anayasaya uygunluk denetimi 
yapmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararda öncelikle “suç ve cezaların kanuniliği” 
prensibini düzenleyen Anayasanın 138’inci maddesinin idari yaptırımlar alanında 
daha esnek yorumlanması gerektiğini belirttikten sonra, kanun koyucunun Avukatlık 
Kanununun 34’üncü maddesinde meslekle ilgili temel ilkelerin belirlendiğinden, 
158’inci maddede ise disiplin kurullarının disiplin cezası verirken bu temel ilkelerle 
bağlı olduğunu düzenlediğinden bahisle, Türkiye Barolar Birliğinin bu temel ilkeler 
çerçevesinde meslek kurallarını belirleme yetkisiyle donatılmasının Anayasaya 
aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesinin yakın tarihli 
bu kararında dikkat çeken hususlardan birisi Mahkemenin Avukatlık Kanununun 
34 ve 158’inci maddelerindeki temel ilkelerin belirsizliği üzerinde hiç durmamış 
olmasıdır. Mahkemenin bu hususa hiç temas etmeme nedeninin aslında 1938 yılında 
kanun koyucunun bu ilkelerin anlamlarının ve içeriklerinin düzenlenemez olduğunu 
düşüncesini paylaşmasına bağlamak yanlış olmasa gerek. Anayasa Mahkemesinin, 
25.09.2018 gün ve E.2018/30, K.2018/94 sayılı kararı, www.anayasa.gov.tr 
e.t.:09.10.2019
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düşünmekle birlikte, meslek etikleri normlarının (yazarın ifadesiyle ahlaklılık 
bildirgelerinden) evrensel “değerler” üzerine kurulmuş olmaları koşuluyla, 
muhataplarına etik davranışın ne olacağı hususunda belirli oranda rehber-
lik edebileceğini söyler. Kuçuradi’ye göre, somut durumda etik davranışın 
ne olacağını kestiremeyen birisinin evrensel değerlere göre belirlenmiş bir 
davranış normuna uygun davranması hak harcama olasılığını düşürür[26]. Söz 
konusu maddeyi bu açıdan değerlendirdiğimizde de “boş”luğu ortaya çıkar. 
Zira bir avukatın mesleğini icra ettiği sırada veya özel hayatındaki somut 
bir durumda ne şekilde davranmasının “etik” olacağına ilişkin duraksama 
anında söz konusu madde nasıl davranması gerektiğine ilişkin ona hiçbir 
şey söylemez.

Ayrıca söz konusu maddenin uygulanması dolayısıyla verilecek bir disiplin 
cezasıyla birlikte dayanak hükmün de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik 
ilkesini ihlal ettiği iddiasıyla açılacak bir iptal davasında Danıştay’ın ilgili 
hükmü hukuka aykırı bularak iptal etme olasılığı da vardır[27]. Ne var ki, 
ilgili hüküm yürürlükte olduğu müddetçe uygulanmakta ve barolar sıkça 
ilgili hükümden hareketle disiplin cezası kararı vermektedirler. Bu durumda 
baroların ve disiplin cezalarının itiraz merci olan Türkiye Barolar Birliği-
nin ilgili hükümde geçen, “meslek itibarı”nı hangi “değerlerden” hareketle 
anlamlandırdıklarını tespit etmek önemlidir[28].

[26] Kuçuradi, Ahlak, Etik ve Etikler, s. 45-47.
[27] Bu olasılığı güçlendiren hukuki durum, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.09.2012 

tarihli kararıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun benzer bir düzenleme getirmiş olan 
ve “avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlarının çevresince bilinmiş 
olma” durumunu avukatlık mesleğine engel hal olarak düzenleyen 5/1-c maddesinin 
iptali talebiyle itiraz yolunu işleterek Anayasa Mahkemesine başvurması ve Anayasa 
Mahkemesinin söz konusu düzenlemede geçen, “avukatlık mesleğine yaraşmayacak 
tutum ve davranışlar” ile “çevresince bilinmesi” kavramlarının muğlak ve objektiflikten 
uzak olduğu, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğundan hareketle 
ilgili hükmü Anayasanın 2’nci maddesine aykırı bularak iptal etmiş olmasıdır. Bkz. 
Anayasa Mahkemesinin, 28.02.2013 gün ve E.2012/116, K.2013/32 sayılı kararı, 
www.anayasa.gov.tr e.t.:09.10.2019

[28] Bu tespitin yapılabilmesi için çalışma kapsamında, Türkiye Barolar Birliğinin web 
sayfasında yayınlanmış olan 2005-2019 yılları aralığındaki disiplin kurulu kararları, 
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları (2013-2017) Cilt I, Der: Ünal 
Dinç, Yay.Haz: Soner Alper, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2017, Türkiye 
Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları ve Karşı Oylar (2013-2017), Cilt II, 
Der: Ünal Dinç, Yay.Haz: Soner Alper, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 
2017, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları ve İdari Yargı Kararları 
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Burada ilk sorulan soru, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin “meslek 
itibarı”nı (ahlaki/kültürel) değer yargılarından hareketle anlamlandırıp 
anlamlandırmadıklarıdır. Her ne kadar baroların zaman zaman çeşitli olay-
larla bağlantılı olarak yaptıkları açıklamalar “meslek itibarı”nı ahlaki değer 
yargıları çerçevesinde ele aldığı izlenimi yaratsa da[29], Türkiye Barolar Birliği 
tarafından yayınlanan disiplin kurulu kararlarında Meslek Kurallarının 
4’üncü maddesinin ihlalinden bahisle verilen disiplin cezalarında ahlaki değer 
yargılarının esas alındığını gösterir kararlar pek fazla dikkat çekmemektedir.

Buna karşın çok istisnai de olsa Türkiye Barolar Birliğinin “meslek 
itibarı”nı değer yargılarına göre belirlediğini düşündüren bir kararı mev-
cuttur. Söz konusu olayda, Şikayetli avukatın facebook hesabında belirli 
kişilerle yazışmaları sırasında bu kişilere karşı sinkaflı küfür etmesi ve belirli 
bir kişiye yönelik hakaret niteliğinde olmasa da sinkaflı sözler kullanması 
fiilleri nedeniyle hakkında açılan disiplin soruşturmasında kınama cezası 
almış ve davranışlarının namus-özel hayat-ahlak çizgisi nedeniyle soruş-
turmaya uğramaktan hicap duyduğunu belirterek cezaya itiraz etmiştir. 
Türkiye Barolar Birliği itiraz hakkında, “ ‘meslek itibarı’ ‘meslek vakarı’ 
anlamındadır. Meslek itibarı ‘ticari itibar’ değildir. Bazı mesleklerin 
varlığı belli bir ‘vakar’ın varlığına bağlıdır. Meslek vakarı ‘ortak manevi 
mamelektir’. Hukukun hizmetinde olan avukat, tüm özel yaşamında da 
özenli hareket etmek, mesleğin güvenilirliğini şüpheli kılan, saygınlığını 
zedeleyen davranışlardan kaçınmak yükümlülüğü altında olduğundan, 

(2013-2017), Cilt III, Der: Ünal Dinç, Yay.Haz: Özlem Bilgilioğlu, Türkiye Barolar 
Birliği Yayınları, Ankara 2017 kaynaklarındaki kararları taradım. Bunun yanı sıra 
İstanbul Barosunun bilimsel çalışmamı desteklemek amacıyla şikayetli ve şikayetçi 
avukat isimlerini gizleyerek benimle paylaştığı bazı kararları esas aldım. Bu nedenle 
burada yapacağım tespitlerin ulaşabildiğim söz konusu kaynaklarla sınırlı bir tespit 
olduğunu belirtmem gerekir.

[29] Çok yakın tarihli bir olayda Adana Barosu, bir avukatın yanında çalışan ve avukat 
olmayan bir kişinin yine avukat olmayan bir başka kişiye (kadın) giydirilerek çekilen 
ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir fotoğrafla ilgili erişim engeli 
konulması için yetkili mercilere başvurmuştur. Adana Barosu resmi internet sitesindeki 
açıklamada olayı avukatlık cübbesinin “müstehcen” içerikli bir fotoğrafta kullanılması 
olarak değerlendirmiştir. https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/
avukat-cubbeli-mustehcen-sosyal-medya-paylasimi-hakkinda-zorunlu-aciklama, e.t: 
03.01.2020 Yine basında yer alan haberlere göre Adana Barosu Başkanı Veli Küçük 
olayı, “meslek onuruna saldırı” ve “meslek mensuplarının itibarını” zedeleyen bir 
davranış olarak nitelendirmiştir. https://odatv.com/tartisma-yaratan-poz-02012010.
html, e.t: 03.01.2020 
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şikayetlinin topluma açık fecebook sayfasından nedeni ne olursa olsun 
sinkaflı sözler söylemesi bir avukattan beklenemeyecek ağır davranış 
kusuru oluşturur” diyerek cezayı onamıştır[30]. Bu kararda Türkiye Barolar 
Birliğinin şikayetli avukat hakkında sinkaflı sözler kullanmaktan dolayı 
disiplin cezası vermesi, kararın gerekçesini ise mesleğin ve avukatın vakar/
ağırbaşlılığına bağlaması değer yargılarına göre karar verdiğini göstermek-
tedir. Oysa ki söz konusu disiplin soruşturmasında disiplin cezası şikayetli 
avukatın belirli kişilere yönelik sinkaflı küfür kullanması nedeniyle verilmiş 
olsaydı ve kararın gerekçesi kişinin kişilik haklarının ihlal edilmiş olmasıyla 
bağlantılı olarak kaleme alınsaydı karara ilişkin farklı bir değerlendirme 
yapma imkanı olacaktı.

Avukatlık meslek itibarının değer yargılarıyla bağlantılı olarak tartışmaya 
açıldığı güncel bir örnekte şikayetli avukat, üyelerinin genellikle hukukçular 
olduğu kapalı ve gayrı resmi bir sosyal medya hesabında vücut geliştirme 
sporu yaparken çekilen üstsüz fotoğrafını paylaştığı için İzmir Barosu’na 
şikayet edilmiştir. Şikayetçi avukat, ilgili paylaşımın “meslek etiğine” aykırı 
bir durum teşkil ettiğini ileri sürmüştür. İzmir Barosu yapılan şikayet hak-
kında, disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar vermiştir. İzmir 
Barosunun konuya ilişkin bu kararı, baroların “meslek itibarı” kavramının 
içeriğinin belirlemesi açısından önemli bir örnektir. Şikayete konu olayda, 
Basına yansıdığı kadarıyla İzmir Barosu şikayetli avukatın sosyal medya 
hesabında paylaştığı fotoğraflarının profesyonel olarak yaptığı sporla ilgili 
olduğu gerekçesine dayanarak bu kararı vermiştir[31]. İzmir Barosunun söz 
konusu kararı, öğrenilebildiği kadarıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından 
onanmıştır. Söz konusu olayda şikayetçi avukatın, meslek etiği ve meslek 
itibarını ahlaki değer yargılarına dayandırdığını söylemek mümkündür. 
Somut şikayet hakkında İzmir Barosunun sonuç itibarıyla disiplin soruş-
turması açılmasına yer olmadığı hakkında karar vermesi oldukça yerinde-
dir. Hatta İzmir Barosunun soruşturma açılmasına yer olmadığına karar 
vermesi, disiplin soruşturması açıp ceza vermeme kararı alması olasılığına 
göre daha yerinde olmuştur. Ne var ki, baronun karar gerekçesini paylaşılan 
fotoğrafların icra edilen spor dalıyla ilgili olmasına değil, “meslek itibarı” 

[30] TBB, 26.10.2014, E.2014/513, K.2014/709 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. 

[31] http://www.milliyet.com.tr/gundem/kasli-paylasimlari-yuzunden-
davalik-olan-avukat-hakkinda-yeni-karar-2773560
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kavramının ahlaki değer yargılarına göre belirlenemeyeceği ve avukatların 
eylemlerinin ahlaki değer yargılarına göre değerlendirmenin hak kaybına 
neden olacağına dayandırması gerekirdi.

Danıştay’ın, Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin devlet memurları ve hakimler gibi diğer kamu görevlilerinin özel 
hayatlarının korunması hakkıyla ilgili verdikleri kararlar[32], bu kişilerin özel 
hayatlarındaki davranışlarının diğer kişilerden farklı olarak sınırlanabile-
ceğini ancak bu kişilerin özel hayatlarındaki davranışlarının ahlaki değer 
yargılarından hareketle değerlendirmeye tabi tutularak “meslek vakarına 
aykırı davranış” olarak nitelendirmenin ve bu kişiler hakkında özellikle 
devlet memurluğundan veya meslekten çıkarma gibi ağır yaptırımlar uygu-
lanmasının Anayasanın 20’nci ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’nci 
maddesinin ihlali anlamına geleceğini ortaya koymuştur. Anayasa Mahke-
mesi K.Ş. Başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Özpınar/
Türkiye Başvurusu sonucunda verdiği karara atıf yaparak K.Ş’nin mesleki 
faaliyetine ilişkin olarak değil, özel hayatındaki eylemlerinin ahlaki değer 
yargıları üzerinden değerlendirilerek devlet memurluğundan çıkarılmasını 
özel hayatın korunması hakkının ihlali saymıştır[33].

[32] Danıştay 16. Daire, 11.11.2015 gün ve E.2015/3643, K.2015/6993 sayılı kararı, 
www.lexpera.com, e.t.:10.11.2019, Anayasa Mahkemesi K.Ş. Başvurusu, Başvuru 
No. 2013/1614, 03.04.2014, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Özpınar/Türkiye, 
Başvuru No. 20999/04, 19.11.2010. Kararın çevirisi için bkz. Erdem İlker Mutlu/
Begüm Şermet/Nil Merve Çelikbaş (Çev.), “Özpınar/Türkiye Kararı”, Hacettepe 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (1), 2002, s.89-102. Özpınar/Türkiye Kararının ahlaki 
değer yargılarının kadınların hakları üzerindeki etkisi bağlamında değerlendiren bir 
inceleme için bkz. Nisan Kuyucu, “Muhafazakarlığın Hedefinde Bir Kadın Yargıç: 
AİHM’nin Özpınar Kararı”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/4, 2015, s.293-299.

[33] K.Ş. Başvurusu, Başvuru No. 2013/1614, § 66; “Başvurucu, devlet memurluğundan 
çıkarma cezası ile sonuçlanan disiplin soruşturması sürecinde, yalnızca mesleki 
hayatını değil, özel hayatını da ilgilendiren iddialara yanıt vermek zorunda kalmıştır. 
Bu kapsamda başvurucuya yöneltilen iddiaların yalnızca görevinin ifasıyla değil, 
daha çok mahremiyet alanında gerçekleşen özel yaşam eylemleri ile ilgili olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla ihtilaf konusu soruşturmanın kapsamı mesleki hayatın 
sınırlarını aşmaktadır. Bu bağlamda, idarenin ve yargısal makamların karar 
gerekçelerinde, özellikle başvurucunun özel yaşamında dikkat etmediği, genel ahlak 
değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunduğu, özel yaşamıyla ilgili olumsuz 
duyumlar alındığı ve cinsel içerikli eylemlerine ait görüntülerin çekilmesine izin 
vermek suretiyle işlediği fiilin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede 
yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler kapsamında olduğu tespitlerine yer verildiği 
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Adalet kamu hizmetinde önemli bir rolü ve işlevi olmakla birlikte, kamu 
görevlisi olmadığında kuşku bulunmayan avukat açısından yüksek yargı 
yerlerinin belirtilen kararlarında benimsenen yaklaşımın geçerli olacağı 
açıktır[34]. Bu bakımdan baroların da önlerine gelen bu nevi şikayetlerde 
özel hayatın korunması hakkına ve ilgili içtihatlara atıf yapmaları ve “meslek 
itibarı”nın belirlenmesinde değer yargılarının ölçüt olamayacağının altını 
her seferinde çizmeleri hakkın korunması açısından önem arz eder.

Baroların açtıkları disiplin soruşturmaları sonucunda ve Türkiye Barolar 
Birliğinin disiplin kararlarına itiraz dolayısıyla verdikleri kararlar incelen-
diğinde, Meslek Kurallarının 4’üncü maddesinde belirlenen avukatların 
özel hayatlarında da “meslek itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan 
kaçınma” yükümlülüğünü “avukatların özel hayatlarında ve kişiler arası 
ilişkilerinde hukuka aykırı davranışlardan kaçınma” yükümlülüğü olarak 
anlamlandırdıklarını görürüz. Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin bu 
bağlamda verdiği kararlar oldukça ilginç ve tartışmaya değerdir. Aslında bu 
kararların her biri karara konu olan somut olayın gelişimi açısından ayrıca 
irdelemeyi hak eder. Ancak bu çalışmada sadece baroların ve Türkiye Barolar 
Birliğinin konuya ilişkin yaklaşımını ortaya koyacak kadar karara yer verilip 
duruma ilişkin genel bir değerlendirme yapılacaktır.

ve karar sonuçlarının bu gerekçelere dayandırıldığı esasen mesleki faaliyet ile ilgilisi 
olmayan, mahremiyet alanına dahil özel yaşam eylemleri olduğu anlaşılmaktadır”. 

[34] Avukatların kamu görevlisi olmadıklarına ilişkin bkz. Anayasa Mahkemesinin 01.03.1985 
gün ve E.1984/12, K.1985/6 sayılı kararı, www.anayasa.gov.tr, e.t.:09.10.2019 
Danıştay 8. Dairenin 12.11.2014 gün ve E.2012/5257, K.2014/8567 sayılı kararı, 
https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2015/20150706171524083.pdf, 
e.t:10.10.2019. Avukatların kamu görevlisi olmadıkları yüksek yargı yerlerinin 
kararlarıyla da çok açık olarak teyit edilmesine rağmen Adalet Bakanlığı son 
dönemlerde Türkiye Barolar Birliğinin avukatlara ilişkin aldığı özellikle baro levhasına 
kayıt kararlarına karşı açtığı davalarda devletin avukatlardan özel sadakat ve güven 
bağlılığı talep etmekte menfaati olduğuna ilişkin iddialar ileri sürmektedir. Adalet 
Bakanlığının avukatlarla ilgili olarak devlet memurlarının tamamı açısından dahi 
geçerli olmayan “özel sadakat yükümlülüğünden” söz etmesinin hiçbir hukuki temeli 
olmadığı açıktır. Buna karşın Adalet Bakanlığının bu iddiasının idare mahkemeleri 
tarafından da paylaşıldığı kararlara rastlanmaktadır. Bu kararlarda tartışılan hususlar 
bu çalışmanın konusu ile doğrudan bağlantılı olmamakla birlikte avukatların mesleki 
davranış yükümlülükleri üzerinde önemli etkileri olacağı için dikkate değerdir. 
Örnek olarak bkz. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 12.İDD, 11.04.2019 gün ve E. 
2018/1911, K.2019/648 sayılı karar, www.lexpera.com, e.t.: 14.11.2019
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Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarının 4’üncü 
maddesiyle bağlantılı olarak verdiği kararların önemli bir kısmı şikayetli 
avukatların suç isnadı niteliğini de taşıyan, ceza davalarına da konu edilmiş 
olan ve her zaman olmasa da çoğu zaman bu davranışları nedeniyle hakla-
rında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olan davranışlarıdır.

Türkiye Barolar Birliğinin 2014 yılında verdiği bir karara konu olayda, 
şikayetli avukat hakkında disiplin cezasına kararı verilmesine neden olan 
olay, bilgisayarında kaydedilip depolanmış olan pornografik içerikli video-
lardan 23 tanesinin “hayvan-insan pornografisi” içerikli, 2 tanesinin “çocuk 
pornografisi” içerikli olmasıdır. Söz konusu davranışı nedeniyle şikayetli 
avukat hakkında açılan ceza davasında TCK 226/3 maddesinde düzenlenen 
suçu işlediğinden bahisle mahkumiyet kararı verilmiştir. Bu olayda ilgili 
Baro şikayetli avukatın hayvan ve çocuk pornografilerini bilgisayarında 
depoladığına ilişkin fiilinin mahkumiyet kararıyla sabit olduğunu belirtmiş 
ve bu davranışın, avukatın “özen ve doğruluk kurallarına göre hareket 
etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sarsacak biçimde sada-
katle davranmak ve özel yaşamında da mesleğin itibarını sarsacak her 
türlü davranıştan kaçınmak zorunluluğu”nu ihlal ettiğine dayanarak 
avukat hakkında üç ay işten çıkarma cezası vermiş, Türkiye Barolar Birliği 
bu cezayı onamıştır[35].

Türkiye Barolar Birliğinin 2013 yılında verdiği bir diğer kararda ise şika-
yetli avukatın bir kadına yönelik cinsel taciz iddiası nedeniyle açılan ceza 
davasında aldığı mahkumiyet söz konusudur. Olayda, şikayetli avukatın 
mahkum olmasına ve disiplin cezası almasına neden olan davranışı, “savun-
maısnı yaptığı bir müvekkilinin eşine uzun sürecek tutukluluk nedeniyle 
cinsel ilişki teklifinde bulunması ve bu konuda ısrarcı olmasıdır”. Şikayetli 
avukat ilgili baronun bu fiili nedeniyle hakkında verdiği disiplin cezasına 
karşı itiraz ederken disiplin kurullarının özel yaşamla ilgili karar verme 
yetkileri olmadığını belirtmiştir. Burada şikayeli avukatın özel hayat itirazı 
Anayasanın 20’nci ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesi 
bağlamında yapılan bir itiraz olmaktan ziyade, özel hayatındaki suç niteli-
ğindeki davranışlarının baronun disiplin cezası verme yetkisi içinde düşü-
nülemeyeceğine ilişkindir. İtirazı inceleyen Türkiye Barolar Birliği şikayetli 
avukatın davranışının hiçbir biçimde kabul edilemez olduğunu, avukatın 

[35] TBB, 22.11.2014, E.2014/572, K.2014/770 sayılı karar, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019
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“özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını 
ve mesleğe güvenini sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunda 
olduğunu” belirterek reddetmiş ve ilgili baronun verdiği kınama cezasını 
kaldırarak daha üst bir ceza verilmesine karar vermiştir[36].

Türkiye Barolar Birliğinin 2016 yılında benzer bir uyuşmazlıkta verdiği 
karar da dikkat çekicidir. Söz konusu karara konu olayda, alkol alınan bir 
lokantada şikayetli avukatın bir kadına yönelik cinsel tacizde bulunduğu 
ve müştekinin şikayetli avukatı itmesi üzerine şikayetli avukat ve yanında 
bulunan diğer kişilerin müştekiyi kasten yaraladıkları iddiası söz konusudur. 
Olayda şikayetli avukat hakkında cinsel taciz iddiası ile ilgili olarak açılan 
dava müştekinin şikayetinden vazgeçmesi (daha sonra vazgeçme iradesini geri 
almak istemişse de hukuken buna olanak bulunmadığına karar verilmiştir) 
nedeniyle düşmüş ancak şikayetli avukat kasten yaralama suçundan mahkum 
olmuştur. Disiplin soruşturmasına konu olan davranışları nedeniyle şikayetli 
avukat hakkında ilgili baro tarafından kınama cezası verilmiştir. Şikayetli 
avukat disiplin cezasına itiraz ederken, “şikayetçinin konsomatrist olduğunu, 
hangi ortamlarda çalıştığının açık ve net olduğunu, şikayetçiyi elle ve sözlü 
olarak taciz etmediğini, şikayetçinin yaralanma sebebinin de sarhoşken pistte 
düşmesi olduğunu” ileri sürmüş ve hakkında verilen kararın kaldırılmasını 
talep etmiştir. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanununun meslek etiğine 
ilişkin hükümlerini tekrar ederek itirazı reddetmiş ve kararı onamıştır[37].

Baroların cinsel taciz dışında avukatların özel hayatlarındaki davranışlarıyla 
ilgili disiplin cezası kararı vermelerine neden olan diğer olaylar arasında; 
tehdit, hakaret ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
suçları dikkat çekmektedir. Türkiye Barolar Birliğinin 2014 yılında verdiği bir 
karara konu olan olayda, şikayetli avukat hakkında disiplin cezasına neden 
olan olaylar şu şekilde gelişmiştir. Şikayetli avukat, bir restoranda kimliği 
belirsiz kişilerle münakaşa etmiş, daha sonra bu kişiler tarafından darp edil-
miş, emniyet görevlileri olaya müdahale etmek için geldiklerinde kendisini 

[36] TBB, 21.01.2013, E.2013/49, K.2013/427 sayılı karar, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. 

[37] TBB, 08.08.2016, E.2016/367, K.2016/527 sayılı karar, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. Avukatın bizzat tarafı olduğu bir davada duruşma çıkışı karşı tarafla 
adliyede tartışması ve bu tartışma sırasında karşı tarafı yaralaması nedeniyle aldığı 
disiplin cezası ile ilgili olarak bkz. TBB, 13.02.2016, E.2015/958, K.2016/136 sayılı 
kararı, www.barobirlik.org.tr e.t.:15.10.2019.
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darp eden kişilerden şikayetçi olmamış, aradan bir buçuk saat geçtikten 
sonra aynı restoranın önünden alkollü şekilde kullandığı arabayla geçerek 
restoranda çalışanlara el kol hareketleri yaptığı ve çalışanların kendisinin 
davranışlarından korktukları için restorandan çıkamadıkları yönünde polise 
ihbarda bulunulmuş, olay yerine gelen polisler bir süre şikayetli avukatı takip 
etmişler ve şikayetliye hakkında alkollü araba kullanmak nedeniyle ihbar 
olduğunu ve alkol muayenesi yapmaları gerektiğini belirtmişler, bunun 
üzerine şikayetli avukat polislere ve sonrasında alkol muayenesi talimatı 
alınmak için aranan nöbetçi savcıya yönelik sinkaflı sözlerle hakarette 
bulunmuş, alkol muayenesi yapılması için savcılık talimatı üzerine devlet 
hastanesine götürüldüğünde kendisini muayene için ikna etmeye çalışan 
doktora yönelik sinkaflı sözlerle hakarette bulunarak yumruk atmış, bu 
sırada tekrar talimat alınmak için aranan nöbetçi savcıya yönelik yine sinkaflı 
sözler içeren küfür ve tehditlerde bulunmuştur. Şikayetli avukat söz konusu 
olayla bağlantılı olarak hakkında açılan ceza davasında, birden fazla hakaret, 
basit tehdit, yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 
mahkum olmuştur. Şikayetli avukat ayrıca söz konusu davranışları nede-
niyle hakkında açılan disiplin soruşturmasında disiplin cezası almış ancak 
bu cezaya karşı itiraz ederken, şikayet konusu olayların özel hayatıyla ilgili 
olduğu, mesleğini icra ederken gerçekleşmediği, özel hayatının Anayasa, TCK 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olduğu savunması 
yapmıştır. Bu savunma elbette hukuken doğru değildir. Zira kişinin özel 
hayatındaki davranışlarının Anayasanın 20’nci maddesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesi kapsamında korumayı hak etmesi 
için suç unsuru taşımaması gerekir[38]. Türkiye Barolar Birliği itiraza itibar 
etmemiş ve avukatın “özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, 
kamunun inancını ve mesleğe güvenini sarsacak her türlü davranıştan 
kaçınmak zorunda olduğunu” yineleyerek cezayı onamıştır[39].

[38] Burada bu yorum sadece temel hak ve özgürlükler rejimine uygun ceza normlarının 
ihlali biçiminde gündeme gelen suç niteliğindeki davranışlar için yapılmaktadır. 

[39] TBB, 08.11.2014, E.2014/546, K.2014/732 sayılı kararı www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. Şikayetli avukatın ruhsatsız silah ve mermi alması, trafikte tartıştığı 
bir kişiyi silahla tehdit etmesi nedeniyle disiplin cezası aldığı bir başka karar için bkz. 
TBB, 23.02.2014, E.2013/733, K.2014/130 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. Şikayetli avukatın üst kat komşusu ile kavga etmesi ve olaya müdahale 
etmeye gelen jandarmaya hakaret etmesi nedeniyle disiplin cezası aldığı karar için 
bkz. TBB, 22.11.2014, E.2014/570, K.2014/769 sayılı kararı, www.barobirlik.org.
tr e.t.:15.10.2019. 
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Türkiye Barolar Birliğinin 2014 yılında verdiği bir başka karara konu 
olayda şikayetli avukat aynı apartmanda yaşadığı komşuları tarafından, 
hakaret, silhala ateş etmek suretiyle rahatsız etme, evinde gürültü yapmak 
suretiyle apartman yaşantısına riayet etmemek gibi nedenlere dayanılarak 
şikayet edilmiştir. Karara konu olayda şikayetli avukatın da şikayetçiler aley-
hine ileri sürdüğü tehdit, hakaret ve darp iddiaları söz konusudur. Olayda 
haklarında açılan ceza davalarında hem şikayetçiler hem de şikayetli avukat 
ceza almıştır. Söz konusu olay nedeniyle şikayetli avukat hakkında açılan 
disiplin soruşturmasında ilgili baro şikayetli avukatın daha önce de almış 
olduğu disiplin cezaları nedeniyle altı ay süreyle işten çıkarma cezası vermiştir. 
Şikayetli avukatın itirazı üzerine konuyu inceleyen Türkiye Barolar Birliği 
avukat hakkındaki kararı para cezasına çevirerek düzelterek onamıştır. Ancak 
bu kararı verirken avukatların yükümlülükleri ile ilgili diğer kararlarda pek 
rastlanmayan bir tespitte bulunmuştur. Buna göre, “avukat toplumla sava-
şan değil, toplumla uzlaşan önder ve örnek kişi olmak zorundadır”[40].

İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukatla ilgili tehdit ve hakaret iddiasıyla 
yapılan şikayette İstanbul Barosu “meslek itibarı” nedeniyle avukatların özel 
hayatlarındaki hangi davranışlarına müdahale edilebileceği hususunda farklı 
bir bakış açısı getirmektedir. Karara konu olan olayda şikayetli avukat ile 
şikayetçi arasında uzun süren bir boşanma davası söz konusudur. Şikayetçi 
şikayetli avukatın kendisine ve ailesine yönelik ağır hakaretlerde ve teh-
ditlerde bulunduğu iddiasıyla İstanbul Barosuna şikayette bulunmuştur. 
Şikayetli avukat hakkındaki şikayete ilişkin, kendisinin anlaşmalı boşanma 
davası açtığını buna karşın eşinin karşı dava açarak çekişmeli hale getirdi-
ğini, kendisinin eşinden boşanma dolayısıyla hiçbir talebinin olmadığını 
ve gerginliğin kendisinden kaynaklanmadığını, aksine kendisini şikayet 
edenler arasında olan eşinin ailesinden kişilerin kendisine ve ailesine yönelik 
hakaret ve tehdit suçları nedeniyle yargılandıklarını belirtmiştir. İstanbul 
Barosu şikayet hakkında “eylemin şikayet edilen avukatın görevi ile ilgili 
olmaması ve taraflar arasındaki ihtilafın hukuki bir ihtilaf olması ve merci-
inde halli gerektiğinden bahisle” soruşturma açmaya yer olmadığına karar 
vermişse de Türkiye Barolar Birliği disiplin soruşturması açılması gerektiği 
yönünde karar vererek İstanbul Barosunun kararını bozmuştur. Bunun 
üzerine disiplin soruşturması açan İstanbul Barosu, “şikayet konusu olay, 

[40] TBB, 28.09.2014, E.2014/667, K.2014/660 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019.
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aslında tarafların evliliklerinden ve bu evlilik sonrası boşanma davası sıra-
sında yaşanan ailevi olaylardan kaynaklanmaktadır. Doğal olarak bir takım 
gerginlik ve huzursuzluklar yaşanabilir. Kısaca, avukatın mesleki faaliyeti 
ile doğrudan ilgili değildir” diyerek olayda disiplin cezası verilmesine yer 
olmadığına karar vermiştir[41].

Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin avukatlar haklarında yapılan 
suç duyurusu sonucunda açılan ceza davalarında beraat kararı verilmiş 
olmasına rağmen disiplin cezası verdiği kararları da söz konusudur. Buna 
örnek teşkil edecek bir olayda şikayetli avukat hakkında yalan tanıklık 
iddiasıyla açılan ceza davasında verilen beraat kararına rağmen Türkiye 
Barolar Birliği avukatın disiplin cezası alması gerektiğine karar vermiştir. 
Karara konu olayda, şikayetli avukat eski hakim olan şikayetçi hakkında 
Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen bir soruşturmada şika-
yetçi hakim ile mahkemede çalışan bir katibe arasında ilişki bulunduğu 
yönünde tanıklık etmiştir. Ne var ki daha sonra şikayetçi hakime “belgedir” 
başlığıyla gönderdiği yazıda, olaya ilişkin tanıklığını içeren belgedeki bazı 
sözlerin kendisine ait olmadığını, acele ile adliyeye geldiğini, işleri yoğun 
olduğu için ifadeyi okumadan imzaladığını, ayrıca müfettişlerin kendisine 
ifadesinin gizli kalacağını, kimsenin haberi olmayacağını söyledikleri için 
ifadeyi okumadan imzaladığını açıklamıştır. Şikayetçi hakim daha sonra söz 
konusu belgeye dayanarak şikayetli avukat hakkında yalancı tanıklıktan suç 
duyurusunda bulunmuştur. Şikayetli avukat hakkında açılan ceza davasında, 
şikayetli avukat Adalet Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadenin doğru 
olduğu, hakimin kendisinin ifadesi nedeniyle disiplin cezası aldıktan sonra 
kendisi üzerinde ifadesini değiştirmesi konusunda baskı kurduğu için ilgili 
belgeyi kaleme aldığı, ancak Adalet Bakanlığı müfettişlerine verdiği imzalı 
ifadesinde geçen “katibe ile hakim ahlaksız şekilde öpüşüyorlardı ifadesi-
nin kendisine ait olmadığı” için vermiş olduğu ifadeyi kısmen değiştirmek 
iradesinin gerçek olduğu, ancak bu durumun tanıklığının yalancı tanıklık 
olduğunu göstermediği yönünde savunmasında bulunmuştur. Mahkeme 
bu savunma karşısında avukatın tanıklığının yalancı tanıklık olduğunu 
gösterir bir delile ulaşılmadığından bahisle hakkında beraat kararı vermiştir. 
Şikayetli avukat hakkında açılan disiplin soruşturmasında ilgili baro disiplin 
cezası verilmesine yer olmadığına karar verse de Türkiye Barolar Birliği, 

[41] İstanbul Barosunun 21.01.2019, E.2018/947, K.2019/100 sayılı yayınlanmamış 
kararı. 
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“avukat özellikle kişilerin özel yaşamı ile ilgili hususlarda koşullar ne 
olursa olsun doğru beyanda bulunmak, gerçeklerden ayrılmamak ve 
attığı imzanın arkasında durmak zorundadır. Bir avukatın ‘ifadeyi 
okumadan imzaladım’ beyanı asla kabul edilemez” diyerek hakkında 
disiplin cezası verilmesi gerektiğine karar vermiştir[42].

Avukatların özel hayatlarındaki davranışlarına dolayısıyla haklarında 
açılan disiplin soruşturmaları sadece suç olarak nitelenebilecek davranışla-
rıyla bağlantılı değildir. Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin kararları 
incelendiğinde avukatların tarafı oldukları özel hukuk ihtilafı niteliğindeki 
olaylar nedeniyle ve özellikle avukatın borcuna sadakatsizliği dolayısıyla da 
disiplin cezası alabildiklerini görürüz. Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin 
borç alacak ilişkilerinde özellikle avukatın avukatlık sıfatı dolayısıyla karşı 
tarafta güven duygusu yaratarak borç alıp ödemediği ve müvekkilleriyle olan 
ticari ilişkileriden kaynaklanan borçlarını ödemediği durumlarda avukatlar 
hakkında özellikle “güven” ilkesinin ihlali nedeniyle disiplin cezasına karar 
verdiklerini söyleyebiliriz[43].

İşyerinin aylık kirasını dört ay boyunca ödemeyen bir avukat ile ilgili 
yapılan şikayet sonucu disiplin soruşturması yürüten ilgili baronun borca 
sadakatsizlikle ilgili yaptığı tespitler dikkate değerdir. Türkiye Barolar Birliği-
nin önüne itiraz yoluyla giden olayda ilgili baro; “bir avukat aleyhine mesleğin 
gereklerini yerine getirirken veya özel yaşamından dolayı dava açılması veya 

[42] TBB, 05.10.2013, E.2013/411, K.2013/788 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019. Avukatın yalan tanıklık ve soruşturmayı yanlış yönlendirme ile 
ilgili disiplin cezası aldığı bir başka olay için bkz. TBB, 10.05.2013, E.2013/416, 
K.2013/790 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr e.t.:15.10.2019.

[43] Örnek olarak bkz. TBB, 05.12.2015, E. 2015/705, K. 2015/952 sayılı kararı, TBB, 
04.10.2013, E.2013/238, K.2013/751 sayılı kararı, TBB, 05.04.2013, E.2012/707, 
K.2013/254 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr e.t.:15.10.2019, Kimi bazı durumlarda 
ise avukatın uzun bir süre boyunca borcunu ödememesi ve icra takibine uğraması 
nedeniyle hakkında disiplin cezası verilebilmektedir. Türkiye Barolar Birliğinin 
2015 yılında verdiği bir kararında, “şikayetli avukatın ikamet ettiği evin kiralarını 
ödememek suretiyle temerrüde düştüğü, mahkemece tahliyesine karar verildiği, 
alacak nedeniyle bürosunda haciz işlemleri yapıldığı tartışmasızdır” tespitinden sonra, 
“avukatlar özel yaşamlarında da doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun 
inancını ve mesleğe güveni, mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak 
zorundadır” diyerek şikayetli avukat hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiğine karar 
vermiştir. TBB, 31.01.2015, E.2014/820, K.2015/93 sayılı kararı, www.barobirlik.
org.tr e.t.:15.10.2019.
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aleyhine icra takibi yapılması bazı durumlarda olağan karşılanabilir ve bu 
tür işlemler tek başına disiplin cezasını gerektirmeyebilir. Ancak kovuşturma 
konusu olayda olduğu gibi işlerini yürüttüğü bürosunun dört aylık kira 
bedelini ödememesi, bu sebeple aleyhinde icra takibi yapılmasına ve itiraz 
üzerine dava açılmasına sebebiyet vermesini olağan karşılamak mümkün 
değildir. Avukatlık mesleği dürüstlük karinesinden yararlanan mesleklerden 
olup, avukatlar da gerek meslek hayatlarında gerekse özel hayatlarında bu 
karineye uygun davranarak çevresinde özü ve sözü ile güven duyulan bir 
kişi olmak zorundadırlar. Şikayetli avukatın şikayet konusu olayla ilgili 
tadilata ait savunmaları kanıtlanmamış, dört aylık birikmiş kira borcundan 
dolayı mal sahibi olan şikayetçi tarafından icraya verilmiş, bürosunda haciz 
ve muhafaza işlemleri yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum, avukatın 
güvenilirliğini ve meslek itibarını zedeleyecek bir davranış olmakla eylem 
disiplin suçunu oluşturmaktadır” kararına varmıştır[44].

Değerlendirme ve Sonuç

Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin avukatların özel hayatlarındaki 
davranışlarının “meslek itibarını” zedeleyip zedelemediğini değerlendirirken 
çok büyük oranda değer yargılarından hareket etmemeleri hak koruması 
açısından çok olumlu bir tabloya işaret eder. Bu olumlu tablonun pekiş-
mesi ve kalıcı hale gelmesi önemlidir. Bunun için mevcut hükümler hiç 
değişmese dahi baroların değer yargılarından hareketle avukatlar hakkında 
yapılan şikayetleri karara bağlarken “meslek itibarı”nın hiçbir biçimde değer 
yargıları üzerinden anlamlandırılamayacağının altının defalarca çizilmesinde 
yarar vardır.

Yukarıda incelenen disiplin kurulu kararları “meslek itibarı”nın barolar ve 
Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatların suç teşkil eden veya suç teşkil 
etmemekle birlikte hukuka aykırı davranışlarda bulunmaları durumunda 
zedeleneceğinin kabul edildiğini ortaya koyuyor. Bu kararlarda avukatların 
suç teşkil eden veya hukuka aykırı olan davranışları avukatların “özen”, 
“doğruluk”, “dürüstlük”, “güven” ilkelerini zedelemeleri dolayımıyla meslek 
itibarıyla ilişkilendirilmektedir. Bunun ardındaki düşünce ise, mesleğinin 
amacı adaletin sağlanması ve insan haklarının en yüksek düzeyde korunması 
olan avukatın özel hayatında da olsa bizzat hak ihlal eden davranışlarda 

[44] TBB, 02.01.2013, E.2012/510, K.2013/63 sayılı kararı, www.barobirlik.org.tr 
e.t.:15.10.2019.
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bulunmasının ondan beklenen “doğruluk”, “dürüstlük”, “güven” ve “özen”e 
aykırılık teşkil edeceğidir. İlgili disiplin kararlarında yapılan bu değerlen-
dirmenin anlamlı olduğu ve “meslek itibarı”nı değer yargıları üzerinden 
anlamlandırmaya göre hak harcamamak konusunda çok daha elverişli bir 
değerlendirme olduğu ortadadır. Gerçekten de meslek örgütünün avukattan 
özel hayatındaki davranışlarına yönelik bir yükümlülük getirecekse bunu 
ancak evrensel etik değerler bağlamında ve bu evrensel etik değerlerin o 
meslek alanına somut yansıması üzerinden yapması beklenir. Bu bağlamda 
avukatlık mesleği açısından ise insan haklarını ihlal etmeme, hukuka uygun 
davranma, sözleşmeye sadakat gibi yükümlülüklerin gündeme gelmesi açık-
lanabilirdir. Ne var ki, bu değerlendirme biçimi de sorunsuz değildir. Zira 
baroların avukatların özel hayatlarındaki her hukuka aykırı davranışını meslek 
itibarının ihlali nedeniyle disiplin cezasına konu etmesi savunulamayacak 
sonuçlar yaratma riski taşır. Nitekim bir avukatın özel hayatında hukuka 
aykırı olan her münferit davranışının avukatlık itibarını zedelediğinden söz 
etmek mümkün olmasa gerek. Bunun tersini söylemek de mümkünüdür. 
Avukatın suç teşkil etmeyen bir davranışı da hukukçu kimliği nedeniyle bir 
avukattan beklenen “özen”, “doğruluk”, “dürüstlük” ve “güven” ilkelerini 
ihlal edebilir. Bu bakımdan Türkiye Barolar Birliğinin yalancı tanıklık yap-
mamış olsa dahi avukat hakkında disiplin cezası kararı alması ve İstanbul 
Barosunun boşanma sürecindeki eşine basit tehditlerde bulunan avukatın 
meslek itibarını zedelemediği yönündeki kararları çok kıymetli ve zihin 
açıcıdır. Her bir avukat nezdinde zuhur eden meslek itibarı ve meslek iti-
barının zedelendiği tespiti çok daha incelikli bir değerlendirmeyi gerektirir.

Ulaştığımız noktada, avukatlık meslek itibarını korumak amacıyla avu-
katların özel hayatlarındaki yükümlülüklerine dair ne şekilde bir düzenleme 
ve/veya değerlendirme yapılırsa daha az sorunlu bir çözüme ulaşılmış olabi-
lecektir sorusu cevaplanmayı beklemektedir. Bu sorunun yanıtını kolaylıkla 
ortaya koymak mümkün olmasa da, en azından yöntemsel olarak bir takım 
öneriler tartışmaya açılabilir.

Öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun konuya ilişkin şu anki 
düzenlemelerinin meslek etiğini bir disiplin hukuku meselesi olarak ele 
aldığını tespit etmek ve meslek etiğine aykırı davranış neticesinde disiplin 
cezası kararı verildiğini göz ardı etmemek gerekir. Her ne kadar Anayasa 
Mahkemesi suç ve cezaların kanuniliği prensibinin disiplin hukuku ala-
nında daha esnek uygulanacağını kabul etmişse de, bir disiplin hükmünün 
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Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4’üncü maddesindeki biçimde 
düzenlenmesi hem idare hukuku açısından hem de meslek etiği normunun 
taşıması gereken özellikler açısından mümkün değildir. Bu durumda eğer 
meslek etiğinin disiplin hukuku aracılığıyla korunması isteniyorsa, -ki bu 
meslek kuruluşlarına verilen meslek düzenini sağlamak açısından anlamlı 
ve savunulabilirdir- bu durumda avukatların “meslek itibarı”nı sarsacak 
davranışlarının neler olabileceği evrensel etik değerlerden hareketle somut-
laştırılmalıdır. Örneğin avukatların özel hayatlarında da tabi olduğu davranış 
kuralları arasına birisine karşı şiddet içeren söz ve hareketlerde bulunma-
yacağı, kadına karşı cinsel ve sair şiddet içeren davranışlardan kaçınacağı, 
ırkçı söylemlerden kaçınacağı gibi kurallar getirilmesi düşünülebilir. Bu 
durumda barolar yapılan şikayetlere ilişkin karar verirken şikayete konu 
davranışın söz konusu hüküm çerçevesinde nitelenebilip nitelenemeyece-
ğini belirleyecek ve somut olayın tekil özelliklerinden hareketle de şikayetli 
avukatın davranışının meslek etiği ihlali olmak bakımından ağırlığına göre 
cezayı takdir edebilecektir. Böylelikle disiplin kurulu somut durumun ger-
çekleşme biçiminden hareketle meslek etiğine ilişkin hükümlerin amacını 
da göz önünde bulundurarak sebep, konu ve maksat unsurları yönünden 
hukuka uygun karar verebilecektir. Disiplin kurullarının işlevi düzene 
ilişkin normlara aykırılığı tespit etmek ve düzeni sağlamak olduğundan 
esasen disiplin kurulundan daha öte bir karar mekanizması geliştirmesini 
beklemek çok makul değildir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, meslek etiği ve kişilerin meslekleri bağla-
mında davranışlarının etik olup olmadığı değerlendirmesi sadece disiplin 
hukuku bağlamında ele alınabilecek bir husus değildir. Disiplin kurulu daha 
somut ve daha sınırlı sayıda disiplin hükmü üzerinden bunu gerçekleşti-
rirken aynı zamanda meslek kuruluşları bünyesinde etik kurulların teşkil 
edilmesi gerekir. Etik kurullar da elbette belirlenmiş etik davranış kuralları 
çerçevesinde kişilerin davranışlarını değerlendirecektir. Ancak buradaki 
davranış kuralları disiplin hükümlerine göre daha ilkesel bağlamda düzen-
lenebilecek. İlla ki bir disiplin yaptırımına bağlanmak istenmeyen ancak 
meslek etiği açısından sorun yaratabilecek hususlar etik davranış kuralları 
arasında sayılabilecektir. Ayrıca etik kurullar disiplin kurullarından farklı 
olarak değerlendirmeye tabi tuttuğu davranışın etik değerini araştırırken 
disiplin kurulundan farklı bir karar verme yöntemi takip edebilecektir. 
Etik kurullar disiplin kurullarının somut davranışın disiplin hükmünde 
yasaklanan davranış olarak nitelenip nitelenemeyeceğine ilişkin daha dar 
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karar verme çerçevesinde karar vermek durumunda değillerdir. Etik kurulun 
değerlendirmesi çok daha geniş bir bakış açısına izin verir. Nitekim etik kurul 
etik ilkelerin ihlali iddiasını Kuçuradi’nin “eylemin doğru değerlendirilmesi” 
yönteminden hareketle değerlendirme ve sonuçta tekil durumda ilkeyi ihlal 
eden somut davranışın etik dışı olmadığına da karar verebilir[45]. Böylelikle 
disiplin kurullarını da kendi karar yöntemleri dışına çıkarak meslek etiğine 
ilişkin tüm ihlal iddialarını karara bağlama yükünden kurtarmak mümkün 
olabilir.

[45] Kuçuradi’nin düşüncesinde, kişiler arası ilişkide etik sorunlarla karşılaşıldığında kişi 
etik davranışın ne olduğunu tespit edemeyecek durumdaysa etik normlar (ahlaklılık 
bildirgeleri) yol gösterici olur ve bu kurallar evrensel değerler üzerine kurulmuşsa 
bu kurallara uygun davranmak çoğu zaman değer/hak harcanmasının önüne geçer. 
Ancak felsefi etik değerler üzerine kurulmuş olsa da etik normlara uygun davranışın 
her zaman aynı sonucu vermeyebileceğini, somut durumun tekilliğinde etik kurala 
uygun davranışın değer/hak harcamaya da neden olabileceğini belirtir. Kuçuradi bu 
olasılığa ilişkin olarak her somut durum açısından “eylemin doğru değerlendirmesi”ni 
yapmaksızın etik davranışa ulaşmanın mümkün olmayacağını savunur. Eylemin 
doğru değerlendirilmesi ise, eylemin anlaşılması, eylemin diğer eylem olasılıklarıyla 
karşılaştırarak değerini görme ve eylemin insanın değeriyle arasında ilişki kurmak 
aşamalarını içeren bir değerlendirme süreci olarak ifade edilir. Bkz. Ioanna Kuçuradi, 
Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Dördüncü Baskı, Ankara 2006, s. 16-17; 
İspir, “Bülbülü Öldürmek ve Hukukçunun İşi Bağlamında Değerli Eylem Olanağı”, 
s. 205.
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Öz

Maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine karşı avukatları korumak için 
uluslararası hukukta birçok mekanizma kabul edilmiştir. Bu mekanizmaların 
başında AİHS ve Sözleşmeye uygunluk denetimi yapan AİHM gelmektedir. 
AİHM avukatları adaletin yardımcıları olarak kabul etmekte ve avukatı 
adaletin bir parçası olarak görmektedir. Birçok davada AİHM, avukatların 
maruz kaldığı insan hakları ihlalleri sorununa eğilmiş ve savunma hakkı-
nın vazgeçilmez unsuru olmalarından dolayı kendilerine geniş bir koruma 
sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı avukatın mesleki faaliyetlerinden dolayı 
yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, hürriyetine, özel hayata saygı hakkına 
ve ifade özgürlüğüne yönelik yapılan müdahaleleri AİHM içtihatları ışığında 
incelemektir.

Anahtar Kelimeler: AİHM, Avukat, Meslek Sırrı, Hürriyetten Mahru-
miyet, İfade Özgürlüğü

ECtHR and Human Rights of Lawyers

Abstract

Many instruments have been adopted in international law to protect 
them against the human rights violations that they are victims of. Among 
these instruments are the European Convention on Human Rights and the 
ECtHR. The ECtHR considers lawyers as a servant of justice (auxiliaire 
de justice) and as a part of justice. In many cases, the ECtHR examined 
the problem of human rights violations against lawyers and provided them 
extensive protection, since they are an indispensable element of the right to 
defense. The main purpose of this study is to examine the violations made 
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against the right to life, bodily integrity, freedom, respect for private life 
and freedom of expression of the lawyer in the light of the Court’s case-law.

Keywords: ECtHR, Lawyer, Professional Secret, Deprivation of liberty, 
Fredoom of Expression

GİRİŞ

İnsan haklarının esaslı savunucuları olan avukatlar çok sık insan hakları 
ihlallerine maruz kalabilmektedirler. Bu ihlallere karşı avukatları korumak 
için uluslararası hukukta birçok mekanizma kabul edilmiştir. Bu mekaniz-
maların çoğu genel olarak insan hakları savunucuları ile ilgilidir. Ancak son 
zamanlarda insan haklarını savunan veya savunmayan avukatların haklarını 
korumak ve mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra edebilmeleri için denetim 
mekanizmalar oluşturulmaktadır.

27 Ağustos ve 7 Eylül 1990 tarihleri arasında suçun önlenmesi ve suç-
lulara yapılacak muameleler konusunda düzenlenen 8. Birleşmiş Milletler 
Kongresi tarafından Havana’da kabul edilen “Baroların Rolü ile İlgili 
İlkeler” (Havana ilkeleri), avukatların mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra 
etmeleri için kamu makamlarına bazı yükümlülükler yüklemektedir. Buna 
göre, kamu makamları herhangi bir yıldırmaya, tacize veya müdahaleye 
maruz kalmadan avukatların mesleklerini icra etmelerini sağlamalıdır. Kamu 
makamları ayrıca avukatların seyahat etmelerini, müvekkilleri ile serbest 
bir şekilde görüşmelerini sağlamalı ve avukatların cezai takibat, ekonomik 
yaptırımlar ile tehditlere maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri almalıdır. 
Bununla birlikte, kamu makamlarının avukatlar ile müvekkilleri arasında 
yapılan yazışma ve görüşmelerin gizli kalmasını sağlama yükümlülükleri 
olduğu dile getirilmiştir.

Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Bakanlar Komitesi, 25 Ekim 2000 
tarihinde kabul edilen avukatlık mesleğinin özgür bir şekilde icrası ile ilgili 
R(2000) 21 sayılı tavsiye kararında, avukatların bireylerin hak ve özgürlük-
lerini savunarak hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesine katkı sunduk-
larının altını çizmiştir. Bakanlar Komitesi ayrıca, avukatların mesleklerini 
hiçbir etki, baskı, tahrik, tehdit ve müdahale olmadan icra edebilmelerinin 
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ve bağımsız olmalarını güvence altına alan bir yargı sisteminin gerekliliğine 
vurgu yapmıştır[1].

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi daha da ileri giderek, 24 Ocak 
2018 tarih ve 2121 (2018) sayılı tavsiye kararıyla avukatlık mesleğini koru-
mak için bir Avrupa sözleşmesi hazırlanmasına karar vermiş ve bu konuda 
Bakanlar Komitesinden girişimlerde bulunmasını talep etmiştir[2]. Bu tavsiye 
kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (« AİHM ») tespitlerine 
dayanan Parlamenterler Meclisi, avukatların mahkemeler ve hakkını arayan 
bireyler arasında aracı rolü oynadıkları hususu dikkate alındığında yargının 
iyi bir şekilde işleyebilmesinde avukatlık mesleğinin merkezi bir yer tuttu-
ğunun altını çizmiştir.

Parlamenterler Meclisine göre avukatlar, ayrıca, mahkemelerin halkın 
güvenini kazanabilmesi konusunda esaslı bir rol oynamaktadırlar. Avukatlık 
mesleğinin icrası ile ilgili Bakanlar Komitesinin R (2000) 21 sayılı tavsiye 
kararında belirtilen kurallar bağlayıcı olmasa da bu kurallar Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (« AİHS » veya « Sözleşme ») kapsamında kabul edilen 
ve bağlayıcı olan ilkeleri desteklemektedir. Avrupa Konseyine üye çok sayıda 
ülkede avukatların tacize, saldırıya ve tehdide maruz kalmaları kaygı vericidir. 
Özellikle bazı üye devletlerde bu eylemler günden güne artmakta ve sistema-
tik bir hal almaktadır. Bu durum söz konusu eylemlerin kasıtlı uygulanan bir 
politikanın ürünü olduğunu göstermektedir. Cinayet, şiddet, tehdit, haksız 
eleştiriler, avukatları müvekkilleri ile bir tutma, keyfi ceza soruşturmaları, 
meslek sırlarının ihlali, hukuka aykırı olan soruşturmalar kapsamında ev/
işyeri araması ve dosyalara el koyma ile keyfi disiplin soruşturmaları açma 
gibi müdahaleler bu eylemlerin başlıcalarıdır. Bu eylemlerin çoğundan kamu 
makamları sorumludur ve avukatların tarafsızlığını ve bağımsızlığını korumak 
için usulü güvenceler bulunmamaktadır. Parlamenterler Meclisine göre, bu 
durum Bakanlar Komitesinin R (2000) 21 sayılı tavsiye kararında belirtilen 
kuralların bağlayıcı olan bir sözleşme ve etkili bir denetim mekanizması ile 
korunması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sözleşme Avrupa Konseyine 

[1] Bu tavsiye kararının Fransızca tam metnine (https://rm.coe.int/16804c392c) adresinden 
ulaşılabilir. Bu kararın İngilizce metni için bkz. (https://rm.coe.int/1680502fe8).

[2] Bu tavsiye kararının Fransızca tam metnine (http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=24466&lang=fr) adresinden ulaşılabilir. 
Bu kararın İngilizce metni için bkz. (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-EN.asp?fileid=24466&lang=en).
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üye olmayan devletlere açık hale getirilerek uluslararası bağlayıcılığı olan 
bir uluslararası metin haline getirilebilir.

Avukatların maruz kaldığı insan hakları ihlallerine karşı korunması için 
oluşturulan mekanizmaların başında kuşkusuz AİHS ve Sözleşmeye uygunluk 
denetimi yapan AİHM gelmektedir. Avukatlık mesleğine özel bir önem atfe-
den AİHM, avukatlara özel bir koruma sağlamaktadır. Mahkeme avukatları 
adaletin yardımcıları (servant of justice/auxiliaire de justice) ve adaletin bir 
parçası olarak kabul etmekle birlikte, kişilerin yargıya güvenebilmelerinde 
asıl rolün avukatlar tarafından yerine getirildiğini belirtmektedir[3]. Sözleşme 
ile korunan hakların ihlalinden mağdur olan avukatlar iç hukuk yollarını 
tükettikten sonra AİHM’e başvurabilmektedirler.

Ancak, avukatlık mesleğini korumak ve üyelerinin maruz kaldığı hak 
ihlalleri ile ilgili olarak baroların AİHM önünde başvurucu olma sıfatına 
sahip olup olmamaları hususu sorun teşkil etmektedir. Bu konuda öncelikle 
AİHM baroların ulusal hukuktaki statülerini değerlendirmektedir. Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olmaları halinde barolar, AİHM’e 
başvuruda bulunamazlar zira başvuru yaptıkları devlet ile aralarında hiyerar-
şik bir bağ bulunmaktadır. Türkiye’de barolar Anayasa’nın 135. maddesine 
göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğu için, AİHM 
önünde bireysel başvuruda bulunamazlar[4]. Açılan davalar da Sözleşme’nin 
34. maddesine göre kişi bakımından yetkisizlik (ratione personae) nedeniyle 
reddedilmektedir[5].

Buna karşın, baroların ulusal hukuktaki statülerinin dernek, vakıf veya 
sendika gibi kuruluşlar olması, bağımsız olmaları ve devlet ile aralarında 
herhangi bir hiyerarşik bağın olmaması halinde barolar AİHM’e dava aça-
bilmektedirler. AİHM, Monako ile ilgili verdiği bir kararda baroların tarafsız 

[3] AİHM, Schöpfer/İsveç, no 25405/94, 20 Mayıs 1998 tarihli karar, §§ 29-30; Nikula/
Finlandiya, no 31611/96, 21 Mart 2002 tarihli karar, § 45; Amihalachioaie/Moldova, 
no 60115/00, 20 Nisan 2004 tarihli karar, § 27, Kyprianou/Kıbrıs, no 73797/01, 12 
Mayıs 2005 tarihli karar, § 173; André ve diğeri/Fransa, no 18603/03, 24 Temmuz 
2008 tarihli karar, § 42 ve Michaud/Fransa, no 12323/11, 6 Aralık 2012 tarihli 
karar, § 118.

[4] AİHM, Bursa Baro Başkanlığı ve diğerleri/Türkiye, no 25680/05, 16 Haziran 2018 
tarihli karar, §§ 111-113.

[5] Aynı durum diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için de geçerlidir 
(AİHM, Le Compte, Van Leuven et De Meyere/Belçika, no 6878/75 ve no 7238/75, 
23 Haziran 1981 tarihli karar, §§ 63-65).
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kişilikleri dikkate alındığında, bu ülkedeki baroların başvurucu sıfatına haiz 
oldukları sonucuna varmıştır[6].

Birçok davada AİHM, avukatların maruz kaldığı insan hakları ihlalleri 
sorununa eğilmiştir. Bu çalışmanın konusu savunma hakkının vazgeçilmez 
unsuru olmalarından dolayı avukatlara tanınan korumanın kapsamına iliş-
kindir. Bu sorun iki ana başlık altında ele alınacaktır. İlk olarak, avukatın 
mesleki faaliyetlerinden dolayı şahsına yapılan müdahaleler ile ilgili davalar 
ve bu davalarda AİHM’in vardığı tespitler (I); ikinci olarak ise, AİHM içti-
hatları ışığında avukatın mesleki faaliyetlerine yapılan müdahaleler ve bu 
müdahalelerde AİHM’in uyguladığı koruma mekanizması incelenecektir (II).

I. MESLEKİ FAALİYETLERDEN DOLAYI AVUKATIN ŞAHSINA 
YAPILAN MÜDAHALELER

Mesleki faaliyetlerinden dolayı avukatların yaşam hakkına, vücut bütün-
lüğüne (A) ve kişi hürriyetine müdahalelerde bulunulmaktadır (B).

A. Avukatın Yaşam Hakkı ile Vücut Bütünlüğüne Yapılan Müdahaleler

Avukatların yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne çoğu zaman üçüncü kişiler 
(müvekkiller veya karşı taraf ) tarafından müdahale edilmektedir. Ancak 
bu durum devlet makamlarının sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. 
Yaşam hakkı ile ilgili olarak devletin, avukatları koruma ve gerekli tedbirleri 

[6] AİHM, Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d’appel de Monaco/Monako, 
no 34118/11, 21 Mayıs 2013 tarihli kabuledilebilirlik ile ilgili karar, §§ 111-113. 
Baroların Sözleşme’nin 11. maddesi anlamında dernek sıfatını haiz olması halinde dahi, 
kendilerine otomatik olarak AİHM’de dava açma imkânı vermemektedir. Üyelerinin 
maruz kaldığı insan hakları ihlalleri için barolar AİHM’de taraf olamamaktadırlar. 
Baroların amaçları arasında mesleği ve meslek ilkelerini ve avukatların haklarını 
korumanın olması bu durumu değiştirmemektedir (Bkz, mutadis mutandis, AİHM, 
Comité des médecins à diplômes étrangers/Fransa, no 39527/98, 30 Mart 1999 tarihli 
kabuledilebilirlik ile ilgili karar ; Ettahiri ve diğerleri/Fransa, no 39531/98, 30 Mart 
1999 tarihli kabuledilebilirlik ile ilgili karar, Stella et la Fédération Nationale des 
Familles de France/Fransa, no 45574/99, 11 Temmuz 2000 tarihli kabuledilebilirlik 
ile ilgili karar ; Syndicat des médecins exerçant en établissement hospitalier privé 
d’Alsace ve diğerleri/Fransa, no 44051/98, 31 Ağustos 2000 tarihli kabuledilebilirlik 
ile ilgili karar ve Marionneau ve l’Association française des hémophiles/Fransa, no 
77654/01, 25 Nisan 2002 tarihli kabuledilebilirlik karar). Buna karşın, baroların 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olmamaları ve doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak devletin müdahalesine maruz kalmaları halinde AİHM önünde bireysel 
başvuru yapabilirler.
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alma yükümlülüğüyle birlikte, sorumluları bulma, yargı önüne çıkarma ve 
etkin bir şekilde yargılama sorumluluğu vardır.

Devletin avukatın yaşam hakkını koruma pozitif yükümlüğünün ne zaman 
başlayacağı sorununa 18 Eylül 2014 tarihinde verilen Bljakaj ve diğerleri/
Hırvatistan davasında cevap verilmiştir[7]. Bu davada başvurucular kamu 
makamlarını, avukatın müvekkillerinden birinin eşi tarafından öldürülmesini 
engellemek için gerekli tedbirleri almamaktan dolayı sorumlu tutmuşlardır. 
Başvurucuların eşi, annesi ve kız kardeşi olan avukat M.B.B., şiddete maruz 
kalan bir kadının boşanma davasında avukatlığını üstlenmiştir. Müvekkil 
kadının kocası A.D., alkol bağımlısı, agresif, psikiyatrik tedavi gören, sabıkalı 
ve yasaya aykırı bir şekilde silah bulunduran bir kişidir. A.D. karısından 
sonra, avukatını öldürmüş ve sonrasında da intihar etmiştir.

Yaşam hakkı ile ilgili davalarda AİHM, bu konudaki ilke kararı olan 
Osman/Birleşik Krallık[8] davasındaki tespitini hatırlatarak, 3. kişilerin 
eylemlerine karşı devletin pozitif yükümlülüklerinin doğması için iki şar-
tın yerine gelmesi gerektiğini belirtmiştir: kamu makamları öldürülen 
avukatın hayatına ve vücut bütünlüğüne yönelik açık ve yakın bir tehlike 
olduğunu biliyorlar mıydı? Bu soruya olumlu cevap verilmesi halinde, avu-
katın yaşam hakkını korumak için gerekli tedbirleri aldılar mı? Bu davada 
AİHM, A.D.’nin hem eşini hem avukatını hem de polisi tehdit ettiğini ve 
saldırgan ve şiddet eğilimli kişiliğinin polis tarafından bilindiğini gözlem-
lemiştir. Bununla birlikte olayın meydana geldiği gün, iki polis memuru 
A.D. ile ailevi sorunları konuşmuş ve çevredekiler A.D.’nin davranışlarını 
polise bildirmişlerdir. Ayrıca, A.D.’nin karısı da defalarca şiddet ve ölüm 
tehdidinden dolayı şikâyette bulunmuş ve kendisinin tehlikeli biri olduğunu 
dile getirmiştir. Ayrıca polis A.D.’nin ruhsal durumu ve psikiyatrik tedavi 
görmesi gerektiğini bilmesine rağmen, doktorunu ve sağlık kurumlarını 
geç bilgilendirmişlerdir. Dolayısıyla polis, avukatın yaşam hakkına yapılan 
yakın ve açık bir tehlike olduğunu bilmesine rağmen onu korumak için 
gerekli tedbirleri almamıştır ve bu nedenle pozitif yükümlülüklerine aykırı 
davranmıştır. AİHM bu davada, Sözleşme’nin 2. maddesinin ihlal edildiği 
sonucuna varmıştır[9].

[7] AİHM, Bljakaj ve diğerleri/Hırvatistan, no 74448/12, 18 Eylül 2014 tarihli karar.
[8] AİHM, Osman/Birleşik Krallık, no 23452/94, 28 Ekim 1998 tarihli karar.
[9] AİHM, Bljakaj ve diğerleri/Hırvatistan, a.g.k., §§ 103-134.
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Bir avukata ekonomik durumu kötü olan davacı veya davalıları savunma 
yükümlülüğünün dayatılması Sözleşme’nin 4. maddesi anlamında zorla 
çalıştırma olarak kabul edilebilir mi? AİHM bu soruya Van Der Mussele/
Belçika davasında cevap vermiştir[10]. Bu davada başvurucu, çok sayıda 
davada baro tarafından ekonomik durumu kötü olan müvekkilleri savun-
mak için tayin edildiğini, ama bu davalarda kendisine ödeme yapılmadığını 
ve bundan dolayı Sözleşme’nin 4. maddesi anlamında zorla çalıştırıldığını 
belirterek AİHM’e başvurmuştur. AİHM adli yardım mekanizması kapsa-
mında ekonomik durumu kötü olan şahısları savunmanın kendi mesleğinin 
ve mesleki eğitiminin bir parçası olduğunu ve bu durumun kendisine sözlü 
savunma yapmada ayrıcalık hakkı tanıdığını belirtmiştir. Ayrıca, ücretsiz 
yaptığı dosyaların oranı, başvurucunun kendi mesleğini icra etmesine de 
engel olmamaktadır. Bu nedenle kendisine dayatılan yük, orantısız değildir 
ve yaptığı işin Sözleşme’nin 4 § 3-d anlamında « olağan yurttaşlık yüküm-
lülükleri kapsamına giren her türlü çalışma veya hizmet » olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir. Mahkeme bu davada Sözleşme’nin ihlal edilmediği 
sonucuna varmıştır.

AİHM aynı soruna Graziani-Weiss/Avusturya kararında tekrar eğilmiş-
tir[11]. Van Der Mussele davasından farklı olarak avukat olan başvurucu, 
ulusal bir yargı organı tarafından akli dengesi yerinde olmayan bir şahsa 
kayyım olarak tayin edilmiştir. Başvurucu avukat, bu işleme karşı itiraz etmiş 
ve kayyım olarak tayin edilmesinin özel yaşamına ve mesleki faaliyetlerine 
zarar vereceğini öne sürmüştür. Başvurucunun bu itirazını reddeden yerel 
mahkeme, bu işlemin avukatlık mesleğine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu 
ve toplumda zayıf olan kesimlere yardımcı olmanın yurttaşlık görevi kapsa-
mında olduğunu belirtmiştir. AİHM’e göre, başvurucu avukatlık mesleğine 
girerken bu tür yükümlülükleri biliyordu ve bu mesleğe başlayarak buna 
bağlı yükümlülükleri almayı kabul etmişti. Ayrıca, bir kişiyi mahkemeler ve 
kamu makamları önünde temsil etmek avukatlık mesleğinin bir gereğidir. 
Bu nedenle, başvurucunun yaptığı zorunlu hizmet Sözleşme’nin 4. maddesi 
anlamında zorla çalıştırma olarak kabul edilememektedir. Böyle bir yüküm-
lülüğün sadece avukatlara ve noterlere dayatılmasının farklı bir muamele 
olarak kabul edilmesi gerektiğini kabul eden Mahkeme, söz konusu temsil 
görevinin hukuk eğitimi alan kişilere verilmesinin haklı tarafı olduğunu ve 

[10] AİHM, Van Der Mussele/Belçika, no 8919/80, 23 Kasım 1983 tarihli karar.
[11] AİHM, Graziani-Weiss/Avusturya, no 31950/06, 18 Ekim 2011 tarihli karar.
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bu nedenle kendilerine ayrımcılık yapıldığını söylemenin mümkün olma-
dığını belirtmiştir.

B. Avukatın Kişi Özgürlüğüne Yapılan Müdahaleler

Mesleki faaliyetlerinden dolayı avukat hürriyetinden mahrum bırakı-
labilmektedir. Bu mahrumiyet gözaltına alma şeklinde olabileceği gibi, 
tutuklanma şeklinde de olabilmektedir. Gözaltına alma Sözleşme’nin 5/1-c 
maddesi anlamında “makul bir şüphenin” (reasonable suspicion) olup olma-
dığı bağlamında değerlendirildiği halde, tutukluluk durumu Sözleşme’nin 
5/3 maddesi altında değerlendirilmektedir.

AİHM avukatların mesleklerini icra etmelerinden dolayı hürriyetten 
mahrum bırakılmaları durumunda “makul şüphenin” olmadığı sonucuna 
varmaktadır. Bu duruma en güzel örnek, Elçi ve diğerleri/Türkiye kararıdır[12]. 
Bu davada Diyarbakır Barosunda avukatlık yapan çok sayıda başvurucu, bir 
örgüt itirafçısının beyanlarına dayanılarak gözaltına alınmışlardır. AİHM 
davada makul şüphenin olup olmadığını incelemeden önce avukatlık mesle-
ğinin önemine ve yargının iyi işlemesinde ve hukuk devletinin korunmasında 
oynadığı role dikkat çekmiştir. Buna göre, avukatların mesleklerini devletin 
müdahalesi olmadan serbest bir şekilde yapmaları demokratik toplumun 
önemli bir unsurudur ve kişilerin güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkı 
başta olmak üzere, Sözleşme hükümlerinin etkili bir şekilde korunması için 
bir önkoşuldur. Avukatlara baskı yapma ve onları taciz etme Sözleşme ile 
oluşturulan sistemin özüne zarar verir. Bu nedenle, her ne şekilde olursa 
olsun, avukatların yakalanması ve tutuklanması ve bürolarının aranması 
Mahkeme’nin sıkı bir incelemesine tabi tutulmaktadır[13].

Bu davada AİHM, başvuruculardan birinin gözaltına alındığı tarihin 
itirafçının beyanlarının alındığı tarihe denk geldiğini gözlemledikten sonra, 
tüm başvurucuların hürriyetinden mahrum bırakılma nedeninin örgütsel 
suçlardan şahısları savunmalarından kaynaklandığı sonucuna varmıştır. 
Bu nedenle başvurucuların hürriyetinden mahrum bırakılması herhangi 

[12] AİHM, Elçi ve diğerleri/Türkiye, no 23145/93 ve no 25091/94, 13 Kasım 2003 
tarihli karar.

[13] İdem, § 669.
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bir makul şüpheye dayanmadığı için Sözleşme’nin 5/1-c maddesi ihlal 
edilmiştir[14].

Avukatın mesleki faaliyetleri kapsamında gözaltına alınması ile ilgili 
olarak François/Fransa[15] kararı da çok önemlidir. Avukat olan başvurucu, 
gözaltına alınan bir çocukla polis merkezinde görüşmüş ve çocuğun şiddete 
maruz kaldığını tespit ettikten sonra doktor tarafından muayene edilmesini 
talep etmiştir. Bu talebinin reddedilmesinden sonra başvurucu, komiser-
likten dışarı çıkarılmış ve dosyadan sorumlu polis memuru ile tartışmıştır. 
Sonrasında başvurucu polise mukavemetten ve hakaretten dolayı söz konusu 
polis memuru tarafından gözaltına alınmış, akabinde üstü aranmış, soyulup 
hücreye konulmuş ve alkol testinden geçirilmiştir. İfadesi alındıktan sonra 
başvurucu, ertesi gün savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Savcılık polis 
memurunun başvurucu hakkında yapmış olduğu şikayetle ilgili takipsizlik 
kararı vermiş ve söz konusu polis memuru sonradan başvurucu hakkında 
açmış olduğu davadan vazgeçmiştir.

Buna karşın başvurucu, söz konusu polis memuru hakkında, gerçeğe aykırı 
tutanak tutmaktan ve hürriyetinden keyfi bir şekilde mahrum bırakılmasın-
dan dolayı soruşturma hakimi önünde şikayette bulunmuştur. Soruşturma 
hakimi, her ne kadar söz konusu polis memurunun hem mağdur olmasını 
hem de soruşturmayı yapan kişi olmasının yanlış olduğunu kabul etse de 
başvurucunun iddialarının ispatlanmadığını belirterek takipsizlik kararı 
vermiştir. Bu karara karşı başvurucunun İstinaf Mahkemesine ve Yargıtay’a 
yapmış olduğu başvuru da reddedilmiştir.

Mahkeme önünde başvurucu Sözleşme’nin 5. maddesine aykırı olarak 
hürriyetinden mahrum bırakıldığından yakınmıştır. AİHM’e göre, başvu-
rucunun hürriyetinden mahrum bırakılmasının keyfi olup olmadığının ve 
özellikle Sözleşme’nin 5/1-c maddesi bağlamında makul şüpheye dayanıp 
dayanmadığının incelemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, başvurucu ile 
polis memuru arasındaki tartışmanın asıl nedeni, başvurucunun, gözaltında 
bulunan küçük yaştaki müvekkilinin maruz kaldığı kötü muamele iddia-
ları ile ilgili yazılı beyanlarının dosyaya konulup konulmaması ile ilgilidir. 
Dolayısıyla, burada avukatlık mesleğinin icrası ile ilgili olarak başvurucunun 

[14] İdem, § 674. AİHM bu tespitten sonra, başvurucuların gözaltına alınmalarının ulusal 
hukuka da aykırı olduğunu tespit etmiş ve yine aynı hükmün ihlal edildiği sonucuna 
varmıştır (§§ 675-685).

[15] AİHM, François/Fransa, no 26690/11, 23 Nisan 2015 tarihli karar.
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hürriyetinden mahrum bırakıldığı tartışmasızdır. Tartışmasız olan bir başka 
konu da söz konusu polis memurunun bu olayda hem mağdur olması hem 
de soruşturmayı yürüten memur olmasıdır. Bunlarla birlikte davada dik-
kati çeken diğer nokta başvurucunun gözaltına alınmasından sonra, çıplak 
soyularak aranması ve kendisine alkol testi yaptırılmasıdır. Hâlbuki çıplak 
soyularak arama yapılmasını mevzuat öngörmemekteydi ve alkol testi sadece 
alkollü bir şekilde suç işlenmesi halinde uygulanan bir tedbirdi. Dolayısıyla, 
başvurucunun hürriyetinden mahrum bırakılması gerekli ve orantılı olma-
makla birlikte, gözaltı işleminde makul şüphenin olduğunu söylemek de 
mümkün değildir. Bu nedenle Sözleşme’nin 5/1-c maddesi ihlal edilmiştir[16].

Sözleşme’nin 5. maddesi ile korunan diğer haklar ile ilgili olarak, AİHM 
içtihatlarından çıkan genel kurallar avukatlara da uygulanmaktadır. Hürri-
yetinden mahrum bırakılan diğer şahıslar gibi avukatların da gözaltı süresi 
4 gün 6 saati geçmemesi[17], tutukluluk sürelerinin makul olması ve etkili 
bir başvuru hakkından faydalanmaları gerekmektedir.

II. AVUKATIN MESLEKİ FAALİYETLERİNE YAPILAN 
MÜDAHALELER

Avukatın mesleki faaliyetlerine yapılan en önemli ihlallerin başında, mes-
lek sırlarına (A) ve ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleler gelmektedir (B).

A. Avukatın Meslek Sırrına Yapılan Müdahaleler

Avukatın meslek sırrına yapılan müdahaleler değişik şekiller almakta-
dır: avukatın işyerinin veya evinin aranması, dosyalarına ve bilgisayarına 
el konulması ve bunların incelenmesi, müvekkili ile iletişiminin tespit/
kontrol edilmesi, meslek sırrını ifşa etmeye zorlanması, mesleki faaliyetle-
rinden dolayı hakarete maruz kalması ve banka hesaplarının incelenmesi bu 
müdahalelerin başlıcalarıdır. Bu müdahaleler AİHS’nin 8. maddesi altında 
değerlendirilmektedir[18]. Bilindiği üzere bu hüküm, kişinin özel[19] ve aile 

[16] İdem, §§ 52-59.
[17] AİHM, Moulin/Fransa, no 37104/06, 23 Kasım 2010 tarihli karar, §§ 46-62.
[18] Müvekkilin işyerinin aranarak avukatı ile paylaştığı meslek sırlarına el konulması da 

bu bağlamda değerlendirilir (Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services/
Fransa, no 63629/10 ve no 60567/10, 2 Nisan 2015 tarihli karar).

[19] Avukatlık mesleğine girişin engellenmesi de Sözleşme’nin 8. maddesi altında özel 
yaşamın bir parçası olarak kabul edilmektedir (Bigaeva/Yunanistan, no 26713/05, 
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yaşamı ile birlikte iletişim özgürlüğü ve konut dokunulmazlığı hakkını 
korumaktadır. Avukatın bürosunun aranması ve belgelerine el konulması, 
8. madde ile korunan özel yaşam hakkı, iletişim özgürlüğü ve konut doku-
nulmazlığı hakkına bir müdahale oluşturmaktadır[20].

Genel ilkeler bağlamında avukatın 8. madde ile korunan haklarına yapılan 
müdahalenin öncelikle yasa ile öngörülmesi gerekmektedir. AİHM, müda-
haleye temel teşkil eden yasa hükmünün erişilebilir olmasının yanında açık 
ve anlaşılır olmasını şart koşmaktadır[21]. Bununla birlikte, müdahalenin 8. 
maddenin 2. fıkrasında belirtilen meşru amaçlardan birine yönelik olması 
ve demokratik toplumda gerekli olması gerekmektedir. Demokratik top-
lumda gereklilik kriteri için, 8. madde ile korunan hakların sınırlandırılması 
için ulusal makamlar tarafından öne sürülen gerekçelerin yerinde olması 
ve orantılılık ilkesi gereği çatışma olan haklar arasında makul bir dengenin 
kurulması zorunludur.

AİHM’e göre, yukarıda sayılan müdahaleler avukatların profesyonel 
yaşamları üzerinde büyük bir etki göstermektedir. Özellikle bu müdahaleler, 
toplumdaki mesleki saygınlıklarına ve meslek yaşamları boyunca kurdukları 
ilişkilere zarar vermektedir[22]. Bu nedenle, avukatın bürosunun aranması 
ve belgelerine el konulması ile ilgili yasanın « yasa ile öngörülme » kriterini 
karşılayabilmesi için avukatlara, ulusal makamların keyfiliğini önlemek 
için bu tedbirlere tarafsız ve bağımsız bir yargı organı önünde denetleye-
bilme imkânı vermesi gerekmektedir. Bu yasanın ayrıca, avukatlık bürosu 
aranmasının ve belgelere el konulmasının tarafsız bir 3. kişinin huzurunda 
yapılmasını güvence altına alması gerekmektedir. Bu kişinin aynı zamanda 
hukuk alanında yetkin birinin olması zorunludur. Bununla birlikte yasanın, 
bu işlemlerin yapılabilmesi için yeteri kadar şüphenin olmasını ve arama kara-
rının detaylı bir şekilde düzenlenmesini zorunlu kılması gerekmektedir[23]. 

28 Mayıs 2009 tarihli karar).
[20] AİHM, Niemietz/Almanya, no 13710/88, 16 Aralık 1992 tarihli karar, §§ 29-33; 

Sallinen ve diğerleri/Finlandiya, no 50882/99, 27 Eylül 2005 tarihli karar, §§ 70-72 
ve Wieser ve Bicos Beteiligungen GmbH/Avusturya, no. 74336/01, 16 Ekim 2006 
tarihli karar, §§ 43-45.

[21] Avukatın evinin ve işyerinin aranması konusunda, yasa ile öngörülebilirlik kriterinin 
yerine getirilmediği dava için bkz., AİHM, Elçi ve diğerleri/Türkiye, a.g.k., § 693-700.

[22] AİHM, Golovan/Ukrayna, no 41716/06, 5 Temmuz 2012 tarihli karar, § 53.
[23] İdem, §§ 55-66. Bu dava başvurucu avukatın büro olarak kullandığı evinin, bir 

müvekkilinin vergi kaçakçılığından ve sahte belge düzenlemekten dolayı vergi 
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Ulusal hukukta öngörülen güvencelere uyulmaması nedeniyle de, yapılan 
arama ve el koyma işlemi « yasa ile öngörülme » kriterine aykırı anlamına 
gelmektedir[24].

AİHM, « demokratik topluma gereklilik » kriterini incelerken başka 
güvencelerin varlığını da zorunlu kılmaktadır. Örnek olarak, arama kararında 
kötüye kullanmayı önlemek için geniş ve muğlak ifadelerin kullanılmaması 
gerekmektedir[25]. Bununla birlikte, arama kararında hangi belgelerin ince-
leneceği ve hangi belgelere el konulabileceğinin açıkça ve detaylı bir şekilde 
belirtilmesi gerekmektedir[26]. Avukata ait tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi 
orantısız bir müdahale olarak kabul edilmektedir[27]. Ayrıca arama kara-
rını veren hakimin de arama işleminde bulunması bir güvencedir[28]. Yine 
bürosunda yapılan arama işleminde avukatın hazır bulunmaması orantısız 
bir müdahale olarak kabul edilmektedir[29]. Bununla birlikte, arama ve el 
koyma işlemine dayanak teşkil eden suçlamanın yeteri kadar ağır olması 
gerekmektedir. Basit bir suçtan dolayı avukatın bürosunun aranması ve 
belgelerine el konulması, orantısız bir tedbir olarak kabul edilmektedir[30].

Arama işlemi sadece avukatların işyerleri ile sınırlı değildir. Evlerinin 
aranması da, kötüye kullanımı engellemek için yukarıda belirtilen sıkı 
güvencelere bağlanması gerekmektedir. Bu konuya en güzel örnek, Xavier 

denetmenleri tarafından aranması ve bazı belgelerine el konulması ile ilgilidir. 
Mahkeme ulusal yasanın gerekli güvenceleri sunmamasından dolayı, yasa ile 
öngörülme kriterinin yerine getirilmediğini belirterek, Sözleşme’nin 8. maddesinin 
ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Aynı şekilde, bkz., Heino/Finlandiya, no 56720/09, 
15 Şubat 2011 tarihli karar.

[24] AİHM, Turán/Macaristan, no 33068/05, 6 Temmuz 2010 tarihli karar. Bu davada 
ulusal hukuk, arama ve el koyma işleminde kişinin ve temsilcisinin hazır bulunmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu duruma aykırı davranılması, 8. Madde ile korunan haklara 
yapılan müdahalenin yasa ile öngörülmediği sonucunu doğurmaktadır.

[25] AİHM, Roemen ve Schmit/Lüksemburg, no 51772/99, 25 Şubat 2003 tarihli karar.
[26] AİHM, Alexanian/Rusya, no 46468/06, 22 Aralık 2008 tarihli karar; Kolesnichenko/

Rusya, no 19856/04, 9 Nisan 2009 tarihli karar; Yuditskaya ve diğerleri/Rusya, no 
5678/06, 12 Şubat 2015 tarihli karar; Iliya Stefanov/Bulgaristan, no 65755/01, 22 
Mayıs 2008 tarihli karar ve Aliyev/Azerbeycan, no 68762/14, 20 Eylül 2018 tarihli 
karar.

[27] AİHM, Robathin/Avusturya, no 30457/06, 3 Temmuz 2012 tarihli karar.
[28] AİHM, André ve diğeri/Fransa, a.g.k.
[29] AİHM, Leotsakos/Yunanistan, no 30958/13, 4 Ekim 2018 tarihli karar.
[30] AİHM, Niemietz/Almanya, a.g.k., § 37.
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Da Silveira/Fransa[31] davasıdır. Portekiz avukat olan başvurucunun, Fran-
sa’daki evi aranmış ama başvurucu bu işleme karşı etkili bir başvuru hakkının 
olmadığını iddia etmiştir. AİHM, başvurucunun evinin aranmasının mesleki 
faaliyetleri kapsamında olmasından dolayı « özel usuli güvencelerin » uygu-
lanması gerektiğini belirtmiştir. Ulusal yargı organları önünde başvurucunun 
yapılan arama işlemine karşı itirazda bulunması için « etkin bir başvuru » 
yoluna sahip olmaması nedeniyle, Mahkeme Sözleşme’nin 8. maddesinin 
ihlal edildiği sonucuna varmıştır[32].

Avukatın müvekkili ile serbest bir şekilde iletişim kurması konusunda, 
savunma görevinin sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için, avukat ile 
müvekkili arasındaki iletişimin gizli olması gerekmektedir. Burada önemli 
olan aradaki güven ilişkisidir. İletişimin gizliği aynı zamanda suç isnadı 
altında olan kişilerin adil yargılanma hakkından faydalanması için de önem-
lidir[33]. Sözleşme’nin 6/3 c) maddesi anlamında, avukat ile müvekkilinin 
yazışmalarının kamu makamlarının müdahalesi dışında yapılması gerekmek-
tedir[34]. Bu durum avukat açısından Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamında 
özel yaşam kavramı altında değerlendirilmekte ve zorunlu sosyal ihtiyaç 
olmadan yapılan müdahale orantısız olarak kabul edilmektedir. AİHM 
ulusal makamların avukat ile müvekkili arasında yapılan yazışmaları kontrol 
etmemesi ve bu yazışmalara müdahale etmemesi gerektiğine sık sık vurgu 
yapmaktadır[35].

Avukatın iletişimin dinlenmesi/kontrol edilmesi konusunda AİHM, bu 
konudaki yasal düzenlemelerin açık ve anlaşılır olmasını zorunlu kılmaktadır. 
Özellikle iç hukuk kurallarının kamu makamlarının takdir yetkililerinin kul-
lanımını detaylı bir şekilde düzenlemesi ve avukatlara demokratik toplumda 
var olan hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olarak minimum güvenceleri 
sunması gerekmektedir[36]. Diğer meslek sırrına zarar veren işlem ve eylemler 
gibi, avukatın iletişimin dinlenmesi de sıkı güvencelere bağlanması gerek-

[31] AİHM, Xavier Da Silveira/Fransa, no 43757/05, 21 Ocak 2010 tarihli karar.
[32] Benzer davalar için. Bkz., Smirnov/Rusya, no 71362/01, 7 Haziran 2007 tarihli karar.
[33] AİHM, Michaud/Fransa, a.g.k., § 118.
[34] Örnek olarak bkz., AİHM, S./İsviçre, 28 Kasım 1981 tarihli karar, no 12629/87 ve 

no 13965/88.
[35] AİHM, Schönenberger ve Durmaz/İsviçre, no 11368/85, 20 Haziran 1988 tarihli 

karar ve Laurent/Fransa, no 28798/13, 28 Mayıs 2018 tarihli karar.
[36] AİHM, Kopp/İsviçre, no 23224/94, 25 Mart 1998 tarihli karar.
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mektedir. Dolayısıyla meslek sırrı sıkı bir korumadan faydalanmaktadır. Bu 
iletişimin kaynağında cezaevi personelinin yapmış olduğu kötü muameleyi 
bildirme söz konusu olduğu zaman, bu koruma daha büyük bir önem arz 
etmektedir[37]. Bununla birlikte, telefonları dinlenen avukatlara bu dinlenme 
işleminin yasaya uygunluğunu denetleme ve elde edilen verilerin imha 
edilmesini talep etme hakkının tanınması gerekmektedir. Başka bir deyişle 
« etkin bir kontrol » hakkının olması gerekmektedir[38].

Buna karşın, avukatın meslek sırrına yapılan müdahalelerde yukarıdaki 
güvencelerin bulunması halinde, bu müdahaleler ulaşılmak istenen amaç ile 
orantılı kabul edilmektedir[39]. Bununla birlikte, telefonları dinlenen müvek-
killeri ile konuşma esnasında mesleki ilkeleri ihlal eden avukatlar hakkında 
disiplin soruşturması açılması ve savunma haklarına saygı çerçevesinde baro 
tarafından disiplin cezasına hükmedilmesi 8. madde anlamında orantılı bir 
tedbir olarak kabul edilmektedir[40]. Aynı şekilde, yasanın avukatları dinle-
meye imkan vermesi ve dinleme sonucunda kendilerinin haberdar edilmesini 
öngörmemesi başlı başına 8. maddeye aykırı olarak kabul edilmemektedir[41]. 
Yine, el konulan belgelerin meslek sırrı kapsamında olmaması[42] ve baro 
başkanının meslek ilkelerini korumak için bir avukatın bürosunu araması[43] 
orantılı bir tedbir olarak kabul edilmektedir.

Buna karşın, avukatın banka hesaplarının da incelenmesi, Sözleşme’nin 8. 
maddesi altında sorun çıkarabilmektedir. Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova/
Portekiz davasında AHİM, vergi kaçakçılığından şüphelenilen avukatın 
hesaplarının incelenmesinin özel yaşamının bir parçası olduğunu belirttik-
ten sonra, meslek sırrının kaldırılması ile ilgili prosedüre ne başvurucunun 

[37] AİHM, Campbell/Birleşik Krallık, no 13590/88, 25 Mart 1992 tarihli karar ve 
Ekinci ve Akalın/Türkiye, no 77097/01, 30 Ocak 2007 tarihli karar.

[38] AİHM, Pruteanu/Romanya, no 30181/05, 3 Şubat 2015 tarihli karar.
[39] AİHM, Tamosius/Birleşik Krallık, no 62002/00, 19 Eylül 2002 tarihli kabuledilebilirlik 

ile ilgili karar ve Sérvulo & Associados–Sociedade de Advogados, RL/Portekiz, no 
27013/10, 3 Eylül 2015 tarihli karar.

[40] AİHM, Versini-Campinchi et Crasnianski/Fransa, no 49176/11, 16 Haziran 2016 
tarihli karar.

[41] AİHM, Klass ve diğerleri/Almanya, no 5029/71, 6 Eylül 1978 tarihli karar.
[42] AİHM, Lindstrand Partners Advokatbyrå AB/İsveç, no 18700/09, 20 Aralık 2016 

tarihli karar.
[43] AİHM, Tuheiava/Fransa, no 25038/13, 28 Ağustos 2018 tarihli kabuledilebilirlik 

ile ilgili karar.
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ne de baronun katılmamasının ve dolayısıyla beyanlarını sunamamasının 
gerekli güvencelerin sunulmadığı anlamına geldiği sonucuna varmıştır. Bu 
nedenle, başvurucunun hakları ile kamu yararı arasında makul bir denge 
kurulmadığı için, Sözleşme’nin 8. maddesi ihlal edilmiştir[44].

Ayrıca başvurucunun meslek sırrını ifşa etmeye zorlanması da, AİHM 
önünde dava konusu olmuştur. Michaud/Fransa kararında avukatların, 
müvekkillerin para aklama şüphesi halinde durumu bağlı olduğu baronun 
başkanına bildirme yükümlülüğünün 8. maddeye uygun olup olmadığı 
sorunu tartışılmıştır. Avrupa Birliğinin bir direktifine dayanan bu yüküm-
lülük yapılan bir düzenleme ile Fransız hukukunun bir parçası haline 
gelmiştir. Bu duruma karşı, Paris Barosu yönetim kurulu üyesi olan başvu-
rucu AİHM’e başvurmuş ve avukatlara dayatılan bu yükümlülüğün özel 
hayatının bir parçası olan mesleki faaliyetlerine orantısız bir şekilde zara 
verdiğini iddia etmiştir.

AİHM, avukatların para aklama şüphesi halinde durumu bildirme yüküm-
lüğünün iki durumda söz konusu olduğunu gözlemlemiştir: para aklamak 
için müvekkili adına hareket etme hali ile müvekkile eşlik etme hali. Bunun 
dışında avukatın mesleki faaliyetlerine sınırlama getirilmesi söz konusu 
değildir. Bununla birlikte, söz konusu yükümlülük baro başkanını bilgi-
lendirme ile sınırlıdır; kamu makamlarını doğrudan doğruya bilgilendirme 
yükümlülüğü söz konusu değildir. Baro başkanı uygun görürse durumu ilgili 
makamlara bildirir. Dolayısıyla, suçlulukla mücadele amacını taşıyan bu 
yükümlülük avukatın haklarını ve mesleki faaliyetlerini orantısız bir şekilde 
sınırlamamaktadır. Bu nedenle Sözleşmenin 8. maddesi ihlal edilmemiştir[45].

AİHM, avukatlara mesleki faaliyetlerinden dolayı hakaret edilmesi ve 
onurlarına zarar verilmesi hususuna da eğilme imkânı bulmuştur. Wegrz-
ynowski ve Smolczewski/Pologne davasında başvurucu avukatlar, bazı politika-
cılar ile birlikte şüpheli bazı ticari ilişkiler kurarak zengin olduklarını belirten 
bir gazeteye karşı dava açmışlardır. Yapılan haberin kişilik haklarına saldırı 
olarak kabul edilmesinden dolayı, ilgili gazete para cezasına çarptırılmıştır. 
Sonrasında, aynı haberin ilgili gazetenin internet sitesi üzerinde yayınlanması 
nedeniyle, başvurucular tekrar ulusal mahkemelere başvurmuş ve söz konusu 

[44] AİHM, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova/Portekiz, no 69436/10, 1 Aralık 2015 
tarihli karar.

[45] AİHM, Michaud/Fransa, a.g.k.
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yazının tamamen kaldırılmasını talep etmişler. Bu talep, sansür niteliğinde 
kabul edileceğinden reddedilmiştir. Yerel mahkeme, eğer başvurucular iste-
seydi, söz konusu yazı ile ilgili verdiği önceki kararın sitede yayınlanmasına 
karar verebileceğini ve bu şekilde denge kurulabileceğini belirtmiştir. AİHM 
başvuruyu Sözleşme’nin 8. maddesi altında değerlendirmiş ve ulusal yargı 
organlarının bu madde ile korunan özel yaşama saygı hakkı ile 10. maddede 
korunan ifade özgürlüğü hakkı arasında makul bir denge kurduklarına karar 
vermişlerdir[46]. Bu nedenle Sözleşme’nin 8. maddesi ihlal edilmemiştir.

Son olarak avukatların ifade özgürlüğü haklarını AİHM içtihatları ışığında 
incelemek gerekmektedir.

A. Avukatın İfade Özgürlüğüne Yapılan Müdahaleler

Herkes gibi avukatlar da Sözleşme’nin 10. maddesi ile güvence altına 
alınan ifade özgürlüğü hakkından yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla, yargı-
nın işleyişi ile ilgili avukatlar kamuya açık şekilde eleştirilerini dile getirme 
hakkına sahiptirler. Elbette eleştirilerde bazı sınırları aşmamak gerekmekte-
dir[47]. AİHM’e göre, ifade özgürlüğü avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ile 
bağlıdır ve mesleğin bağımsızlığı adil bir yargının etkili bir şekilde işlemesi 
için çok önemlidir[48]. Sadece çok istisnai durumlarda, savunma avukatının 
ifade özgürlüğüne yapılan müdahale demokratik toplumda gerekli olarak 
kabul edilir[49].

Avukatların ifade özgürlüğü ile ilgili davalarda AİHM, bu hakkın mah-
keme salonunda kullanılması ile dışarıda kullanılması arasında ayrım yap-
maktadır. Mahkeme’ye göre, duruşma salonunda avukatların ifade özgür-
lüğü sorunu müvekkillerinin adil yargılanma hakkı ile ilgilidir. Adil bir 
yargılama taraflar arasında serbestçe ve gerektiğinde şiddetli bir şekilde 
savunmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır[50]. Böyle bir durum, mah-
kemenin tavrına karşı çıkma ve mahkemeyi eleştirme durumunu da ortaya 

[46] AİHM, Wegrzynowski ve Smolczewski/Pologne, no 33846/07, 16 Temmuz 2013 
tarihli karar.

[47] AİHM, Amihalachioaie/Moldova, a.g.k., §§ 27-28.
[48] AİHM, Sialkowska/Polonya, no 8932/05, 22 Mart 2007 tarihli karar, § 111.
[49] Örnek olarak, bkz., AİHM, Nikula/Finlandiya, a.g.k., § 55.
[50] Örnek olarak, bkz., AİHM, Steur/Hollanda, no 39657/98, 28 Ekim 2003 tarihli 

karar, § 37
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çıkarabilmektedir[51]. Ancak, mahkeme salonunda kullanılan ifadelerin 
orada kalıp kalmadığı ve eleştirilen kişinin kim olduğu önemlidir. Örnek 
vermek gerekirse, Mahkeme’nin gözünde avukatın karşı tarafı veya savcıyı 
ciddi bir şekilde eleştirmesi müvekkilini savunmasının bir gereğidir[52]. 
Dolayısıyla avukatın duruşmada kullandığı ifadelerin sınırlandırılması ve 
bu ifadelerden dolayı kınanması ve cezalandırılması mesleğini sağlıklı bir 
şekilde icra etmesine engel olmaktadır[53]. Bu nedenle, ulusal makamların 
avukatın mesleğini icra etmesine engel teşkil edecek cezalardan kaçınması 
gerekmektedir[54].

Mahkeme dışında kullanılan ifadelerle ilgili olarak AİHM, bir müvek-
kili savunanın beraberinde bir televizyon programına katılmayı ve basına 
beyanlarda bulunmayı da gerektirebileceğini belirtmektedir. Avukatlar bir 
soruşturmanın işleyişi veya davanın süreci ile ilgili olarak kamuoyunu bil-
gilendirebilirler[55]. Bu bağlamda, kendi beyanları röportajı yapan gazeteci 
tarafından farklı bir şekilde yazılan ve kullanılan ifadelere itiraz eden avukat, 
yapılan röportajda kullanılan ifadelerin tamamından sorumlu olmadığını 
da hatırlatmak gerekir[56]. Ayrıca basın kuruluşlarının davranışlarından avu-
katları sorumlu tutmamak gerekmektedir[57]. Davanın olaylarının ağırlığı ve 
önemi ile soruşturmaya maruz kalan kişilerin pozisyonu basının dikkatini 
çekmişse ve avukatın verdiği bilgiler kamuoyu tarafından daha önce bilini-
yorsa, soruşturmanın gizliliğini ihlalden dolayı bir avukatı cezalandırmamak 
demokratik toplumda gerekli değildir. Tabii ki avukatın kullandığı ifadeleri 
tartması ve soruşturmanın selametine zarar verecek beyanlardan kaçınması 
gerekmektedir[58].

[51] AİHM, Kyprianou/Kıbrıs, a.g.k., § 175 ve L.P ve Carvalho/Portekiz, no 24845/13 
ve no 49103/15, 8 Ekim 2019 tarihli karar.

[52] AİHM, Nikula/Finlandiya, a.g.k., §§ 51-52, Foglia/İsviçre, 13 Aralık 2007 tarihli 
karar, no 35865/04, § 95.

[53] AİHM, Nikula/Finlandiya, a.g.k, § 54, Steur/Hollanda, a.g.k, § 44 ve Roland 
Dumas/Fransa, no 34875/07, 15 Temmuz 2010 tarihli karar, § 48.

[54] AİHM, Bono/Fransa, no 29024/11, 15 Aralık 2015 tarihli karar.
[55] AİHM, Mor/Fransa, no 28198/09, 15 Aralık 2011 tarihli karar.
[56] AİHM, Amihalachioaie/Moldova, a.g.k.
[57] AİHM, Foglia/İsviçre, a.g.k., § 97.
[58] AİHM, Mor/Fransa, a.g.k., §§ 55 ve 56.
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Yargı mensuplarının eleştirilmesi ile ilgili olarak, avukatın hedef aldığı 
hâkim hakkında kullandığı ifadeler kırıcı da olsa, hakaret derecesine varma-
dığı sürece ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir[59]. Avukatın duruşmadaki 
tavırlarından dolayı hakimleri eleştirmesi ve bu eleştirel ifadelerinden vazgeç-
memesi durumunda bile, hemen duruşma salonunda söz konusu hakimler 
tarafından cezalandırılması ve kısa süreli hapis cezasına çarptırılması ifade 
özgürlüğünün ihlali sayılmaktadır[60].

Buna karşın avukatlar ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları zaman 
baroların kurallarına ve meslek ilkelerine uymak zorundalar. Özellikle bu 
kurallarda, onur, haysiyet, dürüstlük ve yargının iyi işlemesine katkı sağlama 
ilkeleri (la dignité, l’honneur et la probité, la contribution à une bonne 
administration de la justice), yargının temelsiz ve gereksiz saldırılardan 
korunmasına katkı sunmakta ve hukuki tartışmaların tamamen medyatik 
amaçla kullanılmasını engellemektedir[61]. Bu bağlamda, somut bir temele 
dayanmayan ve sınırları aşan yorumlardan ve ifadelerden kaçınmak gerek-
mektedir[62]. Bununla birlikte, avukattan dosyadaki gizlilik kararına uyması, 
kamuoyu tarafından bilinmeyen soruşturmanın gizliliği ile ilgili hususları 
sadece müvekkili ile paylaşması ve soruşturmanın gidişatına zarar vermemesi 
beklenmektedir[63]. Aynı şekilde reklam yasağına aykırı davranan avukatın 
disiplin soruşturması açılarak cezalandırılması konusunda kamu makamları 
geniş bir takdir yetkisine sahiptir, zira reklam yasağı yargının iyi işlemesi ve 
avukatlık mesleğinin onurunu korumak için gereklidir[64].

Bununla birlikte AİHM, avukatlar tarafından kullanılan ifadeleri değer-
lendirilirken, değer yargısı ve olaylar arasında ayrım yapmak gerektiğinin 
altını çizmektedir. Kullanılan ifadeler meydana gelen olaylar ile ilgili olursa, 
avukata bu olayları ispatlama imkanı sunmak gerekmektedir. Buna karşın 

[59] AİHM, Gouveia Gomes Fernandes et Freitas e Costa/Portekiz, no 1529/08, 29 Mart 
2011 tarihli karar, § 48.

[60] AİHM, Kyprianou/Kıbrıs, a.g.k.
[61] AİHM, Morice/Fransa, no 29369/10, 23 Nisan 2015 tarihli karar, § 134.
[62] AİHM, Karpetas/Yunanistan, no 6086/10, 30 Ekim 2012 tarihli karar, § 78 ve A/

Finlandiya, no 44998/98, 8 Ocak 2004 tarihli kabuledilebilirlik ile ilgili karar; 
Coutant/Fransa, no 17155/03, 24 Ocak 2008 tarihli kabuledilebilirlik ile ilgili karar; 
Fuchs/Almanya, no 29222/11 ve no 64345/11, 27 Ocak 2015 tarihli karar ve Kincses/
Macaristan, no 66232/10, 27 Ocak 2015 tarihli karar.

[63] AİHM, Mor/Fransa, a.g.k.
[64] AİHM, Casado Coca/İspanya, no 15450/89, 24 Şubat 1994 tarihli karar.
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değer yargısının söz konusu olması halinde avukatın bu değer yargısını 
ispatlaması istenememektedir. Bu ayrıma aykırı davranılarak, olaylara iliş-
kin olan beyanları ispatlama imkanının tanınmaması veya değer yargısı 
olan ifadeleri ispatlamasının istenmesi Sözleşme’nin 10. maddesinin ihlali 
sonucunu doğurmaktadır[65].

AİHM avukatın kullandığı beyanların Sözleşme’nin 10. maddesi altında 
ifade özgürlüğü kapsamında olup olmadığını tespit ederken, kullanılan ifa-
deleri genel kapsamı içinde inceleyerek, bu ifadelerin aşırı, hakaret edici[66], 
temelsiz ve yanıltıcı olup olmadığını değerlendirmektedir. Bununla birlikte 
AİHM, kullanılan ifadeler ile davanın olayları arasında sıkı bir bağın olup 
olmadığını da dikkate almaktadır[67]. Yine genel kurallar gereği kullanılan 
ifadelerin kamusal bir tartışmaya katkı sunup sunmadığı, haklar arasında 
denge kurulup kurulmadığı[68] ve verilen cezanın ağırlığı da ayrıca göz önünde 
bulundurulan önemli unsurlar arasındadır[69]. Son olarak, avukatın ifade 
özgürlüğü hakkının sınırlandırılması için ulusal makamların öne sürdüğü 
gerekçelerin yerinde ve yeterli olması gerekmektedir[70].

[65] AİHM, Pais Pires de Lima/Portekiz, no 70465/12, 12 Şubat 2019 tarihli karar.
[66] AİHM, Foglia/İsviçre, a.g.k.
[67] AİHM, Ormanni/İtalya, no 30278/04, 17 Temmuz 2007 tarihli karar, § 73; Gouveia 

Gomes Fernandes ve Freitas e Costa/Portekiz, a.g.k., § 51 ve Feldek/Slovakya, no 
29032/95, 12 Temmuz 2001 tarihli karar, § 86.

[68] AİHM, Reznik/Rusya, no 4977/05, 4 Nisan 2013 tarihli karar ve Rodriguez Ravelo/
İspanya, no 48074/10, 12 Ocak 2016 tarihli karar.

[69] AİHM, Morice/Fransa, a.g.k., §§ 150-153 ve §§ 175-176 ve Peruzzi/İtalya, 30 
Haziran 2015, no 39294/09.

[70] AİHM, Amihalachioaie/Moldova, a.g.k., ve Roland Dumas/Fransa, a.g.k.
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SONUÇ

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, avukatlar sıradan başvuru-
culara oranla Sözleşme sisteminde geniş bir korumadan faydalanmaktadır[71]. 
Bu geniş korumanın nedeni avukatlık mesleğinin savunma hakkının vazge-
çilmez unsuru olmasının yanında, yargının sağlıklı işleyebilmesi ve halkın 
yargıya güvenmesi için oynadığı vazgeçilmez roldür. Bu nedenle AİHM, 
avukatların kişi özgürlüklerine, meslek sırlarına ve ifade özgürlüklerine 
yapılan müdahaleleri sıkı denetime tabii tutmaktadır zira savunma görev-
lerini yerine getirmelerine engel olan bu tür müdahaleler, yargının bir adil 
bir şekilde yerine gelmesine engel olmaktadır.

Ancak AİHM sadece avukatların haklarını korumakla yetinmemektedir; 
aynı zamanda avukatın görev ve yükümlülüklerine de vurgu yapmaktadır. 
Mahkeme yargının iyi işlemesi için avukatın görevini sağlıklı bir şekilde 
yapması ve müvekkillerini etkili bir şekilde savunması gerektiğinin altını 
çizmektedir[72]. Bunun için avukatların başlıca özellikleri olan sır saklaya-
bilme, dürüst olma ve onurlu olma (être discret, honnête et digne/be discreet, 
honest and dignified)[73] mesleğin her alanında baskın olması gerekmektedir.

[71] Yukarıda sayılan hakların yanında AİHM, avukatların din ve vicdan özgürlüğü ve 
mülkiyet haklarının ihlali sorununa da eğilmiştir. Örnek olarak, avukatın bürosu 
ve müşteri çevresi 1 Nolu Protokolün 1. maddesi anlamında malvarlığı olarak 
kabul edilmiştir (AİHM, Lederer/Almanya, no 6213/03, 22 Mayıs 2006 tarihli 
kabuledilebilirlik ile ilgili karar). Bununla birlikte avukatın mesleğe girerken dinini 
ifşa etmeye veya dini bir günde çalışmaya ve mensup olmadığı bir dine dayanarak 
yemin etmeye zorlanmasının din ve vicdan özgürlüğünün korunduğu AİHS’nin 9. 
maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır (AİHM, Alexandridis/Yunanistan, 
no 19516/06, 21 Şubat 2008 tarihli karar). Buna karşın dini nedenlerle duruşmaya 
katılamayan başvurucunun erteleme talebinin reddedilmesinin, bu hükme aykırı 
olmadığına karar verilmiştir (AİHM, Sessa Francesco/İtalya, no 28790/08, 3 Nisan 
2012 tarihli karar).

[72] AİHM, Kyprianou/Kıbrıs, a.g.k., § 175.
[73] AİHM, Morice/Fransa, a.g.k., § 133.
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Tuheiava/Fransa, no 25038/13, 28 Ağustos 2018 tarihli kabuledilebilirlik 
ile ilgili karar

4. Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 25 Ekim 2000 tarih ve R(2000) 21 
sayılı tavsiye kararı (https://rm.coe.int/1680502fe8);

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 24 Ocak 2018 tarih ve 2121 
(2018) sayılı tavsiye kararı (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-EN.asp?fileid=24466&lang=en)
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Söz Savunmanın: Avukatların Yargılama Sürecindeki 
İfade Özgürlüklerinin Anayasa Mahkemesi Bireysel 
Başvuru Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem EKİNCİ
 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Engin YILDIRIM
Anayasa Mahkemesi Üyesi

Öz

Kamu adına savunma işlevini yerine getiren avukatlar mahkemelerde 
söyledikleri bazı ifadelerden dolayı ilgili mahkemelerce çeşitli şikâyet ve yap-
tırımlara maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma avukatların yargılama sürecinde 
kullandıkları ifadelerden dolayı mahkemelerce yaptırım uygulanmasıyla 
ilgili Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan bireysel başvuruları incelemeyi 
amaçlamaktadır. Konuyla doğrudan ilgili olduğu tespit edilen 5 bireysel baş-
vuru kararı üzerinden Mahkemenin bu başvuruları sonuçlandırırken farklı 
çıkarlar arasında nasıl bir dengeleme yaptığı ve hangi ölçütlere dikkat ettiği 
çalışmamızın odak noktası olacaktır. AYM kararlarının ana ortak noktasını 
avukatlardan mahkemede meslek etik kuralları çerçevesinde davranmaları 
beklenirken hâkim ve savcıların da kendilerine yöneltilen eleştirilere hoş-
görüyle yaklaşmalarının gerekliliği oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avukatlar, İfade Özgürlüğü, Adil Yargılanma, Anayasa 
Mahkemesi, Bireysel Başvuru

GİRİŞ

Hukuk devletinin maddi yönü, adaletli bir düzeni sağlamayı içermekte-
dir. Bu da adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olan savunma 
hakkının etkin kullanımıyla mümkündür. Yargılama süreci doğası gereği 
tarafların sert ve ağır ifadelerle birbirlerini suçlamasına ve eleştirmesine 
şahit olabilmektedir. Avukatlar da müvekkillerini savunurken zaman zaman 
sözün (ve yazının) şehvetine kapılarak hâkim ve savcılara üslup inceliği 
içermeyen ifadelerle ağır, sert ve kaba eleştiriler yöneltebilmektedir. Bu da 
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zaman zaman aleyhlerine hakaret davaları açılmasına ve mahkûm olmala-
rına neden olmaktadır. Elbette kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı 
önemli olmakla beraber avukatların savunma hakkı kapsamında üstlendikleri 
görevi gerçekleştirmelerinde yargı sürecinde ifade özgürlüğünün sağladığı 
güvenceleri kullanmaları adil yargılanma hakkının etkin olabilmesi için de 
önemlidir. Avukatın yargılama sürecinde ifade özgürlüğünün ihlali aynı 
zamanda adil yargılanma hakkının ihlali anlamına da gelebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı hâkim, savcı ve karşı tarafa dönük kullandıkları 
bazı ifadelerden dolayı hakaret suçundan mahkûm olan avukatların Ana-
yasa Mahkemesine (AYM) ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla 
yaptıkları bireysel başvurularla ilgili olarak Mahkemenin verdiği kararları 
değerlendirmektir. Bu çerçeve içinde Mahkemenin kararları nasıl incelediği 
ve çatışan haklar arasında dengelemeyi ne şekilde kurduğu ele alınacaktır.

Çalışmada ilk olarak savunma hakkı ve avukatların ifade özgürlüğü 
arasındaki ilişki, adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilecektir. 
Ardından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında konuya 
ilişkin ne tür düzenlemeler olduğu ele alınacaktır. Görüleceği üzere, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde (İHAS) avukatların ifade özgürlüğünün 
sınırlandırılması bakımından karşımıza özellikle “başkalarının şöhret ve hak-
larının korunması” sınırlama sebebi çıkmaktadır. Buna ek olarak, yargılama 
sürecinde ifade özgürlüğü konusuyla bağlantısı nedeniyle “yargının otorite 
ve tarafsızlığının sağlanması” koşulu da önemli bir unsur olmaktadır. Bu 
sınırlama sebepleri değerlendirilirken “görev ve sorumluluklar” kavramı da 
avukatlık mesleği açısından karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda avukatların 
ifade özgürlüğü kapsamında bu düzenlemeler ele alındıktan sonra, konuya 
ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular incelenecektir.

Birçok meslekte olduğu gibi, avukatlık mesleğinin de etik ilkeleri mev-
cuttur. Dolayısıyla avukatların ifade özgürlüğüne ilişkin bir çalışmanın, 
bu mesleğin etik ilkelerinden bağımsız bir şekilde ele alınması mümkün 
değildir. Avukatların ifade özgürlüğü değerlendirilirken avukatlık mesleği 
etik ilkeleri de çalışmamız kapsamında dikkate alınacaktır.
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I. Ulusal ve Uluslararası Hukukta Avukatların İfade Özgürlüğüne 
İlişkin Temel Düzenlemeler, İlke ve Raporlar

1982 Anayasası’na göre ifade özgürlüğünden herkes yararlanır. “Düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 26. maddesine göre, “Herkes, düşünce 
ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (…).” 1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2001 yılında yapılan değişiklikle eklenen 1. 
maddesinde de şu düzenleme yer almaktadır: “Avukat, yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” (md. 1/2). 
Türkiye Barolar Birliğinin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda 
kabul edilen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları”na bakıldığında, ifade 
özgürlüğü ile bağlantı kurabileceğimiz birçok düzenleme yer almaktadır. 
Şunlar örnek gösterilebilir: “Avukat, yazarken de, konuşurken de düşün-
celerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında 
avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.”[1] Benzer 
şekilde “Hâkim ve savcılarla ilişkilerinde, avukat, hizmetin özelliklerinden 
gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı 
esastır” düzenlemesi de Meslek Kuralları içinde yer almaktadır.[2]

Uluslararası alanda da avukatların ifade özgürlüğü ile bağlantılı bazı ilke 
ya da kararlara yer verildiğini görmekteyiz. Bunların en önemlilerinden biri 
olan “Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler”in (Havana Kuralları) 23. 
maddesinde avukatların ifade ve örgütlenme özgürlüğüne sahip oldukları 
ve bu hakları kullanırken hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve 
meslek ahlak kurallarına uygun davranacakları vurgulanmıştır.[3] Konuyla 
ilgili Avrupa Konseyinin de “Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler 
Hakkında” bir Tavsiye Kararı mevcuttur. Bu kararda, Konsey de avukatların 
ifade ve örgütlenme özgürlüğüne sahip olduklarını vurgulamıştır.[4]

[1] http://d.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/meslek_kurallari/tbb_meslek_
kurallari.pdf&gt; madde 5, erişim tarihi 13.12.2019.

[2] http://d.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/meslek_kurallari/tbb_meslek_
kurallari.pdf&gt; madde 17, erişim tarihi 13.12.2019.

[3] http://d.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/meslek_kurallari/Havana_Kurallari.
pdf&gt; madde 23, erişim tarihi 13 Aralık 2019.

[4] http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/2.%20avr_konseyi_9_nolu_tavsiye_
karari.pdf, Prensip 1(3), erişim tarihi 13 Aralık 2019. 
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Görüldüğü üzere, avukatların ifade özgürlüğü ile doğrudan bağlantılı 
ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.[5] Bunların 
önemli bir kısmında, avukatların ifade özgürlüğünün, savunma hakkına 
olan etkisi kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Elbette bu durum, 
onların icra ettikleri meslekleri ile ilgilidir.

II. Savunma Hakkı ve Avukatların İfade Özgürlüğünün Kapsamı

Anayasa’nın 36. maddesinde de, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan fay-
dalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” düzenlemesi yer almaktadır. 
1961 Anayasası’nda 31. maddede yer verilen savunma hakkı kapsamında 
Anayasa Mahkemesi bu anayasa dönemine ait bir kararında, şu değerlendir-
mede bulunmuştur: “(…) hak arama özgürlüğünün en önemli iki öğesini 
oluşturan «iddia» ve «savunma» haklarını kısıtlayacak, bu hakların eksiksiz 
kullanılmasını engelleyecek yasa hükümlerinin Anayasaya, (…) aykırılığı 
tartışmasız kabul edilmelidir… Ceza davalarında da tarafların, yargı 
yerlerinde, iddia ve savunmalarını kaygıya kapılmadan, serbestçe yapma-
ları gerekir. (…). Yargı yerlerinde iddia ve savunmada bulunan kişilerin 
kaygılandıran, duraksamaya düşüren ve bu yüzden de onları açıklama 
yapmaktan alıkoyan bir durumu iddia ve savunma dokunulmazlığı ile 
bağdaştırmaya olanak yoktur.”[6]

1982 Anayasası döneminde de Mahkeme bağımsız yargının savunma ile 
birlikte anlam kazandığını, yargının vazgeçilmez öğesi olduğunu belirterek 
“hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında temel görev üstlenen 
avukat, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının da önemli bir 
unsurudur. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun üstünlüğünün, 
hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın 

[5] Bu konuda ABD bağlamındaki bir tartışma için bkz. Lieberman Hal B. (1997), 
“Should Lawyers be Free to publicly excoriate Judges”, Hoftsra Law Review 25/3, 
785-797. Daha genel ve yakın tarihli bir çalışma için bkz. Smolla Rodney (2014) 
“Regulating the Speech of Judges and Lawyers: The First Amendment and the Soul 
of the Profession”, Florida Law Review, 66/3, 961-990. 

[6] E. 1979/38, K. 1980/11, K.G. 29.01.1980, AYMKD, S. 18, s. 101. Her ne kadar 
kararda sadece ceza davalarına gönderme yapılmışsa da, vurgulanan hususların hukuk 
ve diğer dava türleri içinde geçerli olmaması için her hangi bir sebep yoktur.
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güvencesi olup bu değerler, mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat 
altına alınmıştır.” tespitinde bulunmuştur.[7]

Avukatların görevlerini bağımsız bir ortamda gerçekleştirebilmesi için 
sadece yürütme değil, aynı zamanda yargıya karşı da bağımsızlığının korun-
ması gerekmektedir. Avukatların yargı karşısında bağımsızlığı ise görev 
yaptıkları davalar nedeniyle yargı makamlarına verdikleri dilekçe gibi bel-
gelerle ya da sözlü olarak yaptıkları iddia ve savunmaların taşıdığı hakaret ve 
sövmeye yönelik yazı ve sözlerden dolayı ceza kovuşturulması yapılamaması 
gerekmektedir. Buna avukatın savunma dokunulmazlığı denilmektedir. 
Savunma dokunulmazlığının hukuksal niteliği tartışmalıdır ancak “hukuka 
uygunluk nedeni” olarak kabul edilmektedir.[8]

Türk Ceza Kanunu’nun 128. maddesinde iddia ve savunma dokunul-
mazlığı şu şekilde düzenlenmektedir: “Yargı mercileri veya idari makamlar 
nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsa-
mında, kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendir-
melerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve 
değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla 
bağlantılı olması gerekir.” Savunma dokunulmazlığı, avukatın sadece cezai 
değil, aynı zamanda hukuki sorumluluğuyla da ilgilidir. Avukatın, savunmayı 
gerçekleştirirken söyleyeceği bir sözün veya sunacağı bir dilekçedeki kimi 
ifadelerden dolayı cezai takibata uğrayabileceği kaygısını taşıması avukatın 
ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratarak adil yargılanma hakkı-
nın zedelenmesine neden olabilecektir.[9] İfade özgürlüğü açısından, keyfi 
ya da orantısız bir yaptırım savunma hakkını ihlal ederken, caydırıcı etki 
sorununu da gündeme getirebilmektedir. Caydırıcı etkiyi, avukatlık mes-
leği özelinde düşünürsek, eğer bir avukat savunma hakkı kapsamında ifade 
özgürlüğünü kullanırken orantısız bir yaptırımla karşılaşırsa, meslektaşlarını 
da savunma yapma konusunda bir çekingenliğe yöneltebilir. Dolayısıyla, 
savunma dokunulmazlığıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nda getirilen 
düzenleme avukatın yararına olmaktan çok sanığın yaranınadır.[10]

[7] E. 2007/16, K. 2009/147, K.G. 15.10.2009.
[8] Güner, Semih, Avukatlık Hukuku, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2002, s. 68-69.
[9] Sever, Dilşad Çiğdem, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hak Öznesi 

Olarak Avukatlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2018/4, s. 249.
[10] Altundiş, Mehmet, “Avukatın Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde Açıklama 

Yükümlülüğü”, Yasama Dergisi, S. 8, Ocak-Şubat-Mart-Nisan, 2008, s. 147.
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Yasanın herhangi bir kimseye verdiği izne uygun davranış hakkın kul-
lanılması, bir kamu görevlisine tanıdığı iznin kullanılması ise görevin kul-
lanılması niteliğindedir. Savunma hakkı, dilekçe hakkı, isnadı ispat gibi 
haklar kişiler yönünden hakkın kullanılması niteliğindedir. Ancak avukatlar 
açısından bakıldığında, mesleklerini yerine getirirken, kanun gereği sahip 
oldukları bu hakları kullanmaları görevlerini yerine getirmeleri dolayısıyla 
hukuka uygunluk teşkil etmektedir. Vekil ya da müdafi olarak görev yapan 
bir avukatın, mesleğinin icrası sırasında kanunen yerine getirmek zorunda 
olduğu davranışlar da görevin, yani kanun hükmünün yerine getirilmesi 
dolayısıyla hukuka uygun sayılmalıdır.[11] İfade özgürlüğünün kullanımında, 
tersi durumlar da söz konusu olabilir. Örneğin, cinsiyet ya da ırk ayrımcılığı 
temelinde bir “savunma” eğer orantılı bir yaptırımla karşılaşmazsa olağan-
laşma sorununu beraberinde getirebilecek ve savunma hakkı kapsamında 
diğer kişilerin haklarının ihlali ile sonuçlanabilecektir. Dolayısıyla ifade 
özgürlüğü için ilk aşamada bir ihlal olup olmadığının tespiti gerekir. İkinci 
aşamada ise eğer ihlal varsa yaptırımın orantılı olması beklenir.

Avukatların yargılama süreci içerisinde mahkemelere, hâkimlere ve savcı-
lara yönelik ifadelerinden dolayı cezalandırılmalarıyla ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesi kararlarını değerlendirmeden önce Yargıtay ve İHAM’ın konuyla 
ilgili kararlarına kısaca değinmek gerekmektedir. Yargıtayın yerleşik içtihadına 
göre, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre 
değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşlara yönelik her türlü 
ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendiril-
memesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte 
somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. 
Yargıtay 2018 tarihli bir kararında, Mahkemeye verilen dilekçede yargılamayı 
yapan müşteki hâkim hakkında davacı vekili sıfatıyla sanık tarafından reddi 
hâkim talebinde bulunulmuştur. Bu dilekçede hâkimin neden davadan 
çekilmesi talebi yapıldığına yönelik gerekçe sunulurken, “(…) Bu hususun 
tespiti okuma yazma becerisi olan 6 yaşındaki bir çocuğun dahi görebileceği 
kadar açıktır. Buna rağmen…dosyadaki iddialarımızı kanıtlayan delille-
rimizi incelemeye gerek duymadan haklı davamızı reddedeceği anlaşılan 
sayın hâkimin davadan çekilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yanında, “(…) 
sayın hakimin müvekkil aleyhine objektiflikten uzak hukuka ve mevzuata 

[11] Gökcan, Hasan Tahsin, Açıklamalı Avukatlık Yasası, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara 2009, s. 277-278.
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aykırı ve taraflı karar vereceği açıkça görülmektedir.” şeklinde beyanlara da 
yer verilmiştir. Yargıtay, bu ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını 
rencide edici boyutta olduğu gerekçesiyle, hakaret suçunun unsurlarının 
somut olayda oluştuğuna karar vermiştir.[12]

İHAM’a göre avukatların, halk ve mahkeme arasında aracı bir işlev üst-
lenmeleri nedeniyle sahip oldukları özel statü, onlara yargının işleyişinde 
merkezi bir yer vermektedir. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlette, 
avukatların bu kilit rolü dolayısıyla, onlardan adaletin iyi işleyişine katkı 
sunmaları ve kamunun güvenini sağlamaları da meşru bir beklenti olmakta-
dır.[13] Avukatların bu konumu, onların davranışlarına ilişkin olarak baroların 
getirdiği sınırlamaları da açıklamaktadır. Avukatlar, sır saklama, dürüstlük ve 
haysiyetli olmaları yönündeki mesleki davranışları bakımından sınırlamalara 
tabi olurlarken yargı yerine göre farklılıklar olmakla birlikte yine özgün 
haklardan ve ayrıcalıklardan da yararlanırlar.[14] Strasbourg Mahkemesine 
göre ifade özgürlüğü avukatlar için de geçerlidir ve bu sadece ifade edilen 
bilgi ve fikirlerin içeriğini değil, onların aktarılma biçimini de kapsamak-
tadır.[15] Avukatlar, yargının idaresi ile ilgili kamuya dönük eleştirilerinde 
belirli sınırları aşmamak kaydıyla bu haktan yararlanmaktadırlar. Mahkeme 
burada, bu sınırların baro üyelerinin davranışları üzerindeki sınırlamalara 
dayandığını ifade ederken, Avrupa Barolar ve Hukuk Birliklerinin temel 
prensiplerinde yer alan özellikle “haysiyet”, “onur” ve “dürüstlük” ile “yargı 
idaresinin adil olmasına saygı” ilkelerine işaret etmektedir.[16]

Avukatların mesleklerini yerine getirirken uymakla mükellef oldukları 
kanunların yanı sıra çeşitli meslek kuralları ve etik ilkeleri de mevcuttur. 
Avukatlık mesleği doğası gereği avukatlara düşüncelerini “olgun ve objektif 
biçimde açıklama yükümlülüğü” getirmektedir.[17] Bu yükümlülük “hem 
sözlü hem de yazılı savunma hakkını yerine getiren avukatın mesleğini 

[12] Yargıtay 18. Ceza Dairesi, E. 2018/6440, K. 2018/13084, K.T. 16.10.2018. 
[13] Kyprianou v. Kıbrıs, B.N. 73797/01, §173; Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) B.N. 

29369/10, 23.04.2015, §132; Nikula v. Finlandiya, B.N. 31611/96, T. 21.03.2002, 
§ 45.

[14] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) B.N. 29369/10, 23.04.2015, §133.
[15] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) B.N. 29369/10, 23.04.2015, §134; Bono v. Fransa, 

B.N. 29024/11, 15.12.2015, §45.
[16] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) B.N. 29369/10, 23.04.2015, §134.
[17] Altundiş, s. 135.
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icra ederken her aklına geleni söylememesini, düşüncelerini daha olgun 
bir biçimde dile getirmesini sağlamaya yöneliktir.”[18] Avukatların savunma 
görevlerini yerine getirirken yargı sürecine ve aktörlerine dönük eleştirilerinde 
belli bir saygı ve üslup seviyesini muhafaza ederek yargı erkinin otoritesine 
ve saygınlığına gölge düşürmekten kaçınmaları gerekmektedir.[19]

Genel olarak ifade etmek gerekirse, avukatların ifade özgürlüğü konusunun 
savunma dokunulmazlığı ile doğrudan ilgili olması nedeniyle, bu özgürlüğün 
orantısız bir yaptırımla karşılaşması sanığın da savunma haklarının zarar 
görmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu bakımdan aşağıda, avukatların ifade 
özgürlüğünün sınırlanması bakımından meşru amaç ve gereklilik konusu 
İHAM kararları dikkate alınarak açıklanacaktır.

III. Avukatların İfade Özgürlüğünün Sınırlanmasına İlişkin Koşullar

İHAS’ın 10. maddesinde ifade özgürlüğü düzenlenirken ikinci fıkrasında 
sınırlama sebepleri sayılmıştır. Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında 
ifade özgürlüğünü sınırlama sebeplerinden önce “Görev ve sorumluluklar 
da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, (…)”

ifadesine yer verilmektedir. İfade özgürlüğünün kullanımının beraberinde 
görev ve sorumluluklar getirdiği fikrinin İHAS kapsamında benzeri olmadı-
ğını görmekteyiz. Hak ve özgürlükleri düzenleyen diğer hükümlerinde bu 
tür bir düzenlemeye yer verilmemiştir.[20] “Görev ve sorumluluk” kaydı en 
genel ifadesiyle bazı bireylerin görevleri nedeniyle farklı sınırlamalara tabi 
olması anlamına gelmektedir. Örneğin yargıçlık ya da avukatlık mesleğini 
yerine getirenlerin ifade özgürlüğü gibi. Ancak Mahkemenin, “görev ve 
sorumluluk” getiren bazı meslek kategorilerinde çalışan bireylerin ifade 
özgürlüğünü, otomatik olarak sınırlayan ayrı bir durum gibi yorumlama-
dığını eklemek gerekir.[21]

[18] Altundiş, s. 135.
[19] Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun “Avukatın Düşüncelerini Olgun ve 

Objektif Biçimde Açıklama Yükümlülüğü” ile ilgili olarak verdiği kararlar ve bunlarla 
ilgili değerlendirmeler için bkz. Altundiş, ss: 137-153.

[20] Macovei, Monica, İfade Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. 
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Klavuz, İnsan Hakları El Kitapları, (2005), No. 
2, s. 24.

[21] Macovei, s. 24-25.
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Kişinin mahkemede kendisini savunması da bir ifade biçimidir. Belir-
tildiği üzere, savunma hakkı kapsamında ifade özgürlüğünün sınırlanması 
söz konusu olduğunda, adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilgili olmakta-
dır. İHAM’a göre, tarafların mahkeme salonunda ifade özgürlüğü sınırsız 
değildir ve yargının otoritesi gibi belirli çıkarlar bu özgürlüğe getirilen 
sınırlamaları haklı çıkaracak kadar önemlidir.[22] Mahkeme, bazı koşullarda, 
ifade özgürlüğü hakkına müdahale edilmesinin savunma haklarını ihlal 
edebileceğini reddetmemektedir.[23] Savunma hakkı kapsamında sarf edilen 
sözler bakımından İHAM’a göre, hakkaniyete uygun tartışmalar, taraflar 
arasında sert de olsa görüş alışverişine olanak tanımalıdır. Yargı erkinin 
yetkisi ve saygınlığı gibi bazı çıkarlar bu hakkın kısıtlanması bakımından 
önemli bir yere sahiptir.[24] İfade özgürlüğü, yargı idaresinin adil işleyişinin 
etkin bir şekilde çalışması için önemli olan hukuk mesleğinin bağımsızlığı ile 
ilgilidir. Savunma avukatının ifade özgürlüğünün sadece istisnai durumlarda 
kısıtlı olması (hatta hafif ceza gerektiren cezalar yoluyla bile) demokratik bir 
toplumda gereklilik şartını taşıdığı ölçüde kabul edilebilir.[25]

İHAM, Nikula v. Finlandiya kararında, başvurucu avukat, ceza yargı-
lamasındaki sanıklardan birini savunurken savcıyı aldığı kararlar nedeniyle 
eleştirdiği için mahkûm edilmiştir. Bu noktada İHAM, sanığın bir yargıca 
ya da bütün olarak mahkemeye sözlü saldırmak yerine bir savcıya eleş-
tiri yöneltilmesinin daha fazla korunması gerektiğine işaret etmektedir.[26] 
Mahkeme, yargıçlarla ilgili açıklamalarda aşağılayıcı olmayan, iğneleyici 
ve hatta alaycı bir ton kullanılmasının, 10. maddeyle uyumlu olarak kabul 
edildiğini belirtmektedir. Mahkeme, sözlerini genel bağlamında, özellikle 
yanıltıcı veya kişisel bir saldırı olarak görüp görmediklerini tespit etmek ve 
kullanılan ifadelerin davadaki olaylarla yeterli düzeyde ilgili olup olmadığının 
değerlendirilmesine işaret etmektedir.[27]

Strasbourg Mahkemesi, Morice v. Fransa kararında ise, avukatın ifade 
özgürlüğü açısından, kendisini mahkeme salonunda ve mahkeme dışında 

[22] Žugić v. Hırvatistan, B.N. 3699/08, 18.09.2012, §41. 
[23] Ümit Bilgiç v. Türkiye, B.N. 22398/05, 03.09.2013, §130.
[24] Saday v. Türkiye, B.N. 32458/96, 30.03.2006; Bkz. Ümit Bilgiç v. Türkiye, B.N. 

22398/05, 03.09.2013, §130.
[25] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) §135.
[26] Nikula v. Finlandiya, B.N. 31611/96, 21.03.2002, §50.
[27] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) §139.
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ifade etmesi bakımından ikili bir ayrıma gidilmesi gerektiğine işaret etmek-
tedir.[28] Mahkeme salonundaki davranış konusunda, avukatların ifade 
özgürlüğünün, müvekkillerinin adil yargılanma hakları açısından da dikkate 
alınması zorunludur. Avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını hararetli bir 
biçimde savunma görevini üstlenirler ve bazen mahkemenin davranışına 
itiraz etme ya da karşı gelme veya itiraz etmeme şeklinde hareket ederler. 
Muhatap alınan yargı görevlisinin kim olduğu örneğin yargıç ya da savcı olup 
olmadığı da önemlidir. Yargılamanın tarafı olan savcının bu tür durumlarda 
kullanılan ifadeler uygunsuz olsa da mesleki ya da diğer niteliklerine ilişkin 
olmayan çok ciddi eleştirilere hoşgörü göstermesi beklenmektedir.[29] Avu-
kat açıklamalarının mahkeme salonu dışında veya içinde olması da İHAM 
için önemlidir. Mahkeme salonunu dışında yapılan açıklamalara baktığı-
mızda, Mahkeme, bir müvekkilin savunmasının televizyonda görünmesi 
veya basında yer alan bir ifade ile bir müvekkilinin savunulmasının devam 
edebileceğini yinelemektedir. Mahkemeye göre, bu tür kanallar aracılığıyla 
avukatın eksiklikleri kamuoyuna bildirmesiyle duruşma öncesi işlemlerini 
etkilemesi muhtemeldir. Bu bağlamda Mahkeme, avukatların, kamuya 
açıklama yaparken soruşturmanın gizliliği ile ilgili yükümlülüğünden muaf 
tutulamayacağını da eklemektedir.[30]

Demokratik bir ülkede yargının temel görevi hukukun üstünlüğünün 
varlığını garanti altına almaktır. Dolayısıyla yargının işleyişinde yaşanacak 
herhangi bir sorunun varlığı ve devamı hukuk devleti ilkesini de zedele-
yecektir. Avukatlar yargının işleyişinde karşılaşılan sorunları gören hatta 
bunları doğrudan tecrübe eden kişilerdir. Bu bakımdan yargı sistemindeki 
aksaklıkların dile getirilmesi, bunlara çözüm aranması konusunda avukatların 
önemli rolleri olduğunu söylemek mümkündür. Yargının işleyişine ilişkin 
sorunlara işaret edildiğinde de avukatlar ifade özgürlüğünden yararlanmalıdır. 
Burada ise yargının otorite ve tarafsızlığı ile ifade özgürlüğü karşı karşıya 
gelmektedir. Yargıya ilişkin sorunların dile getirilmesinin insanlar tarafın-
dan yargıya olan güven duygusunun sarsılacağı düşüncesini de beraberinde 
getirebilir. Ancak bu konudaki aksaklıkların sistemin içinde yer alan meslek 
grupları tarafından örneğin avukatlar aracılığıyla yapılması sorunların gün 
yüzüne çıkarılarak çözüm üretilmesine olanak tanır.

[28] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) §136.
[29] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) §137
[30] Morice v. Fransa, (B.D. Kararı) §138.
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Yargının işleyişine ilişkin sorunların tartışılmasında ifade özgürlüğünün 
sınırları nasıl belirlenecektir? İHAM’ın bu konudaki içtihadına baktığı-
mızda; Mahkeme, yargının özel bir korumadan yararlanmasına rağmen, 
bunun belirli bir bağlamda gerçekleşmesi ve adaletin işleyişiyle ilgili konu-
ların kamusal tartışmaların bir parçası olabileceğini ifade etmektedir.[31] 
Mahkeme’nin yerleşik içtihadına göre ifade özgürlüğü, toplumun ilerle-
mesi ve her insanın gelişmesi için esaslı koşullarından birini demokratik 
toplumun temelini oluşturur. İfade özgürlüğü, sadece lehte olduğu kabul 
edilen, zararsız veya ilgilenilmeyen haber ve düşünceler için değil, devlete 
veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, ona çarpıcı gelen veya rahat-
sız eden haber ve düşünceler için de uygulanır.[32] İHAM, mahkemelerin 
boşlukta çalışamadıklarının genel kabul gören bir olgu olduğunu belirterek, 
mahkemelerin, uyuşmazlıkların çözümünde bir forum olmalarının, basında 
ya da kamuoyunda uyuşmazlıkların önceden tartışılamaması anlamına 
gelmeyeceğini de eklemektedir.[33] Demokratik bir toplumda adalete olan 
güvenin sağlanması bakımından, belli koşullar altında bu tür tartışmalar 
yargı üzerindeki baskıları kamusal denetimle görünür hale getirebilmekte-
dir. Bu bakımdan kamusal denetimin rolü de dikkate alındığında, giderek 
kamuoyu denetiminden çekinilmesi ve yargıya olan baskıların azalabileceği 
gerçeğini de gözden uzak tutmamak gerekir.

Bu tür bir kamusal denetimde avukatların ifade özgürlüğü son derece 
önemlidir ancak bu özgürlük mutlak değildir ve bazı sınırlamalara tabidir. 
Schöpfer v. İsviçre kararında, başvurucu avukata müvekkilinin tutukluluğu 
hakkında bir basın konferansındaki ifadeleri nedeniyle Baro tarafından 
disiplin cezası verilmiştir. İHAM’a göre, yargının işleyişi ile ilgili olarak 
şüphesiz avukatların da Sözleşme kapsamında ifade özgürlüğü güvencesine 
sahip olduğu ifade edilmiştir. İHAM, hukukun üstünlüğüne dayanan dev-
lette adaletin işleyişi bakımından adaletin güvencesi olan mahkemelerin 
kamuoyunda sahip olması gereken güvene dikkat çekerek, adalet dağıtı-
mında, mahkemelerle yargılananlar arasında aracı olarak temel bir konuma 
sahip olan avukatların özel statüsünü yinelemiştir. Mahkeme, avukatlık 

[31] Macovei, s. 75.
[32] Handyside v. Birleşik Krallık, B.N. 5493/72, 07.12.1976, §49; Sunday Times v. 

Birleşik Krallık, B.N. 6538/74, 26.04.1979, §65; Niskasaari ve Otavamedia Oy v. 
Finlandiya, 32297/10, 23.06.2015, §43.

[33] Sunday Times v. Birleşik Krallık, §65.
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mesleğinin saygınlığının, yargı kararlarından kaynaklanan sorunlar hakkında 
kamuoyunun bilgi alma hakkı ve yargıya ilişkin gerekleri bakımından farklı 
çıkarlar arasındaki dengeyi bulması gerektiğini belirtmiştir. Bu bakımdan 
Baro tarafında verilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak 
değerlendirmemiştir.[34]

IV. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Avukatların 
İfade Özgürlüğü

Yargı süreci kapsamında avukatların ifade özgürlüğü ile ilgili olarak 
AYM’nin bu makale kaleme alındığı tarih (8 Aralık 2019) itibarıyla vermiş 
olduğu 6 bireysel başvuru kararı bulunmaktadır. Bunlardan biri hakkında 
Mahkeme düşme kararı vermiştir.[35] Geriye kalan 5 başvurudan 3 tanesinde 
AYM ihlal sonucuna ulaşmıştır.[36] Kararların tümü Bölümlerce alınmış 
olup, bir karar hariç hepsi oybirliğiyle kabul edilmiştir.[37] Mahkeme ihlal 
bulduğu kararlarda giderim olarak yeniden yargılama ve/veya manevi taz-
minata hükmetmektedir.

AYM bireysel başvuru kararlarına bakıldığında, yargıç ya da savcı gibi 
kamu görevlilerine yönelik eleştirilerin sınırları bakımından bazı temel tespit-
lerde bulunduğu görülmektedir. Mahkemenin bu belirlemeleri genel olarak, 
17. maddenin 1. fıkrasında koruma altına alınan “kişisel itibarın korunmasını 
isteme hakkı” ve 26. maddede yer alan “başkalarının şöhret ve haklarının 
korunması” kapsamında yaptığı görülmektedir. Mahkeme, ifade özgürlüğü 
incelemelerinde söylenen sözlerin ve yazılan yazıların bağlamlarından kopar-
tılmadan içerdikleri ana mesaja ve olayın bütünselliğine odaklanmaktadır. 
Dolayısıyla avukatların yargı süreci içindeki sözlerinde, konuşmalarında ve 

[34] Schöpfer v. İsviçre, B.N. 56/1997/840/1046, 20.05.1998, §29-34.
[35] Bu dosyada, başvurucu duruşma salonunda sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Barosu 

Başkanlığına şikâyet edilmiş, Baro Yönetim Kurulunun disiplin cezası verilmesine yer 
olmadığı kararının Ankara 15. İdare Mahkemesince iptal ve Danıştay tarafından onama 
ile İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat ve Yargıtayın onama kararlarına atıfla 
“ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılarak başvurucunun mağdurluk statüsünün 
sona erdiği” gerekçesiyle AYM düşme kararı vermiştir. Yücel Sayman Başvurusu, 
B.N. 2014/6497, 08.06.2017, § 21.

[36] Bkz. Ek.2.
[37] Ahmet Haluk Altan Başvurusu (B.N. 2015/14340, 12.11.2019), oybirliğiyle 

alınmayan tek karardır. İkinci Bölümün bu kararına iki üye (Engin Yıldırım ve 
Celal Mümtaz Akıncı) katılmamıştır. 
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yazılı sundukları metinlerin de bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Mahkeme bu başvurularda da tıpkı diğer ifade özgürlüğü başvurularında 
genel olarak yaptığı gibi ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik 
toplum düzeninin gereklerine uygun olup olmadığını, bu çerçevede zorunlu 
bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını ve izlenen meşru amaçlarla orantılı 
olup olmadığını incelemektedir.

Araştırmamıza konu olan bireysel başvurularda avukat olan başvurucuların 
yargılama sırasında kullandıkları ifadeler mahkeme hâkimine, savcıya, başka 
bir avukata ve karşı tarafa yönelik birtakım eleştiri ve iddialardan oluşmak-
tadır. AYM yargılama sırasında avukatların ifade özgürlüğünü incelediği 
ilk dosya olan Emine Rezzan Aydınoğlu başvurusunda ihlal bulmamıştır. 
Bu başvuruda, yargılama esnasında dava taraflarının tartıştığı bir ortamda 
taraflardan birinin avukatı karşı tarafa yönelik olarak “Keşke maymundan 
gelselerdi” şeklinde sözler sarf etmiştir. Sanıklar avukatın kendilerini kast 
ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuşlar ve yapılan yargılama netice-
sinde başvurucu adli para cezası ile cezalandırılmıştır. AYM, başvurucunun 
dava konusu sözlerinin günümüzde tahkir ifade eden kelimeler olduğunu 
ve bunun ilk Derece Mahkemesi ve Yargıtay’ca kabul edildiğine dikkat 
çekmiştir.[38] Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin Derece 
Mahkemesince ilgili ve yeterli bir şekilde gerekçelendirildiğini belirten AYM 
başvurucuya verilen 2.180 liralık adli para cezasını da orantılı bulmuştur.[39] 
Dolayısıyla Mahkeme başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine 
kanaatine varırken başvurucunun müvekkillerini sarf edilen sözleri söyleme-
den de temsil etmesi ve savunmasının mümkün olduğuna ve bu sözlerin, 
fikirlerin tartışıldığı bir ortamda veya gazete yazısı gibi bir basın faaliyetinin 
gerçekleştirilmesi sırasında söylenmediğine de işaret etmiştir.[40]

Başvurucunun bu sözleri avukatlık görevini icra ettiği sırada kullanmasını 
AYM başvurucunun aleyhine değerlendirmiştir. Eğer bu sözler başvurucu 
tarafından düşüncelerin tartışıldığı bir ortamda veya basın yoluyla ifade 
edilseydi Mahkemenin farklı sonuca ulaşma olasılığının olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu kararda Mahkeme duruşma esnasında sarf edilen sözlerin 

[38] Emine Rezzan Aydınoğlu Başvurusu, B.N. 2013/8396, 11.03.2015, § 61.
[39] Emine Rezzan Aydınoğlu Başvurusu, § 63.
[40] Emine Rezzan Aydınoğlu Başvurusu, B.N. 2013/8396, 11.03.2015, § 63.
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savunmaya yarar sağlaması gerektiğini tahkir ifadelerine başvurmadan da 
savunma hakkının kullanılabileceğine işaret etmiştir.[41]

Emine Rezzan Aydınoğlu başvurusunda ifade özgürlüğü ihlali bulmayan 
AYM, Keleş Öztürk başvurusunda ise oybirliğiyle ihlal sonucuna ulaşmış-
tı.[42] Keleş Öztürk başvurusunda avukatın savcıya yönelik olarak “… Savcı 
Hukuk Fakültesini yeniden okusun, Hukuk Fakültesini okumadı …” şek-
lindeki ifadelerinden dolayı adli para cezasında çarptırılmasını AYM ifade 
özgürlüğü ihlali olarak değerlendirmiştir. Bu başvuruda AYM, “kamu adına 
soruşturma yürüten ve kovuşturma aşamasında iddia makamını temsil eden 
Cumhuriyet savcısının konumu, kovuşturmayı yürüten ve yargılama sonu-
cunda hükmü veren hâkimden” farklı olduğunu belirterek iddianamenin 
kabul edilmesiyle başlayan kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının 
“davanın tarafı” olmasının daha belirgin bir hale geldiğini, bu nedenle de 
yargılamanın tarafı olan Cumhuriyet savcılarının “eleştiriler karşısında 
hâkimlere nazaran daha hoşgörülü” olması gerektiğine işaret etmiştir.[43] 
Mahkeme, kullanılan ifadelerde belli düzeyde abartıya kaçılmış olmasının 
makul görülebileceğini kabul etmiştir.[44]

Mahkemeye göre Cumhuriyet savcılarına yapılan eleştiriler hâkimlere 
yönelik eleştirilere kıyasla ifade özgürlüğü bağlamında daha yüksek bir 
korumadan yararlanmaktadır.[45] AYM, başvurucunun cezalandırılmasına 
neden olan sözlerin sadece duruşma esnasında sarf edildiğini ve somut olay 
bakımından savunma avukatlığı yapan başvurucunun “ifade özgürlüğüne 
yönelik müdahalelerin demokratik bir toplumda çok istisnai durumlarda” 
gerekli olabileceğini kabul etmiştir.[46] Mahkeme, avukatların savunma 
esnasındaki sözlerinden dolayı “cezai takibata maruz kalmalarının müvek-
killerinin çıkarlarını hararetle savunma görevi üzerinde caydırıcı etki 
oluşturabileceği”ne ve verilen cezalar hafif olsa da ancak istisnai durumlarda 
buna başvurulabileceğine dikkat çekmektedir.[47] Sonuç olarak Mahkeme, 
Cumhuriyet savcısının başvurucunun duruşma esnasındaki sözlerinden 

[41] Emine Rezzan Aydınoğlu Başvurusu, B.N. 2013/8396, 11.03.2015, § 63.
[42] Keleş Öztürk Başvurusu, B.N. 2014/15001, 27.12.2017.
[43] Keleş Öztürk, § 53.
[44] Keleş Öztürk, § 44.
[45] Keleş Öztürk, § 58.
[46] Keleş Öztürk, § 57-58.
[47] Keleş Öztürk, § 60.
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“kişisel olarak incindiği”ni kabul etmekle birlikte başvurucu hakkında ceza 
soruşturması ve kovuşturması yapılarak cezaya hükmedilmesi suretiyle ifade 
özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninde gerekli 
bir müdahale olmadığı kanaatine ulaşmıştır.[48]

Bu dava, Emine Rezzan Aydınoğlu’ndan avukatın eleştirisinin muhata-
bının duruşma savcısı olması ve hükmedilen adli para cezasının nispeten 
yüksek olması yönüyle ayrılmaktadır. Buna ilave olarak, Keleş Öztürk’de 
kullanılan ifadeler nispeten daha az ağır olarak da nitelendirilebilir. Bununla 
beraber Keleş Öztürk’de Mahkeme Emine Rezzan Aydınoğlu’ndan farklı 
olarak avukatların savunma sırasında kullandıkları sözlerden dolayı cezai 
yaptırımla karşılaşmaların savunma hakkı üzerinde neden olabileceği caydırıcı 
etkiyi kararında öne çıkarmaktadır. Mahkeme bazı durumlarda avukatların 
ifade açıklamaları ile adil yargılanma hakkı arasında yakın bir ilişki de ortaya 
çıkabildiğini kabul etmektedir.[49] AYM, Emine Rezzan Aydınoğlu kararında 
ise bu yönde bir değerlendirme bulunmamakta, onun yerine şöhreti söz 
konusu olan kişinin sade vatandaş ise onu sunulan korumanın üst düzeyden 
yapılmasına vurgu yapmaktadır.[50]

Avukatın savcıya dönük bazı ifadelerinden dolayı kamu görevlisine hakaret 
suçundan mahkûm olduğu benzer bir bireysel başvuruda, bir ceza yargılaması 
sırasında sanık avukatı iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısına yönelik 
olarak “…davayı açan savcının olayı kavrayamaması ve işgüzarlığından-
dır…” şeklinde sözler sarf etmiştir. Duruşmada iddia makamını temsil eden 
savcı sanıklar hakkında iddianame düzenleyen Cumhuriyet savcısıyla ilgili 
olarak “İşgüzarlık yapmıştır” şeklindeki beyanı nedeniyle avukat hakkında 
gereğinin yapılması amacıyla duruşma tutanağının ilgili Baro Başkanlığına 
ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep etmiştir.[51] Bunun üze-
rine avukat duruşma savcısına hitaben “Asmayı da düşünüyor musunuz?” 
ve Mahkeme Heyetine hitaben de “Beni çoluk çocukla uğraştırmayın” 
şeklinde beyanda bulunmuştur. Başvurucu yapılan yargılama neticesinde iki 
kez 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılarak hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmiştir.

[48] Keleş Öztürk, § 61.
[49] Keleş Öztürk Başvurusu, B.N. 2014/15001, 27.12.2017, § 52.
[50] Emine Rezzan Aydınoğlu Başvurusu, B.N. 2013/8396, 11.03.2015, § 51, 59.
[51] Bayram Akın Başvurusu, B.N. 2015/19278, 07.03.2019, § 10.
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AYM, Keleş Öztürk kararına atıf yaparak avukatların “belli sınırları 
aşmamak kaydıyla yargının işleyişine ilişkin eleştiride bulunma hakkına” 
sahip olduklarını ve beyanlarının yapıldığı bağlam içinde değerlendirilmesi 
gerektiğini not etmiştir. Mahkeme bu kararında da bazı durumlarda avu-
katların ifade açıklamaları ile adil yargılanma hakkı arasında yakın bir ilişki 
olduğuna dikkat çekerek avukatın ifade özgürlüğüne yapılacak müdahalelerin 
demokratik bir toplumda çok istisnai durumlarda gerekli olduğunu vur-
gulamıştır.[52] AYM yargı erkinin otoritesinin korunmasına önem vermekle 
beraber Cumhuriyet savcılarının her türlü eleştirinin dışında tutulmasının 
kabul edilebilir olmadığını da belirtmiştir.[53] AYM’ye göre sözlerin muhatabı 
olan yargı görevlisinin hâkim veya savcı olup olmaması değerlendirmede göz 
önünde tutulması gereken bir unsurdur.[54] Mahkeme, Cumhuriyet savcı-
sının konumunun kovuşturmayı yürüten ve yargılama sonucunda hükmü 
veren hâkimden farklı olduğuna dikkat çekerek iddianamenin kabulüyle 
başlayan kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının “davanın tarafı 
olmasının daha belirgin bir hale geldiğini, bu kapsamda yargılamanın tarafı 
olan Cumhuriyet savcılarının eleştiriler karşısında hâkimlere nazaran daha 
hoşgörülü olmaları gerektiğini” kabul etmiştir.[55]

Bayram Akın başvurusunda AYM, başvuruya konu olan davanın kamu-
oyunda bilinen bir dava olmadığına ve başvurucunun sarf ettiği sözlerin 
sadece duruşma esnasında dile getirildiğinin altını çizmiştir.[56] Başvurucu 
müvekkilini savunurken iddianameyi düzenleyen savcıyı hazırladığı bu 
iddianameden dolayı işgüzar olmakla itham etmesi üzerine duruşmada iddia 
makamını temsil eden Cumhuriyet savcısı söz konusu beyanı nedeniyle 
başvurucu hakkında işlem yapılması için Baro Başkanlığına ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını talep etmiştir. AYM, “bir avukatın 
savunmasını yaptığı esnada onun hakkında suç duyurusunda bulunulma-
sının savunma hakkını önemli ölçüde etkileyeceği”ne özel bir önem atfet-
miştir.[57] Mahkeme, başvurucunun iddianameyi hazırlayan savcıya yönelik 
eleştirisinin “oldukça sert olduğu, avukatlık mesleğinin etik kurallarına ve 

[52] Bayram Akın, § 10; E. E. 2007/16, K. 2009/147, K. G. 15.10.2009.
[53] Bayram Akın, § 39.
[54] Bayram Akın, § 40.
[55] Bayram Akın, § 40. Keleş Öztürk, § 53.
[56] Bayram Akın, § 43.
[57] Bayram Akın, §§ 46-47.
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saygınlığına zarar” vermesinin söz konusu olsa bile “sözlerin savcının dava 
açarken uyguladığı yönteme ilişkin olduğunu, savcının ne özel hayatının ne 
mesleki veya diğer niteliklerinin hedef alındığını” belirtmiştir.[58] Savunma 
avukatına ancak çok istisnai hallerde müdahale edilebileceğine dikkat çeken 
Mahkeme başvurucunun savunma kurgusuna açıkça müdahale eden, onunla 
duruşma sırasında sözlü tartışmaya giren savcının kendisine yöneltilecek 
sözleri daha fazla hoşgörü ile karşılamasına işaret etmektedir. Olayları 
bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren AYM, başvurucunun ifadelerinin 
kamuoyu önünde değil, sadece duruşma salonunda söylenmiş olmasını ve 
başvurucu hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesinin demokratik 
bir toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı hükmüne ulaşmıştır. [59]

Bayram Akın kararında Mahkeme, Emine Rezzan Aydınoğlu’dan ayrışarak 
sarf edilen sözlerin kamuya açık olmayıp, duruşma esnasında söylenmesini 
ifade özgürlüğü kapsamında görmüştür. Başka bir ifadeyle, bu iki karar da 
AYM sarf edilen sözlerin ifade özgürlüğü korumasından yararlandırılmasında 
farklı yönde değerlendirmelerde bulunmuştur.

Keleş Öztürk ve Bayram Akın başvurularında AYM eleştirilerin muhatabın 
hâkim ve savcı olmasının Mahkemenin değerlendirmelerinde farklılık yara-
tabileceğini AİHM içtihadından da yararlanarak vurgulamıştı. AYM’nin, oy 
çokluğuyla avukatın ifade özgürlüğünün ihlal olmadığına sonucuna ulaştığı 
Ahmet Haluk Altan kararında ise yargılama sürecinde avukatın eleştirile-
rine maruz kalan davanın hâkimi olmuştur. Bu olayda, başvurucu, dava 
dosyalarıyla ilgili olarak verdiği dilekçelerde mahkeme hâkimine yönelik 
kullandığı ifadelerden dolayı kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla hakaret 
suçundan adli para cezası ile cezalandırılmıştır. Dilekçelerde, başvurucunun 
cezalandırılmasına neden olan aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“…taraf talepleri olmamasına rağmen her duruşma adeta yeni bir 
kararın kuzlaması; Yargılama yılan hikâyesine dönüşerek yeni bir ara 
kararı; Mahkemece resen bulunarak dava uzatılmaya veya red edilmek 
için öküz altında buzağı aranmaya çalışılmaktadır; …ancak mahkeme 
hâkimi bu dilekçelerden tınmamış, adeta davalı tarafmış gibi davranmaya 
devam etmiştir; Mahkeme hâkimi taşınmaz için muradına ermiştir; 
Mahkeme taraf talepleri olmadan resen verdiği DSİ’ye yazılan yazılardan 

[58] Bayram Akın, § 48.
[59] Bayram Akın, §§ 49-50.
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davayı red edebilmek için herhangi bir şey tutturamayınca bu kez Orman 
Müdürlüğünde şansını aramaktadır; Bir takım bozma kararında resmi 
veriler hiçe sayılarak kafadan karar verilmiştir; Yargılamanın seyrini 
zıvanadan çıkartarak; Mahkeme adeta hafiyelik oynarcasına…” [60]

Mahkeme, hâkimlerin görevlerini yerine getirirken “sebepsiz, mantık dışı 
ve saldırgan” olmayan eleştirilere tahammül etmelerini ilke olarak benim-
serken “adalet sisteminde görev alan hâkimler ve savcılarla birlikte diğer 
yargı çalışanlarını sebepsiz saldırılardan” korumanın da devletin görevleri 
arasında olduğunu hatırlatmaktadır.[61] AYM, avukatların mahkemelerin 
yargılamayı yürütme biçimine yönelik eleştiride bulunabilmelerinin ifade 
özgürlüğünün koruması kapsamında olduğunu vurgulamakla birlikte, bu 
eleştiri hakkının Anayasa’nın 12. maddesi gereğince sahip olunan ödev ve 
sorumluluklara uygun bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını da çizmek-
tedir. Bunun bir yansıması olarak Mahkeme, “tarafların hâkimin kişiliğini 
hedef alan, onu baskı altına almaya çalışan veya yargılamanın sağlıklı bir 
biçimde yürütülmesini engelleyen tutum ve davranışlardan kaçınması” 
gerektiğini vurgulamaktadır.[62] AYM, usul hükümlerini hâkimin yanlış 
yorumladığını düşünen başvurucunun hâkime gösterdiği tepkinin “yöntemi 
ve şiddeti”ni ifade özgürlüğü bağlamında eleştiri sınırları içinde görmeyerek 
başvurucunun ihtilaf konusu “yaralayıcı ve yakışıksız bir nitelik” taşıyan 
sözleri dokuz ayrı dilekçede “sistematik” olarak sarf edilmesinden hareketle 
başvurucunun hâkim hakkındaki ifadelerinin onu incitmeye yönelik olduğu 
kanaatine varmıştır.[63] Avukatın ifade özgürlüğünü kullanırken “sahip 
olduğu görev ve sorumluluklara uygun hareket etmediğini” belirten AYM 
başvurucunun kullandığı ifadeler nedeniyle cezalandırılmasının “kişile-
rin itibarının korunması ile yargının tarafsızlık ve otoritesinin sağlanması 
açısından zorunlu toplumsal ihtiyacı karşıladığı”, dolayısıyla demokratik 
toplum gereklerine aykırılık içermediği sonucuna varmıştır.[64] Mahkeme 
başvurucu aleyhine 8.840 TL adli para cezasına hükmedilmesini ise, baş-
vurucunun avukat olması, kullanılan ifadelerin ağırlığı, hürriyeti bağlayıcı 

[60] Ahmet Haluk Altan, 12.11.2019.
[61] Ahmet Haluk Altan, § 36.
[62] Ahmet Haluk Altan, § 39.
[63] Ahmet Haluk Altan, § 40.
[64] Ahmet Haluk Altan, § 42.
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bir ceza verilmemesi ve eylemlerin birden fazla gerçekleştirilmesi açılarından 
da orantılı bulmuştur.[65]

Ahmet Haluk Altan kararındaki karşıoy gerekçesinde de belirtildiği gibi 
başvurucu mahkeme hâkiminin davalara olan yaklaşımını ve bu konudaki 
çeşitli tasarruflarını keskin, muhatabını rahatsız edici, abartılı ve sert bir 
üslupla eleştirmekte, hâkimin davayı çözmek konusundaki iradesini sorgu-
lamakta, verilen ara kararlarının idare lehine olduğunu iddia ederek hâkimi 
taraflı davranmakla itham etmekte, benzer davalardaki yargılama süreçle-
rinden olumsuz anlamda farklı bir süreç izlendiğini belirtmekte ve kendi 
verdiği dilekçelerin ciddiye alınmamasından yakınmaktadır.[66] Muhalif üyeler 
başvurucunun yargılama sırasında hâkime dönük eleştirilerinde kullandığı 
dilin ve üslubun “rahatsız edici olduğunu”, “yargı sürecine yakışmadığını”, 
daha “dikkatli, özenli ve saygılı bir dil kullanılmasının arzu edilir bir durum 
olduğunu” kabul etmekle birlikte ifade özgürlüğünün her zaman “nazik 
ve duyarlı bir şekilde kullanılmadığı”na da dikkat çekmektedir.[67] Karşıoy 
sahipleri başvurucunun kullandığı ifadelerden dolayı hak ve özgürlüğü daha 
az sınırlayan disiplin kovuşturmasına başvurulmadan kullanılabilecek en son 
çare ve alınabilecek en hafif önlem olmadığı açık olan adli ceza yolunun 
doğrudan kullanılmasını da somut olay bağlamında sorunlu görmüşlerdir.[68] 
Başvurucunun göreceli ağır bir yaptırım olan 8.840 TL adli para cezası ile 
cezalandırılmasının demokratik toplum düzeni bakımından ölçülü olmadığı 
ve avukatların müvekkillerini etkili bir biçimde savunma görevleri üzerinde 
caydırıcı bir etkiye neden olacağı hususuna da karşıoyda dikkat çekilmiştir.

AYM’nin Ahmet Haluk Altan kararında ihlal kanaatine varmamasının 
nedeni olarak eleştirilerin savcıdan ziyade hâkime yöneltilmesi ve belki de 
daha önemlisi, ağır ifadeler içeren ibarelerin birden fazla dilekçede kulla-
nılmasının avukatın hâkime dönük sistematik bir baskısı olarak yorumla-
masını görebiliriz. Bu durum ifade özgürlüğü güvencesindeki eleştiriden 
ziyade hâkimin şeref ve haysiyetine dönük sistematik bir saldırı olarak 
görülmüştür. Buna karşılık karşıoyda da dikkat çekildiği gibi başvurucunun 
dilekçelerde kullandığı abartılı ve ağır ifadelerin hâkime yönelik “kişisel, 

[65] Ahmet Haluk Altan, § 43.
[66] Ahmet Haluk Altan Başvurusu, Engin Yıldırım ve Celal Mümtaz Akıncı Karşıoy 

Gerekçesi § 4.
[67] Engin Yıldırım ve Celal Mümtaz Akıncı Karşıoy Gerekçesi § 6.
[68] Engin Yıldırım ve Celal Mümtaz Akıncı Karşıoy Gerekçesi § 24.
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sebepsiz ve keyfi bir saldırıdan ziyade hâkimin davayı yürütme tarzıyla ilgili 
olup amacının hâkimin yargılama sürecinde izlediği yaklaşımı eleştirmek” 
olduğu anlaşılmaktadır.[69] Bu ifadelerin değer yargısı içermekle birlikte 
davanın yürütülmesiyle ilgili olarak olgusal dayanaklara da sahip olduğu da 
söylenebilir. Nitekim bu davada avukat hâkimin davayı inceleme usulünün 
gereksiz yere süreci uzatmasından yakınmaktadır.

Yukardaki başvuruya benzeyen Hasan Ercan kararında ise ise Mahkeme 
başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kanaatine ulaşmıştır. Bir 
akrabasının davasıyla ilgili olarak bir yurttaşın yazdığı bir dilekçede, duruşma 
hâkiminin kararına dayanak yaptığı bir idare mahkemesi kararını hatalı 
yorumladığını, “hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisinin dahi” o kararı doğru 
yorumlayabileceğini ifade etmesinden dolayı hakaret suçundan cezalandı-
rılmasını incelendiği bu başvuruda AYM başvurucunun ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.[70] Mahkeme, başvurucunun hâkime yöne-
lik eleştirisinin ağır olduğunu kabul etmekle birlikte bunun hâkimin verdiği 
kararla ilgili olduğunu, hâkimin özel hayatını ve kişisel özelliklerini hedef 
almadığına ve başvurucunun kullandığı ifadelerin aleniyet kazanmadığına 
dikkat çekmiştir.[71] Şikâyet hakkını kullanan başvurucunun mahkemece adli 
para cezası ile cezalandırılmasının acil bir ihtiyaçtan kaynaklandığının ilgili 
ve yeterli bir gerekçeyle ortaya konamadığı da AYM kararında göz önüne 
alınmıştır.[72] AYM, kararında şikâyet konusu ifadelerin sorunlu olduğunu 
ve saygılı bir üslup içermediğin kabul etmekte beraber kaba, incitici, örfe 
ve görgü kurallarına aykırı ifadelerin disiplin veya tazminat hukukunun 
ötesinde ceza yargılamasına konu edilmesinin kişiler üzerinde caydırıcı etki 
doğuracağının altını çizmiştir.[73]

Hasan Ercan kararında ihlale giden yolda hâkime yöneltilen sözlerin 
sadece bir dilekçede kullanılmasının, dolayısıyla sistematik bir özellik taşı-
maması, aleni olmaması ve derece mahkemesince ilgili ve yeterli gerekçe-
lendirme yapılmaması etkili olmuş gözükmektedir. Dilekçenin sadece bir 
kere sunulması ve başvurucunun avukat yerine sade bir vatandaş olması 
dışında Hasan Ercan ve Ahmet Haluk Altan başvuruları özleri itibarıyla 

[69] Engin Yıldırım ve Celal Mümtaz Akıncı Karşıoy Gerekçesi § 17.
[70] Hasan Ercan Başvurusu, B.N. 2015/54, 12.11.2019.
[71] Hasan Ercan, § 43.
[72] Hasan Ercan, § 46.
[73] Hasan Ercan, § 45.
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birbirlerinden çok da farklı değildir ama AYM farklı sonuçlara ulaşmıştır. 
Ahmet Haluk Altan’da kullanılabilecek en son çare ve alınabilecek en hafif 
olmadığı gayet açık olan adli ceza yoluna doğrudan başvurulması avukatın 
ifade özgürlüğüne zorlayıcı bir sosyal ihtiyaca karşılık gelmeyen bir müda-
haleye neden olmuştur ve AYM burada disiplin yolu gibi daha hafif yolların 
kullanılabileceğini dikkate almamıştır.

Aslında gerek Ahmet Haluk Altan kararında, gerekse de savcılarla ilgili 
kararlarında Mahkeme başvurulara aynı açılardan (caydırıcı etki ve duruşma 
sırasında ifadelerin sarf edilmesi) yaklaşmıştır ve bu bakımdan bu kararlar 
Emine Rezzan Aydınoğlu’ndan farklılaşmaktadır. Keleş Öztürk, Bayram 
Akın ve Ahmet Haluk Altan kararlarında demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygunluk ve ölçülülük analizleri yapılarak sonuca ulaşılırken, 
Emine Rezzan Aydınoğlu’nda ifade özgürlüğü ile şeref ve itibarın korunması 
hakkı arasında bir dengeleme yaparak Mahkeme hüküm vermiştir. Savcı 
ve hâkimlere yönelik eleştirel ifadelerde AYM, Anayasanın 26. maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan sınırlamalara uyma yükümlülüğü kapsamında; 
kamusal bir tartışmaya katkı sunma kapasitesi olmaksızın başkaları için 
temelsiz biçimde yaralayıcı nitelik taşıyan, saldırgan ve yakışıksız ifadelerden 
kaçınma yükümlülüğünü hatırlatmakla yetinmiştir.[74]

AYM, devletin bireylerin maddi ve manevi varlığının korunması ile 
ilgili pozitif yükümlülükleri çerçevesinde şeref ve itibarın korunması hakkı 
ile diğer tarafın Anayasa’da güvence altına alınmış olan iddia ve savunma 
dokunulmazlığı ile ifade özgürlüğünden yararlanma hakkı arasında adil bir 
denge kurma hususunda Kenan Gül kararında birtakım ilkeler geliştirmiştir. 
Bu başvuruda AYM avukatın sözlerinden dolayı cezalandırılmasının ifade 
özgürlüğü boyutunu savunma dokunulmazlığı çerçevesinde adil yargılanma 
hakkı kapsamında da incelemiştir. Mahkemeye göre yargılama esnasında 
kullanılan ifadelerin ve eleştiri hakkının makul olmayan ölçüde sınırlandı-
rılması hem Anayasa’nın 26. maddesi hem de 36. maddesi altında güvence 
altına alınan hakların gereğince yerine getirilmemesine neden olacaktır.[75]

Kenan Gül kararında çatışan haklar arasında dengelemede kullanılabilecek 
Mahkemece kabul edilmiş ölçütler şunlardır: “İddia ve savunma dokunul-
mazlığının kullanılmasını haklı gösterecek emarelerin varlığı, sırf üçüncü 

[74] Ahmet Haluk Altan Başvurusu, § 30.
[75] Kenan Gül Başvurusu, B.N. 2015/17892, 19.02.2019, § 46. 
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kişilere zarar vermek amacıyla kullanılıp kullanılmadığı, kamu görevlilerine 
karşı görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili konularda kullanılıp kullanıl-
madığı, hedef alınan kişiye yönelik isnatların taraflar arasındaki uyuşmazlık 
konusuyla-oldukça zayıf veya dolaylı da olsa-ilgisinin bulunup bulunmadığı 
ve uyuşmazlığın çözümüne katkısının olup olmadığı ve sarf edilen ifadeler 
ve bunların hedef alınan kişinin yaşamına etkileri”dir.[76] Bu ilkeler ışığında 
Mahkeme Kenan Gül başvurusunu değerlendirmiştir. Somut olayda, başvu-
rucu avukat mahkemeye sunduğu dilekçede karşı tarafı “dürüst olmamakla”, 
“çocuklarını kandırmakla”, “yalancı ve dolandırıcı bir mizaçta olmakla, 
çalışmayı sevmemekle ve gayri meşru işlerle uğraşmakla” itham etmiştir.[77] 
Başvurucu bu ifadelerle avukatlık yaptığı velayet davasında karşı tarafın 
çocuklarla birlikte yaşamaya uygun biri olmadığı iddiasını güçlendirmek 
istemiştir. AYM, burada da avukatın müvekkilinin menfaatlerini korumak 
için hukuk düzeninin öngördüğü tüm iddia ve savunma vasıtalarından 
yararlanabileceğine ama avukatlık meslek kuralları gereğince bu vasıtaları 
kullanırken “ölçülü olması ve mesleğe yaraşır biçimde hareket etmesi”nin 
beklendiğini kabul etmektedir. Ancak bu beklenti avukatı kullanacağı 
“her sözcüğü ölçüp tartmaya, fikir beyanında bulunmaktan kaçınmaya 
sevk edecek boyuta” da ulaşmamalıdır.[78] Mahkeme, kullanılan ifadelerin 
avukatın müvekkilinin “menfaatlerini korumak için ileri sürdüğü tezlerin 
bir parçası olduğu, dolayısıyla uyuşmazlıkla bağlantılı olduğu ve olayın 
bütünü ışığında objektif bakımdan savunulabilir bir amaca hizmet ettiği 
sonucuna” ulaşmış ve “anılan ifadelerin iddia ve savunma dokunulmazlığı 
kapsamında değerlendirilmemesi halinde savunma hak ve görevinin yerine 
getirilmesinin” engellenmiş olacağına da dikkat çekmiştir.[79] AYM, başvurucu 
hakkında verilen cezanın ertelenmesinin müdahalenin ağırlığını hafifletme-
diğini avukatın ifade özgürlüğü ve savunma hakkı üzerinde caydırıcı etkisi 
olabileceğini de dile getirmiştir.[80]

[76] Kenan Gül, 55. 
[77] Kenan Gül, § 61.
[78] Kenan Gül, § 63.
[79] Kenan Gül, § 64.
[80] Kenan Gül, § 66, Keleş Öztürk, § 60.
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SONUÇ

Yargının, demokratik bir toplumdaki hayati işlevi dikkate alındığında 
yargı sürecinin önemli aktörleri olan avukatların bu süreç içerisinde ifade 
özgürlüklerinin sınırının nasıl çizileceği önemli bir tartışma konusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan yargı 
bağımsızlığı, savunma ile birlikte anlam kazanmakta ve adaletli bir yargı-
lamanın varlığı da ancak avukatın etkin katılımıyla gerçekleşebilmektedir. 
Avukatların üstlendikleri bu görevi icra edebilmelerinde ifade özgürlüğü 
önemli bir güvence olmaktadır. Elbette avukatların mahkeme salonunda 
ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve yargının otoritesi gibi belirli çıkarlar 
ve avukatların bağlı oldukları mesleki etik kurallar bu özgürlüğe getirilen 
sınırlamaları haklı çıkarabilir. Nitekim İHAM da bunu kabul etmektedir 
ama aynı zamanda bazı koşullar altında avukatın ifade özgürlüğü hakkına 
müdahale edilmesinin savunma haklarını ihlal edebileceğini de ret etme-
mektedir. Avukatlarca hâkim, savcı ve karşı tarafa dava sürecinde zaman 
zaman yöneltilen ve her zaman nazik ve saygılı bir şekilde ifade edilmeyen 
eleştirilerin hakaret suçlamasıyla cezai yaptırıma uğraması savunma hakkı 
ve ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı ve olumsuz bir etkiye neden olabilme 
potansiyeli taşımaktadır.

AYM avukatların yargı süreci içinde hâkim, savcı ve karşı tarafa yönelt-
tikleri eleştirilerin sert, ağır ve kaba olabileceğini genel olarak kabul etmek-
tedir. Mahkeme, savcıları davanın bir tarafı olarak gördüğünden onlarla 
ilgili ifadelere daha hoşgörülü yaklaşırken hâkimlerle ilgili olanlarında bu 
tutumunu her zaman sürdürmemektedir. Yargı erkinin korunmasına değer 
veren İHAM’ın yaklaşımını benimseyen AYM hâkimlerle ilgili ifadeleri bu 
bağlamda değerlendirmektedir. Mahkeme, başvuruları ölçülülük testi teme-
linde incelemekte ve çatışan ifade özgürlüğü ile şeref ve itibarın korunması 
hakkı arasında dengeleme yapmaktadır. AYM, avukatların yargılama esna-
sında kullandıkları ifadelerden dolayı cezai yaptırıma maruz kalmalarının 
savunma hakkı üzerinde neden olabileceği caydırıcı etkiye kararlarında özel 
bir önem atfetmektedir.

Kabul etmek gerekir ki, avukatlar zaman zaman hâkim, savcı ve karşı tarafa 
dönük olarak sert, saygılı olmayan, iğneleyici ve kaba ifadeleri yargı süreci 
içerisinde sarf etmektedirler ama ifade özgürlüğünün her zaman saygılı, nazik 
ve üslup inceliği içinde kullanılması da beklenmemelidir. Bazen avukatlar 
diğer tüm insanlar gibi ağır ve yakışıksız ifadeler kullanabilmektedir. Bu 
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ifadelerin rahatsız edici bir yön taşıması yargı erkinin otoritesini sarsabilir 
ama burada hâkimin ve savcının itibarını korumak amacıyla avukatların 
cezai yaptırım tehdidiyle karşılaşmaları savunma hakkına, dolayısıyla adil 
yargılanma hakkının etkin işleyişini sekteye uğratabilecektir. Avukatların 
savunma hakkını yerine getirirken ifade özgürlüklerini kullanmalarından 
dolayı ceza soruşturmalarına muhatap olmaları ve hafif de olsa cezai yap-
tırımlarla karşılaşmaları ancak ve ancak çok istisnai durumlarda mümkün 
olabilmelidir. Yargısal süreçlerdeki tutumlarından dolayı yargı erkini temsil 
edenlere dönük avukatların yönelttiği eleştirilere karşı, sahip olunan yetkinin 
adeta hesap görme, rövanş alma algısı yaratacak biçimde kullanılması yargı 
sistemine duyulan güvene zarar verecektir.
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“AVUKATLARIN HAKLARI” OTURUMU 
SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Çağla ERYILMAZ

Konuşmacılar: Ali Erdem DOĞANOĞLU, Zeliha HACIMURATLAR 
SEVİNÇ, Ümit KILINÇ, Bezar Eylem EKİNCİ

Çağrı ERYILMAZ (Oturum Başkanı) – Hemen soruları alabiliriz. Yalnız 
bir şey istirham edeceğim, sorarken isim, soy isim belirtirseniz kayıtlara da 
geçecek böylelikle, buyurun lütfen.

Hacer SERT – Benim sorum Zeliha Hanıma olacak. İsmim Hacer SERT 
eski bir avukatım, şu an Bakanlıkta çalışıyorum. Biz şimdi disiplin suçu falan 
dedik ya, 2014 yılından önce Türkiye Barolar Birliğince yapılan itirazları, 
yani stajyer avukat olarak hani başörtülü olarak avukatlık yapamamasını 
bu bağlamda değerlendirebilir miyiz? Ben şahsen hani homoseksüellere 
de, seks işçilerine de, hepsine saygılı bir insan olarak aynı saygıyı başörtüsü 
noktasında belli insanlardan göremiyorum, yani şu anda da göremiyorum 
mesela, önyargılı yaklaşıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Teşekkür ederim.

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Ben teşekkür ederim. Çok teşek-
kürler sorunuz için, yanlış not almadıysam başörtüsü kullanılmasını mesleki 
sırada başörtüsü kullanılmasıyla bağlantılı olarak soruyorsunuz.

Hacer SERT – … (Kayıt anlaşılmamıştır)

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Evet, kimlik kartları için verilen 
fotoğrafların başörtülü olması dolayısıyla yargıya yansıyan durumlar var. 
Biliyorsunuz buna ilişkin Danıştayın içtihatları var ve artık bugün başörtüsü 
kullanan avukatların bu tercihlerinin mesleğe engel teşkil etmemesi gerek-
tiğine dair içtihatları var. Esasında ben daha çok özel hayattaki tercihlerin 
özel hayata müdahale bağlamında konuyu inceliyorum, ama haklısınız. 
Başörtüsüyle ilgili içtihatlara da baktım bu kapsamda ve şu an Danıştayın 
içtihadıyla gelinen noktanın doğru olduğunu düşünüyorum özellikle avu-
katlar açısından, ama yargı da zaten bu şekilde bu sorunu çözmüş durumda.

Av. Hülya ŞAHİN – Ben de Zeliha Hocama soru soracağım. Özellikle 
Ionna Hocanın etik üzerine yaptığı çalışmayı okumuş bir hukukçu olarak 
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şuna değinmek istiyorum: Şimdi biz 4. maddede düzenlenen bu sübjektif 
değer yargıları belirtir kuralları tabii ki uygulamada somutlaştıramıyoruz 
ve sıkıntı yaşıyoruz. Bununla alakalı bence de bir sınır olmalı, ama burada 
yaptığımız şey evrensel değerlerden çıkıp değer yargıları üzerinden bir norm 
yaratmak olduğunda anlattığınız sorunların yaşanacağını zaten hepimiz 
görüyoruz. Fakat öte yandan da özellikle sosyal medya kullanımının bu 
kadar arttığı bir dönemde sosyal medya araçlarında meslektaşlarımızın da 
şimdi genel kültür sahibi olan avukatın normal standart akılla çözümleye-
bileceğinin üzerinde suçu özendirir vaziyette hal ve hareketler içerisinde 
bulunduğunu görebiliyoruz. Burada bunu söyleme nedenim herhangi 
bir anlamda ahlakçılık yapmak değil, fakat değer yargılarını da bu işten 
çıkardığımız zaman tamamen çok belli başlı suç işlenmesi halinde disiplin 
yaptırımı uygulanacağı ceza yargısı dışında, başkaca da hiçbir uyarı ve ikazın 
olmayacağı anlamı çıkıyor. Ben bu konuda araştırma yapan bir akademis-
yen olarak sizin değer yargılarını düzenleyen bu maddeye somutlaştırmak 
bakımından görüşlerinizin ne olduğunu merak ediyorum.

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Çok çok teşekkür ederim sorunuz 
için, sorunuz sayesinde biraz açma imkanı bulacağım. Çünkü süre sıkıştığı 
için çok ayrıntılandıramamıştım, ama kısa tutacağım, söz veririm. Şimdi 
şöyle, suçu özendirir nitelikte sözler kullandığından bahsettiniz meslektaş-
larınızın sosyal medyada, şimdi o sözün ne olduğuna bakmak gerekir ve 
gerçekten onun doğru değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Yani Ionna 
Hocanın zaten ortaya koyduğu eylemin doğru değerlendirilmesi; bir, eylemin 
ne olduğunun belirlenmesi, iki, o durum, somut durumla ilgili alternatif 
eylemlerin ne olabileceğinin değerlendirilmesi. Yani o avukat bağlamında 
ve başka aynı durumda olan avukatlar bağlamında o ibarenin değil de başka 
ne tür konuya yaklaşımlarının öngörülmesi ve sonuçta alternatif bu dav-
ranışlardan hangisinin insan değerine daha az zarar vereceği potansiyelinin 
ortaya konulması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla yöntem olarak siz hangi 
durumu değerlendiriyorsanız değerlendirin, yani suçu özendirici nitelikte 
sözler veya başka bir şey, sonuçta vardığınız nokta o ibare, kullanılan ibare 
eğer bir hak ihlali, yani Ionna Kuçuradi Hocanın terminolojisinde değer 
ihlali, insanın değerine yönelik bir saldırıysa zaten bu değer yargısı içeren bir 
değerlendirme değildir. O bakımdan yaptırıma tabi olabilir. Şunu sordunuz, 
orayı da açayım, çok çok teşekkür ederim. Kesinlikle sadece ceza davaların-
daki mahkûmiyet ve beraata göre olmamalıdır zaten, bunu söylüyorum. Her 
ikisi de olmamalıdır. Yani mahkûm oldu diye hukuka aykırı davrandı bu 
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avukat, özel hayatında da o zaman disiplin cezası da uygulanmalıdır değil 
veya beraat etti diye disiplin cezası uygulanmalıdır değil. Zaten az sayıda 
olmakla birlikte bir İstanbul Barosunun boşanma sürecinde bir avukatın 
eşine yönelik basit tehdidiyle ilgili vergi kararlar çok kıymetli bir karar, 
baro diyor ki: “Tamam, basit tehditte bulundu ve bunu da tespit etti zaten 
mahkeme veya savcılık, ama bu evlilik biterkenki boşanma aşamasında 
bir avukat eşine karşı böyle bir davranışta bulunması aynı zamanda avu-
katlıktan gelen dürüstlük, doğruluk ve insan haklarına uygun davranma 
ihlali olarak algılanmamalıdır” Başka bir kararda Türkiye Barolar Birliği 
bir avukat ceza davasında beraat ediyor. İtham yalancı tanıklıkta bulun-
ması, bir hâkimin kalemde çalışan bir idari personelle özel ilişkisi olduğuna 
dair açılmış bir soruşturmada hâkim ve ilgili kişiyle ilgili yalan tanıklıktan 
dolayı hakkında ceza davası açılmış. Burada ceza davasında beraat ediyor. 
Çünkü tanıklığının yalan üzerine kurulu olmadığı, buna karşı ama avukat 
tanıklığına ilişkin tutanaktaki birtakım ifadelere sonradan karış çıkıyor. Yani 
sonradan bir belge düzenliyor, ilgili hâkime veriyor ve diyor ki: “Esasında 
ben adliyeye gitmiştim, çok acelem vardı. Bu soruşturmayı yapan Adalet 
Bakanlığı müfettişleri bana dediler ki ifadem gizli kalacak. Dolayısıyla 
ifademi yazdılar ve ben okumadan imzaladım” Şimdi mahkeme diyor ki: 
“Aslında orada söyledikleri esasen yalancı tanıklık fiiline girmez”, beraat 
kararı veriyor, ama Türkiye Barolar Birliği de diyor ki: “Mahkûm olmaması 
önemli değildir bu somut durumda, çünkü bir avukat özellikle bir kişiye 
yönelik bir ithamda bulunuyorsa ve onun hakkını ihlal edecek bir uyuş-
mazlıkla bağlantılı ifade veriyorsa, ben okumadan imzaladım diyemez, 
imzasının arkasında durmalıdır” Yani esasen çok çok kıymetli sorunuz 
benim açımdan, otomatik bir işleyiş yok, ama ulaşabildiğim kararlarda 
gördüğüm yüzde 99 otomatik bir işleyiş var, ama olmamalıdır.

Çağrı ERYILMAZ (Oturum Başkanı) – Ben de burada bir katkıda 
bulunmak istiyorum kısaca, 1136 sayılı Kanunun 140. maddesi disiplin 
kurullarının ellerini ceza mahkemesi kararı doğrultusunda bağlıyor. Emredici 
bir hüküm, bu noktada mahkumiyet hükmüyle bağlı, fakat beraat hükmüyle 
bağlı değil disiplin kurulları, beraat noktasında eğer disiplin suçu oluşuyorsa 
ayrıca disiplin cezası verebiliyor ve fakat mahkumiyet söz konusuysa, yüzde 
100 şekilde ceza vermek zorundadır. Bu doğrultuda takdir hakkı disiplin 
kurulunda mevcut değil.
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Salondan – O yüzden etik kurul olmalıdır da diyoruz, yani sadece disiplin 
hukukuna terk edilmemelidir de ayrıca.

Salondan – Efendim, şimdi malum disiplin hukuku genel ceza huku-
kunun bir alt dalı, Anayasa Mahkemesinin de bu yönde kararları var. Ceza 
mahkemesi beraat vermiş, ama baro ceza veriyor. Acaba o avukat idare 
mahkemesine taşıdı mı o kararı?

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Ulaştığım idare mahkemesi 
kararları arasında bu somut duruma ilişkin karar, yayınlanmış karar bula-
madım ama…

Salondan – Özellikle o kararı ben merak ediyorum, çünkü Anayasanın 
38. maddesi açık, Anayasa Mahkemesinin o alanda kararları var. Kanunsuz 
suç ve ceza olmaz, ama baro bir avukata ceza vermiş, disiplin cezası, acaba 
idari yargıdan geçti mi diye haberiniz var mı? Hürmet ediyorum efendim.

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Şöyle, ulaşabildiğim yayınlanmış 
kararlar tespit edebildiğim kararlar arasında bu somut uyuşmazlığa ilişkin 
yok, ama dilerseniz kendi yaklaşımımı paylaşabilirim. Çünkü evet, belirli bir 
noktada ceza mahkemesinin tespitleri disiplin sürecine etki eder. Özellikle 
eylemin soruşturulan kişiye ait olmadığı, ortada böyle bir eylem olmadığı 
gibi bir tespiti varsa mahkemenin, bu disiplin soruşturmasını yürüten 
idareleri o anlamıyla bağlar, ama hüküm hiçbir zaman disiplin hukukunda 
mutlak olarak disiplin soruşturmacısını veya disiplin amirini bağlamaz. 
Çünkü esasında burada korunan değer farklı, yani bağladığı noktalar var, 
ama mahkumiyet eşittir disiplin cezasıdırı zaten idare hukukunda kabul 
etmiyoruz. Dolayısıyla sadece bu argümanla gidilse mahkemeye çok daya-
naklı, çok güçlü bir argüman olamayacağını düşünüyorum.

Salondan – Neyse, kararın sonucunu bir öğrenelim inşallah, bakalım 
mahkemeye taşınmış mı? Hürmet ediyorum efendim, teşekkür ederim.

Salondan – Peki, sizce masumiyet karinesiyle ilgili bir sorun yok mu 
burada?

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Hangi olayda?

Salondan – Avukat beraat ediyor ceza yargılamasında, disiplin soruş-
turmasındaysa disiplin cezasına maruz kalıyor. Sizce burada masumiyet 
karinesiyle ilgili bir sorun yok mu?
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Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Bence yok. Yani şöyle ki, eğer bir 
avukat bir hakimle veya herhangi birisiyle ilgili tanıklığına başvurulduğu 
noktada okumadan imzaladım ve içeriğinin başka hiç kimseyle paylaşıl-
mayacağını düşünerek imzaladım ve aslında ayrıntıya gireyim o zaman, 
hani “ilgili kişileri öpüşürken görmemiştim. O yüzden tanıklıkta geçen 
o ibare aslında bana ait değildi. Benim tanıklığımı bu noktaya vardırdı 
soruşturmacılar” diyor savunmasında ve baro da diyor ki: “Sen avukatsın 
ve burada bir itham var birilerine ilişkin tutanakta bazı ifadeler bana ait 
değildi deme şansına sahip olmamalısın” Yani orada özenli olmalısın insan 
haklarının korunması açısından, yani ben orada ceza yargılamasındaki 
karar otomatik olarak disiplin aşamasında da masumiyeti kanıtlar olarak 
görmüyorum. Çünkü ceza yargılamasını yapan mahkeme buna değil, genel 
itibariyle avukatın hâkimle idari personel arasındaki ilişkiye dair tanıklığını 
değerlendiriyor. Evet, diyor ki: “Avukat bu ilişkiye tanıktır. Aslında tuta-
nakta da tanıklığını ortaya koyuyor, yalancı tanıklıkta bulunmamıştır, 
ama sonrasında tanıklığıyla ilgili birtakım ibarelerden vazgeçmiş ve ilgili 
hakime bu ibarelerin kendisine ait olmadığına ilişkin bir belge vermiştik 
imzalayarak, bir avukat bunu yapamaz” O yüzden ben çelişki görmüyorum.

Çağrı ERYILMAZ (Oturum Başkanı) – Şöyle özetleyelim mi o zaman? 
Aslında disiplin cezasını gerektiren eylem belki Türk Ceza Kanunu veya Ceza 
Kanunları kapsamında suç teşkil etmeyebilir, ama Avukatlık Kanunu ve 
özel kanunlar kapsamında disiplin cezası gerektirebilir şeklinde özetleyelim. 
Başkaca soru alabilir miyiz, var mı?

Av. EYÜP DUMAN – Maddi olayın gerçekleşip gerçekleşmediği konu-
sunda verilen karar bağlayıcıdır. Eğer maddi olay gerçekleşmemiştir şeklinde 
beraat kararı vermişse, dolayısıyla disiplin cezası da verilemez, ama başka 
konularda, yani maddi olayı değil de başka konuda beraat verilmişse ve 
disiplin cezasına konu bir eylem varsa disiplin cezası verilebilir. Ayrıca şunu 
da belirtmek istiyorum: Tabii ben ismimi vermedim, ben Ankara Barosunun 
yeni üyesiyim, bir yıllık üyesiyim, ancak ben 14 yıl baro başkanlığı yapmış 
olan bir avukatım. Gerek staj dönemimde, gerek baro başkanı olduğum 
dönemde yargılandım, çeşitli defalar yargılandım. Biraz önce hocalarım 
söyledi, ofisim arandı, ben bulunmadan arandım, daha sonra yani örgüt 
kurucusu ve yöneticisi olarak yargılandım, uzun süreler yargılandım. Şeyle 
ilgili olması bakımından söylüyorum, DGM’lerde dava takip ediyordum. Ben 
şu kaygıyla o DGM’de takip ettiğim davaları takip etmedim. Şu anlamda, 
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ben kişisel kaygılarımla savunduğum kişileri, savunduğum sanıkları layı-
kıyla savunamam düşüncesiyle belli bir dönem savunamadım. Bu eksikliği 
duydum. Bu gerçekten çok önemli bir olaydır. Eğer bir avukat savunduğu, 
girdiği davalar dolayısıyla dava konusu olabiliyor, yargılanıyorsa, ben de 
girdiğim davalar dolayısıyla beni aynı savunduğum sanıklarla özdeşleştirdiler. 
Ben de o örgütün üyesi olarak, üyesi de değil, kurucusu, sevk ve idare edeni 
sıfatıyla yargıladılar. Bu insan haklarıyla ve avukat haklarıyla ilgili bir konu, 
bunu belirtmek istedim. Saygılar sunuyorum. İsmim Av. Eyüp DUMAN 
Ağrı Barosu eski başkanıyım.

Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ – Son bir cümle söyleyebilir miyim? 
Son bir cümle sizin sözleriniz üzerine aslında Sayın Kılınç’ın sunumu dola-
yısıyla son cümle olarak söylemek istemiştim. Meslek itibarını korumak 
sadece avukatlara ve barolara ait bir şey değildir, meslek itibarını korumak 
devletin de yükümlülüğüdür. Dolayısıyla hukuka aykırı gözaltılar, hukuka 
aykırı yargılamalar, hukuka aykırı ev ve işyeri baskınları ve hukuka aykırı 
tutukluluklarla da meslek itibarı zedeleniyor. Bunu da belirtmek gerekir. 
Sayın KILINÇılınç zaten sunumunda bunu ayrıntılandırdı.

Ümit KILINÇ – Ben son bir şey söylemek istiyorum. Avukatlar olarak 
bizim yükümlülüklerimiz tabii ki var, o yükümlülükleri hatırlatmanın bir 
anlamı yok. Sadece Anayasa Mahkemesiyle ilgili olarak, hakkın kötüye 
kullanılması meselesiyle ilgili olarak İnsan Hakları Mahkemesinde benzer 
durumlar oldu aslında, geçenlerde, bildiğim 1-1.5 sene önce Ukraynalı bir 
avukat İnsan Hakları Mahkemesinde avukatlık yapmaktan men edildi. İnsan 
Hakları Mahkemesi dedi ki: “Sen artık benim önüme dava getiremezsin” 
Gerekçe de yine aynı şekilde, ölü başvurucular adına başvuru yapmıştı. 
Böyle durumlar da olabiliyor.

Çağrı ERYILMAZ (Oturum Başkanı ) – Başkaca soru yoksa çok çok 
teşekkür ediyoruz. Buyurun Zeynep Hanım, lütfen.

SUNUCU – Oturumumuz sona ermiştir. Konuşmacılarımıza bu yılki 
Kurultayımızda plaket yerine geçmek üzere adlarına ihtiyaç sahibi köy okul-
larına yapılan kitap bağışına ilişkin teşekkür belgelerini takdim etmek üzere 
Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın DEMİR’i sahneye davet ediyorum. 
Oturum Başkanımız Çağrı ERYILMAZ, Sayın Zeliha HACIMURATLAR 
SEVİNÇ, Sayın Bezar EYLEM EKİNCİ, Sayın Ümit KILINÇ, Sayın Ali 
Erdem DOĞANOĞLU. Çok değerli katılımcılarımıza ve siz saygıdeğer 
konuklara katılımlarınız için teşekkür ederiz.
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Öz

Liberalizmin sunduğu özne anlayışı, uluslararası hukukta yer etmiş insan 
hakları beyanname ve sözleşmelerinde rastladığımız öznedir: bireysel, bağım-
sız, bağlantısız, sabit, soyut ve evrensel nitelikli insan! Bu çalışmanın amacı, 
böyle bir özne anlayışına teorik bir alternatif sunarak, modern insan hakları 
algısının insanın kişilik ve kimliğinin oluşumundaki yetersizliğini ortaya 
koymaktır. Çalışma, bu amaca yönelik olarak Jean-Luc NANC’nin yorumu 
ile pekiştirilmiş Hegelci özne anlayışını temel alır. Bu doğrultuda, Hegel’in 
toplumsal anlamda somutlaşan (yani karşılıklı tanınmadan geçip ‘biz’ 
olgusunu oluşturan) özne kavramını ve kendi somutluğunda değişkenlik 
gösterebilen öznellik durumunu inceler. Modern insan hakları düşüncesinde, 
evrensel ile tikelin diyalektik uzlaşısı üzerine inşa edilen kimlik anlayışının 
eksikliğine vurgu yapar.

Anahtar Kelimeler: Hegel, Özne, Liberalizm, Diyalektik Tanınma, 
İnsan Hakları.

A Critique Of Human Rights  
Over Hegel’s Notion Of Subject

Abstract

As defined by liberalism, the prevalent subject of human rights is the 
individualistic, independent, abstract, and universal human being. The 
purpose of this study is to expose the inadequacy of the modern human 
rights thinking in constructing individual identities by presenting a theore-
tical account alternative to the liberal subject. To achieve this purpose, the 
study focuses upon Hegel’s notion of subject as interpreted and developed 
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by Jean-Luc Nancy. This is a subject that comes into being in a communal 
setting and is always in flux. Modern human rights thinking falls short 
of accounting for such a subject as it does not account for the dialectical 
synthesis of the universal and the particular elements of individual identity.

Keywords: Hegel, subject, liberalism, dialectical recognition, human 
rights.

GİRİŞ

Jean-Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme adlı ünlü eserinde ‘insan özgür 
doğar, ama her yerde zincire vurulmuştur’ diyerek insanın tabii varlığı ve 
sosyal gerçekliği arasında bir fark olduğunu ve bu farklılaşmanın özgür olmak 
gibi esaslı bir niteliği bile olumsuz anlamda etkileyebileceğini ifade eder.[1] 
Diğer bir deyişle, özgürlüğün mevcudiyeti tabii olarak varsayılabilmesine 
rağmen, toplumsal uygulamada bu varsayım her zaman tecelli etmeyebilir. 
Bu uygulamada, özgürlüğün tesis edilmesi için, varsayımdan öteye gidebil-
mek gerekir. Kaçınılmaz olan, özgürlüğün toplumsalda somutlaşmasıdır. 
Bu somutlaşmayı başarabilmek için gerekli kurumsal yapılanmayı ortaya 
koymak şarttır, fakat bu yapılanmanın temelinde, bir sosyal varlık olarak 
insanın ontolojisini ve epistemolojik bağlamda özgürlüğün ne anlama 
gelebileceğini doğru tahlil etmek gerekir.

Rousseau’nun sosyo-politik anlamda kullandığı özgürlük ifadesi, insan 
hakları teorisi kapsamında değerlendirilirse, yukarıda bahsedilen yapılanma 
temeli, insan hakları öznesi üzerinden sorgulanmalıdır. Bu sorgulamada, iki 
farklı özne karşı karşıya gelir. Birincisi, evrensel anlamda insanlığı tanınmış 
ve koruma altına alınmış soyut öznedir. İkincisi ise, bireysel kişiliğini veya 
kimliğini sosyo-politik mücadelelerde kazanmaya çalışan ve bu kazanımı 
ötekilerle girdiği karşılıklı ilişkiler çerçevesinde mütemadiyen müzakere 
eden somut öznedir. Bir yanda sabit ve değişken olmayan özne söz konusu 
iken, diğer yanda akışkan (hareketli) ve değişken olabilen bir özne vardır. 
İnsan hakları pratiğinin soyut algıdan somut gerçekliğe yolculuğu birinci 
özne anlayışından ikincisine varmakla tamamlanabilir.

Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. İnsan hakları bildirilerinde ileri sürülen 
özne anlayışının soyut nitelik taşıdığını gösterip, bu anlayışın ardında yatan 
düşünsel dayanağı irdelemek, birinci amaçtır. Bu amaca yönelik, çalışmanın 

[1] Rousseau JJ., Toplumsal Sözleşme, İletişim, İstanbul, 2010, s.30. 
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birinci bölümünde, liberal ideolojinin sunduğu bireysel özne anlayışını 
yansıtan bildiriler mercek altına alınacaktır. Ayrıca, bu ideolojiyi fikirsel 
anlamda etkileyen Immanuel Kant’ın insan ve ahlak arasında kurduğu ilişki 
irdelenecektir. Bu bağlamda, söz konusu bildirilerde ortaya konan insan 
hakları öznesinin soyutluğunun, tabii olarak (yani öncül anlamda) insanın 
ahlaki seçimler yapabilen onurlu bir varlık olması anlayışı ile bağlantılı 
olduğu gösterilecektir.

Çalışmanın ikinci amacı, bu bağlantının kişilerin sadece evrensel nitelik-
lerini tanıyabileceği bir insan hakları pratiği kurguladığını ve bu kurgunun 
kişiliklerin veya kimliklerin oluşumunda etkili olan tikel unsurları göz ardı 
ettiği savını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, ikinci bölümde 
Kant’ın düşüncesinde beliren onurlu insanın soyut öznelliği anlayışından 
farklı olarak, Hegel’in karşılıklı tanınma ve dolayısı ile toplumsallığın oluş-
turucu etkisine dayalı özne anlayışına değinilecektir. Hegelci anlayışın insan 
hakları hukuku özne kavramı eleştirisine yapacağı katkı iki yönlü olacaktır. 
Birincil olarak, bu anlayış, insanın öncül ve dolaysız bir tabiatı olduğu algı-
sını aşıp, doğa ve insan arasında daha farklı bir ilişki tahayyül eder. İkincil 
olarak, insanın dolaylı varoluşunda öteki ile arasındaki ilişkiyi esas alır. Bu 
iki yönden farklılaşan özne anlayışı, insanda sadece evrenselin tanınmasını 
esas alan düşünceden öteye giderek, öznelliğin evrensel ve tikel özelliklerin 
diyalektik uzlaşısı üzerine inşa edileceğini kabul eder. Bu tür öznellik, hem 
insanın ontolojik yapısı bakımından bütün bir mantık ortaya koyar, hem 
de hak ve özgürlükler adına düşünselden gerçekliğe giden bir yol olması 
gerektiğini teyit eder.

1. İNSAN HAKLARI BİLDİRİLERİNDE SOYUT ÖZNE SORUNU

Bu çalışma kapsamında iki farklı insan hakları bildirileri incelenecektir. 
Bunlardan birincisi, 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’dir. 
Makalenin genel amacı bakımından bu belgenin önemi, ideolojik olarak 
liberal bir yaklaşım sergileyip insan haklarının öznesini bireyci düşünce çerçe-
vesinde tanımlamasıdır.[2] İkinci belge, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. 
Bu belgenin önemi iki yönlüdür. Birincil olarak, insan onuruna karşı dehşet 
verici suçların işlendiği ve eşi benzerine rastlanmayan derecede tahribata 
sebep veren bir dünya savaşının ertesinde kabul edilmiş bir belge olmasıdır. 

[2] Aybay R., Genel Kamu Hukuku Devlet (18.–20. Yüzyıl), İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2017, s.128.
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İkincil olarak, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün hazırladığı bu metnin evren-
sellik bakımından en geniş temsile ulaşmasıdır.

Fransız bildirisindeki özne tanımı, birinci maddede yer alır: ‘İnsanlar, 
özgür ve eşit haklarla doğar ve yaşarlar.’ Kişinin özgürlüğü doğal olmakla 
birlikte, bildirinin dördüncü maddesinde bu özgürlük ‘başkasına zarar ver-
meyecek her şeyi yapabilmek’ olarak tanımlanır. Siyasal toplulukların esas 
gayesini, insanın doğal haklarını korumak olarak açıklayan ikinci madde 
ise, özgürlüğün yanı sıra, doğal hakları; mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı 
direnme olarak sıralar. Mutlak monarşinin baskıcı düzenine karşı, Fransız 
burjuva sınıfının taleplerini yansıtan bildiri, özü bakımından ‘liberal bireyci’ 
bir yaklaşım sergiler.[3] Bu yaklaşıma göre ‘insanlar özgürlüklerinin varlığını 
devlete borçlu değildirler çünkü özgürlükler zaten doğal olarak vardır.’[4] 
Hak ve özgürlükler bağlamında, devletin rolü kısıtlıdır:

Liberal bireyci anlayış, 18. yüzyıldaki saf haliyle, devletin sadece asayişi 
ve genel olarak iç ve dış güvenliği sağlamanın ötesinde, sosyal ve ekonomik 
yaşamın işleyişine hiçbir biçimde karışmaması gerektiği inancına dayanır.[5]

18. yüzyıldaki saf halinden bu yana, devlete birey ile ilişkileri bağlamında 
biçilen rol değişikliğe uğrasa da 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nde (İHEB), benzer liberal bireyci insan hakları öznesine 
rastlamak mümkündür.

İHEB, birinci maddesinde, insan hakları öznesini şöyle tanımlar: ‘Bütün 
insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.’ Fransız Bildirisi’nde 
değinilen doğal özgürlük ve hak kavramlarına ek olarak, onur kavramından 
bahsedilir. Bu kavram, insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerin bütünü 
olarak algılanabilir.[6] İHEB, söz konusu özelliklerin akıl ve vicdan olduğunu 
yine aynı maddede öne sürer. Bildirgenin evrenselliği, insan haklarının 
korunması hususunda bu özellikleri esas almasından kaynaklanır. Din, 
dil, ırk ve daha birçok ayrıştırıcı özellik gözetmeksizin, her insan İHEB’de 

[3] Aybay, a.g.e., s.129. 
[4] Aybay, a.g.e., s.129. 
[5] Aybay R., İnsan Hakları Hukuku, 4. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2019, s.77. 
[6] Kuçuradi İ., ‘Felsefe ve İnsan Hakları’, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, (Editör: 

İoanna Kuçuradi), 4. Baskı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2016, s.73.
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sunulan hak ve özgürlüklerden yararlanabilir.[7] İnsan onuru bunu gerektirir. 
Bu gereksinimin kavramsal alt yapısını keşfetmek için Immanuel Kant’ın 
ahlak ve insan onuru üzerine düşüncelerine değinmek gerekir.

Kant, ahlaklığı, rasyonel (ussal) bir bireyin kendi içinde bir son olabilme 
koşulu olarak tanımlar.[8] İnsan onuru, böyle bir ahlak kapasitesine sahip 
olmayı içerir.[9] Liberal bireyci yaklaşım, bu kapasiteyi ortaya koymak için 
ne devlete ne de bireylerin birbirleri arasındaki ayrıştırıcı özelliklere gerek 
duyar. Feodalizmin baskıcı düzeni veya İkinci Dünya Savaşı’nın korkunç 
tahribatı göz önüne alındığında, hak ve özgürlükleri insan onuru üzerinden 
şartlandırmak eleştirilemeyecek bir davranış olarak algılanabilir. Ne var ki 
bu davranışın merkezinde, haklara layık görülen öznenin bireysel, atomik 
veya bağlantısız var olabileceği yanılgısı yatır. Bu yanılgıyı ortaya koyabilmek 
için iki unsura değinilecektir. Birinci unsur, hak, insan gerekleri ve kişilik 
kavramları üzerinden bir değerlendirmedir. İkinci unsur da liberal rasyonel 
birey fikrinin, Hegel’in tanınma felsefesi ile karşılaştırılmasıdır.

İnsan hakları öznesini kendi içerisinde son olabilme kavramı üzerinden 
tanımlamak, bu özneyi tek ve indirgenemez bir birim olarak (yani daha geniş 
bir sistem içerisinde o sistemi oluşturan en temel atom parçası gibi; atomik 
olarak) algılamayı gerektirir. Böyle bir algı, insan hakları öznesinin kendi için 
yapmak isteyebileceği ve kişi olarak başarmayı hedeflediği amaçlara odak-
lanır. Kuçuradi bu amacı ‘kişilerde insanın olanaklarını geliştirmek’ olarak 
tanımlar.[10] Benzer şekilde, Uygun, insan haklarını ‘insanın kendine özgü 
doğasını gerçekleştirmek için gerekli hak ve özgürlükler’ olarak nitelendirir.[11] 
Söz konusu doğa, insanın diğer varlıklardan ayrıştığı çevredir. İnsan hakları 
da dolayısı ile, ‘insanı insan yapan, onu varlığın geri kalanından ayıran’ bu 
çevrenin oluşması ve korunması ile alakalıdır.[12] Diğer bir deyişle, insan 
hakları kuramı ‘insanın gerçek kişiliğinin’ oluşturulabilmesi ile doğrudan 

[7] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948, Madde 2. 
[8] Kant I., Groundwork of the Metaphysics of Morals, (Çeviren: Mary J. Gregor), 

Cambridge University Press, Cambridge, 1998, s.42. 
[9] Kant, a.g.e., s.42; Uygun O., Devlet Teorisi, 5. Baskı, On İki Levha, İstanbul, 2019, 

s.477. 
[10] Kuçuradi, a.g.e., s.73. 
[11] Uygun O., Kamu Hukuku İncelemeleri: İnsan Hakları, Demokrasi, Hukuk Devleti, 

Egemenlik, 2. Baskı, On İki Levha, İstanbul, 2013, s.11.
[12] Uygun, Devlet Teorisi, s.474.
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ilişkilidir.[13] Değinilen tanımlarda ortak nokta, insan haklarının belli bir 
amaca hizmet ettiğidir. Bu amaç, insanın temel biyolojik doğasından çıkıp, 
sosyo-kültürel, tarihsel, ahlaki, hukuk öznesi olabilecek bir kişiliğe bürün-
mesi, kimlik edinebilmesi olarak yorumlanabilir. Ne var ki, sorgulanması 
gereken, atomik olarak algılanan bir bireyin, bahsedilen yönde bir kişiliğe, 
bağımsız ve bağlantısız bir şekilde nasıl erişebileceğidir.

Sorgulamanın hedefinde Immanuel Kant’ın düşüncesine göre ahlaki seçim 
yapabilme kapasitesi üzerinden tanımlanan insan kavramının soyutluğu 
vardır. Bu soyutluk, insan hakları öznesi anlayışına da sirayet etmiştir. Bu 
bağlamda, Uygun, ‘insan doğasının ahlaki boyutu bulunmasaydı, hak talebi 
ortaya çıkmayacak, hatta hak kavramı bile söz konusu olmayacaktı’ diyerek 
insan ve hak kavramlarının ahlak üzerinden bağını ortaya koyar.[14] Bir yanda 
Kantçı kuramdan esinlenen ahlak temelli, dolayısı ile, bireysel, atomik, bir 
özneden bahsediliyor. Diğer yanda, insan haklarının, insanı kişileştiren 
ve öteki varlıklardan ayıran unsur olduğu vurgusu yapılıyor. Atomik özne 
soyut kalırken, insan kişisi gerçekleşen, somutlaşan olarak kabul ediliyor. 
Yukarıda değerlendirilen insan hakları bildirgelerinde karşımıza çıkan insan 
öznesi, bu somutluktan yoksun kalıyor. Bu yoksunluğun sebebini hakların 
evrensellik niteliği üzerinden açıklamak mümkündür, fakat bu açıklamaya 
rağmen ortaya belirgin bir ikilem çıkar: İnsan sosyal bir varlıksa, kişiliğin 
oluşum sürecini bu sosyallikten ayrıştırmak mümkün müdür?[15]

Costas Douzinas’a göre, insan haklarının evrenselliği, din, dil, ırk, cin-
siyet gibi ayrıştırıcı özellikler gözetmeksizin, hakların özneye sunduğu 
asgari tanınmadan kaynaklanır.[16] Douzinas, ayrıştırıcı özelliklerin ve nite-
lendirici unsurların göz ardı edilmesi ile, belirlemelerden yoksun öznenin 
yaratılmasını insan haklarının en büyük başarısı olarak tanımlar.[17] İkinci 

[13] Akad M., Dinçkol B.V., Bulut N., Genel Kamu Hukuku, 13. Baskı, Der Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 277.

[14] Uygun, Kamu Hukuku İncelemeri, s.11. 
[15] İnsanın sosyal bir varlık olduğu söyleminin Aristoteles’e kadar uzanan eski bir geçmişi 

var (Aristotle, Politics, (Çeviren: Ernest Barker), Oxford University Press, Oxford, 
1995). Bu makalede, söz konusu sosyallik, Hegel’in tanınma felsefesi üzerinden 
okunacaktır. Bunun sebebi, Hegelci yaklaşımın, sosyalliğin özne üzerindeki oluşturucu 
etkisini net bir şekilde ortaya koyabileceği düşüncesidir. 

[16] Douzinas C., ‘Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About 
Human Rights?’, Journal of Law and Society, Volume: 29, No: 3, Sept. 2002, s.398. 

[17] Douzinas, a.g.e., s.398. 
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Dünya Savaşı sırasında yaşananlar, insanların asgari tanınmanın dışında 
bırakılması ile doğacak sonuçlara en korkunç örnekleri teşkil eder. Buna 
rağmen, ‘belirlemelerden yoksun özne’ tanımı hak kavramı için bir para-
doks oluşturur; Douzinas bu paradoksu hakların kazanılması eylemine 
vurgu yaparak açıklar. İnsan hakları kazanımı elde edebilmek için öncelikle 
hakkı talep etmek gerekir ve bu talep ancak ‘insan’ kavramına zamansal ve 
mekansal bir belirlemenin eklemlenmesiyle başarıya ulaşabilir.[18] Böyle bir 
başarı, evrenselliğe başvurmanın yanı sıra, öznenin kendine özgü farklılıkları 
ortaya koyabilmesini gerektirir. Douzinas’ın söylemiyle, hakkı talep edenler, 
halihazırda insanlık onuruna kabul edilen gruplar ile olan benzerlikleriyle 
birlikte, bu gruplardan ayrışan özelliklerini de öne sürmelidir.[19]

Yukarıda tanımlanan paradoks ışığında, insan hakları kişisi, belirleme-
lerden yoksun evrensel özne ve nitelikleri bakımından farklılaşan özne 
kavramları arasındaki gelgitte boğuluyor. Kant’ın ahlaki seçimler yapabilen 
onurlu insan kavramı ve liberal ideolojide atomikleşen özne düşüncesi, 
evrensel aynılık ve bireysel farklılık arasında oluşturucu bir ilişki kurabilme 
kapasitesine sahip değildir. Atomik olarak tanımlanmasının temelinde de 
zorunlu dışsal ilişkinin göz ardı edilmesi yatır. Böyle bir ilişkiyi mümkün 
kılacak düşünce için Hegel’in tanınma kavramı üzerinden diyalektik ola-
rak kurguladığı özne anlayışına değinmek gerekir. Hegel’in düşüncesi, bir 
yandan gelgitin etkilerini oluşturucu olarak kapsayabilmek ve diğer yandan, 
insan haklarına özgü soyut öznelendirme eyleminin yetersizliklerini ortaya 
koyabilmek için önemlidir.

2. HEGEL: TANINMA VE DİYALEKTİK ÖZNE

İnsan haklarının soyut kişisinin aksine, Hegel’in düşüncesinde rastladı-
ğımız, soyuttan somuta doğru kendi dönüşümünü gerçekleştirebilen bir 
öznedir. Liberal süje, özgürlüğü, devletin müdahalesinden korunan kendine 
ayrılmış özel alanda ortaya koyduğu otonom pratik olarak algılar. Hegel’in 
görüşüne göre birey, özgürlüğün somut deneyimini tinin pratiğinde yaşar 
ve bu pratik, soyuttan somuta varılan, özne olarak var olunabilen anı işa-
ret eder.[20] Bu anda kişi, liberal birey gibi atomik, ilişkisiz ve bağlantısız 

[18] Douzinas, a.g.e., s.399. 
[19] Douzinas, a.g.e., s.399. 
[20] Hegel G.W.F., Phenomenology of Spirit, (Çeviren: Arnold V. Miller), Oxford University 

Press, Oxford, 1977, s.110.
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değildir. Karşılaştığı başka bir bireyle, birbirlerini oluşturucu/gerçekleştirici 
bir tanınma ilişkisi içerisindedirler; ‘Ben’ değil, ‘Bizdirler’ ve ancak bu 
‘Biz’ olabilme hali içerisinde ayrı ayrı ‘Ben’ olabilirler.[21] Kavramsal olarak 
tanınma üzerinden kurgulanan öznelliğin, insan hakları için nasıl sonuç-
lar doğurabileceği sorusunu irdelemek adına, aşağıda öncelikle Hegel’in 
soyut hak kavramına değinilecektir. Hegel bu kavramı Hukuk Felsefesinin 
Prensipleri adlı eserinde inceler.[22] Bir sonraki aşamada, Hegel’in tanınma 
kuramı çerçevesinde öznelliğin ne anlama geldiğinin kısa bir değerlendir-
mesi yapılacaktır. Bu değerlendirmedeki hedef, öznelliğin bireysel, atomik, 
bağlantısız veya ilişkisiz olarak tanımlanamayacağı fikrini ortaya koymaktır.

Hegel’in hukuk felsefesinin başlangıç noktası, özgür iradeye sahip şahsiyet 
fikridir.[23] Evrensel nitelikte özgürlüğe sahip olan şahsiyet, bu bakımdan 
‘özünde hukuki ehliyet içerir’.[24] Başlangıç itibarıyla Hegel’in düşüncesinin 
liberal insan hakları öznesinden pek farkı yok gibi gözükür; çünkü, yukarıda 
da değindiğimiz gibi, liberal özne de tabiatı gereği evrensel bir özgürlük 
ile nitelendirilir ve bu özgürlük ona bahşedilen hakkın temelini oluşturur. 
Hegel’in liberal düşünceden ayrıştığı nokta, düşünürün bu özgürlüğün (ve 
doğurduğu ehliyetin) dolaysız ve soyut olduğunu vurgulamasıdır.[25] Bu 
vurgu, insanın tabiat ile ilişkisinin daha farklı değerlendirilmesine olanak 
sağlar. Hegel’e göre soyut anlamda algılanan bir birey, ancak kendiliğinde 
ve kendisi-için özgür olabilir; böyle bir özgürlüğe dayanan irade de ancak 
dolaysız olur.[26] Evrenselliğin böyle bir dolaysızlık içerisinde mümkün 
olabileceğinin farkında olan Hegel, aynı zamanda insan için dolaysız bilin-
cin çok uzun süremeyeceğini saptar; bunun sebebi insanın belli bir tabiat 
içerisinde var olmasıdır. Evrensel irade ortaya koymaya çalışan şahsiyet için 
tabiat, kendisini sınırlandıran bir zıtlık teşkil eder.[27] Bu zıtlığın ortadan 
kaldırılması, şahsiyetin soyuttan somuta ilerleyen faaliyetinin esas gayesidir. 
Hegel’in sözcükleri ile, ‘[ş]ahsiyet, işte bu sınırlandırmayı ortadan kaldıran 

[21] Hegel, a.g.e., s.110. 
[22] Hegel G.W.F., Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çeviren: Cenap Karakaya), 2. Baskı, 

Sümer Yayıncılık, İstanbul, 2018. 
[23] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.71.
[24] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.72. 
[25] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, ss.71, 72. 
[26] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.71. 
[27] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.73. 



Dr. Erdem ERTÜRK

599Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ve kendi kendisine gerçeklik veren yahut, başka bir deyişle, bu tabii varlığı 
(dış dünya) kendisine ait bir varlık haline getiren faaliyettir.’[28]

Hegelci yaklaşım, insan ve doğa arasında daha farklı bir ilişki ortaya 
koyar; insanın, tabiatı gereği, öncül bir onura sahip olduğu varsayılmaz. 
Somut ahlaklığa ancak yukarıda bahsedilen faaliyetle varılır. Hegel’e göre 
somut aksiyondan yoksun olan soyut hukuk, ahlaklık olgusunu içermediği 
gibi ‘yalnızca bir imkânı ifade eder.’[29] Bu ifade, liberal düşüncenin hakların 
amacına ilişkin ortaya koyduğu, insan doğasını gerçekleştirmek için olanak 
sağlama argümanı ile benzeşebilir fakat liberalizmin atomik insanı bu kişiliği 
kendi başına bağımsız şekilde geliştirebilme yanılsamasına kapılır. Hegel’in 
düşüncesinde somutlaşmaya çalışan şahsiyet, nesnel ahlaklığa ve özgürlüğün 
esas deneyimine giden yolda öteki ile arasında olan oluşturucu ilişkiye ihtiyaç 
duyacaktır. Soyuttan somuta doğru ilerleyen hareketin, liberal atomik kişi 
tabirine kıyasla, iki farklı etkisi vardır. Bunlardan birincisi, tabiat ile insan 
arasında farklı bir denklemin oluşmasıdır. İkincisi ise, bireysel kişilik ve kimlik 
oluşumunda toplumsallığın yapıcı etkisini de hesaba dahil edebilmektir.

Hegel’in en fazla atıfta bulunulan özne tabiri, Tinin Görüngübilimi’nde 
sunulan öz-bilinç tanımıdır.[30] Bu tanıma göre, yaşamı ve kendi tabii çevresini 
keşfeden dolaysız bilinç, ancak öteki bir öz-bilinç ile karşılaşması durumunda 
dolaylı bir Benliğe sahip olabilir.[31] Bu dolaylılığı sağlayan, iki öz-bilinç ara-
sında karşılıklı tanınma eyleminin gerçekleşmesidir.[32] Bu eylem, diyalektik 
anlamda üç adımı içerir. İlk adımda bir başkası ile karşılaşan öz-bilinç, kendi 
özünün kesinliğinden emin olmak adına, diğer öz-bilinci ortadan kaldırmaya 
yeltenir ve böylece kendi dışına çıkar. Bu dışa çıkış, öz-bilincin ötekinde 
aslında kendi kendine rastlaması anlamına gelir çünkü karşılaştığı öteki de 
bir öz-bilinçtir. İkinci adım, ötekini ortadan kaldırmaktır. Bu eylemle bir-
likte, öz-bilinç, kendi içine geri dönmüş olacaktır. Ne var ki, kendi dışına 
çıkıp yine kendine rastlayan öz-bilincin ortadan kaldırmaya çalıştığı bu kez 
de kendi olacaktır. Son hamle, ötekinin ortadan kaldırılması ile öz-bilincin 
kendi içine dönmesidir. Bu hamle ile başarılan ‘kendi başkalığının ortadan 

[28] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.73. 
[29] Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s.73. 
[30] Hegel G.W.F., Tinin Görüngübilimi, (Çeviren: Aziz Yardımlı), İdea, İstanbul, 1986, 

s.124. 
[31] Hegel, Tinin Görüngübilimi, ss. 122-124. 
[32] Hegel, Tinin Görüngübilimi, ss.124, 125.
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kaldırılması yoluyla yine kendine özdeş olmaktır’.[33] Ben’i gerçekleştiren, 
bu somut ve dolaylı olarak kazanılmış özdeşliktir. Hegel bu dolaylılığı ‘Ben, 
ki Bizdir, Biz, ki Bendir’ olarak tanımlar.[34]

Hegel’in diyalektik olarak kurguladığı özne formülü, kişiliğin ortaya 
çıkmasında karşılıklı tanınmanın oluşturucu rolünü esas alır. Bu esasa 
dayanan formül, insan öznesinin atomik olarak var olamayacağı gerçeğini 
içinde barındırır. İnsan, öteki ile arasındaki ilişki olmaksınız kendini ger-
çekleştiremeyeceği gibi, kendi dolaysız tabiatında değerlendirildiğinde soyut 
kalacaktır. Bu bağlamda, Hegelci özne anlayışı insan ve tabiat arasında farklı 
bir ilişkiye işaret eder. Bu ilişki, Alexandre Kojève’in antropolojik Hegel 
okumasında saptanabilir. Kojève, bu okumada, insanın öz-bilinç kazanabil-
mesi için kendi dolaysız varlıksal gerçekliğinden (yani biyolojik tabiatından) 
farklılaşması gerektiğinin altını çizer.[35] Kojève’e göre özgür, tarihsel ve 
benliğinin farkında olan öznenin insani gerçekliği, tabii ve sezgisel yaşam 
süren diğer varlıkların gerçekliğinden ayrışır.[36] Böylelikle, insan kökenli 
arzuların tatmini için gerekli olan, insanın özgür ve tarihsel bireyselliğine 
veya kısaca onun kişiliğine mutlak değer atfeden tanınma eylemidir.[37] 
Tanınma eyleminin kişiliği oluşturucu etkisi, bireyselliğin olagelmesinde 
sosyal bir çerçevenin zorunluluğuna işaret eder. Tanınma karşılıklıdır; ben 
ve öteki arasında gerçekleşen bir eylemdir. Bireyselliği ve dolayısı ile insan 
hakları öznesini, atomik olarak kurgulamak, Hegel’in tanınma ve özne 
anlayışı karşısında sorunsal bir nitelik kazanacaktır.

Bu sorunsal niteliğin derinliğini kavrayabilmek için, Jean-Luc Nancy’nin, 
Hegel’in diyalektik özne kavramını nasıl yorumlayıp geliştirdiğine bakmakta 
fayda var. Nancy, mantık felsefesi çerçevesinde ele aldığı diyalektik olagelme 
eylemini, toplumsallık kavramını sorgularken değerlendiriyor. Bu değer-
lendirme, toplumsal olanla bireysel olanı karşı karşıya getirip, aralarındaki 
göz ardı edilemeyecek bağı irdelemeye fırsat tanıyor. Nancy, liberal bireyi, 

[33] Hegel, Tinin Görüngübilimi, s.125. 
[34] Hegel, Tinin Görüngübilimi, s.124. 
[35] Kojève A., Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of 

Spirit, Cornell University Press, Ithaca, 1969, ss. 6,7. 
[36] Kojève, a.g.e., s.6. 
[37] Kojève A., ‘The Idea of Death in the Philosophy of Hegel’, Hegel and Contemporary 

Continental Philosophy, (Editor: Keenan D.K.), State University of New York Press, 
Albany, 2004, s.47.
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toplumsal çözünme deneyiminin kalıntısı olarak tanımlar.[38] Birey, doğası 
gereği, atom gibi bölünemeyendir, fakat bu bölünemezlik başlı başına soyut 
bir dağılmayı, toplumsal olanın çözülerek atomik parçalarına ayrışmış olma-
sını işaret eder.[39] Ne var ki, Nancy’ye göre bu ayrışım bir paradoks içerir 
çünkü birbirinden ayrı kalmış, bir araya gel(e)memiş atomlarla bir dünya 
oluşturmak imkansızdır ve bu yüzden, atomik bir bireyin bile bir başka bireye 
doğru eğilimi, yatkınlığı olmalıdır.[40] Toplumu oluşturan bu yatkınlıktır, 
fakat Nancy’ye göre bu yatkınlığı öngören veya izah eden bir birey teorisi 
mevcut değildir.[41] Bu eleştirel bulgu, insan hakları teorisinde kabul gören 
bireysel özne için de geçerlidir. Kendi soyutluğunda bağımsız ve bağlantısız 
olarak kabul edilen insan hakları öznesi esasen atomiktir. Bu esasa dayanan 
özne, ontolojik anlamda kendi yaşamsallığını sağlayan sosyal ve toplumsal 
bir çevreden çelişkili bir şekilde yoksun bırakılmıştır. Bu yaşamsallıkla birebir 
ilişkili olan hakların, bahsedilen çerçeveyi ve öznenin oluşumu üzerindeki 
etkisini hesaba katmadan evrensellik gayesi gütmesi, öznenin esasına ilişkin 
çok önemli bir etkeni hesap dışı bırakması anlamına gelecektir.

Öznenin esasına ilişkin bu diğer etken nedir? Bu soruyu cevaplamak 
için, insan ve tabiat arasındaki ilişki yeniden düşünülmelidir. Bunu yapar-
ken, liberal ideolojinin ortaya koyduğu tabiatı gereği haklara sahip olan 
atomik insan fikrinden uzaklaşmak gerekir. Liberal özne tahayyülü yerine, 
öznelliğini tabiattan ayrışarak ve onu şekillendirerek kazanan insan anlayışı 
değerlendirilmelidir. Diyalektik özne algısının temelinde insan ve tabiat 
arasındaki ilişkinin sınırlı/sonlu maddeyi sınırsız/sonsuz bir şekilde işlemeye, 
şekillendirmeye ve böylelikle kendi gerçekliğini yaratmaya devam eden kişi 
vardır.[42] Özne hareketli olandır. Bu fikir Hegel’in mantık felsefesinde ortaya 
attığı varlık ve hiçlik arasında diyalektik olumsuzlamadan kaynaklanır.[43] Bu 
olumsuzlama hareketsiz kalamayan bir özdür; diğer bir deyişle, öz durağanken 
bile muhakkak kendi kendisi ile döngüsel bir ilişki içerisinde olandır, kendi 

[38] Nancy JL., The Inoperative Community, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1991, s.3. 

[39] Nancy, The Inoperative Community, s.3. 
[40] Nancy, The Inoperative Community, s.3. 
[41] Nancy, The Inoperative Community, s.4. 
[42] Nancy JL., Hegel: The Restlessness of the Negative, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 2002, ss. 4, 5.
[43] Hegel G.W.F., The Science of Logic, (Çeviren: George Di Giovanni), Cambridge 

University Press, Cambridge, 2010, ss. 80, 81.
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içerisinde varlık ve hiçlik arasında hareketlenendir.[44] Bu döngüsel ilişkinin 
diyalektik anlamda dışa vurumu bir yandan tabiatı şekillendirme, diğer 
yandan da öteki ile rastlaşma ile sonuçlanır. Dolayısı ile, benzer diyalektik 
olumsuzlama, Hegel’in tanınma felsefesinde de mevcuttur; öz sadece varlık 
ve hiçlik arasında olagelirken değil, öz-bilinci kazanırken de aynı diyalektik 
olumsuzlama ile hareket eder ve bu hareketliliğinin bir sonu yoktur.[45] 
Bu bağlamda özne diye tabir ettiğimiz şey, ne varlıksal anlamda öteki ile 
oluşturucu ilişkiye girmekten, ne de faaliyet anlamında tabiatı/maddeyi 
şekillendirmekten vaz geçebilir. Bu ilişki ve eylem, Hegelci öznenin dolay-
sız olma durumundan çıkarak, kendi gerçekliğini diyalektik dolaylama ile 
yaratmasını sağlar. Bu dolaylama hareketi, öznenin kendi kendini soyuttan 
somuta taşımasıdır. Liberal insan hakları düşüncesinin özne kavramına dair 
göz ardı ettiği esas bu somutlaşma hareketidir. Bu hareketi hesaba katmak, 
liberal atomik özne anlayışından üç noktada ayrışmak anlamına gelecektir.

Birinci ayrışma, özünde durdurulamayan bir olumsuzlama enerjisi barın-
dıran özne hakkında kendi içinde tam ve dolaysız Ben tanımını kullanma-
nın yetersiz kalacağıdır. Nancy bu noktada bireysel var olmayı işaret eden 
varlık (eserin İngilizce tercümesinde kullanılan being) kelimesi yerine 
birlikte-varlık (being-with) kavramını kullanmayı tercih eder.[46] Nancy, 
birlikte- teriminin varlığa sonradan eklemlenen bir özellik olmadığını ifade 
ederek, varlığın özünün esasen paylaşılan bir öz olduğunu savunur; diğer 
bir deyişle, birlikte- bir ek olarak varlığı nitelendirmez, birlikte var olmak 
varlığın esas olagelme biçimidir.[47] İkinci ayrışma, bu olagelme biçimini 
hareketsiz kalamayan olumsuzlama enerjisi ile birlikte düşündüğümüzde 
ortaya çıkan ve ‘akışkan varoluş’ diye tabir edilebilecek özne anlayışı ile 
belirir.[48] Böyle bir öznenin ne bir başlangıcı ne de bir sonu vardır; sürekli 
hareketlilik içerisinde olup, sonsuz ilişki olarak olagelir.[49] Farklı ifade 
etmek gerekirse, özne gerçekleşmesini tamamlayan değil, sürekli olagel-

[44] Nancy, Hegel: The Restlessness of the Negative, s.5. 
[45] Nancy, Hegel: The Restlessness of the Negative, ss. 55-65.
[46] Nancy JL., Being Singular Plural, Stanford University Press, Stanford, 2000, ss. 3, 

30. 
[47] Nancy, Being Singular Plural, s.30.
[48] Hyppolite J., Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar, (Çeviren: Doğan B. Kılınç) 2. 

Baskı, Doğubatı, 2010, s.54. 
[49] Nancy, Hegel: The Restlessness of the Negative, ss. 4, 9. 
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meye devam edendir. Bu anlayış, özneyi akışkan, değişken, somutluğunda 
farklılaşabilen bir unsur olarak tanımlar. Üçüncü ayrışma, öznenin sonsuz 
ilişkilerinin ve barındırdığı farklılıkların ancak toplumsal bir çerçevede var 
olabileceği gerçeği ile alakalıdır. Bu çerçeve, kendi farklılıklarını koruyup 
birlikte var olan özneler için oluşturucu niteliktedir. Hegelci bakış açısı ile 
gözlemlendiğinde, toplumsal çerçeve, evrenselin bireysel ile diyalektik bir 
sentezde buluştuğu noktadır. Bu sentez Hegel’in düşüncesinde özgürlüğü 
somutlaştıran eylemdir.

İnsan haklarının varsaydığı liberal özne anlayışı, soyut birey üzerin-
den kişisel özgürlükleri kurgularken, insanlığın evrensel niteliklerini baz 
alır. Yukarıda sunduğum Hegelci yaklaşım ise öznenin esasına ilişkin hem 
evrensel aynılık hem de bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur. Bu 
iki oluşturucu unsur, toplum nezdinde olagelen sentez ile uzlaşır. Özne de 
esasen bu uzlaşıyla olagelendir. Böyle bir nitelik, Hegelci öznenin kendine 
özgü özelliklerini, farklılığı içselleştirerek koruyabilmesini sağlar. Öznenin 
olagelme hareketliliği, öteki ile arasında bir ilişki kurulmasını gerektirir; 
sürekliliği olan bu oluşturucu ilişki, özneyi de akışkan kılar. Atomik, sabit, 
kendi içinde bütün ve soyut insan hakları öznesinin, Hegelci bir yaklaşımla 
irdelendiğinde somut gerçeklikten yoksun kaldığı ortaya çıkar.

Somut ve soyut özne arasındaki fark, daha kapsamlı olarak nasıl örnek-
lendirilebilir? Costas Douzinas’a göre, tanınma mücadeleleri ve kimlik 
politikaları bireye özgün bir kişilik kazandırmakla alakalıdır ve kişi kendi 
kimliğini, yani ‘gerçek Beni’ ortaya koyabilmek için birçok oluşturucu 
etkenden faydalanabilir.[50] Douzinas futbol takımını deplasmanda destek-
lemeye giden taraftarları örnek vererek şuna vurgu yapar; taraftar grubu 
üyesi olmak o anda kişinin kimliğinin baskın karakteridir fakat aynı taraftar 
grubu rakip bir futbolcuyu ırkçı tezahüratla rencide etmeye kalkarsa, kişi 
çakışan iki pozisyon (taraftar grubu üyesi ve ırkçılık karşıtlığı) arasında 
kalır.[51] Bu bağlamda kimliği belirleyen, kişinin çakışan değerler arasında 
nasıl bir uzlaşıya varacağıdır. Örnek sadece futbol takımı taraftarlığı için 
değil, kendi kimliğinizin oluşmasında tesiri olan herhangi bir topluluğun 
mensubiyeti için de geçerlidir. Verilen örnekte kimliğin oluşması hem 
süregelen bir eylem hem de topluluk içinde bulunan ötekilerle aramızda 
geçen bir tanınma müzakeresine dayanır. Ne derece mensubu bulunduğum 

[50] Douzinas, a.g.e., s.403. 
[51] Douzinas, a.g.e., s.403. 
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taraftar grubunun ırkçı davranışına göz yumabilirim? Irkçılığa karşı politik 
duruşumdan ötürü, taraftarı olduğum takımı desteklemekten vaz geçebilir 
miyim? Kimliğimi belirleyen esas unsur bu sorulara verilecek yanıtlardır ve 
bu yanıtlar ötekilerle aramdaki tanınma ilişkisine dayanır.

SONUÇ

Bu çalışmanın amacı, liberal atomik özne anlayışının, insan hakları 
kapsamında eleştirel değerlendirilmesi olarak belirlenmişti. Bu amaca ulaş-
mak için, öncelikle liberal öznenin kavramsal tanımı üzerinde duruldu. 
Çalışmanın birinci bölümünde, liberal bir yaklaşım ortaya koyan Fransız 
İnsan Hakları Bildirisi ve bu yaklaşımın daha güncel bir örneğini sergileyen 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi değerlendirildi. Her iki 
belgede, haklara layık görülen öznenin temelinde ‘insan onuru’ kavramı-
nın var olduğu saptandı. Bu kavramı açıklamak üzere, Immanuel Kant’ın 
fikrine başvuruldu. Bu fikre göre, insanı diğer varlıklardan ayıran özellik 
olarak ahlaki seçim yapabilme becerisinin altı çizildi. Kantçı anlayışa göre 
bu beceri insanda öncül olarak mevcuttur. Liberal insan hakları kapsamında 
gerek bildirilerde gerekse de Kant’ın felsefesinde karşımıza çıkan öznenin 
atomik olduğu fikri savunuldu. Bu fikre göre özne, bir atom gibi en temel, 
bölünemeyen, bağımsız ve bağlantısız olan fakat bu nitelikler nezdinde 
ancak soyut kalabilen bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Çalışmanın ikinci bölümünde, soyut özne anlayışı, Hegel’in felsefesinde 
beliren ve tanınma eylemi neticesinde var olan somut özne kavramı ile 
karşılaştırıldı. Hegel’in geniş felsefesinde, konuyla ilgili iki önemli kısım 
değerlendirildi. Bunlardan birincisi, düşünürün hukuk felsefesi prensiplerini 
irdelerken ortaya attığı soyut hukuk kavramıydı. Bu kavrama göre, dolaysız 
ve soyut kalan özne için hukuk sadece bir imkânı ifade eder. İkinci önemli 
kısım, Hegel’in, Tinin Görüngübilimi’nde, özneyi karşılıklı tanınma ile 
olagelen öz-bilinç olarak tanımlamasıdır. Bu tanıma göre, kişi, kendi ve 
öteki arasında meydana gelen oluşturucu eylem ile, yani dış dünya ile girdiği 
dönüştürücü ilişki neticesinde öznellik kazanır. Bu bağlamda, atomik ve 
ilişkilerden soyutlanmış liberal öznenin aksine, Hegelci öznenin tabii olanla 
arasında daha farklı bir denklem oluşmuş olur. Kantçı görüşe göre insanın 
doğası gereği onurlu olduğu fikrine karşın, kendi insani gerçekliliğini tabiat 
ile mücadele ederek ortaya koyması gereken bir özne anlayışı belirir. Öncül 
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onur anlayışından, toplumsallığın içinde nesnel ahlaklığa kavuşabilen insan 
algısına varılır.

Öteki ile kendi farklılıklarını muhafaza ederek oluşturulan birlikteliklerin 
insanın öznelliğine yaptığı oluşturucu katkıyı ortaya koymak, insan hakları 
kuramının evrensellik sorununa farklı bir boyut kazandırır. İnsanda evrenseli 
tanımak, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında eşsiz bir başarı olarak 
kabul edilebilir fakat sadece evrenseli kapsayacak bu tanıma, sürekliliğinde 
değişken olabilen kimliğin belirlenmesinde yetersiz kalır. Bu yetersizlik 
günümüzde üçüncü bir Dünya Savaşı olarak tecelli etmese de Dünya’nın 
birçok yerinde, kimlik üzerinden sürdürülen olağanüstü insan hakları 
ihlallerinin sebebi olarak değerlendirilebilir. İnsanın ve ona tanınan hakla-
rın başlangıç noktasını, ötekinden ayrıştığı ve soyutlaştığı an olarak kabul 
etmek, ontolojik anlamda insan olarak var olabilmenin birincil koşulunu 
görmezden gelmekle eş değerdir. Nancy’nin birlikte-varlık kavramı ile net-
leştirdiği bu koşul, topluluk içerisinde olmanın ve öteki ile kurulan bağın 
kimliği oluşturucu etkisini bir kez daha ortaya koyar. Kimlik süregelen bir 
mücadeledir ve bu mücadele kapsamında değişkenlik gösterir. Mücadelenin 
eksik olduğu bir kimlik veya öznellik tanımı, insanı tabiat içinde dolaysız bir 
yaşam sürdüren varlık olmaktan öteye taşımayacaktır. Çalışmanın ilk bölü-
münde insan haklarının, ‘insanı insan yapan, onu varlığın geri kalanından 
ayıran’ bir nitelik taşıdığı iddiasına yer verildi.[52] Bu iddia ışığında, insanın 
kendi gerçekliğini oluşturmak adına tabiatı/maddeyi şekillendirdiğini ve 
ötekine karşı verdiği mücadeleyi göz ardı eden bir insan hakları anlayışının 
söz konusu niteliği nasıl taşıyabileceği konusunda ciddi çekinceler doğar. 
İnsanın kendi kişiliğini/kimliğini/öznelliğini ortaya koyabilmesi için, soyut 
bir varoluştan, somut bir gerçekliğe adım atması gerekir. Bu gerçeklik de 
makalenin ikinci bölümünde ortaya konduğu gibi, toplumsal çerçevede 
evrensel ve bireysel öğelerin diyalektik uzlaşı ile inşa edilebilir. Bu uzlaşıyı 
içselleştirmeyen insan hakları teorisi, bireysel kimliklerin/öznelliğin oluşması 
ve korunması bağlamında eksik kalmaya mahkumdur.

[52] Uygun, Devlet Teorisi, s.474.
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Öz

İkinci Dünya Savaşı süresince insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu suçların 
ulaştığı boyut, soykırım suçlarının gelecekte daha gelişmiş sınai araçlarla işlen-
mesi korkusunu doğurdu. Bu da Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması’nın 
temeli olarak Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve 1948 İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nin imzalanmasına yol açtı. İnsan hakları konsepti de, yaşamın diğer 
alanlarında olduğu gibi toplumsal ve teknik gelişmelerin sonucunda 1948’den 
beri önemli değişikliklere uğradı. Uluslararası ceza hukuku, Uluslararası 
Adalet Divanı’nın ve Uluslararası Ceza Adalet Divanı’nın kurulmasıyla, 
bu kuruluşların dünyanın çok büyük bir kısmında geçerliliğiyle önemini 
arttırdı. Fakat Birleşmiş Milletler Şartı’nın insan haklarını koruma ve barışı 
güvence altına alma amacıyla getirdiği yükümlülüklerle sözleşmeye taraf 
193 ülkenin bağıtlı olması, insan hakları ihlallerini ve devletlerarasındaki 
çatışmaların sıklığını ortadan kaldırmamaktadır. Bu bağlamda devletler 
arasındaki çatışmaları önlemek için bir dünya devleti konsepti ortaya atıl-
makta, ama bu konsept de devletlerin egemenliğini ortadan kaldıracağı 
için reddedilmektedir. Geriye insan haklarının uluslararası ceza hukuku ile 
korunması düşüncesi kalmaktadır. Fakat ceza hukuku yargılaması devlet 
egemenliğinin en çekirdek, önemli alanları içine girdiği için bunun ulusla-
rarası bir yargıya bırakılması birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Çok 
geniş kitlelerin mağdur olduğu, tipik uluslararası suç olarak nitelendirilen 
soykırım, savaş suçları, saldırı suçları, insanlığa karşı suç gibi ağır suçlarda 
zaten genellikle ilgili devletin bu suçları takip etmemesi veya takip edeme-
mesi gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada uluslararası ceza 
hukukunun özellikleri, meşruiyeti, uluslararası ceza hukukunun amaçları 
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ele alınacaktır ve bu bağlamda insan haklarının etkili bir korunmasının 
mümkün olup olmadığı irdelenecektir.

Abstract

In response to the world war II crimes against humanity and the unpre-
cented degree of cruelty, marked by the particular abomination associated 
with the fear that genocides could now be perpertrated with the industrial 
methodology, the adoption of the charter of the United Nations followed the 
Treaty of the UN and the Declaration of the Human Rights. The concept of 
human rights has also changed since 1948 as a result of technical and social 
developments, as is the case in other areas of life. International criminal law 
has gained in importance through the establisment of the International Court 
of Justice and the International Criminal Court, because the institutions 
apply in a larg In thie part of the world. However, human rights violations 
and inter-state conflicts are still not uncommen, although 193 states have 
contracted the obligations of the UN- Charter, which at their core is the 
protection of human rights and the safeguarding of peace. In this contex the 
idea of World statehood propesed to avoid conflicts between states. But the 
concept is rejected, because the nation states would give their sovereignty. 
Then the idea remains to protect human rights through the international 
criminal law. But the criminal law and criminal law and criminal law pro-
ceedings are most important area of state sovereignty, leaving it to an inter-
national judiciary raises many problems. In serious crime such as genocide, 
aggression, crimes against humanity, which we typically call international 
crimes where the masses are victims, states do not prosecute these crimes 
or are unable to prosecute them. This study examines the characteristics 
and legitimacy and purpose of international criminal law and examines 
whether an effective protection of human rights is possible in this context.

Anahtar Kelimeler: I. Kant, “Ebedi Barış”, Dünya Devleti Konsepti, 
Uluslararası Ceza Hukuku, Korunan Hukuki Değer, Uluslararası Ceza 
Adalet Divanı
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I. Giriş

İkinci Dünya Savaşı süresince insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu suçların 
ulaştığı boyut, soykırım suçlarının gelecekte daha gelişmiş sınai araçlarla işlen-
mesi korkusunu doğurdu. Bu da Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması’nın 
temeli olarak Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve 1948 İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nin imzalanmasına yol açtı. Antik dönemde de insan hakları bir ide 
olarak vardı ve halklar arasındaki barışın korunması için bu ide biliniyordu. 
Fakat insan haklarının temel siyasi ide olması modern döneme özgü bir 
konsept oluşturmaktadır.

İnsan hakları konsepti de, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi toplumsal 
ve teknik gelişmelerin sonucunda 1948’den beri önemli değişikliklere uğradı. 
Uluslararası ceza hukuku[1], Uluslararası Adalet Divanı’nın ve Uluslararası 
Ceza Adalet Divanı’nın kurulmasıyla, dünyanın çok büyük bir kısmında 
geçerliliğiyle önemini arttırdı.

Dünyadaki ortak gelişmelerin hukuk planındaki yansıması olarak huku-
kun globalleşmesi ve bu globalleşmenin merkezine insan haklarının oturtul-
ması gibi bir konsept ortaya çıkmaktadır. Fakat aktüel duruma baktığımızda, 
Birleşmiş Milletler Şartı’nın insan haklarını koruma ve barışı güvence altına 
alma amacıyla getirdiği yükümlülüklerle sözleşmeye taraf 193 ülkenin 
bağıtlı olması, insan hakları ihlallerini ve devletlerarasındaki çatışmaların 
sıklığını ortadan kaldırmamaktadır. Sadece mevcut insan hakları ihlallerini 
ve çatışmaların nedenlerini değil, gelecekte bu ihlallerin ve çatışmaların 
gelişim yönünü anlayabilmek için insan haklarını, olası bir dünya devleti 
konseptini, uluslararası ceza hukukunun, uluslararası ceza usul hukukunun 
fiili uygulamasını incelemek zorunlu görünmektedir.

Bu çalışmada birinci bölümde insan hakları felsefesi ele alınacak, bu 
başlık altında kavramın açıklanması, insan haklarının temellendirilmesinde, 
tanrısal temellendirme, doğal hukuk temellendirilmesi, geçmişten çıkartılan 
dersler olarak insan hakları, insan hakları konseptlerine eleştiriler, bu başlık 
altında insan haklarının evrenselliği, rölativist kritik kısaca ele alınacaktır. 
İkinci bölümde “dünya devleti konsepti” ele alınacak, bu başlık altında, milli 

[1] Uluslararası Ceza Hukuku kavramı için Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, 
Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2017; Sabine Glass, 
Internationales Strafrecht, Basel, 2011; Christoph Safferling, Internationales Strafrecht, 
Heidelberg, 2011; M. Cherif Bassiouni, Introduction to international criminal law: 
second revised edition,Leiden, 2013. 
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devletten, dünya devletine geçiş süreci, dünya devleti konseptinin eleştirisi 
incelenecektir. Üçüncü bölümde uluslararası ceza hukuku ve uluslararası ceza 
usul hukukunun doğuşu, gelişmesi ve bu hukuk dallarının günümüzdeki 
durumu kısaca ele alınacaktır. Dördüncü bölümde dünya devleti konseptinin 
ve insan hakları konseptinin birbiriyle ilişkisi ve bunun koşulları incelene-
cektir. Beşinci ve son bölümde insan haklarının günümüzdeki tartışmaları 
ve dünya devleti konseptine ilişkin günümüz tartışmaları uluslararası ceza 
hukuku bağlamında ele alınacaktır.

A. İnsan Hakları Felsefesi

İnsan hakları felsefesine baktığımızda[2] felsefe genel, kavramsal, argümen-
tatif sorunlarda uzlaştırıcı, kavratıcı, deyim yerindeyse parantezler açmaya 
rol oynar. Felsefi insan hakları araştırmalarında çoğunlukla akla yatkın 
kavramlar, ayrıştırmalar, insan haklarının geçerlilik, meşruiyet taleplerinin, 
iddialarının, yükümlülük, ödev ilişkilerinin normatif temellendirilmesi, 
insan hakları için belirleyici bir rol oynayan insan onuru kavramına uygun 
bir uygun anlam kazandırma, somut insan hakları kataloğunun problemleri 
ve içeriğinin belirlenmesi ve bir bütün olarak diğer münferit disiplinlere yol 
göstericilik araştırmalarının konusunu oluşturmaktadır.[3]

Felsefenin günümüzün insan hakları idesinin babası olduğunu iddia etmek 
abartma olmaz. Felsefe 18. Yüzyıl ortasında Amerika’da ve Fransa’da ilk dev-
rimci insan hakları bildirgelerinin fikir babasıdır. Bu bağlamda Jan Jacques 
Rousseau’yu hatırlayalım. Amerikan ve Fransız Anayasalarının kelimesi 
kelimesine John Locke’a atıf yaptığını, bügünkü Birleşmiş Milletler kuru-
munun fikir babasının I. Kant olduğunu (Weltstaatlichkeit) hatırlayalım.

Siyasi bakış açısıyla insan hakları o kadar önemli ve ciddi bir konudur ki, 
sadece bir disipline, bir bilim alanına, örneğin felsefeye, hukuk bilimine, 
siyaset bilimine, tarih bilimine, sosyolojiye, pedagojiye, ilahiyata, teolojiye 
bırakılamaz. İnsan hakları uğruna mücadele zorbalığın, şiddetin, baskının 
izlerini haksızlığın izlerini taşır. İnsan hakları bunlara karşı korunmak için 
ortaya çıkmıştır.[4]

[2] İnsan hakları felsefesine giriş niteliğinde bir çalışma için Betül Çotukesen, İnsan 
Hakları ve Felsefe, İstanbul, 2010.

[3] Arnd Pollmann, Georg Lohmann, Menschenrechte, Ein interdisziplinäres Handbuch, 
Frankfurt, 2012, s.XI.

[4] a.g.y.
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İnsan hakları antik dönemden bu yana gittikçe önem taşımakla beraber, 
farklı kültürlerde farklı bir öneme sahiptir. 20. yüzyılın felaketleri insan 
haklarını uluslararası hukukun “üçüncü ayağı” haline getirmiştir. 1948 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi insan haklarını uluslararası hukukun en 
önemli konusu yapmıştır.[5] Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde çok 
farklı form ve içerikle ve felsefi temellerle düzenlenmiş birçok insan hakları 
bildirgeleri mevcuttur.

İnsan hakları en genel ve yaygın biçimiyle insanlara sadece insan olduğu 
için[6], bu olgudan hareketle tanınan, devredilmez, vazgeçilmez, doğuştan 
gelen, koşulsuz, eşitlikçi, bütünlüklü, haklardır.[7] Bu özelliklerine rağmen 
insan haklarının içeriği tartışmalıdır.

İnsan haklarını, milli hukuk sistemlerinde yer alan veya Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı’nda olduğu gibi ulus üstü haklar bildirgelerinde yer alan 
yurttaş haklarından veya temel haklardan ayırmak gerekmektedir. Bu haklar 
yurttaşlara veya belirli insan gruplarına tanınmaktadır.[8]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi insan hakları bağlamında uygulama 
alanı bakımından en etkili dökümandır. Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
kararı olarak her ne kadar hukuken bağlayıcı olmasa da bu bildirgenin birçok 
bölümü devletler teamülü hukukunca kabul görmüş, böylece ius cogens, 
daha sonraları üyeler arasındaki çok taraflı antlaşmalarla bağlayıcı hukuk 
olmuştur. İnsan haklarına erga ommes (mutlak hak) nitelik tanınmasının 
bu hakların felsefi temellendirilmesi anlamakla mümkün olacağı yaygın 
bir kanaattir.

2500 yıl öncesine giden Kyros-Silinderinde ilk insan haklarının yer aldı-
ğını, bunun da ilk insan hakları dökümanı olduğunu görmekteyiz. Buradan 
çıkan sonuç kültürlerden bağımsız bir alan olarak insan haklarının varlığıdır.

Niçin ve ne tür insan haklarının var olduğu, insan haklarının temellen-
dirilmesiyle de bağlantılıdır.

[5] Andreas von Arnould, Völkerrecht, 3. Baskı, Heidelberg, 2016, Rn. 307. 
[6] Çok sayıda kaynak arasından Christoph Hübenthal/Jean Pierre Wils, Lexion der 

Ethik, Paderborn, 2006, s. 231.
[7] Arnould, age., Rn. 605.
[8] Michael-Lysander Freemuth, Menschenrechte, Berlin, 2015, s.53.
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B. İnsan Haklarının Temellendirilmesi

Günümüzde insan haklarının varlığı ve bu hakları kullanmamız bize 
ne kadar doğal gelirse gelsin, bunların temellendirilmesinde güçlükler 
bulunduğu genel kabul görür. Tarihsel perspektif içerisinde insan haklarını 
temellendirmek için çeşitli konseptler geliştirilmiştir.[9] Bunlar içinde insan 
haklarının tanrısal temellendirilmesi, doğal haklar olarak temellendirme, 
toplum sözleşmelerine dayanma, akıl yeteneğine sahip insan konsepti, geç-
mişten çıkartılan dersler konsepti ve pozitif hukuka dayanan insan hakları 
gelmektedir. İnsan haklarını tanrısal temele dayandırma en eski temellen-
dirme olup, insanın tanrının sureti (imago dei) olarak yeryüzüne gönderilmesi 
ve bu nedenle kutsal bir nitelik kazanması esasına dayanmaktadır. [10] İslam 
inancında da eşref-i mahluk olarak adlandırılan insanın tanrının yeryüzün-
deki temsilcisi olarak görülmesi ve bu nedenle ona kutsiyet atfedilmesi söz 
konusudur. Katolik kilisesi imago dei konseptini kabul etmesine rağmen III. 
Konsüle kadar sübjektif haklar olarak insan haklarını kabullenmede direnç 
göstermiştir. Doğal hukukçular tanrının dışında insanın doğumla beraber 
getirdiği vazgeçilmez, devredilmez, bütünselliği olan herkesin doğumda 
nasıl eşitse yine eşit doğal haklara sahip olduğunu öne sürerler. Doğal 
hukuk konseptleri başlığı altında birbirinden farklı çok sayıda yaklaşım 
bulunmaktadır.[11] Doğal hukukçular insanın doğası gereği sahip olduğu, 
insanın yaşamasını sürdürmesi için zorunlu haklar bulunduğunu iddia 
ederler. İnsan doğası gereği veya doğanın gereği haklar tanımanın olandan 
olması gerekeni çıkarma gibi David Hume ve I. Kant’ın eleştirisini yaptığı 
bir yanlış çıkarım (naturalistischer Fehlschluss) olabileceği sonucuyla karşı 
karşıya kalmamız mümkündür. Sözleşmeci konsept başlığı altında topla-
nan ve bugüne kadar süregelen anlayışlar toplum sözleşmesi öncesi durum 
faraziyesini farklı iki durumla açıklamışlardır. Birinci durumda insanların 

[9] Farklı temellendirmeler için Christoph Menke/Arnd Pollmann, Philosophie zur 
Menschenrechte zur Einführung, Hamburg, 2007, s. 23-68:, Arnd Pollmann, Georg 
Lohmann, Menschenrechte , Ein interdisziplinäres Handbuch, Frankfurt, 2012, 
s.23-216.

[10] Freemuth,age.s. 88; Franz Böckle/Gerhard Höver, Menschenrechte/Menschenwürde 
in: Peter Eicher (Hg.) Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, Bd. 3. München, 
1985, s. 95-104. 

[11] Wolfgang Schröder, in: Menschenrechte , Ein interdisziplinäres Handbuch, Arnd 
Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 2012, s.179-185.
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toplum sözleşmesi öncesi kaos halinde yaşadıkları, ve bu kaos durumundan 
çıkmak istemeleri, ikinci durumda mutlu olmalarına rağmen bu durumun 
devam ettirilememesi nedeniyle aralarında bir sözleşme yapmaya zorunlu 
olmalıdır. Her iki durumda da sözleşmeyi yapanlar, katılanlar eşit koşullarda 
eşit haklara sahip olmaktadırlar ve biz bu haklara insan haklara demekteyiz.[12]

İnsan Hakları Konseptlerinin Eleştirisi

İnsan hakları temellendirilmesinde görüldüğü gibi, diğer hukuk norm-
larından farklı olarak bir sorunla karşı karşıyadır. Yukarıda açıklandığı gibi 
insan hakları insana doğumla birlikte tanınan haklar olarak görülmekteyse 
de, bu hakların kullanılmasını da ek olarak diğer faktörlere bağlayan anlayış-
ların da var olduğunu ifade etmek gerekir. Bu iki temel yaklaşım arasındaki 
çatışma evrenselci yaklaşım ve (kültür) rölativist yaklaşım arasında gerçekleş-
mektedir.[13] Burada evrenselci yaklaşım günümüzde daha yaygın bir anlayışı 
temsil etmektedir, buna göre İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin dibacesinde 
belirtildiği gibi insan hakları insanların en temel haklarını güvence altına 
almalıdır. Bu ihtiyaçlar tüm insanlarda aynıdır. Günümüzde insan hakları 
bildirgeleri 1948 bildirgesinden daha ileri hakları içermektedir. Bunu da 
pozitif bir gelişme olarak kaydetmek gerekir. B.M’deki tüm 193 ülkenin 
gönüllülük esasına göre İnsan Hakları Bildirgesini kabulü bu bildirgeye tüm 
dünyada de facto geçerlilik sağlamaktadır. Öte yandan rölativist anlayış insan 
haklarının hayata geçirilmesini ve uygulanmasını bildirgenin ortaya çıkış 
coğrafyasında doğru görmektedir.[14] Bu anlayışa göre devletler ve bireyler 
için sadece kendi kültürlerine uyan kurallar bağlayıcıdır. Ancak böyle bir 
bağlayıcılık kültürel rölativizmi korur ve geliştirir; devletlerin egemenliğini 
sürdürmesini sağlar ve etno merkezciliği önler.

Günümüzün insan hakları belgeleri büyük ölçüde bölgeseldir. Bunun 
nedeni de dünya siyasetinde devletlerin egemenliği ilkesi nedeniyle ulusla-
rarası sözleşmelerin sınırları, bu sözleşmeyi en dar tutmak isteyen devletin 
izin verdiği, kabul ettiği ölçülerde olmaktadır. Aynı kültüre sahip komşu 

[12] Ottfried Höffe in: Philosophie der Menschenrechte, Stefan Gosepath/Georg Lohmann 
(Hg.), Frankfurt 1998, s. 35.

[13] Evrenselcilik ve rölativizm tartışmaları için Arnd Polmann in: Menschenrechte, Ein 
interdisziplinäres Handbuch, Arnd Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 
2012, s.331-338.

[14] Johny Antonio Davila, Kollektive und Menschenrechte als moralische Rechte, 
Göttingen, 2012, s. 156 
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devletlerle (örneğin Arap ülkeleri) arasında uzlaşma sağlamak, dünya çapında 
geçerli bir sözleşme yapmaktan daha da kolaydır. Avrupa standartları gere-
ğince kapsamlı bir insan hakları rejiminin, dünya çapında kabul görmesi 
olanaksız görünmektedir.

Rölativistler, uluslararası hukukun aktörlerince, insan hakları ihlalleri için 
hukuka uygunluk nedeni, meşruiyet yaratma iddiasıyla suçlanmaktadır.[15]

Bu tartışma insan hakları düşüncesiyle ilgili farklı felsefelerce daha kar-
maşık hale gelmektedir.

Herkes, her bir birey kendini düşünürse, sonuç olarak herkes düşünülmüş 
olur” gibi düşüncelere dayanan batı dünyasında birey ön plandadır. Buna 
karşılık başka kültürlerde, örneğin Asya bölgesinde birey değil, toplum 
kolektif olarak ön plandadır.

İnsan haklarının temellendirilmesinde tarihten öğrenme hipotezi esas 
alınırsa, farklı kültürlere, birbirinden oldukça farklı insan hakları hazırla-
maları ve benimsemeleri hakkı tanınır. Her ülkenin kendi tarihi, manevi 
dünyası, ideleri, değerleri olduğunu unutmamak gerekir.

Bugün uygulamada bölgesel insan hakları belgelerinin önem taşıdığını, 
bunların doğal hukuk ve pozitif hukuk arasında bir bağlantı kurduklarını 
söyleyebiliriz.

İnsan haklarının zamanla gelişmek zorunda olduğu ve hiçbir zaman hiçbir 
şekilde son halini almış haklar olarak bir forma dönüşmeyeceği konusunda 
bir görüş birliği vardır.[16] Bu nedenle gelecekte, belki de dünya çapında 
kabul görecek yeni bir insan hakları rejiminin ortaya çıkacağını söylemek 
mümkündür.

C. Dünya Devleti Üzerine

Siyaset felsefesinde ve hukuk felsefesinde dünya devleti olma (Weltstaat-
lichkeit) ve Dünya Devleti (Weltstaat) kavramları geçmişte ve günümüzde 
birçok kuramcıyı meşgul etmiştir.[17] KANT “Ebedi Barış Üzerine” adlı çalış-

[15] Heiner Bielefeldt in: Ethik der Menschenrechte, Hans-Richard Reuter, Tübingen, 
1999, s.43.

[16] Marcel Gauchet, Die Erklarung der Menschenrechte, Leipzig, 1995, s. 79. 
[17] Kavramlar konusunda ayrıntılı olarak Jean-Christoph Merle, Menschenrechte und 

Weltstaatlichkeit, in: Menschenrechte , Ein interdisziplinäres Handbuch, Arnd 
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masında[18] dünya devleti fikrini bir devletin sınırları içerisinde yaşayan top-
lumla karşılaştırarak ortaya koymaya çalışmıştır. Kant insanları birey olarak 
özgür, otonom, bir bütün olarak görür ve devletle bu bakımdan benzerlikler 
bulur. “Ebedi barışın yazıldığı” döneme bakarsak, Kant’ın bu düşünceleri 
niçin benimsediğini daha kolay anlayabiliriz. 1648 Vestfalya barışı ile birlikte 
milli devletler ülke toprakları üzerinde artık tam olarak egemenlik haklarına 
erişmiş ve hukuken eşit olarak beraber yaşamayı öngörmüşlerdi. Fakat bu 
durumu savaşı diplomasinin başka araçlarla sürdürülmesi olarak anlayan ve 
bunu tamamen meşru olarak gören anlayış devletler arasında anarşiye de yol 
açmıştır. Bu konsepte damgasını vuran egemenlik, ülkesellik (mülkilik) ve 
bundan çıkartılan şahsilik ve yasallık ilkeleri bu gün de kısmen uluslararası 
hukukta geçerli görülmektedir.[19]

Kant bu konseptin insanlar arasındaki ilişkiye nakledilemeyeceğini büyük 
ölçüde düşünmektedir. Bireyler için bunun sonucu toplum olarak bir araya 
gelmek, bir hukuk düzeni içerisinde bir kısım otonomiden vazgeçmek, ama 
karşılığında sağlam bir güvenliğe sahip olma olanaklı hale gelmektedir[20].

Sözleşmeci teorilerin, örneğin Rousseau’nun teorisinin bu bağlamda rol 
oynadığını görmekteyiz.[21] Bu konsepti milli devletlere uyguladığımızda 
Kant’a göre “civitas gentium” ortaya çıkar. Civitas gentium bir halklar dev-
letidir ve yeryüzündeki her halkı zamanla bağlar. Ama Kant halklar devleti 
idesini sonuç olarak ret eder ve bir dünya cumhuriyeti veya bir halklar 
( milletler) birliğini savunur.[22] Kant konseptinde doğal durum olarak 
gördüğü devletlerin tam olarak egemenlik yetkilerini kullandığı bir hali, 
devletlerin kendi aralarındaki anarşiye karşı korumasız olması nedeniyle 
kabul edilemez olarak değerlendirmektedir. Fakat bu problemin çözümü 

Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 2012, s.369-374.
[18] I. Kant, Zum ewigen Frieden (1795), in: Kants gesammelte Schriften, Bd. VII. Berlin 

1912. 341-386. Eserin Türkçe tercümesi için Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme, 
çev. Yavuz Abadan, Seha L. Meray, A.Ü. S.B. F yayını, Ankara, 1960; E. Hirsch’in 
1945 yılında İ.Ü. H.F Devlet Hukuku Enstitüsünde verdiği doktora kurları dersi 
malzemesi bir çalışma olan “ Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Felsefesi Denemesi için 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/239/2096.pdf

[19] Krş. BM Şart Madde 2 Fıkra 1
[20] Kant, age. s. 357.
[21] Özellikle Toplum Sözleşmesi çalışması, Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, 

çev. Vedat Günyol, 25. Baskı, İstanbul, 2019. 
[22] Kant, agy.
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olarak bir dünya devleti yaratma, global Leviathan olarak bir dünya devletini 
Kant sonuç itibarıyla reddeder. Kant’ın ret argümanları içinde bir dünya 
devleti içerinde yürütmenin çok güçlü olması, istismar tehlikesi az da olsa, 
yoğunluğu bakımından çok tehlikeli olması yer almaktadır. Kant dünya 
devletinde önceleri egemen olan devletlerin yutulmasıyla, hegemonyacı bir 
iktidarın, gücün ortaya çıktığı konusunda eleştiriler yapmaktadır.

D. Uluslararası Ceza Hukuku

Uluslararası Ceza Hukuku, klasik ceza hukuku ve devletler hukuku 
unsurlarını barındıran hibrit bir yapıyı içermektedir. Uluslararası Ceza 
Hukukunun basit bir tanımı için “devletler hukukunun cezalandırmayı ve 
ceza yargısını gerekçelendiren, temellendiren, dışında tutan veya diğer bir 
biçimde düzenleyen tüm normların bütünüdür” tanımını verebiliriz.[23] Ulus-
lararası süjeleri devletler hukukundan farklı olarak sadece gerçek kişilerdir.

Uluslararası Ceza Hukuku nispeten yeni bir hukuk alanıdır. Alman ve 
Türk hukukunda temel hakların yatay yansıması teorisinde olduğu gibi, yani 
temel hakların özel hukuk kişileri arasında etkisini göstermesi gibi, belirli 
kişilerin yükümlülük üstlenmesi gibi, uluslararası ceza hukuku da neredeyse 
yeryüzündeki tüm insanlar için dünya çapında uluslararası ceza hukukunu 
ihlal etmeme postulatını öngörür. Uluslararası Ceza Hukuku korunan 
değerler bakımından ihlal bakımından sübjektif haklar ve korunan hukuki 
değerleri ihlal etmeme yükümlülüğü ( sübjektif yükümlülükler) ihtiva eder.

Klasik ceza hukukundan çok farklı olarak şüphesiz dünyada çok az sayıda 
insan uluslararası ceza hukukunu ihlal edebilecek bir durumdadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere uluslararası ceza hukuku nispeten yeni bir 
kurumdur. Ceza hukuku ve ceza hukukunun ayrılmaz unsuru ceza hukuku 
yaptırımları milli devletin en önemli, vazgeçilmez alanları, kurumları ara-
sında yer alır, çünkü bir milli devlette ceza hukuku ülkesellik (mülkilik) 
ilkesine ve bundan çıkartılan şahsilik ilkesine dayanır.[24] Uluslararası ceza 

[23] Gerhard Werle/ Florian Jeßberger, Völkerstrafrecht, 3. Aufl., Tübingen, 2012, Rn.88; 
Krş. Kai Ambos, Internationales Strafrecht, 2. Aufl. München, 2008, 2. Bölüm A.; 
uluslararası ceza hukukuyla ilgili yeni ve sistematik bir yaklaşım için Robert Esser, 
Entwicklung des Völkerstrafrechts in: Handbuch des Strafrechts, Eric Hilgendorf/ 
Hans Kudlich/Brian Valerius(Hg.), Bd.I, Heidelberg 2019, s.543 vd. 

[24] Kai Amboss, Internationales Strafrecht, Internationales Strafrecht, 5. Aufl., München, 
2018, 3. Bölüm, Rn. 4.
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hukuku yerleşene kadar bir A ülkesindeki mahkemenin, bir B ülkesinde 
ikamet eden ve B ülkesinin vatandaşı olan ve B ülkesinde işlediği suçtan 
dolayı yargılaması ve cezalandırması düşünülemezdi.

Geçmişte vahşi bir biçimde işlenmiş ağır cürümler, uluslararası barışın 
sadece ve sadece belirli ağır cürümlerin milli sınırlardan bağımsız bir biçimde 
takibinin yapılabilmesiyle gerçekleşeceğini bize göstermektedir. Kant yuka-
rıda anılan “Ebedi Barış Üzerine” adlı makalesinde döneminin bir normal 
barış durumunu olanaksızlaştıran haksızlık fiillerini, suçlarını saymaktadır. 
Bu tür cürümler nedeniyle, haksızlık içeriklerinin yoğunluğu nedeniyle ve 
işleniş özellikleriyle, halklar arasında normal bir ilişkinin sürmesi ancak bir 
takım eylemlerin, şeylerin yapılmasına bağlıdır.[25] Kant’ın bu bağlamda 
bir takım eylemler ile kastettiği bu fillerin cezalandırılmasıdır. Fakat aşikâr 
olarak gördüğümüz gibi bu tür fiiller genellikle cezasız kalmaktadır, çünkü 
bu tür fiiller devlet organlarında yer alan kişiler tarafından işlenmektedir, 
bu nedenle o devlet tarafından bir cezai soruşturma yapılmamakta veya yeni 
yönetim bu tür bir soruşturmayı istese bile yapamamaktadır.

Uluslararası Ceza Hukuku bu bağlamda önem taşımaktadır. Bu hukuk 
dalıyla soykırım, savaş suçları, saldırı suçları, insanlığa karşı suç gibi önemli 
cürümlerin takibatını ve ceza hukuku yaptırımlarıyla bunlara karşı uygun 
bir tepkinin gösterilmesi sağlanmaktadır.

Uluslararası ceza hukukunun klasik ceza hukukundaki gibi, muhtemel 
faillerin cezai takibata uğrayacağı korkusuyla caydırma etkisi bulunmaktadır.

E. Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları

Devletlerarasında uluslararası düzeyde çatışmaları uluslararası bir kurum 
aracılığıyla çözme düşüncesini 19. yüzyıla kadar geri götürebiliriz. 1899’da 
1. Lahey Barış Konferansı bu amaçla sürekli bir Barış Divanı kurmayı 
amaçlamış, bunun için tam anlamıyla bir mahkeme olmasa da hemen bir 
mahkeme benzeri bir kurum ihdas edebilecek bir sistem sağlamıştı. Ulus-
lararası Adalet Divanı 1945 sonrası Birleşmiş Milletlerce 1921’de Milletler 
Cemiyeti tarafından kurulan Uluslararası Divan yerine geçen, kendi tüzüğü 
ve tespit edilmiş usul kurallarına haiz sürekli bir kurum olarak günümüzde 
de devletlerarasındaki ihtilafları çözüme bağlayan bir kurum olarak öne-
mini sürdürmektedir. Katı ve geleneksel anlamıyla Uluslararası Mahkeme 

[25] Kant, age. s. 346; krş. Sabine Gless, Internationales Strafrecht, s. 195.
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olmasa da, bölgesel mahkemeler olarak İnsan Hakları Amerika Divanı veya 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya özel yetkili mahkemeler, örneğin 
Uluslararası Deniz Adalet Divanı farklı mahkemeler olarak günümüzde 
işlevlerini sürdürmektedir.[26]

Uluslararası ceza hukuku takibatına ilişkin mahkeme ve divanlar insan 
hakları için özel bir önem taşır. Bu mahkeme ve divanlar uluslararası norm-
ları karşı ihlallerde devletlerin sorumluluğunu değil, bu sorumluluklarda rol 
oynayan bireylerin sorumlulukları ve yargılanmalarıyla ilgilenir ve yetkileri 
içerisinde uluslararası suçları, örneğin teamül hukukunca kabul gören 
cürümlerin, örneğin soykırımın, insanlığa karşı suçların, savaş suçlarının 
veya saldırı suçlularının mahkemeye çıkarılmasını ve cezalandırılmasını 
sağlar. Fikir olarak çok daha öncesinde, belirli cürümlerin uluslararası cezai 
takibatı ve bunlar için kurumlar ihdası düşüncesi I. Dünya savaşı sonrası 
gündeme gelmiştir. Fakat bu düşüncenin hayata geçirilmesi -kısıtlı alanlarda 
olsa da- II. Dünya Savası sonrası Nürnberg Askeri Mahkemesi (1945) ve 
Tokyo Askeri Mahkemesi (1946), soğuk savaş sonucu eski Yugoslavya yar-
gılamalarında (1993) ve Ruanda (1994) yargılamalarında söz konusu oldu. 
2002’de Uluslararası Ceza Adalet Divanının ihdasıyla uluslararası toplum bu 
fikrin sürekli kurumsallaşmasını sağladı. Mahkemelerin ve divanını yetkisi, 
Sierra Leone için 2002’de kurulan özel yetkili mahkeme gibi mahkemelerle, 
kısmen melez mahkeme ve divanlarla genişletilmiş olup, özel durumlara has 
kurumlaşmaya gidilmiştir. Burada işlenen cürümlerin türlerine göre yargı 
kolları oluşmuştur.[27]

Uluslararası cezai takibat konusu, uluslararası yetkisi, ilgili milli devletlerin 
egemenlikleriyle bağdaşması sorunu nedeniyle gündeme gelmektedir. Bu 

[26] Anna Goppel, Internationale Gerichtsbarkeit in: Menschenrechte , Ein interdisziplinäres 
Handbuch, Arnd Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 2012, s.401; aynı 
yazar Globales Strafrecht, in: Globalisierung, Ein Internationales Handbuch, 
Andreas Niederberger/Philipp Schink (Hg.), Stuttgart, 2011, s. 292. Bu bölümde 
Goppel’unl bu iki çalışmada izlediği planı takip edilmektedir ve buradaki açıklamalar 
aktarılmaktadır. 

[27] Uluslararası Adalet Divanı’nın kuruluş ve gelişme süreci için www.icj-cij.org; www.
icc-cpi.int. Kai Ambos, International Strafrecht, 2. Aufl., München,2008, s. 93-122. 
Uluslararası Adalet Divanı hakkında Rıfat Murat Önok, Uluslararası Ceza Divanı, 
İzmir Barosu Dergisi, 2001/1 (www.izmirbarosu.org.tr/dergi_sayi01_08.htm) ; aynı 
yazar, UCD’nin Görev Alanı ve Uygulanan Hukuk, Uluslarası Ceza Divanı (yay. 
Ferdidun Yenisey, İstanbul, 2007; Hakan Karakehya, Uluslararası Ceza Mahkemesi 
ve Uygulanabilir Hukuk, AÜHFD, 2008,C. 57, S.2, 133-163.
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çok zor sorulara farklı yaklaşımlarla cevap aranmaya çalışılmaktadır. Pozitif 
hukuk açısından Uluslararası Ceza Adalet Divanının kurulmasıyla en azın-
dan bu kurum açısından sorunlar kısmen azalmış gibi görünmektedir. Fakat 
sorunlar tamamen çözülmemiş, yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 
kurumsal tartışmanın pratik önemi de sürmektedir.

Uluslararası cezai takibat hukuk biliminin de ötesinde diğer disiplinleri 
de yakından ilgilendiren, örneğin siyaset teorisi ve etiği de ilgilendiren 
sorunları kapsamaktadır. Bu sorunların önemi, 2.Dünya Savaşı sonucu 
kurulan mahkemelerin sorunlarıyla karşılaştırıldığında günümüzde azal-
mıştır, bunlar içinde en başta uluslararası takibatı yapılan suçların taki-
battan önce hukuken düzenlenmiş bir suç olması, bunun nullum crimen 
sine lege ilkesinin ihlali olup olmadığı, bireylerin mevcut yasalar temelinde 
mahkeme çıkarılması ve bu koşullar altında cezalandırılmasının haklı olup 
olmadığı gelmektedir.[28] Diğer sorunlar Nürnberg ve Tokyo mahkemele-
rindeki sorunlara benzer sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel önem 
taşıyan konular meşruiyetin temellendirilmesi, uluslararası cezai takibat ile 
münferit devletlerin egemenliğine müdahale ve uluslararası cezai takibat 
ile münferit devletlerin egemenliğine müdahale olup olmadığı ve bunun 
temellendirilmesi olmaktadır.[29]

Uluslararası Cezai Takibatının Alanı ve Egemenlik Sorunu

Uluslararası cezai takibatın alanı, kapsamı, konusu konusunda farklı 
yaklaşımlarda prensip olarak ortak nokta, uluslararası takibata konu olan 
cürmün özel ağırlığıdır. Bu suçların özel bir ağırlık taşıması konusunda 
görüş birliği varken, hangi somut suçların (cürümlerin) takibata konu ola-
cağı konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Görüş birliğinin olmadığı 
diğer bir konu da bu cürümlerin uluslararası cürümler olarak ayrı bir kate-
gori oluşturup oluşturmadığı veya diğer faktörlerin, mesela, devletin kendi 
topraklarında, egemenlik alanında bu suçları takip etmeme, yargılamama 
iradesinin rol oynamasıdır. Uluslararası yetki için cürmün uluslararası bir 
karakter arz etmesi belirleyici değildir. Özelliği olan münferit cürümler 
bakımından farklı bakış açılarında tartışma, sadece belirli gruplar tarafından 
ve/ veya belirli gruplara karşı işlenmiş cürümlerin uluslararası takibata konu 

[28] Krş. Andrew Altman/Christopher Wellman, A Defence of International Criminal 
Law, In: Ethics 113 Jg. 1 (2004), s.51 

[29] Goppel, age. s. 293.



İnsan Haklarının Uluslararası Ceza Hukuku İle Korunması

622 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

cürümler olarak görülmesi, insan haklarının takibata konu cürüm için çıkış 
noktası, hareket noktası, temel oluşturup oluşturmayacağı, bu durumda 
hangi insan haklarının önem taşıyacağı noktalarında yoğunlaşmaktadır. 
Bu bağlamda “crimes against humanity” (Almanca Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit) kapsadığı özel bir önem arz etmektedir. Burada belirli bir 
tanımı bulunmayan crimes against humanity kavramından yola çıkmak 
işe yaramamaktadır. Terminolojik olarak uluslarararası cürümün savaş 
suçlarından farklı olarak doğrudan doğruya diğer devletlerle ilgisi olmak 
zorunda değildir. Uluslararası cürüm tabii büyük ölçüde uluslararası yetkiyi 
ve egemenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Soykırım cürmü pozitif 
hukuk düzenlemesi olarak Nürnberg ve Tokyo askeri mahkemelerinde, 
Eski Yugoslavya ve Ruanda mahkemelerinde veya Uluslararası Ceza Adalet 
Divanı tarafından başlı başına suç olarak işlem yapılırken, bu suç hukuk 
doktrininde “insanlığa karşı suç” olarak kategorize edilmektedir.[30]

Uluslararası cezai takibat ve devletin egemenliği arasındaki gerginlik iliş-
kisi, cürmün bir devletin milli sınırları içerisinde, bu devlet tarafından ika 
edildiğinde ve bu suçun uluslararası takibatında ortaya çıkmaktadır. Suçun 
uluslararası olması, suçun başka bir devletin topraklarında işlenmiş olması 
halinde daha da artmaktadır. Buna karşılık suçun ilgili ülkenin topraklarında 
işlenmesi halinde Vestfalya anlaşmasından bu yana devletler hukukunun 
devletlerarasında geçerli hukuk olarak kabul ettiği esas olarak devletin 
egemenliği konsepti bağlamında devletin egemenliğinden ve iç işlerinden 
bahsetmek gerekir. Bu anlayışa göre bu tür bir cürme karşı işleme diğer 
devletler müdahale edemez ve bu iş yabancı kurumların müdahalesine açık 
olmayan devletin iç işi olarak görülür. Egemenlik sorununun gündemden 
çıkacağı olay ancak, bu devletin kendi vatandaşının belirli cürümler için 
uluslararası takibata açıkça izin verdiği durumlarda mümkündür. Bu tür 
olaylarda uluslararası takibat, izin veren devletin egemenliğini kullanarak 
verdiği kararın ifadesi olarak anlaşılır. Bütün diğer olaylar için uluslararası 
mahkemelerin çalışabilmesi için yetkilerinin özel olarak düzenlenmesi gerekir.

Bu problem bu yüzden uluslararası cezai takibat konusuyla doğrudan ilgi-
lidir. Bir yandan devletin egemenliği ve uluslararası cezai takibat arasındaki 

[30] Goppel, Internationale Gerichtsbarkeit in: Menschenrechte , Ein interdisziplinäres 
Handbuch, Arnd Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 2012, s.402; Goppel, 
in: Globalisierung, Ein Internationales Handbuch, Andreas Niederberger/Philipp 
Schink (Hg.), Stuttgart, 2011, s.293.



Doç. Dr. jur. Dr. Altan HEPER

623Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

gerilim ilişkisini ortadan kaldırma çabası nedeniyle cezai takibatın konusu 
tam olarak belirlenmek zorundadır -egemenliğin sınırları bu tür bir cürümle 
belirlenir-. Diğer yandan tersine uluslararası takibatın konusunun daha 
yakın belirlenmesi uluslararası topluluğun yetkisi için bir gerekçelendirme- 
temellendirmeyi zımnen içerir ve böylece bu alanlar için ilgili devletin ege-
menliğinin dokunulmazlığı sorgulanmaya başlanır.[31] Devletin egemenliği 
ve uluslararası cezai takibat arasındaki gerilim ilişkisini ortadan kaldırma 
çabaları esas itibarıyla iki ana yaklaşıma dayanmaktadır. Bu yaklaşımların 
birincisi “cürüm anlayışı” ikincisi “egemenlik” anlayışı olarak adlandırılır. 
Her iki yaklaşımda tabii cürümleri cezalandırmak için bir kuramsal zemin 
oluşturmaktadır. Birinci yaklaşım uluslararası cezai takibatın meşruiyeti 
tartışmasında cürümlerin türüne önem verir. İkinci yaklaşım egemenlik 
kavramını esas alır.

Cürüm Yaklaşımı

Çok sık kullanılan bu argümana göre uluslararası bağlamda ceza verilmesi 
gerekli olan cürüm niteliği itibarıyla sadece fiili olarak saldırıya uğrayan 
bireylerin değil, milli devlet sınırları dışında da etkisini gösteriyorsa bu 
uluslararası suçtur.[32] Bu cürümlerin nereye kadar ve ne derece uluslararası 
nitelik taşıdığı temellendirmesi, birçok bakımdan farklılık gösterebilir. Şu 
tür bir temellendirmenin ikna edici olmadığı düşünülmektedir; Uluslararası 
yetkiyi savaş, uluslararası kalkışma, dünya barışının tehdidi ile bağlantılı 
cürümlerle bağlantılı görmek ve böylece uluslararası topluluğu tartışmasız 
ilgilendiren bir konuyla bağlantılı görme ikna edici değildir. Birçok olayda 
gerçekten uluslararası silahlı çatışma ve belirli grupların göç ettirilmesi, 
sistematik takibat gibi devlet sınırları içindeki cürümler arasında ilişki 
bulunabilir ama bu her zaman ağır cürümlerde de dahi her zaman zorunlu 
olarak böyle olacaktır anlamına gelmez. Uluslararası cezai soruşturmanın 
başlatılması koşulu olarak cürüm ve uluslararası sonuçları arasındaki zorunlu 
bağ sonuç itibarıyla dar bir sınırlamaya götürmekte ve bu sınırlama içerisine 
uluslararası takibi kabil suçlar girmektedir.[33]

[31] Goppel, Internationale Gerichtsbarkeit in: Menschenrechte , Ein interdisziplinäres 
Handbuch, Arnd Pollmann, Georg Lohmann (Hg.), Frankfurt, 2012, s. 402,403

[32] Goppel,age. s.403; krş. Tezcan,age. s.41 vd.
[33] Goppel, agy.
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Diğer pozisyonlar, niçin ve ne ölçüde uluslararası cürümlerle tüm birey-
lerin topluluğunun bu cürümlerin özgül özellikleriyle doğrudan saldırıya 
uğradığını göstermeye çalışır. Bu pozisyonlar da uluslararası yetkiyi “doğru-
dan etkilenme” olarak temellendirmektedir. Bir çocuğun istismarı gibi bir 
münferit çocuk istismarı da insanlık dışıdır, fakat uluslararası cezai takibatı 
yapılan insanlığa karşı suçları bunlardan ayırmak gerekmektedir. Bu iki 
olayın boyutları tamamen farklıdır.[34]

Diğer bir tanımlama ve kategorize için, insanlığa karşı suçların insanlığı, 
insanlığa özgü nedenlerden dolayı ilgilendirmesi nedeniyle, takibata tutulan 
suçlar ölçütü kullanılmaktadır. Bu ölçüt de açık olmadığı için, bir suçu 
insanlığa karşı cürüm haline getiren özellikler nelerdir, bunu temellendirmek 
amacıyla tekrar başka ölçütler aramamız gerekecektir. Bu temellendirmede 
örneğin insana özgü temel niteliklere saldırı ölçütü de argüman olarak kul-
lanılmaktadır. Bu argümanın güçlüğü insanın özüne ait ve tüm insanlarda 
ortak olan özellikleri formüle etmenin güçlüğündedir. Diğer yandan ulus-
lararası mahkemelerin ceza hukuku alanındaki yetkisini bu tür özelliklere, 
bu tür unsurların ihlaline hasretmenin güçlüğü de aşikârdır.

Hannah Arendt bu güçlüğü şu şekilde açıklamaktadır; “belirli cürümler, 
yapılan saldırı sadece bir gruba (Arendt burada Yahudi soykırımını kast 
ediyor) yönelik olarak görmemek gerekir”, bunun yanında “insan cinsiye-
tinin özüne” yönelik bir cürüm olarak görmek gerekir. İnsanlar arasındaki 
farklılık, insan zenginliği, insan renkliliği, çeşitlilik (Mannigfaltigkeit) gibi 
kavramlar insan olmanın çekirdek özellikleridir. Bunlar olmadan insanlık, 
insan cinsiyeti gibi kavramlar tahayyül bile edilemez. İşte bu çekirdek özel-
liklere saldırı insanlığa karşı bir suçtur.[35]

Buna karşılık daha somut ve önemli bir ölçüt devlet, kamusal şiddetin 
veya siyasi olarak kötüye kullanılması ölçütüdür. Bu yaklaşıma göre insanlığa 
karşı suçların özelliği, devletin gücünü (veya siyasi olarak organize olmuş 
bir örgüt gücünü) aslında koruma için kullanması gereken gücünü tehdit 
ve zarar verme haline getirmesi, bu tür bir sapkınlığa dönüştürmesidir. Bu 
tehdit ve zarar ancak böyle bir kamu gücü tarafından verilebilecek ölçü 
ve özellikte olmalıdır. Bu tür durumlarda cezalandırmayı doğal olarak bu 

[34] Goppel,agy: krş. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht der Banalität 
des Bösen, München, 1965, s.324. Kitabın Türkçesi için Kötülüğün Sıradanlığı, 
Eichmann Küdüs’te,çev. Özge Çelik, İstanbul, 2019. 

[35] Arendt, age. s.318.
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devlete bırakmak mümkün olmamaktadır. Uluslararası mahkemelerin yetkili 
görülmesinin bir nedeni de, bu tür cürümlerin insanın siyasi bir varlık olarak 
siyasi yapılara mecbur kalması gibi temel bir özelliğinin ihlal edilmesidir,[36] 
yani insan siyasi bir hayvan olarak siyasi bir toplum içinde yaşamak zorunda, 
bu siyasi toplum da bir devlet içinde örgütlenmiş, devlet halkın dış ve iç 
tehditlere karşı korumak için elinde tuttuğu silahlı yapılarıyla, polis, ordu 
gibi kurumlarla kendi halkına büyük zararlar vermektedir.

Egemenlik Yaklaşımı

Bu anlayışın taraftarlarına göre sınırları aşan cezai takibatta milli dev-
letin egemenliğinin sınırlandığı iddiası eskimiş, günümüzde geçerliliğini 
yitirmiş bir anlayıştır. Uluslararası cezai takibatın temellendirilmesine bu 
eski egemenlik anlayışını eleştirerek başlamak gerekir. Bu anlayışın taraftar-
larına göre milli devletin egemenliğine uluslararası ceza yargısıyla, bu devlet 
kendi vatandaşlarını uluslararası cezai takibatın konusu olan cürümlerden 
korumaya muktedir olduğu sürece müdahale edilmez. Devletin egemen-
liği bu durumda, her bir devletin kendi vatandaşlarının haklarını koruma 
sorumluluğunu yeterince yerine getirdiği sürece geçerlidir. Bir devlet bu 
koşulu, devletin bizzat kendisinin hakları çiğnemesi ve çiğnenmesine, ihla-
line göz yumması, izin vermesi şeklinde yerine getirmezse, kendi kaderini 
tayin hakkını kaybeder. Uluslararası cezai yargılama bu durumlarda ilgili 
devletin egemenlik hakkına müdahale etmemiş olur, çünkü bu devlet daha 
önce egemenliğini kullanamaz hale getirmiştir.[37]

Devlet topraklarında hangi somut hukuk ihlalleri buna göre kendi kaderini 
belirlemeyi sınırlar veya tamamen ortadan kaldırır, devletlerin meşruiyetinin 
neye bağlı olduğuyla ilgilidir. Altman ve Wellman bu meşruiyetin devletlerin 
vatandaşlarının haklarını “uygun” bir şekilde korudukları ölçüde varlığından 
bahsetmektedir.[38] Devletler “yaygın” ve “sistematik” bir biçimde vatandaş-
larının temel haklarını çiğnemekten uzak durdukları ve ağır hak ihlallerini 
önleyebildikleri, bunu yapabilme olanağına ve iradesine sahip oldukları 
sürece meşruiyetlerini korurlar. Egemenliğin ve meşruiyetin sınırlarının 
“yaygın” ve “ sistematik” temel insan hakları ihlalinde bulunması tarihi 

[36] Goppel, s. 404;Kirsten Fisher, The Distict Character of International Crime: 
Theorizing the Domain, In: Contemporary Political Theory, 8. Jg. 1, (2009), s.57 

[37] Goppel, age. s. 404;
[38] Altmann/Wellman,age. s.43;
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olarak açıklanır. Devletlere ülke içi hukuk ihlallerinde belirli bir yorum ve 
serbest hareket sahasının tanınmış olması bu tarihsel açıklamayı gerektirir.[39]

Yukarıda açıklanan görüş de uluslararası cürmün şiddetinin, ağırlığının 
gösterilmemiş olmasıyla eleştirilmektedir. Gerçi egemenlik yaklaşımı kamu-
sal egemenliğin sınırlarını göstermektedir, ama uluslararası yetki sorunu 
egemenlik sorunundan daha kapsamlıdır.[40]

Uluslararası Ceza Hukukunun Meşruiyeti

Milli hukuk içerisinde ceza hukuku en ağır yaptırımları içeren, kişisel 
özgürlükleri en ağır bir biçimde sınırlayan hukuk dalı olması nedeniyle ceza 
hukukunun meşruiyetinin özel olarak incelenmesi gerekir. Ulusal düzeyde 
ceza hukukunun meşruiyeti öncelikle ceza hukukuyla belirli temel değerlerin 
özel olarak korunmasıyla temellendirilir, yani korunan hukuki değerlerin 
hayati önem arz etmesi, son çare (ultima ratio) olarak başvurulan ceza 
hukukuyla korunmasına yol açar.[41] Buradan da cezanın amacı ve anlamına, 
yani suçun karşılığını ödetme, suçun özel ve genel önlenmesi amaçlarına 
gelinir. Bu bağlamda acaba ulusal ceza hukukunun bu figürlerini ulusla-
rarası ceza hukukuna aktarmamız mümkün müdür sorusunu sormamız 
gerekir. Öncelikle uluslararası ceza hukukunun başlı başına, kendine özgü 
bir meşruiyeti gereksindirmesi söz konusu mudur yoksa ulusal hukukun 
“uzantısı” olarak ulusal ceza hukuku gibi aynı ilkeler mi geçerli olmalıdır 
tartışmasına değinmek gerekir.[42]

Uluslararası Ceza Hukukunun Kendine Özgü Bir Meşruiyeti 
Gerektirmesi

Eğer uluslararası ceza hukukunu sadece özel bir yetki kuralı olarak anlarsak, 
bu durumda uluslararası ceza hukukunun kapsamlı özel bir meşruiyete sahip 
olmasına gerek kalmaz. Korunan hukuki değerler de milli hukuka paralel 
olarak bireysel korunan hukuki değerler, örneğin yaşam, vücut bütünlüğü, 

[39] Goppel, agy.
[40] Goppel, age. s. 405.
[41] Wolfgang Naucke, Strafrecht, Eine Einführung, 7. Aufl, Frankfurt, 1995, s. 39.
[42] Christoph Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, Berlin, s.67. Bu bölümde 

Safferling’in “Uluslararası Ceza Hukuku kitabında s.67-73 ‘larındaki plan takip 
edilmekte ve orada açıklanan görüşlere yer verilmektedir.
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özgürlük vb. olurdu. Sadece hukuki takibatın yapıldığı ulus üstü düzeyde 
bir temellendirme ve gerekçelendirmeyi gerektirirdi.[43]

Fakat bu anlayışın çok da ikna edici olmadığı söylenebilir. Uluslararası 
ceza hukuku ulusal ceza hukukunu tamamlayıcı veya onu daha ileri götü-
rücü, ilerletici bir özelliğe sahip değildir. Uluslararası ceza hukukunda, 
uluslararası hukukun doğasına ve kökenine uygun olarak bireysel korunan 
hukuki değerlerin genişletilmesi değil, uluslararası çıkarların korunması söz 
konusu olmaktadır. Ulusal ceza hukuku bireylerin topluluğunu korurken, 
uluslararası ceza hukuku ulusların ortak yaşamını düzenler. Burada bahsi 
edilen uluslararası toplumu bir bütün olarak ilgilendiren bireyüstü çıkarlar-
dır. Buradaki çıkarlar Uluslararası Ceza Adalet Divanının dibacesinde sözü 
edilen çıkarlardır.[44] Tabii burada paralel olarak bireysel olarak korunan 
hukuki değerler de korunma altına alınmaktadır.

Korunan Hukuki Değerler

Uluslararası ceza hukukunun meşruiyeti için korunan hukuki değerler 
esas alındığı takdirde, hangi kolektif değerler ve korunan hukuki değerlerin 
ceza hukukuyla korunduğu sorusu sorulmalıdır. Uluslararası Ceza Adalet 
Divanı’nın dibacesinde “barış, güvenlik ve dünyanın esenliği” ifadeleri yer 
almaktadır. Bu kavramlar dibacede de yer almasından da anlaşılacağı üzere 
hukuki kavram olmaktan ziyade, siyasi program niteliğindedir. Bu kavramlar 
pozitif içeriğe sahip değildir. Her üç kavram son tahlilde silahlı çatışmaların 
olmayışı olarak anlaşılır.[45]

Bu üç hedefin somutlaştırılmasında, uluslararası topluluğun anayasası 
diyebileceğimiz uluslararası hukukun temel ilkelerini dikkate almak gerekir. 
Buradan üçlü bir şema yapılabilmektedir.[46]

[43] Safferling, agy.
[44] Kai Ambos, Internationales Strafrecht, München, 2008, 5. Bölüm, Rn.3
[45] Safferling, age. s. 68.
[46] Safferling,age. s. 69; buna benzer bir şema için Florian Melloh, Einheitliche 

Strafzumessung in den Rechtsquellen des ICC-Statuts, Berlin, 2010, s. 84 vd. 
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BM Bildirgesi ulusların barış içinde ortak yaşamasını sağlama ve genel 
güvenliği garanti altına alma ruhunu yansıtır. İnsan hakları uluslararası 
topluluğun en önemli konusudur ve bu topluluğun normatif omurgasını 
oluşturur. İnsan hakları korumasının (kolektif ) bir şekli azınlıkların korun-
masında kendini göstermektedir. Uluslararası ceza hukukuyla hangi hukuki 
değerlerin korunmasının amaçlandığı bu üç parametreden ortaya çıkar. Bu 
üç parametre birbiriyle çatışabilir ve karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. 
BM bildirgesi devletlerarası ilişkileri göz önünde tutarken, insan hakları ve 
azınlıkların korunması hükümetler ve ahali arasındaki ilişkilere odaklan-
maktadır. Uluslararası hukuk açısından temel hakların ahali tarafından genel 
olarak kullanılma olanağı ve azınlıkların ilke olarak korunması uluslararası 
hukuk açısından önem taşır.[47]

Bu nedenle uluslararası ceza hukukunun temel insan haklarının kulla-
nılması olanağını çerçevesinde, özellikle azınlıkların korunması bakımında, 
uluslararası barış içerisinde birlikte yaşamasının korunmasına hizmet eder.[48]

Cezanın Amaçları

Uluslararası ceza hukuku bağlamında cezanın amacı milli hukuk bağ-
lamından farklı olarak tartışılmaktadır. Özellikle Anglo-Amerikan hukuk 
sisteminde cezanın kefaret ödemeye dayandığı, ceza hukukunun korkutma 
fonksiyonu içerisinde toplumsal etkisini gösterdiği düşünülür. Uluslararası 
hukukta, Anglo-Amerikan hukuk çevresinin etkisinin büyük olması nede-
niyle bu düşünceler önemli bir rol oynar. Uluslararası Ceza Adalet Divanı 
birçok kararında şu ilkeyi sıkça dile getirmektedir: “Uluslararası Adalet 
Divanında verilen mahkumiyetlerde amaç genel olarak kefaret ve korkutma 
amacı oluşturmaktır.”[49]

Kefaret

İntikam insanlarda sezgisel olarak bulunmaktadır. Bu akıl dışı duygunun 
karşılığını bir hukuk sistemi rasyonel bir yargılamayla verebilmeli ve böy-
lece ortak yaşamı istikrara kavuşturabilmelidir.[50] Devletlerde de aynı şey 

[47] Safferling, agy.
[48] Safferling, age., s. 69.
[49] Safferling, age. s.70’e atfen JStGH, Prosecuto v. Kupreski et al., Urteil, 

Verfahrenskammer, 14.01.2000, Paragraf 848 f. 
[50] Cezalandırmanın amacı olarak kefaret teorisi için Naucke, age. s. 41
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söz konusudur. Devlet olarak örgütlenmiş topluluklar aşağılanmaların ve 
ihlallerin farkına varır. Yapabileceklerse, intikam da almaya çalışır.

Ceza hukuku bu bakımdan haksızlığa karşı kefaret ödemeyi ifade eder 
ve böylece intikam almayı gereksiz kılar, diğer bir ifadeyle uluslararası ceza 
hukuku cürmünün cezalandırılması en temel adaletin bir zorunluluğudur 
ve kusurun karşılığıdır.[51]

Caydırıcılık

Bugün herkesin üzerinde anlaştığı bir husus ceza hukukunun caydırıcı 
özellik taşımasıdır.[52] Roma Statüsü bu hususu dibacesinde belirtmektedir. 
Ayrıca B.M 827 numaralı kararı da bu yöndedir. Tabii başlı başına caydırı-
cılık unsuru katliamları önleyecek nitelikte değildir. B.M 827 sayılı kararın 
alınmasına neden olan Sarayevo’nun kuşatılması ve daha sonraki katliamlar 
bunu göstermektedir.[53]

Bugüne kadar caydırıcı bir ceza yargılaması ve adaleti sistemi kurmaya 
yeterli olmamıştır. Caydırıcılık etkisini ancak, cezai yaptırımın gerçekçi 
olması, yani hukukun işlemi, cezayı infaz olanağının bulunması halinde 
söz konusu olur. Genel önlemeyle ilgili tüm ampirik araştırmalar bunu 
göstermektedir. Fakat cezalandırma bu tür olaylarda askeri bir yenilgiyi 
gerektirmektedir. Fakat tüm savaşlarda, askeri çatışmalarda önce genellikle 
her iki tarafta zafer kazanmayı umut eder.[54]

Pozitif- Önleyici Amaçlar

Gelecekteki cürümleri önlemenin yolu sadece caydırıcılıktan geçmez, 
pozitif yön de etkilidir.[55] Uluslararası ceza hukukunun uluslararası norm 
bilincinin teşvikine hizmet ettiği, uluslararası hukuk normlarının istikrara 
kavuşmasına hizmet ettiği düşünülmektedir. Pozitif genel önlemenin ulus-
lararası hukukta gün geçtikçe öneminin arttığı düşünülmektedir.

[51] Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, Tübingen, 2007, Rn. 85; Safferling, age. s. 70. Ceza 
hukuku dışında devlet gücü ve desteğiyle işlenen suçlarla ve geçmişle hesaplaşma için 
Gless, age. s. 197-198. 

[52] Caydırıcılık konusunda Volker Krey/Robert Esser, Deutsches Strafrecht, 4. Aufl, 
Stuttgart, 2011, s. 139. 

[53] Safferling,age. s. 71.
[54] Safferling,age. s. 71.
[55] Volker Krey/Robert Esser, Deutsches Strafrecht, 4. Aufl, Stuttgart, 2011, s. 141.
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Özel önleme de ise durum değişiktir. Milli ceza hukukunda failin mah-
kumiyet ve ceza infazıyla topluma yeniden kazandırılması ve ceza infazında 
toplumun o failden korunması amaçlanırken, bu unsurların uluslararası 
ceza hukuku için hiçbir önemi yoktur. Failin fiilini tekrarlama şansı, dışa-
rıya çıktıktan sonra sosyalleşememesi gibi bir durum söz konusu olmaz.[56]

Mağdur Adaleti

Mağdur adaleti kavramı ulusal ceza hukuklarından çok farklı olarak git-
tikçe artan bir biçimde uluslararası ceza hukukunun amaçları içerisinde rol 
oynamaktadır. Divanın statüsünde mağdurların da ceza yargılamasına aktif 
olarak katılması öngörülmüştür. Mağdurların sesini dinlemek ve onların 
mağdur rolünü tanımak mahkemenin görevleri içerisinde görülmektedir.[57]

Uluslararası ceza hukukunda büyük kitlelerin mağdur olması nedeniyle 
olayların dokümantasyonu önem taşımaktadır. Divan ve Savcılık tarihi olay-
ların araştırmasını yapmasa bile, bir ceza davasında olay soruşturulmakta ve 
dokümantasyonu sağlanmaktadır. Delillerin gerektiğinde güç kullanılmasıyla 
toplanması aleni bir yargılamada olayların gerçekliği tespit edilir. Böylece 
mağdurların gerçeği öğrenme hakkı tatmin edilir.[58]

Bu tür bir dokümantasyon sadece mağdurlar için değil, büyük bir kitleye 
uygulanan haksızlığın toplumsal olarak hesaplaşılması bağlamında önem taşır. 
Bu nedenle Nürnberg ve savaş sonrası davalarda savcılığın fonksiyonunun 
geçmişle hesaplaşmada rol oynadığını söyleyebiliriz.

Cezanın Amaçlarının Kısa Özeti

Uluslararası ceza hukukunun etkileri bakımından ulusal ceza hukuku ile 
büyük benzerlikleri vardır. Kefaret ve caydırma önemli unsurlardır. Uluslara-
rası ceza yargısının Uluslararası Ceza Adalet Divanının kurulmasıyla normları 
istikrara kavuşturması söz konusu olmaktadır. Olayların gerçekliğini, akışını 

[56] Safferling,age. s. 72.
[57] Frank Neubacher, Kriminologische Grundlagen einer internationalen 

Strafgerichtsbarkeit, Tübingen, 2005, s.209; Safferling, agy. Viktimolojik ve psikolojik 
açıdan suçtan zarar görenlerin Divan önündeki konumu için Stefanie Bock, Das 
Opfer vor dem internationalen Strafgerichtshof, Berlin, 2019.

[58] Safferling, agy.
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dokümantasyonunu sağlamak etmek ve böylece mağdurların acısını tanımak 
pozitif önleme amaçları içinde görülmektedir.[59]

F. Yeni Gelişmeler

Yukarıda açıklanan sorunların hukuki öneminde 2. Dünya savaşı sonrası 
gelişmelerle nispeten azalma görüldüğü tespit edilebilir. Fakat Uluslararası 
Ceza Adalet Divanı bağlamında yeni sorunların, örneğin kurumsal ve yapı-
sal demokratik meşruiyeti gibi sorunların ortaya çıktığını görmekteyiz.[60] 
Roma Statüsü’nün yürürlülüğe girmesi 60 devletin onaylamasına bağlıydı, 
böylece Roma Statüsü egemen devletlerin onayıyla kurulmuş oldu. Ulus-
lararası bu antlaşmayla sözleşmesel olarak soykırım suçunun takibi (Madde 
6), insanlığa karşı suçlar (Madde 7) ve savaş suçları (Madde 7) – bu cürmün 
tanımı üzerinde anlaşma sağlanmazsa da–saldırı cürmü (Madde 5 Fıkra 
2 d ve 2). Bu suçların dışında yetkinin artması mümkündür (Madde 9). 
Bu nedenle tartışmalar sürmektedir. Tartışmalardan herhangi bir teamül 
hukuku çerçevesinde yeni suçlar istihraç etmek henüz mümkün değildir. 
Ama tartışmalar yeni hukuki gelişmeleri doğurabilir, bu hem uluslararası 
ceza yargısının kapsamı bakımından, hem de uluslararası cezai takibatın 
meşruiyetinin temellendirilmesi bakımından yenilikler doğurabilir.

Uluslararası ceza yargısı ve milli egemenlik arasındaki gerginlik Uluslararası 
Ceza Adalet Divanı bakımından azalmışsa bile, tamamen ortadan kalkma-
mıştır. Uluslararası Adalet Divanı ne devletlerin bu cürümlerle ilgili milli 
ceza yargısını ortadan kaldırır ne de milli ceza yargılamasının, davalarının 
incelenmesi, denetimi yerine geçer. Uluslararası Ceza Adalet Divanı sadece 
ceza soruşturmasına yetkili somut olayda soruşturma veya cezai takibatı ciddi 
bir biçimde yapmamasına, yapmak istememesine veya yapamaması duru-
munda harekete geçer (Madde 17 b). Divan ayrıca tüm devletler karşısında, 
milli yargı yerine geçmek için yetkili değildir. Divan ancak, Divanın yetkisini 
tanımış bir devletin topraklarında bir cürmün işlenmesi, olası failin böyle 
bir devletin toprakları içinde bulunması veya Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin cezai takibata karar vermesi halinde yetkilidir. Bu şu anlamada 
da gelmektedir; Cürüm Antlaşmayı (Roma Statüsü) onaylamış bir devletin 
topraklarında işlenmiş ise veya o devlet o somut olay için yargılamayı kabul 

[59] Safferling,age. s. 73.
[60] Goppel,age., s. 405; Aaron, Fichtelberg, Democratic Legitimacy and the International 

Criminal Court, In: Journal International Criminal Justice 4. Jg. (2004) , 765-785.
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etmiş ise, antlaşmayı imzalamamış, yargılamaya onay vermemiş başka bir 
devletin vatandaşının da Divanda yargılanma olanağı vardır.[61]

Uluslararası ceza yargısı ve milli egemenlik arasındaki gerginlik kendisini 
ilgili devletin onayı olmamasına rağmen, kendi topraklarında işlenmiş bir 
cürüm için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin cezai takibata karar 
vermesi halinde kendini daha net bir biçimde gösterir. Diğer sorunlar devletin 
ciddi bir şekilde soruşturma, cezai takibat yapıp yapmadığının tespitinde 
yatar. Uluslararası Ceza Adalet Divanının ilgili ülkelerde takibatı sürdü-
rebilecek bir organı yoktur. Bu nedenle Divan üye ülkeden failin iadesini 
bekler, bunu tabii kendisi bizzat yapamaz. Bu nedenlerle üye devletler fiili 
olarak karar verme olanağına sahiptir.

2. Dünya Savaşı sonrası Nürnberg mahkemesinden bu yana tartışılan milli 
devletlerin egemenliği ve uluslararası yargı arasındaki gerginlikteki hukuk 
felsefesi sorunlarının önemi azalmış gibi görünse de, bizzat Roma Statü-
sünde bu konuda, uluslararası cezai adaletin haklılığı, hukuka uygunluğu 
konusunda Roma Statüsünde de ayrıntılı gerekçeler bulunmamaktadır.[62]

G. Evrensel Yetki ( Adalet ) İlkesinin Milli Hukuk Düzenlerinde Yer 
Alması

Türk hukuk düzeninde olduğu (örneğin TCK 78. Maddesindeki soykırım 
suçu)[63] gibi, birçok hukuk düzeninde ülkesellik ilkesinin istisnası olarak 
ülke sınırları dışında işlenen “insanlığa karşı işlenen suçlar” gibi önemli ve 
ağır suçlar uluslararası ceza hukuku konusu olarak o ülkenin milli mahke-
meleri önünde yargılamaya tabi tutulmaktadır. Türkiye’de bilindiği kadar 
İŞİD mensupları tutuklu veya gözetim altında bulunmalarına rağmen, bu 
kişilerle ilgili henüz bir yargılama yoktur. Almanya’da ise bu tür yargılamalar 
mevcuttur. Afrika ülkelerinde, eski Yugoslavya topraklarında işlenen suçlar 
ve son olarak İŞİD mensuplarının yargılanması uluslararası ceza yargısının 
işleyişi bakımından dikkat çekmektedir.

Almanya’daki yargılamalardan ne beklenmektedir? Sorusuna şu tür cevap-
lar verilmektedir: Kamuoyunun etkilenmesi bakımından bu davalar önem 

[61] Goppel,age. S. 406.
[62] Goppel, agy.
[63] Türk ceza hukukunda uluslararası suçlar için Faruk Turhan. “Yeni Türk Ceza 

Kanununda Uluslararası Suçlar”, (http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/101.doc).
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taşımaktadır. “Not only justice must be done, but also seen to be done”, yani 
“sadece adalet sağlanmamalı, ayrıca adaletin sağlandığı da gösterilmelidir” 
şeklindeki İngiliz adalet aforizması bu bağlamda hatırlanmalıdır. Bu tür 
davalar faillerin Almanya’ya kaçmaları önlemek için etkili olmaktadır. Ulus-
lararası arama emri, faillerin serbest dolaşımını engelleyici bir rol oynamak-
tadır. Bu bağlamda Çeçenistan Özerk Bölge Başkanı Ramsan Kadyrow’un 
ismi zikredilmekte ve yurtdışı seyahatlerinde yakalanma korkusu onu ülke 
dışına çıkmamaya zorladığı belirtilmektedir.

İnsan hakları bakımından bu davaların pratik önemini Alman İnsan Hak-
ları Enstitüsü Prof. Beate Rudolf şu şekilde açıklamaktadır: İŞİD davaları iç 
politika bakımından aşırı sağcı AfD partisinin Suriyeli göçmenlerin ülkesine 
geri dönmeleri propagandasına karşı Suriyeli göçmenlerin ülkelerine döndük-
lerinde nelerle karşılaşacaklarını göstermesi bakımından önemlidir. Rudolf 
mağdurların Almanya’daki davaya müdahil olarak katılmalarının onların 
mağdur rolünden biraz ayrılıp, aktif bir hale gelmelerini sağladığını, hukuk 
devletinin nasıl işlediğini görmeleri tecrübesini sağladığını belirtmektedir.

Uluslararası Ceza Hukuku Profesörü Safferling mağdurların müdahil 
olarak davaya katılmasının ortaya çıkardığı sorunlara değinmekte, Uluslara-
rası Ceza Adalet Divanında olduğu gibi bir davada 4500 mağdurun davaya 
katılmasının davayı bloke edeceğini, bunun yerine sonraları Divanın da 
yaptığı gibi birkaç mağdur temsilcisinin davaya katılarak diğer mağdurların 
dolaylı olarak temsilinin sağlanmasının tek çıkar yol olduğunu belirtmektedir. 
Safferling bu davalar dışında da mağdurların bir şekilde kendi öykülerini, 
yaşadıklarını dile getirmek için olanaklar hazırlanmasını önermektedir. Saf-
ferling ceza davasından ayrı, mahkumiyet çıkmasa bile mağdurların belirli 
bir tazminat alabilecekleri kurumların yaratılması, bunun adaleti bir nebze 
de olsa sağlayabileceğini belirtmektedir.[64]

[64] Aufarbeitung von Kriegsverbrechen (Savaş Suçlarının Yeniden Değerlendirilmesi) 
„Wider die Straflosigkeit“ In: Legal Tribune Online, 26.09.2019, https:www.lto.de/
persistent/a_id/37855/ çevrim içi 26.09.2019. 



İnsan Haklarının Uluslararası Ceza Hukuku İle Korunması

634 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Sonuç

Özet olarak insan haklarının günümüzde uluslararası ceza hukukuyla 
korunmasının elzem olduğunu, ama bugün insan haklarının ihlalinin 
önlenmesinde uluslararası ceza hukukunun tek başına belirleyici olmadığını, 
önümüzdeki dönemlerde de belirleyici olamayacağını söyleyebiliriz.

Günümüzde etkili bir insan hakları korumasının devletin egemenliğinin 
erozyona uğramadan korunması mümkün görünmemektedir. Ama devletle-
rin egemenliklerinde eşit olmaları ilkesi aynı zamanda barış hukukunun, barış 
içinde yaşamanın bir temel ilkesi ve böylelikle insan haklarını korumanın bir 
ilkesidir.[65] Diğer yandan uluslararası ceza hukuku cürmünün falinin cezasız 
kalmaması insan haklarını korumak için zorunludur. Bu bağlamda sadece 
zayıf, yoksul devletlerin vatandaşlarının yabancı mahkemelerin önüne çıkar-
tıldıklarını, zengin ve güçlü devletlerin vatandaşlarının ise yargılanmadıkla-
rını, bu tür suçlar için yargılanmalarının önüne fiili engeller çıkartıldığını 
belirtmeliyiz. Güçlü ve güçsüz devletler arasındaki bu tür bir çifte standart, 
seçicilik uluslararası ceza hukukuna karşı argüman olarak getirilmektedir. 
Bu sorun uluslararası ceza hukuku bakımından son derece hayati bir öneme 
sahiptir. Bu tür sorunlarla daha uzun bir süre yaşayacağımızı söyleyebiliriz. 
Kanaatimizce hukukçulara, felsefecilere, siyaset bilimcilerine düşen görev, 
bu sorunlar konusunda önümüzdeki dönemde, daha da derinleşerek kafa 
yormaları olmaktadır.

[65] Anna Kindt, Menschenrechte und Souveränität,Diskutiert anhand der internationalen 
Strafrechtspflege, Berlin, 2009
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Kozmopolitanizmle İmparatorluk Sarkacında 
İnsan Hakları ve Haklı Savaş Düşüncesi

Dr. Öğr. Ü. Hasan Serdar HOŞ
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu bildiri Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan anlayış bağlamında insan 
haklarının korunmasında olumlu bir işlev görüp göremeyeceği temel soru-
sundan hareketle kaleme alınmıştır. İnsan haklarının korunması hususu 
bildiri kapsamıyla sınırlı kalınarak askeri güç kullanımı durumlarıyla bağ-
lantılı olduğu ölçüde ele alınmıştır. Askeri müdahalelerde insan haklarının 
korunması sürecinde belirli bir insan hakları anlayışından hareket edilmesi 
gerekliliği noktasında insan haklarının felsefi temellerinin belirlenmesi önem 
arz etmektedir. İnsan haklarının felsefi temellendirilmesi bildiri kapsamında 
diğer kavramsal temellendirmelerden daha işlevsel olduğu kabul edilen insan 
haklarının objektif şekilde temellendirilebilecek etik yargılar olarak kabul 
edilmesinin insan onuru bağlamında içeriklendirilmesi esas alınmıştır. İnsan 
hakları kavramının çok farklı yönlerden ve boyutlardan ele alınabilmesi 
hususunda bildirinin konusu olan Haklı Savaş düşüncesi çerçevesinde ve 
askeri müdahalelerle ilişkisi bağlamında sınırlandırılmaya gayret edilmiştir. 
İnsan haklarının silahlı güç kullanımı durumlarında korunmasıyla ilgili 
olarak Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan anlayışının üstlendiği işlevin 
sorgulanması ve bu sorgulama sonucunda ortaya çıkan olgular ve normlarla 
insan haklarının korunabilirliği arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına 
gayret edilmiştir.

1990lı yıllarda çokça destek gören kozmopolitanizm 2000li yıllarla bir-
likte gerçekleştirilen askeri müdahalelerle birlikte savaş ve barış konusunda 
da fikirler ileri sürmüştür. Bildiri kapsamında kozmopolitan anlayışın 
Haklı Savaş revizyonu üzerinde durulmuştur. Bu revizyon klasik uluslara-
rası hukukun yerine kozmopolitan anlayışa dayalı Haklı Savaş ilkelerinin 
uluslarararası askeri müdahalelere ikame edilmesine yönelik bir girişim 
olarak ele alınmıştır. Kozmopolitan anlayış bireycilik, evrenselcilik, dünya 
yurttaşlığına bağlı olarak eşitlik vb. gibi kavramlar üzerinden temellendi-
rilmektedir ve bu kavramlar üzerinden de insan haklarıyla bir koşutluğu 
olduğu ileri sürülmektedir. Haklı Savaş teorisinin kozmopolitan kavramlar 
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üzerinden revizyonunun insan haklarının korunmasında neden olumlu bir 
işlev üstlenemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması bildirinin ana sorununu 
teşkil etmektedir.

Kuçuradi bir kavramın içeriğinin bulanık olduğu halde herkes tarafından 
bilindiği kabul edilince tehlikeli olduğu belirtmektedir. İnsan haklarının 
böylelikle tehlikeli bir kavram haline geldiği ancak bu tehlikenin bertaraf 
edilmesinde felsefenin sorumluluğunu kabul ederek, felsefenin bu tehlikeli 
olabilecek kavramları tekrar ele alması gerektiğini ve içeriklerini açıklığa 
kavuşturmasının önemli olduğu açıktır. Aksi taktirde bu içeriklendirilmeyen 
kavramsallaştırmaların tehlikeli olması durumundan kaçınmamız, yarattıkları 
tehlikeli sonuçlardan da insanlık olarak bizlerin sorumluluktan kaçmamız 
mümkün görünmemektedir[1]. Tehlikeli hale gelen bu kavramların sömü-
rülmesi karşısında da kavramların felsefi yönden içeriklendirilmesi önem 
arz etmektedir. İnsan haklarıyla insan onuru kavramı arasındaki ilişki de bu 
tehlikenin bertaraf edilmesi noktasında bize işlevsel bir imkan sunmaktadır. 
Günlük dilde kullanılan anlamlarıyla kavramlar belleğimizde yer etmekte 
ve çoğu zaman birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Bu farklı anlama gelen 
kavramları birbirinden objektif şekilde ayrıma tabi tutmazsak insan haklarına 
temel olmanın gereklerini karşılayabilecek bilgisel nitelikler karışık bir yapı 
oluşturacak ve yukarıda belirttiğimiz gibi kavramlar tehlikeli hale gelmeye 
başlayacak ve sömürülmeye açık halde kalacaktır. Örneğin şeref kavramı 
ve onur kavramı insan haklarının felsefi bakımdan temellendirilmesinde 
çokça karıştırılan kavramlar olarak karşımıza çıktığını belirtmiştik. Burada 
üzerinde durulması gereken husus kavramın nasıl adlandırıldığından ziyade 
nasıl içeriklendirildiğidir. Söz konusu kavramların içerik olarak birbirinden 
ayrılması hem hukuken hem de insan hakları açısından önemli sonuçlar 
doğurmaktadır. İçerik olarak kavramların birbirine karıştırılması durumunda 
genellikle değer yargılarına dayalı olarak ortaya çıkan şeref kavramı çeşitli 
insan haklarına aykırı sonuçlar doğmasına neden olabilecek uygulamalara 
ve bu sonuçların da değer yönünden zararlara neden olabilmesine yol 
açmaktadır. Ancak değer bilgisi temelinde içeriği oluşan onur kavramına 
dayalı olarak ortaya çıkacak düzenlemeler ve bu düzenlemelere bağlı ortaya 
çıkacak uygulamalarsa aksine insan haklarına uygun sonuçlar doğuracak ve 
değer harcanmalarına engel olunabilecektir.

[1] Kuçuradi, “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, s. 80.
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İnsan haklarının felsefi temeli olarak insan onuru kavramı Kuçuradi’nin 
görüşlerine dayalı olarak bu bildiride sahibine salt haklar ve yetkiler veren 
bir insan onuru kavramı olarak ele alınmayıp ona tür olarak insanın ödev 
ve sorumluluklarını da yükleyerek onur sahibi olması anlamına gelmektedir. 
İnsan hakları normlarının da türetilme kaynağını bu insan onuru kavra-
mının insanın değer bilgisinden türetmek gerekmektedir. Aynı zamanda 
insan haklarının korunmasına dair ortaya çıkan normların da bu bilgiden 
türetilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yukarıda belirtildiği gibi subjektif 
temellendirmeler üzerinden yapılacak insan haklarının felsefi temellendir-
meleri insan hakları ihlallerinin de içkin nedeni olarak karşımıza çıkabil-
mektedir. Bu içkinlik sorunu da insan haklarını koruduğunu iddia eden 
bazı normların aslında insan hakları ihlallerini meşru kılabilecek unsurlar 
içerdiğini ve yukarıda belirtilen tehlikeleri barındırdığını göstermektedir.

Her düşünce tarihsel sürecin belirli bir kesiminde dile getirilmiş olma 
açısından tarihsel niteliğe sahiptir. Ancak her düşüncenin tarihsel kesit içinde 
ele alınması içeriğini belirleme konusunda yardımcı olamamaktadır. Modern 
insan hakları düşüncesine temel teşkil etmek açısından insan onuruna dair 
bazı düşüncelere atıf yapmak mümkünken bazılarına atıf yapıldığı zaman 
herkes için eşit ve evrensel insan haklarına ulaşmak mümkün görünmemek-
tedir. Bu nedenle insan haklarının evrenselliği tartışması açısından kavramın 
siyasi açıdan değil felsefi yöntemle bilgiyle içeriklendirilmesi tercih edilmiştir. 
Çünkü birinci bölümde açıkça belirtildiği gibi bölgesel ve siyasi yaklaşımlar 
söz konusu olduğunda insan haklarının evrensel kabul edilmesinde yerinde 
olmayan ciddi itirazlarla karşılaşılmaktadır. İnsan haklarının evrensel olduğu 
veri olarak kabul edilmeden insan hakları ihlalleri öne sürülerek yapılan 
uluslararası askeri müdahalelerin meşruiyet tartışması yapılamadan nihayete 
erecektir. Bu nedenle bildiride insan haklarının evrenselliği insanın değer 
bilgisi üzerinden inşa edilmeye gayret edilmiştir. Ancak aynı zamanda 
uluslararası askeri müdahaleleri yapanların insan haklarını bu temelde ele 
almamasının yarattığı sonuçlar da açıktır. İnsan haklarının insan değerinin 
bilgisi temelinde ele alınması durumunda ortaya çıkacak düzenleme ve 
uygulamaların uluslararası askeri müdahaleler açısından daha farklı sonuçlar 
ve meşruiyet tartışmaları doğuracağı açıktır.

Günümüzde her ne kadar 20. Yüzyıl insan hakları yüzyılı olarak kabul 
edilse de tarihteki en geniş çaplı ve yoğun insan haklarının ihlal edildiği 
yüzyıl olarak da kabul edilmektedir. Bu çelişkili gibi duran durum birbiriyle 
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nedensellik bağıyla bağlıdır. II. Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği büyük 
insanlık felaketi ve bu felaket sürecinde yaşanan insani acılar uluslararası 
hukuk ve insan hakları çalışmalarında geniş yankı bulmuştur. İnsan hakları-
nın tarihsel süreçteki en önem verilen döneminin II. Dünya Savaşı sonrasına 
denk gelmesi tesadüf olarak nitelendirilemez. Günümüzde Soğuk Savaş’ın 
bitimiyle birlikte güç yönünden iki kutuplu dünya sona ermiş Batı’nın 
üstünlüğünün kabul edildiği ancak ekonomik anlamda da çok merkezli 
bir dünyaya geçiş söz konusudur. Ancak bildiri kapsamında askeri müda-
haleler açısından Batı’nın üstünlüğü ve müdahaleler konusunda aktif rol 
oynadığı açıktır. Son dönemde ortaya çıkan küresel terörizm ve daha sonra 
Arap Baharı olarak nitelendirilen olaylar insan hakları ve askeri müdaha-
leler arasındaki ilişki açısından yeni sayılabilecek olgulardır. Bu olgulara 
bakıldığında insan hakları ihlallerinin yoğun şekilde artarak devam ettiği 
görülmektedir. Bu ihlal durumları gerek başlıca müdahaleci devletler tara-
fından gerekse kendi devletlerinin vatandaşlarına uyguladıkları pratikler 
açısından açık bir şekilde tespit edilebilir durumdadır. Bu nedenle dünya 
kamuoyunun son yüzyıl boyunca olduğu gibi insan haklarının korunması 
problemi ana gündem maddesini oluşturmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi 
insan haklarının insanın değerine dair bilgisi üzerinden temellendirilmesi 
noktasında insan haklarının korunması sorunu tür olarak bizlerin ortak bir 
sorumluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yukarıda belirtildiği gibi 
insan hakları sadece hak ve yetkiler değil aynı zamanda insan onuru sahibi 
varlıklar olarak bizlere ödev ve sorumluluklar da vermektedir. Ancak burada 
ödev ve sorumlulukların ne bağlamda hangi araçlarla kullanılabileceğine 
dair bir ölçüt arayışı söz konusu olmaktadır. Bu ölçüt insanın varoluştaki 
kendine has yerini vurgulayan bir çok görüşü de içeriğinde barındıran ve 
bu görüşlere karşı yöneltilen eleştirileri de karşılayabilen bir teori olarak 
Kuçuradi’nin ileri sürdüğü düşünceden çıkarılabilir.

Birinci bölümde değinildiği üzere Kuçuradi’nin düşüncesi belirli bir etik 
kavrayışı barındırdığından bu düşüncenin muhteva ettiği değer kavramı 
“...bir şeyin kendi alanı veya benzerleri arasındaki yeri,onun değeridir[2]” 
şeklinde belirtilmiştir. Değerin böyle anlaşılmasından çıkarılabilecek sonuç 
değer kavramının günlük söylemde kullanımında karşılaştığımız genellikle 
pozitif yükten arındırılarak nötr ve objektif bir değer kavramsallaştırılmasının 
mümkün olduğunu gösterebilmektir. İnsanın tür olarak değerinin öznel 

[2] Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2010, s. 26.
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karşılığı onurdur, onursa insanın değerinin felsefi/antropolojik bilgisinden 
oluşmaktadır[3]. İnsanın sahip olduğu bu özellik ve olanakları kapasitesinin 
hayata geçmesi ve gelişmesi için belirli tür muamelelerde bulunmasını ve 
yine belirli tür muameleler görmesini gerekli kılmaktadır. Kuçuradi’nin 
kabul ettiğimiz bu görüşü söz konusu belirli tür muamele taleplerinin de 
insan hakları sayesinde ifade edilebildiğini belirtmektedir. Kişi olarak tek 
tek değil insan türünün onurundan bahsetmek mümkündür ki bu noktada 
da insan onurunun tekil kişiler üzerinden yok olsa dahi tür olarak insanın 
onuru hep var olmaya devam edecek ve korunacaktır. Hukuk çoğu zaman 
bunu göz ardı etse de insan haklarının etik boyutunu bu bakış açısıyla 
değerlendirmek onu ön plana çıkarmaya hizmet edecektir. Böylelikle insan 
hakları etik haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son bölümde değinildiği 
gibi kozmopolitan değerler üzerinden şekillenen Haklı Savaşın insan haklarını 
koruma konusunda işlevsel bir araç olduğuna yönelik görüşün yerinde bir 
tespit olmadığının ortaya konulması açısından insan haklarının bu görüşü 
özellikle tercih edilmiştir.

İnsan haklarının ne olduğu bilinmediği sürece nelerin insan hakları 
olduğu konusunda açık bir görme durumu söz konusu olamayacaktır. İnsan 
haklarının salt siyasal ve ideolojik amaçlara ulaşmak için bir araç olarak 
tanımlanması ve kullanılmasıyla ancak insan haklarının ne olduğunun 
bilinmesiyle mücadele etmek mümkündür. İnsan haklarını korumak ancak 
böyle bir mücadeleyle ve gerçekten bu bağlamda bir istemin var olmasıyla 
mümkündür. İnsan haklarının bilinmediği, çıkar sağlamak için salt siyasal 
ve ideolojik amaçlarla kullanıldığı yerde insan haklarını korumaya yönelik 
bir istemenin de olmaması doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsan haklarını korumaktan kastımız belirli bir devleti, siyasi grubu, bir 
çıkar birliğini vb. korumaksa bu belirlenim dışında kalan devleti, siyasi 
grubu veya insanları korumaya yönelik girişimler gerçeklerden uzak bir 
yaklaşım olacaktır[4].

İnsan haklarının gerekli şekilde korunabilmesi için her kişinin insan hakları 
konusunda bilgi sahibi olması, bu hakların ne olup ne olmadıklarını bilmesi 
gerekmektedir. Bu durum söz konusu olduğu zaman ancak insan haklarının 
gerekli şekilde korunması söz konusu olabilecektir. Kuçuradi’nin ifadesiyle,

[3] Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, s. 72.
[4] Tepe, İnsan Hakları Felsefesi, s. 60.
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“…Ancak unutmamamız gerekir ki, kişi olarak ve karar verenler olarak 
sahip olduğumuz insan hakları kavramı, bu haklara ilişkin çıkardığımız 
teorik ve pratik sonuçların ana belirleyicisidir. Unutmamalıyız ki, sahip 
olduğumuz insan hakları kavramı, eylemde, çıkarlara ve tutkulara karşı 
insan haklarının korunmasından yana ağırlığını koyabilecek tek şeydir. 
İnsan hakları dediğimizhakların ne olduğunu biliyorsak –her birimiz 
biliyorsa-, bu hakların özü gereği neleri gerektirdiklerini belki daha 
açık görebiliriz; ve bu gerektirdiklerini daha açık görebiliyorsak, insan 
haklarınailişkin çekişme konusu olan bazı noktalarda ve korunmaları 
konusunda...daha sorumlu sonuçlara ulaşabileceğimizi umabiliriz.

İnsan haklarının neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu 
istemi kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden 
korunması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı zamanda 
başkalarını insan haklarını çiğnedikleri için suçlamağa, kendi çiğneme-
lerimizi ise örtbas etmeğe neden bunca hazır olmamaız gerektiğini de 
bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, her kişinin bu kendi başlarına amaç olan 
devredilmez haklarının, neden her toplumsal ve siyasal kararın temeli 
yapılmaları gerektiğini de bilmiş oluruz.

İnsan haklarının neyin istemi olduklarını biliyorsak, tek tek hakların 
içeriğini belirlemek için sağlam bir temel bulabiliriz. İnsan haklarının 
neyi, neden istediklerini biliyorsak, belki de hak kısıtlamaları sorunlarına 
ilişkin bir ölçüt de elde edebiliriz. Belki de kişi haklarından hangilerinin 
kısıtlanabileceği, hangilerinin ise kısıtlanmaması gerektiği konusunda 
daha kolay karar verebiliriz; öyle ki bu kısıtlamalar, insan haklarının 
korunmasına yarasın.

İnsan haklarının neyi istediklerini biliyorsak, bu hakların korunması 
için kişilerin ve devletlerin ödevlerini daha emin bir şekilde belirleyebi-
liriz; kaçamaklar için daha az açıklık bırakabiliriz. İnsan haklarının, 
istediklerini neden istediklerini biliyorsak, eğitim programlarında, kitle 
iletişim araçlarında vb. insan haklarına önemlerine uygun yeri –ya da 
felsefeye, işlevine uygun düşen yeri- verebiliriz.

Kişi haklarından hangilerinin insan hakları olduğunu biliyorsak, 
hangi hakların, doğal koruyucusu –yani devlet- onları korumadığı ya da 
çiğnediği durumlarda, uluslararası mekanizmalarla korunabileceğini ve 
korunması gerektiğini, belki daha iyi anlıyabiliriz. Ve bunu anladığımız 
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zaman, bütün uluslar ‘insanlık’ olarak birleşip, bugün karşılaştığımız 
teorik engelleri –söz gelişi bir devletin iç işlerine karışmama ilkesinin 
amacından uzak yorumlarını- aşarak, insan haklarını koruma yolunu 
bulabiliriz.[5]

İnsan hakları ve insancıl hukukun çoğunlukla kesişim kümesine sahip 
olduğunu ve hemen hemen aynı ahlaki temellere dayanarak insan onuru-
nun, varlığının ve insani değerlerin korunmasını amaçladığını belirtmiştik. 
Kesişim kümesinin merkezinde de insan onurunun korunması düşüncesinin 
yer aldığını ortaya koymuştuk. Ancak her ne kadar bu iki alan geniş ölçüde 
kesişse de tarihsel süreçte insancıl hukuk kurallarının kökenleri insan hakla-
rının özellikle pozitif hukuk bağlamında ele alınmasından çok daha eskiye 
dayanmaktadır. İnsancıl hukuk yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 
tarihsel süreçte Haklı Savaş teorisiyle tarihsel dayanaklar ve günümüzde de 
hukuki dayanaklar bağlamında ilkesel düzeyde koşutluklar içermektedir. 
Her ne kadar ortak köken olarak insani duygulardan kaynaklandığını söy-
lediğimiz insancıl hukuk ve insan hakları alanları bir çok konuda farklılıklar 
da içermektedir.

İlk ve temel fark insancıl hukuk bir uzlaşı üzerine tesis edilmektedir ve bu 
uzlaşının dayanak noktasını savaşın özünü oluşturan insanları öldürmek ya 
da herhangi bir suç işlemeseler dahi zor kullanarak özgürlüklerinden mahrum 
edebilmek eylemlerinin “hak” olarak düzenlenmesi oluşturur. Tam da bu 
nedenle insancıl hukukun evrenselliğinden bahsetmek zorlama bir yorum 
olacaktır. Uzlaşı değişirse insancıl hukuk da o yönde değişime açıktır ki 
yukarıda açıklandığı üzere öncelikle insancıl müdahale daha sonra koruma 
sorumluluğuna yönelik gelişen süreçler bunun yansıması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İnsancıl hukuk öldürmeyi yasaklamadığı gibi bu eylemi bir hak 
olarak tanımlayarak koşullarını belirterek düşman egemenliğinde yer alan 
kişilere karşı gerçekleştirilecek muamelenin nasıl olacağına yönelik düzenle-
meler yaparak gereksiz oranda acı çektirmeyi en aza indirmeye hizmet etmeyi 
amaçlar[6]. Ancak insan hakları bir fikirdir ve bu fikrin uzlaşmaya dayalı olarak 
ortaya çıkmasından dolayı değil bilgisel özelliğinden ya da insan haklarını 
türettiğimiz ilkelerin bilgisel özelliklerinden hareketle evrenseldir. İnsan 
hakları temellerini uzlaşıdan değil insan onuruna dair bilgiden almaktadır. 
Bu nedenle İnsancıl Hukuk’un kökenleri Haklı Savaş’la koşutluk içererek 

[5] Kuçuradi, “Seminer Açılış Konuşması”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, s.11-12.
[6] Öktem, Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, s. 414-415.
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tarihsel süreçte önce Roma ve Yunan geleneği, sonra Hristiyan öğretisi, 
daha sonra da Aydınlanma ve modernite, en son olarak da küreselleşme 
üzerinden Batı’nın kültürel kodlarıyla şekillendiği söylenebilir. Ancak insan 
hakları her ne kadar Batı kültüründe ve düşüncesinde ortaya çıkmış bir olgu 
olarak nitelendirilse de ve bazı görüşler bu nedenle insan haklarına karşı 
eleştirilerde bulunsa da insan haklarının bilgisel özelliklere dayanması ve 
türetilen ilkelerin bilgisel özelliklerinden dolayı diğer kültürel normlardan 
ayrılmaktadır. Fikirlerin ortaya çıktığı kültürle ve yerle o fikrin bir bilgisel 
özelliğe dayanması farklı şeylerdir ve geçerliliğini türetildiği ilkelerin bilgisel 
özelliklerinden alan insan hakları evrensel bağlamda pozitif bir hak olarak 
düzenlenmese dahi varlığını korumaktadır[7]. İnsan hakları hukuktur ve 
hukukun içindedir kabulü Kuçuradi’ye göre bu nedenle karşı çıkılması 
gereken bir kabuldür. Kuçuradi’ye göre insan hakları hukuk değildir ve insan 
hakları hukukun türetildiği öncüllerdir[8]. Bu nedenle türetilme ilkeleri ola-
rak bilgisel özelliklerden yoksun uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkan Haklı 
Savaş düşüncesine dayalı İnsancıl Hukuk’un insan haklarının kavramsal 
olarak içini boşaltmasına izin verilmemelidir. Haklı Savaş düşüncesi ve 
İnsancıl Hukuk’un türetildiği öncül daha çok kültürel normlardan oluşan 
ve uzlaşmaya dayalı bir yapının olduğu açıktır ve bu açıdan da insan hak-
ları koruma noktasında işlevi olumsuz olmaktadır. Kozmopolitan anlayışla 
birlikte insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramlar her ne kadar Haklı 
Savaş düşüncesine eklemlenerek İnsancıl Hukuk’a yansıtılmaya çalışılsa da 
yukarıda da açıklandığı üzere temel argüman olarak birbirine uyumsuzluk 
söz konusudur. Bu durumda da daha önceden değindiğimiz Kuçuradi’nin 
belirttiği birbiriyle çelişen iki normatif yapının aynı anda desteklenme 
durumu söz konusu olmaktadır. Kuçuradi’ye göre bu tehlikeli bir duruma 
işaret etmekteydi. İnsan hakları ve kültürel temelli normları aynı bağlamda 
teşvik etmek iki farklı türden birbiriyle çoğunlukla çelişen normu teşvik 
etmek anlamına gelmektedir. Çoğunlukla da bu birlikte teşvik sonucunda 
aynı konuda çelişen normlar ortaya çıkmaktadır[9]. Bu nedenle Kozmopolitan 
Haklı Savaş düşüncesinin insan haklarını koruma noktasındaki üstlendiği 

[7] Tepe, İnsan Hakları Felsefesi, s. 130-131.
[8] İoanna Kuçuradi, “Etik İlkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları”, 

Hukuk Kurultayı, C. 4. s. 5-10.
[9]  İoanna Kuçuradi, “İnsan Haklarının Çok Etnik Kökenli ve Çok Dinli Toplumlar 

için Farklı Gerektirdikleri”, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 127.
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işlev çıkmaza girmeye mahkum bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durum aynı zamanda insan hakları kavramının bilgisel özellikleri üzerinden 
anlaşılmasını zorlaştırmakta insan haklarını İnsancıl Hukuk’a dolayısıyla 
da terör gibi olgular İnsacıl Hukuk açısından uygulanma alanı dışında 
kaldıkça Kozmopolitan Haklı savaş düşüncesine indirgeyici bir yaklaşımı 
beslemektedir. Böylelikle insan hakları ihlallerini neden göstererek bir başka 
devlete askeri müdahalede bulunacak güçlü devletlerin insan haklarını 
araçsallaştırabilmesi mümkün olmakta ve insan hakları kavramının bilgisel 
özellikleri bir kenara bırakılarak içi boşaltılabilmektedir.

Das Kapital adlı eserinde Karl Marx’ın genel hatlarıyla ortaya koyduğu 
“yaşanan tarihte en büyük rolü utanmazca oynayanlar istila, köleleştirme, 
soygun, cinayet, kısacası şiddettir” savıyla” yeni bir topluma gebe her top-
lumun ebesi şiddettir” iddiası, modern olarak nitelendirilen tarihsel sürece 
özgü ve bu sürecin her aşamasında kendini yenileyen bir inanç olarak şid-
detin insani olaylarda kaçınılmaz olarak mündemiç bir yapı olarak içkin 
bulunduğu inanışını güçlendirmektedir. Bu inanış kimilerine göre Hristiyan 
Kutsal Savaş öğretisinin sekülerleşerek ve farklı ahlaki çıkarımlar üzerinden 
yeniden doğuşu olarak görülmektedir. Kimine göreyse yeni kozmopolitan 
değerlere dayalı bir barış projesi olarak değerlendirilmeye açıktır. Şiddetin, 
mutlak biçimde araçsal olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu aracın da 
daimi olarak haklı kılınabilecek ve sınırlandırılabilecek nitelikte bir amaca 
ihtiyaç duyduğu yönündeki klasik Haklı Savaş öğretisi 11. yüzyılla birlikte 
unutulmaya yüz tutmuştu. Fakat daha sonraki tarihsel süreçte egemenler 
tarafından ihtiyaç oldukça unutulmaya yüz tutan Haklı Savaş teorisi farklı 
şekillerde güncellenerek gün yüzüne çıkarılmıştır[10].

Belirli bir zaman diliminde belirli bir düşünce çeşitli biçimlerde dile 
getirilmiş olmakla tarihsel bir yapı inşaası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tarihsel çizgi bize o kavramsallaştırmanın içeriği belirlemek açısından bir 
yol gösterici yöntem verebilmektedir. Haklı Savaş teorisini ele alırken bil-
diride bu yöntemden hareket ederek teorinin içeriğini tarihsel süreçte nasıl 
biçimlendiği ortaya koyulmaya gayret edilmiştir. Haklı Savaş teorisinin 
zaman içinde nasıl biçimlendiği, nasıl ve ne şartlarda değişikliklere uğradığı, 
günümüzde teori bağlamında nelere önem verildiği ve teori temellendirilirken 
hangi çeşitli kaynaklar kullanıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Haklı Savaş 
teorisi öncelikli olarak sistematik hale geldiği erken Hristiyanlık döneminde, 

[10]  John Keane, Şiddetin Uzun Yüzyılı, Dost Kitabevi, Ankara, 1998, s. 18.
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sonra geç skolastik ve reform süreçlerinde, daha sonra modern dönemde, 
nihayetinde de günümüz açısından da kozmopolitan değerler üzerinden 
incelemeye çalışılmıştır. Bu dönemler ve dönemleri yansıtan düşünürler 
belirlenirken Haklı Savaş teorisinin şekillenmesinde rol oynayan dönemin 
olayları, bu olaylar sonucu ortaya çıkan olgular ve bu olgulara karşılık Haklı 
Savaş teorisi kapsamında verilen cevaplar esas alınmıştır. Belirtilmelidir ki 
bildiri sonucunda ortaya çıkan durum tek bir Haklı Savaş düşüncesinden 
bahsedilmesinin mümkün olmadığıdır. Çünkü Haklı Savaş düşüncesini 
şekillendiren düşünürler yaşadıkları dönemin koşullarından, sosyolojik 
çevrelerinden, yaşadıkları ülkenin ekonomik ve siyasi durumundan, kendi 
siyasi görüş ve inançlarından bağımsız olarak hareket etmemektedirler.

Şöyle ki erken Hristiyanlık olarak adlandırılabilecek tarihsel süreçte 
Roma İmparatorluğu dağılma sürecindedir ve resmi din haline gelen Hris-
tiyanlık genel olarak pasifist bir tutumu benimsemekte ve askerlikten uzak 
durmaktadır. Ancak Aziz Augustinus Kutsal Kitap’ı yeniden yorumlayarak 
Roma’nın ağırlık olarak Hristiyan askerlerden oluşan ordusuna barbar akın-
ları karşısında silaha sarılmaları gerekliliğini ve ülkelerini savunmalarının bir 
doğal hak olduğunu Haklı Savaş teorisi üzerinden Hristiyanlık öğretisine 
uyarlamıştır. Böylelikle pasifist ve askerlikten uzak olan Hristiyanlar ülke-
lerini ve kiliselerini savunmak bakımından savaşın Tanrı katında meşru bir 
eylem olduğunu kabul etmeye başlamışlardır.

Avrupa merkezli olarak geç skolastik, reform ve erken aydınlanma süreç-
lerinde de Haklı Savaş benzer bir tarihi işlev üstlenmiştir. Devlet yapıları ve 
toplum değişim geçirirken dinin eski otoritesinin kalmadığı bu dönemde 
kolonizasyon, yerliler sorunu, serbest ticaret, modern devletlerin ortaya 
çıkarak yayılma arzuları, uluslararası hukukun, bireyin ve akılcılığın ön 
plana çıkması gibi bir çok yeni olay ve olguyla karşılaşılmaktadır. Haklı 
Savaş teorisi de bu olay ve olgulara göre hem yeniden yorumlanmış hem 
de bu tarihsel süreçleri şekillendirmeye çalışmıştır. Önceki dönemde Haklı 
Savaş teorisi Hristiyanlık ahlakı üzerinden temellendirilirken yeni dönemle 
birlikte doğal hukuk bunun yerini almış ve kısmen teoriye bu temel üzerin-
den evrensellik kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu evrensellik iddiası da çeşitli 
yönlerden ele alınmıştır örneğin Hugo Grotius’un uluslararası denizler 
üzerinde kimsenin kesin söz hakkının olmadığı Papa’nın bu hakkı İspan-
yollara ve Portekizlilere vermesinin doğal hukuka aykırı olduğunu, asıl 
olarak herkesin bu denizler üzerinde serbest ticaret yapmasının doğal bir 
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hak olduğu bunun engellenmesinin Haklı Savaş nedeni olduğu savunusu 
üzerinden şekillenebilmektedir. Bu dönemde özellikle Batılı devletler arasında 
sömürge mücadelesinin artması, ticaretin Batılı devletler için gittikçe daha 
yaşamsal bir konuma gelmesi ve bu durumların kendi aralarındaki savaş 
tartışmalarının merkezine oturması Haklı Savaşın da bunlar çerçevesinde 
yorumlanmasına yol açmıştır. Yine aynı şekilde fakat farklı bir yaklaşımla 
Immanuel Kant’ın bir çok Avrupa ülkesinin birbiriyle savaşta olduğu bir 
ortamda evrensel ve ebedi barışın koşullarını ortaya koyma çabası düşünür-
lerin Haklı Savaş düşüncelerinin mevcut koşul ve kendi dünya görüşleri 
üzerinden şekillenmesine örnek olarak verilebilir. Aydınlanmayla birlikte 
Haklı Savaş düşüncesi açısından dini otorite-dünyevi otorite çatışması 
sona ermiş görünmektedir. Daha sonra düşünürler dini otorite kavramının 
yerine ahlâkilik kavramını ikame etmişlerdir. Bu dönemle birlikte kapitalist 
ekonomi ve sömürgeleştirme süreçleri Batı merkezli olarak ortaya çıkmış, 
ticaretin şehirlerden ulus merkezli bir ekonomik yapıya evrildiği bir sisteme 
geçilmiştir. Bu yeni sisteme göre oluşan yeni şartlarda savaşı sınırlama ve 
düzenleme çabası olarak Haklı Savaş düşüncesi temelli bir uluslararası 
hukukun olması gerekliliği de Hugo Grotius, Francisco de Vitoria gibi 
düşünürler tarafından önerildiği görülmektedir.

Modern dönemle birlikte savaşın yürütülme biçimi de sivil halkla olan 
etkileşimi de değişmiştir. Düzenli orduların da kuruluşuyla birlikte savaş 
topyekün bir hal almış daha önceki savaşlarda cephe gerisinde kalan halkın 
artık savaştan doğrudan etkilenmesi söz konusu olmuştur. Bu savaşın sür-
dürülmesiyle ilgili olarak tarihsel bir dönüm noktasına işaret etmektedir. 
Sivillerin savaşlardan ağır şekilde etkilenmesi durumuna karşılık olarak artık 
savaşın ius in bello boyutu ius ad bellum boyutu kadar önem arz eder hale 
gelmiş tarihsel süreçte gittikçe ius ad bellum boyutunun önüne dahi geçmiştir 
diyebiliriz. Haklı Savaş teorisini şekillendiren düşünürler Aydınlanma süre-
ciyle birlikte düşünürler kendilerinden önceki düşünürlerden farklı olarak 
insancıllık kavramının Hristiyanlık üzerinden temellendirilmesini reddederek 
bireyciliği de ön plana çıkararak insanncıllığı daha evrensel değerler üzerinden 
tanımlamaya çalışmış hem de devletler arasında gerçekleşen güç dengelerine 
dayalı savaşları da onaylar bir pozisyonda yer almışlardır. Ancak Westphalia 
düzeninin kabul edilmesiyle birlikte Haklı Savaş teorisi tartışmaları savaşın 
açılmasının ve yürütülmesinin egemenliğe içkin bir eylem olarak kabulüyle 
birlikte uzun yıllar unutulmuş görünmektedir.
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Birinci Dünya Savaşı öncesi Batılı devletlerin ortaya koyduğu “insanlık 
hukuku” dedikleri yapıyı yukarıda açıklamıştık. Buradaki insanlık hukuku 
yine daha önce belirttiğimiz medeniyet sınıfı olarak algılanmış ve ona göre 
medeni toplumlar ve gayri medeni toplumlar ayrımı yapılmıştır. Buradaki bu 
ayrım Roma’daki “ius civile”-“ius gentium” ayrımına benzemektedir. İnsanlık 
hukuku kendi aralarında medeni olarak kabul edilen ülkeler için geçerli 
olmakta eğer bir ülke gayri medeni sınıflandırılmasında yer alıyorsa ona 
başka hukuk uygulanması gerektiği savunulmaktaydı. Bu anlayışa göre Batılı 
medeni devletler arasındaki ilişkileri belirleyen kurallarla, Batılı devletlerin 
Batılı olmayan gayri medeni devletlerle ilişkilerinde uyuglanacak kurallar 
aynı hukuka tabi olamamaktadır. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
azınlıklarına yönelik siyasi ve askeri müdahalelerin olduğunu belirtmiştik. 
Buradan çıkarılabilecek sonuçsa “homo humanus”la “homo barbarus” gibi 
ikili bir ayrımın Batılı devletler tarafından yüzyıllar içerisinde devamlılık 
teşkil eden bir süreçte askeri müdahaleler kapsamında kabul edildiği sonucu 
çıkarılabilmektedir. Buna benzer bir ayrımı John Rawls “Halkların Yasası” 
adlı eserinde “ideal olmayan kuram” başlığı altında yapmaktadır. “Liberal 
ve düzgün halklardan” oluşan “Halklar Topluluğu” söz konusudur, bunlar 
barış içinde yaşamaktadır, savaş bu halklar arasındaki ilişkiler için bir yön-
tem değildir. Ancak bir de iyi düzenlenmemiş halklar söz konusudur ki 
bunlarla liberal düzgün halklar arasındaki ilişkiler kurallara bağlanmalıdır. 
İyi düzenlenmiş halkların iyi düzenlenmemiş halklara karşı savaşma hakları 
belirli sınırlar içerisinde söz konusudur. Rawls’a göre bu savaşma hakkı 
müttefikleri korumayı da içermektedir. Ancak askeri müdahale hakkının 
sınırı karşı tarafın insan haklarını ihlal etme boyutuna erişmemeli mümkün 
olduğunca insan haklarına saygı gösterilmelidir. Sonuç olarak her ne kadar 
insancıllık kavramsallaştırması askeri müdahaleler üzerinden savaşı sınırlama 
yönünde bir kazanım gibi görünse de bu genel olarak Batılı devletlerin 
kendi aralarındaki ilişkilerde geçerli bir kavramsallaştırma olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Batı kendi içinde bir dünya olarak tanımlanırken Batı’nın 
dışında kalan bir başka dünya da vardır. Bu gerçek kozmopolitan anlayışın 
temelinde dünya yurttaşlığı bağlamında birliktelik ve eşitlik anlayışıyla çeliş-
mektedir. Zygmunt Bauman’e göre mevcut kozmopolitan durumda farklı 
iki dünya vardır ve bu farklı iki dünyaya tabi olan insanların durumları da 
birbirinden farklıdır. Bauman’ın ifadesiyle,
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“Aslında, ortaya çıkmakta olan hareketlilik hiyerarşinin en tepesinde 
ve en altında, yani iki kutupta toplanmış dünyalar birbirinden son derece 
farklıdırlar ve aralarında ki iletişim gittikçe kopmaktadır. Birinci dün-
yada, küresel çapta hareket edebilenlerin dünyasında mekânın kısıtlayıcı 
niteliği kalmamıştır ve hem ‘gerçek’ hem de ‘sanal’ haliyle kolaylıkla 
katedilmektedir. İkinci dünyada, yani ‘yerel olarak bağlı’ olanların 
hareket etmeleri yasaklanmış ve bu yüzden, bağlı oldukları yerelliğe 
dayatılacak her türlü değişimin yükünü pasif olarak çekmeye mecbur 
olanları dünyasında ise gerçek mekân hızla daralmaktadır… Karşı 
dünyanın kara kara düşünen umutsuz insanları ise bol, gereksiz, boş ve 
içini dolduracak hiçbir şeye sahip olmadıkları zamanın yükü altında 
ezilirler. Onların zamanında ‘hiçbir şey olmaz’… Zaman onları yavaş 
yavaş öldürürken, yapabilecekleri tek şey zaman öldürmektir… Birinci 
dünyanın –küresel işadamlarının, küresel kültür yöneticilerinin ya da 
küresel akademisyenlerin giderek daha fazla kozmopolit hale gelen yersiz 
yurtsuz dünyasının – sakinleri için, devlet sınırları yerle bir olmuştur; 
çünkü bu sınırlar dünya malları, sermayesi ve finansı için kaldırılmıştır. 
İkinci dünya sakinleri için ise göç kontrolü, oturma izni yasaları, ‘temiz 
sokaklar’ ve ‘sıfır hoşgörü’ politikaları ile örülmüş duvarlar giderek yük-
selmektedir; onların arzuladıkları yerlerden ve düşledikleri kurtuluştan 
ayıran hendek giderek derinleşmekte, üzerinden geçmeye kalkıştıkları, 
her köprünün aslında açılır-kapanır olduğu meydana çıkmaktadır…[11]”

Yukarıda belirtilen tarihsel ikilik Bauman’ın da ifade ettiği gibi günümüzde 
de devam ediyor görünmektedir. Esasen bu durumda yukarıda belirtilen 
insanlık hukuku kavramı insan hakları hukukuyla savaş hukukunun bile-
şimi olarak kabul edilerek insancıl hukukun başlangıç noktası olarak insan 
hakları hukukunun özüne aykırılık teşkil eden ölüm, şiddet ve yıkımı göz 
ardı eder bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kişilerin muhte-
mel ölümleri daha fazla oranda insan haklarından faydalanma imkanıyla 
karşılık bulabiliyorsa kişilerin kasten öldürülebilmesi kabul edilebilir bir 
ilke olarak sunulur. Böylelikle insan hakları temelli bir savaş hukukunun 
yaratılma çabası gibi temelden sakat bir anlayışa yol açılabilmektedir[12]. Son 
dönemde ortaya çıkan silahlı çatışmalara ve askeri müdahalelere bakıldığında 

[11] Zygmunt Bauman, “Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları”, Çev. Abdullah Yılmaz, 
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999, s. 101-102.

[12] Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 197-198.
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devletlerin vatandaşlarına karşı gerçekleştirebileceği muhtemel insan hakları 
ihlallerinin ABD’nin bu konu hakkındaki görüşleri doğrultusunda uyar-
laması gerektiğinin uyarısı niteliğindedir. Bu bakımdan insanlık hukuku 
ulusal egemenliğin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mülki bütünlüğün 
temellerini sarsacak bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak insancıl 
olarak nitelendirilen günümüz savaşları asimetriktir olarak gerçekleşmek-
tedir. Yukarıda belirttiğimiz ikilik durumunun en üstünde yer alan süper 
egemene zayıf devletlerin iç işlerine karışma ve gerekirse askeri müdahalede 
bulunma imkanı tanırken hiç bir koşulda aksi bir durumun gerçekleşmesine 
imkan tanınmamaktadır[13].

Haklı Savaş düşüncesini tarihsel bir kavramsallaştırma olarak ele almaya 
devam edecek olursak Soğuk Savaş döneminde de teoride yeniden bir 
revizyona gidildiğini söylemek mümkündür. Özellikle II. Dünya Savaşı 
sırasında ve sonrasında yaşanan insanlık dramı savaşın başlatılmasının ve 
sürdürülmesinin şartlarını tekrar dünya gündemine getirmiş ve bunu Michael 
Walzer gibi düşünürler insan hakları temelli olarak ele almaya başlamıştır. 
Ancak yine tek ve bütüncül bir Haklı Savaş düşüncesinden bahsetmemiz 
mümkün değildir. Şöyle ki örneğin Paul Ramsey yeniden canlanan Haklı 
Savaş teorisi tartışmalarını Augustinuscu bir anlayışla Hristiyan kökenli bir 
düşünce olarak ahlâki ve politik bir sorumluluk bağlamında tekrar ele almış 
ve Hristiyanlığın komşuyu koruma ilkesine dayanarak ABD’nin 1963 yılında 
Vietnam’a yaptığı askeri müdahalenin komünizmle savaş noktasında haklı 
bir savaş olduğunu ileri sürmüştür. Ancak Michael Walzer insan hakları 
üzerinden teoriye yaklaşmış ve ABD’nin Vietnam müdahalesini emperyal bir 
savaş olarak nitelendirerek haksız bir savaş olduğunu ileri sürmüştür. Walzer 
Haklı Savaş düşüncesini daha çok ius in bello boyutu üzerine oturtmaktadır. 
Walzer “çifte etki”yle ilgili olarak askerlerin hayatlarını tehlikeye atmadan 
gerçekleştirilebilecek bir durum olarak görmezken kendi ileri sürdüğü “en 
üst düzeyde olağanüstü durum” istisnası(ki Rawls da bu ilkeyi Walzer’dan 
örnek almıştır) kavramsallaştırması insan hakları ihlalleri açısından daha ağır 
sonuçlar doğurabilecektir. Çift etki de sivil kayıplar istemeden saldırı sonucu 
yan etki olarak algılanırken en üst derece olağanüstü durumda siviller kasıtlı 
olarak hedef alınabilmektedir. Walzer da Rawls da bu duruma örnek olarak 
Hitler Almanyası’nın eylemlerini vererek Batı’nın temsil ettiği tüm değerle-
rin anayasal demokrasi vb. yok olmakla karşı karşıya olması durumlarında 

[13] Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 244.
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geçerli olabileceklerini belirtmektedirler. Walzer bu eylemin suç oluştura-
bileceğini ama haklılaştırılmış bir eylem olacağını ileri sürmüştür. Bizce bu 
“en üst düzeyde olağanüstü durum” kavramsallaştırması tüm Haklı Savaş 
düşüncesinin göz ardı edilerek sınırsız bir savaşa evrilmesine yol açabilecektir. 
Çünkü saldırıya yapan ya da savunan taraf kendi değerlerinin yok edilmekle 
karşı karşıya olduğunu ileri sürerek bu istisna üzerinden bir şehre nükleer 
bombayla saldırıp bu eylemlerini uluslararası hukuk açısından suç olsa da 
haklılaştırabilecektir. Buna benzer bir örnek olarak ABD’nin Irak’a yaptığı 
askeri müdahale verilebilir. ABD Batı’nın demokratik değerlerini terörizm 
tehdidinden korumak için ve Irak’a demokrasi götürmek iddiasıyla ulusla-
rarası hukuku ihlal eden ancak kendi hukuki yorumuna göre haklılaştırılmış 
bir askeri müdahalede bulunmuş, ağır insan hakları ihlallerine neden olmuş 
bunu yapması karşısındaysa BM Güvenlik Konseyi yapısı nedeniyle BM 
nezdinde ne kınanmış ne de herhangi bir yaptırıma uğramıştır. Söz konusu 
istisnai durum istismara açık bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihi bütün içinde tek bir Haklı Savaş düşüncesinden bahsedileme-
yeceğini belirtmiştik. Aynı şekilde ilk çağlardan günümüze kadar bir çok 
düşünür savaşın ius ad bellum boyutu ve ius in bello boyutuyla ilgili olarak 
bir çok ilke ileri sürmüştür. Ancak günümüzde kozmopolitan değerler olan 
bireycilik, evrenselcilik, siyasi sınırların yapaylığı gibi değerler üzerinden bir 
sadeleştirilmeye gidilecek olunursa Haklı Savaşın çekirdek niteliğinde ilkele-
rine ulaşılabilir. Bunlar savaşın ius ad bellum boyutunda haklı neden ve son 
çare ilkeleri olarak karşımıza çıkarken, ius in bello boyutunda savaşan-sivil 
ayrımı, orantılılık ve meşru otorite olarak kabul edilmektedir. Söz konusu 
ilkelerin tarihsel gelişimine ve içeriklendirilmesi Haklı Savaş düşüncesinin 
gelişimiyle de paralellik teşkil etmekte ve dönemin olgularına ve şartlarına 
göre içeriğin de değiştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Düşünürlere 
göre de değerlendirildiğinde söz konusu ilkeleri dar yorumlayan da geniş 
yorumlayanlar da bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu ilkelerin değer 
koruyucu olarak iddia edilmesine yukarıda belirtilen hususlar göz önünde 
bulundurularak şüpheyle yaklaşılmalıdır. Çünkü çoğu ilkenin içeriğine 
baktığımızda dönemin şartlarına göre güç politikası üzerinden bazı istisna-
ların kabul edildiğini (örneğin orantılılık ilkesi açısından “en üst düzeyde 
olağanüstü durum” gibi) belirtmiştik. İkinci bölümde ele alınan Haklı Savaş 
teorisinin içeriğini ve ortaya çıkardığı ilkeleri incelediğimizde bu içeriği ve 
ilkeleri temel alan yukarıda belirttiğimiz insan onuru kavramının bilgisiyle 
temellendirilen insan hakları görüşü açısından değer harcayan bir normun 
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ortaya çıkabileceğini ve insan haklarının insan onuru gibi tarihi koşullara 
ve duruma göre değişmeyen bilgisine aykırı normların oluşabileceğini gös-
termektedir. Örneğin orantılılık ilkesi açısından uygulama insan hakları 
hukukunda ve insancıl hukukta birbirinden farklıdır. İnsan hakları hukuku 
açısından bakıldığında kuvvet kullanımı ulaşılması hedeflenen amaçla 
tamamıyla orantılı olmak zorundadır. Ancak insancıl hukukta yöntem ve 
araçlar sınırsız olmayıp sadece gereksiz zarar verme ve acı çektirme durumları 
yasaklanmıştır. Buna ek olarak meşru olarak kabul edilen hedeflere yönelik 
askeri kuvvet kullanımında doğrudan orantılılık ilkesi göz önünde bulun-
durulmaz. Bu durumda göstermektedir ki Haklı Savaş ilkelerinin her ne 
kadar kozmopolitan anlayışa dayalı olarak olumlu yönde değerlendirilmesi 
mümkün olsa da yukarıda belirttiğimiz insan hakları anlayışı açısından 
insan haklarını koruyucu normlaştırmalara temel teşkil etmesi mümkün 
görünmemektedir.

Haklı Savaş doktrini savaşı, silahlı çatışmaları kısıtlamak için tarih sahneye 
çıkmış görünse de günümüzde Douzinas’ın da belirttiği gibi yaklaşmakta olan 
ve engellenmesi pek mümkün görünmeyen kozmopolitanizmle birlikte savaşı 
ve silahlı çatışmaları kısıtlamaktan ziyade onlara meşruiyet kazandırmaya 
yönelik bir girişim olarak okunabilir. Uluslararası hukuku ahlâki olduğu 
iddia edilen bir yaklaşımla esneterek insan haklarının korunması amacından 
kopartıp siyasi bir kavram olarak kullanmak mümkün görünmektedir. Hege-
mon devletlerin küresel imparatorluğa katkı sağlamak için içeriğini kendi 
belirledikleri bir insan hakları doktrini, temellerinden kopartılarak siyasi 
çıkarlara hizmet edecek bir ahlâki yapıya dönüştürmesi tehlikesi her zaman 
karşılaşabileceğimiz bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle askeri 
müdahaleleri yapacak görece güçlü devletlerin insan haklarını korumayı 
temel alan etik bir savaş gerçekleştirme iddiası her zaman tartışmalı olarak 
kalmaya mahkumdur. Çünkü ölçüt olarak yukarıda belirtildiği gibi insan 
onurunun bilgisine ve buna bağlı ortaya çıkan değere dayanmayan daha 
çok uluslararası güç ilişkilerinin düzen olarak sağlanmasındaki meşruiyetini 
sağlamayı esas alan ilkelere dayanmaktadır.

Karel Vasak’ın deyimiyle, “İnsan hakları ve insancıl hukuk, adeta acı çeken 
bir insanın yürümek için dayanmaya muhtaç olduğu iki koltuk değneğini 
oluşturmaktadır.[14]” Bu deyimden yola çıkacak olursak Haklı Savaş düşüncesi 

[14] Karel Vasak, “Conclusions” in Les dimensions internationales du droit humanitaire, 
Pedone-Insitut Henri Dunant- UNESCO, 1986, s. 345’ten aktaran, Öktem, İnsancıl 
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de bu iki koltuk değneğinin hangi koşul ve şartlarda muhtaç olan o insanın 
elinden alınmasının ahlâkilik tartışmasını yapmaktadır. Hiç bir koşul ve 
şart altında muhtaç olan insanın acı çekmesi pahasına o koltuk değnekle-
rini almak insan haklarının bilgisel özellikleriyle temellendirilememelidir. 
Bu noktada belirtilmesi gereken husus bildiri boyunca ortaya konulmaya 
çalışıldığı üzere Haklı Savaş düşüncesi ve ilkeleri temellendirme açısından 
insan onuru kavramını göz ardı edebilen öncüllerden beslenen normlar olarak 
karşımıza çıkmakta ve insan onuruna dayanan etik bilgi temelinden yoksun 
olarak temellendirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenledir ki bu boyutuyla 
insan haklarını korumaya elverişli bir düşünce sistemi oluşturamamaktadır.

İnsanlık özcülüğünden vazgeçmemiz durumunda insan hakları bütüncül 
olarak yapay bir tahayyül olarak karşımıza çıkar. Avrupa entelektüel ve siyasi 
tarihinin bir tahayyülünden ibaret kalır. Haklar kavramsallaştırmasının ait 
olduğu sembolik hukuk ve dil sistemi, haklar kavramsallaştırmasının kap-
samını ve amacını insan, insan doğası ve insanlık onuru gibi katı varoluşsal 
bağıntılara dikkat etmeksizin belirler. Bu belirlenim de hakların “insan”ının, 
insancıllığın “insancıl”lığının yüzer gezer bir yapıyla karşılanmasına neden 
olmaktadır. Tam ters olarak “insan” kelimesi tüm anlamlardan yoksun olarak 
sonsuz sayıda belirlenime bağlanabilir ve tam ve son anlamda herhangi bir 
kavramın içeriğine sıkıştırılamayacaktır. Ancak insan haklarının “insan”ı 
boş bir belirlenim değil insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilen devrimlerle, 
bağımsızlık bildirgeleriyle belirlenen, insan hakları retoriğiyle her yeni 
mücadelede derinleşen ve genişleyen bir değer ve onur artışının, muazzam 
bir simgesel sermayenin taşıyıcılığını yapmaktadır[15].

Kozmopolitan anlayış insan haklarının salt ulus devlet bakış açısıyla çözü-
lemeyeceğini ve ulus devletlerin bu hakları ihlal etme durumlarında tekrar 
sağlanması konusunda uluslararası topluluğun devreye girmesi gerekliliğini 
savunmaktadır[16]. İnsan hakarının korunması noktasında ulus devletlerin 
yetersiz kaldığını ileri süren kozmopolitan anlayış bu amaçların inşası 
konusundan gerçekleştirilebilir alternatif paradigmanın bildiri bağlamında 
insancıl askeri müdahaleler, koruma sorumluluğu ve öz olarak Kozmopolitan 
Haklı Savaş’ın gerekliliğini ileri sürmekte ve bu paradigmanın temellerinin 

Hukuk ve İnsan Hakları İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları İnsancıl Hukuk ve İnsan 
Hakları, s. 415. 

[15] Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 60.
[16] John Urry, “Global Complexity”, Cambridge, Polity, 2003, s. 135-136.
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sağlam bir zemine dayandığını ileri sürmektedir. Bu paradigma üzerinden 
inşa edilen uluslararası hukuka aykırı olsa da ahlaka uygun askeri müda-
halelerin meşruiyetini tartışmaya açmakta ve bu meşruiyetin sağlandığı 
durumlarda insan haklarının belirli koşullarda belli oranda ihlallerinin göz 
ardı edilebileceği sonucuna ulaşmaktadır.

Kozmopolitan anlayış böyle ahlaki bir istisna kabul ederken aynı zamanda 
özgürleştirici, modernist, aydınlanmacı bir evrenselliği de beslemekte ve bu 
istisna durumunu bu geleneğe de bağlamak zorunluluğunu barındırmaktadır. 
Tarihsel sürece baktığımızdaysa kozmopolitan anlayışın bu özgürleştirici 
ve aydınlanmacı geleneğin devamı olarak görülebildiği gibi yukarıda da 
belirtildiği üzere görece zayıfların tahakküm altına alınması, medenileş-
tirme, emperyal amaçların gerçekleştirilmesi, insanın araçsallaştırılması ve 
sonuç olarak askeri gücün kullanımının meşruiyet zemininin sağlanması 
gibi amaçların gerçekleştirilmesinde işlevsel olarak kullanıldığı açıktır[17]. 
2000li yıllar sonrasında gerçekleştirilen insancıl ve insan haklarını koruma 
amacıyla yapıldığı iddia edilen askeri müdahalelere bakıldığında “insan 
hakları” kavramının özgürleştirici yanından ziyade tahakküm ve siyasal 
sömürü mekanizmasının meşruiyetini sağlamak için kullanıldığı açıkça 
söylenebilecektir[18].

Dünya kamuoyunda herkes barışı istiyor görünmekte, bu barışın tesisi 
konusunda kendi değerlerinin üstün nitelikte olduğunu belirtmekte, bu 
değerlerin evrensel olduğunu, bu değerlere göre de küresel barışın tesis 
edilebileceğini iddia etmektedir. Ancak bu barışın tesisi konusunda askeri 
müdahaleler gerçekleştirilmesi zorunluluğu karşısında da Haklı Savaş teo-
risine sığınır görünmektedirler. Dolayısıyla aynı isteme nesnesine sahip 
görünmektedirler. Ancak bu isteme ve aralarındaki uyum Kuçuradi’den 
alıntı yapacak olursak,

“Bugün bir “dünya savaşı” ilan edebilecek durumda olanlar tarafın-
dan sürdürülen “barış çalışmaları”, Kant’ın aynı isteme nesnesine sahip 
olanlar arasındaki “uyum” konusunda dediklerini anımsatıyor. Bu yolla 
ortaya çıkan uyum, bir taşlamada betimlenen, birbirini perişan etmekte 
olan bir karı kocanın ruh uyumuna benzer: Ne olağanüstü bir uyum! 

[17] Andrew Feenberg, Alternative: Modernity: The Technical Turn in Philosophy and 
Social Theory, Berkeley, University of Colifornia Press, 1995, s. 54-55.

[18] Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, s. 200.
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Kocanın istediği neyse, odur karısının da istediği” ya da Kral I. Franz’ın 
İmparator V. Karl’a bağlılık bildirisi üzerine anlatılana benzer: “Kar-
deşim Karl ne istiyorsa(yani Milano’yu) ben de onu istiyorum!” demiş, 
Kant’ın aktardığına göre.[19]”

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla da ortada bir ortak istem vardır 
fakat bu uyumsuz bir isteme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uyumsuzluk 
da özellikle son dönemde Batı’nın istekleri lehine insan hakları aleyhine 
çözülür görünmektedir. Bu çözülme konusunda da kozmopolitan anlayışla 
revize edilen Haklı Savaş düşüncesi büyük rol oynamaktadır. Ancak yukarıda 
açıklandığı üzere kozmopolitan anlayışın temel dayanakları olan bireycilik, 
evrensellik ve dünya yurttaşlığı gibi kavramlarla Haklı Savaş düşüncesinin 
uluslarararası hukuka ve uygulamalara yansımaları birbirlerine zıt iki farklı 
normatif düzene işaret etmektedir. Söz konusu anlayışla birlikte düşünül-
düğünde insan haklarının korunmasında bu ortak isteme hususunun bir 
amaçtan çok araç olarak değerlendirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Ortak istem olarak insan haklarının amaç olması içinse yukarıda belirt-
tiğimiz insan onuru bilgisinden temellendirilen bir insan hakları görüşü 
benimsenmelidir. Ancak bu görüş öncül olarak kabul edilirse her bir normun 
türetilmesinde ve uygulanmasında insan haklarının amaç olarak ele alındığı 
bir yapının ortaya çıkması mümkün görünmektedir. Bildirinin özellikle 
vurgulamak istediği husus askeri müdahalelerde norm oluşturma ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan uygulamaları da kapsayacak şekilde kozmopolitan 
Haklı Savaş teorisi, iddia edilenin aksine, korunması beklenen değer olarak 
insan onurunun bilgisinden türetilen etik haklar olarak insan haklarının 
korunmasına yönelik olumlu bir işlev görmemektedir.

[19] Pratik Aklın Eleştirisi/Kritik der praktischen vernunft, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 
Ankara, 1980, s. 32’den aktaran Kuçuradi, İnsan Hakları, Kavramları ve Sorunları, 
s. 179.
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“İNSAN HAKLARI FELSEFESİ” 
OTURUMU SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı: Gülriz UYGUR

Konuşmacılar: Erdem ERTÜRK, Altan HEPER, Hasan Serdar HOŞ

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Sorularımız varsa sorularımızı 
alalım.

Salondan – Merhabalar, ben müsaadenizle Serdar Hocama bir soru 
yönelteceğim. Hocam, bahsettiğiniz hususta hani bunun, haklı savaş mese-
lesinin yoruma çok açık olduğunu gördük, ama bir de burada sebebin 
haklılık teşkil etmesinin yanı sıra orantılılığı meselesi var. Ölçmenin çok 
zor olduğu bir konu, yani bir general kaç sivil eder, vesaire gibi böyle hiç 
üzerinde tartışılmasının insan haklarıyla dahi bağdaşmadığı konular var, ama 
devletler de misilleme hakları olduklarını düşünüyorlar ve aynısıyla karşılık 
vermenin politik anlamda mümkün olmadığı ölümler gerçekleşiyor. Bunu 
hem insancıl hukuku anlamında, hem de insan hakları hukukunda kısaca 
değerlendirmenizi rica edeceğim.

Hasan Serdar HOŞ – Soruyu tabii anladığım kadarıyla değerlendire-
ceğim. Orantılılık “Jus ad bellium in bello”da farklı olarak ele alınıyor. 
İnsancıl hukukta da farklı olarak ele alınıyor, ama askerlerin öldürülebilir 
bir potansiyeli olduğu varsayılıyor hukuken, yani burada sivil ölümler asıl 
tartışma noktası, yoksa askeri hedeflerin vurulmasında çok aslında hukuki 
anlamda insancıl hukuku anlamında bir tartışma söz konusu değil. Sıkıntı 
şuradan kaynaklanıyor: Özellikle bu İran konusunda Irak’ta gerçekleşiyor 
olay, herhangi bir Irak’tan izin alınmamış böyle bir operasyonla ilgili ki 
öncesinde Usame bin Ladin’in suikastında da olduğu gibi işte Pakistan’dan 
izin alınmamıştı. Direkt olarak drone teknolojisini kullanarak bir ülkenin 
generalini, yasal olarak generalini herhangi bir şekilde bir sizin tanılamanız, 
terörist olarak tanımlamanız onu uluslararası hukuk anlamında terörist ilan 
etmesi anlamına gelmiyor. İnsancıl hukuku anlamında çok bir tartışma yok, 
ama insan hakları anlamında çok ağır tartışmalar söz konusu ve bunu yapabi-
lirler mi? Evet, meşruiyet zeminini işte o yüzden hak savaşa dayandırıyorlar. 
Ahlâki bir eylem olduğu için de meşru bir eylem olduğunu savunuyorlar 
batılı ülkeler, ama tabii ki insan haklarıyla bunun açıklanması pek mümkün 
değil. Özellikle felsefi anlamda açıklanması pek mümkün değil.
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Salondan – Ben çok küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Amerika 
Birleşik Devletleri bu eylemi meşru müdafaaya, Birleşmiş Milletler Sözleş-
mesi 51. maddeye dayandırmak istiyor. Kasım Süleymani Amerika Birleşik 
Devletleri için askeri bir hedef, sivil bir hedef değil, öyle bir gerekçelendirme 
gösterecekler, ama meşru müdafaa ne derecede tutarlı? Onu tabii Birleşmiş 
Milletlerde göreceğiz. Büyük bir ihtimalle böyle bir kanıt da ortaya çıkar-
tamayacaklar gibime geliyor.

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Başka soru?

Salondan – Teşekkür ederim. Şimdi uluslararası hukukta kavramlar o 
kadar muğlak gözüküyor ki mesela, meşru müdafaa. Şimdi herkes çok uzak 
bir hedefi vururken çok uzak bir amacı meşru müdafaa gibi takdim edebilir. 
Bunun bir ölçütü de yok. Şimdi uluslararası hukuktaki bu kavramların 
belirsizliği, muğlaklığı ya da belirsizliği aslında uluslararası hukuka olan 
güveni de sarsıyor. Çünkü her devlet ya da her uluslararası aktör kendine 
göre o kavramı yorumluyor, çekiştiriyor, uzatıyor, işine geldiği gibi tanım-
lıyor. Nihayet kavram dediğiniz şey de aslında tanımlanmaya muhtaç bir 
şey ve tanımlandığı ölçüde kavram. Fakat ulusal hukuk içindeki kavram-
ların belirginliğini bekliyor insanlar, uluslararası hukukta da böyle belirgin 
kavramlar olsun istiyor ki uluslararası hukuka da güvenebilsin. Uluslararası 
hukuka olan güvensizliğin benim görüşüme göre nedenlerinden biri bu 
kavramsal kargaşa ve belirsizlik. Şimdi bir de tabii uluslararası hukukta 
yine kendi görüşümü söylüyorum, uluslararası aktörlerin çok büyük etkisi 
var. Sözgelişi çok değerli hocalarım yanlışım varsa beni düzeltsin lütfen, 
Uluslararası Adalet Divanının Srebrenitsa katliamı için verdiği karar yanıl-
mıyorsam 2007 tarihli, o kararda Scorpions denilen paramiliter grubun 
işlediği soykırım fiillerini “tamam, bunlar soykırım fiilleridir, fakat soykı-
rım suçu niteliğine bürünmemiştir. Çünkü Scorpions denilen paramiliter 
grup talimatla hareket etmemiştir” deyivermiştir. Şimdi eyvahlar olsun, 
fiilin ne olduğunu belirliyorsunuz ve tartışmasız bir biçimde fiilin soykırım 
olarak tanımlanan fiillerle örtüştüğünü söylüyorsunuz, fakat talimat almadı 
diyorsunuz. Tamam öyleyse, bütün devletler birtakım paramiliter grupları 
harekete geçirerek dünya küresinin üzerinde bu paramiliter gruplara çeşitli 
işler yaptırabilirler, yani taşeron kullanabilirler ve hiçbir sorumlulukları da 
olmaz. Böyle bir dünya mı istiyoruz? Hayır. Buna benzer yine uluslararası 
hukukta çok tartışıldığını bildiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
mesela, Bankoviç kararı, işte Belgrat’taki televizyon binasının NATO hava 
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gücü tarafından bombalanması sırasında “televizyon binasında sivillerin 
-tartışmasız sivil- ölümünde hiçbir insan hakları ihlali yoktur” dedi Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi. Neden? Çünkü havadan bombardıman olduğu 
için, karada bir etkin kontrol sağlanmadığı için. Şimdi böyle gerekçeler 
üretirseniz ya da böyle gerekçeler uydurursanız o zaman güven kalmaz. 
Şimdi ne yapılmalıydı? Ona cevap verebilecek durumda değilim. Eleştirmek 
kolay, ben de onu yapıyorum zaten, ama işte Bankoviç kararı böyle, ondan 
sonra Bankoviç kararından sonra Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
giriştiği bir operasyonda -çok büyük bir operasyon, Çekiç Harekatı mıydı, 
neydi unuttum şimdi, büyük bir operasyonda- siviller ölüyor Irak’ta, 7 sivil 
ölüyor. Tespit edilebilir 7 sivil ve sivil oldukları konusunda da tartışma 
yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye’yi dava ediyorlar. Şimdi 
Bankoviç kararı tazeyken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutup da “evet, 
Türkiye yaşam hakkını ihlal etmiştir” diyemezdi, diyemedi de ve İssa ve 
diğerleri kararı kabul edilemez buldu.

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Üstadım, soruya girebilir miyiz? 
Vaktimiz kısıtlı.

Salondan – Bitiriyorum, kabul edilemez buldu. Neden? Aynı gerekçeyle, 
bu sefer havadan bombardıman yapmadı, ama Türk Silahlı Kuvvetleri girdi 
ve çıktı, kalmadı. Şimdi sorum şu: Uluslararası hukuktaki bu kavramsal 
kargaşaya ve muğlaklığa son verilmesi için bir çaba var mı, yoksa böyle mi 
sürdürülmek isteniyor? Bu birinci sorum, sorumu Altan HEPER Hocama 
yöneltiyorum. İkinci sorum ve son sorum: İnsan haklarını korumak adı 
altında ya da bahanesiyle insanlar öldürülebilir mi? Bunda hiç mi bir hak 
ihlali yoktur? Teşekkür ederim.

Altan HEPER – Pardon, ikinci soruyla başlamak çok kolay, tabii insan 
haklarını korumak bahanesiyle insanları öldürmek hiçbir şekilde hukuki, 
etik, hangi açıdan bakarsanız teolojik, hiçbir disiplinin kabul edemeyeceği 
bir davranış. Hepimizin mahkûm edeceği bir davranış, bu mümkün olamaz. 
Uluslararası hukuktaki kavram karışıklığı galiba işin doğası gereği, yani ulus-
lararası hukukta norm koyuculuğun sınırlı olması ve uluslararası hukukun 
da en siyasi hukuk alanı olması tabii bunu yaratıyor, ama işte bilim adamları 
mümkün olduğu ölçüde objektif takip edilebilecek, kontrol edilebilecek 
kriterler bulmaya çalışıyor, ama bu ne derecede gerçekleşecek? Tabii önümüz-
deki yıllarda da göreceğiz, ama ben net herkesin üzerinde anlaşabileceği, işte 
biraz önce belli kriterler söyledim. Hangi suçların uluslararası ceza hukuku 



“İnsan Hakları Felsefesi” Oturumu Soru-Cevap Bölümü

658 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

kapsamı içerisine gireceği, ne ölçüde gireceği tartışılıyor. Bilmiyorum, Serdar 
bir şeyler söylemek isteyecek mi?

Hasan Serdar HOŞ – Şu önemli, kavramın içeriğini kim dolduruyor? 
Yani hukukçu mu dolduruyor, felsefeci mi dolduruyor, devletler nasıl isti-
yor? Devlet dediğimiz mekanizma nasıl istiyorsa, öyle dolduruyor. Metni 
de öyle dolduruyor, onu da yetmiyor, bunu yorumlamak şeyi kalıyor geriye, 
yorum dediğiniz şey zaten istediğiniz yere çekilebilir bir durum haline 
gelebiliyor. Bir kriter söylüyorum, baktığımda diyorum ki çok güzel bir 
kriter konulmuş oranlılıkla ilgili örneğin, ama bir bakıyorsunuz bir istisna 
koymuş “çifte etki olursa” diye, şimdi çifte etkiyi koyduğunuz anda oraya 
bu şu demek: Ben istersem böyle yorumlarım, istersem böyle yorumlarım. 
O zaman zaten pozitif hukuku oraya koymanızda tanımı da doldurmanız 
bir şey ifade etmemeye başlıyor. Onu yorumlayan kişinin iradesine kalmış 
ya da insafına kalmış oluyorsunuz. O yüzden tamamıyla hikaye bitmeyecek, 
hiçbir zaman bitmeyecek. Nasıl istiyorlarsa oraya göre çekiliyor ki o yüz-
den zaten güven problemi ya da güvensizlik durumları söz konusu oluyor 
diyebilirim ki insan haklarını korumak için savaş söz konusu olur mu? 
Zaten benim konumdu bu ve evet, açıklanamaz, edemez, ama bir grup var 
bir terörist grubun elinde, onları kurtarmak için onları öldürebilir misiniz? 
Çok etik tartışma götürür bir konu, içinden de zaten çıkılamıyor maalesef 
şu aşamada en azından, teşekkür ederim.

Salondan – Buna ilişkin çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani insan 
onurunu korumak için insan onuru feda edilir mi? Çok zor bir konu.

Salondan – Teşekkürler, ben üç hocamızı da çok teşekkür ederim. Ana-
yasa hukukçusu olarak benim onlara biraz bir-iki sorum olacak sadece, bir 
örnekten yola çıkarak söyleyeceğim. İnsan hakları teorisinin de, uluslararası 
hukukun da aslında bakılırsa özellikle insanlığa karşı suçlar bakımından 
biraz böyle yok saydığı, arka planda bıraktığı yoksulluk meselesi, açlık 
meselesi üzerine birazcık düşünelim istiyorum aslında birlikte, bu konuyla 
ilgili de Baltasar GARZON’un muhtemelen hatırlarsınız PINOCHET’in 
yargılanabilmesi için hazırladığı bir iddianame vardı. İspanyol bir yar-
gıç Baltasar GARZON ve bir iddianame hazırladı. Bu iddianamede yer 
alan şeylerden biri de şuydu: PINOCHET dönemi birçok insanlığa karşı 
suç barındırıyordu, fiil barındırıyordu, ama bir şey daha vardı. Herhalde 
iddianameyi özel kılan şeylerden birisi bu dönemde işte Chicago olanları 
periyodu, uygulanan politikalar, işte kalkınma için özgürlüklerin, eşitliğin, 
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ihtiyaçların fedası esastır. Çünkü nihai olarak kalkındığımızda ne olacak? 
Yeniden işleneceğiz, yeniden özgür olacağız, ama tabii burada özgürlüklere 
feda edilen gruplar belli gruplar ve GARZON burada iddianamede şunu 
söylüyordu: “PINOCHET dönemi uygulanan politikalar öyle ki bu yapısal 
reformlar bu dönemde uygulanan politikalar belli bir grubun ve Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi statüsündeki insanlığa karşı suç tanımındaki ayırt 
edilebilir belli bir gruba yönelik olarak bazı sonuçlar yarattı. Örneğin, bu 
dönemde 1 000 kişiye düşen yatak sayısı PINOCHET dönemi öncesinde 
34’tü, ama bu dönemde sıfır nokta şuna düştü veya işte yine çok yoksullarla 
çok zenginler arasındaki fark bu dönemde şu kadar arttı. Bu politikaların 
muhatapları aslında ayırt edilebilir gruptur, muhaliflerdir, yoksullardır. 
Dolayısıyla bu da yoksulluk da bir insanlığa karşı suçtur aslında bakılırsa, 
buradan da bakılması gerekiyor” dedi, ama tabii ki böyle bir şey mümkün 
olmadı. Çünkü aslında bakılırsa Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü de, 
uluslararası insanlığa karşı suçlar da PINOCHET’i yargılamak için ya da 
ceza mahkemesi kurulmadı. Bunu da biliyoruz aslında bakılırsa bir taraftan 
da, buradan şeye bağlanacağım. Yani hukukun ya da uluslararası hukukun, 
elimizdeki hukukun bir anlamda bizi mecbur bıraktığı işte tanınmak için 
mücadele etme kategorisi, Erdem Hoca çok güzel söyledi orada, dedi ki: 
“Öyle bir şey ki görünmeyen kısmı” hani evrensellik iddiası var. Herkes 
özgür doğar, herkes eşit doğar, herkes insan onuruna sahip olarak doğar, 
ama hayır değil, yani bir kısmımız bundan yoksunuz ve işte aç kalmamak 
için özgürlüklere sahip olmak için tanınma talebinde bulunuyoruz ve Erdem 
Hocanın söylediği şey vardı: “İnsan onuruna sahip olanlar ya da sistemin 
özne olarak tanıdığı, statü verdikleriyle bir anlamda benzer taraflarımızı, 
onur sahibi olduğumuzu bir anlamda kanıtlamak zorundayız”, ama şunu 
soracağım: Nereye kadar? Yani her seferinde buradan da başka bir örneğe 
bağlanacağım. Hiç aklımıza gelmeyecek şekilde hakları yeni başından yeniden 
edinmeye çalışıyoruz. Şeye bağlanacağım, Bolivya’ya gideceğim buradan 
mesela, hatırlayacaksınız, 90’lı yıllarda bu suyun özelleştirilmesi evresinde 
faturalar yüzde 300 artıyor. Özel şirketler, vesaire bir noktada şuna geliyor: 
İnsanlar suyu almıyorlar, çatılarından akan yağmur sularını biriktirmeye 
başlıyorlar ve hukuk şöyle bir şey üretiyor: “Yağmur sularını biriktirmek 
bir cezai fiil haline, bir suç haline getiriliyor” ve bu noktadan sonra işte 
eylemler, vesaire. Bolivya Anayasası mesela, suyu şu anda bir hak olarak 
tanıyor. Birleşmiş Milletler su hakkına ilişkin bir bildirge hazırladı, ama bu 
bir sözleşme falan değil, bir “soft law” belgesi, yani bağlayıcılığı tamamen 
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aslında bakılırsa takdiri, suya erişim dediğimiz içme suyu ya da çok doğal 
bir hak olarak gördüğümüz bir şeyi mücadele ederek yeniden kazandık, 
ama bir soft law belgesinde kazandık uluslararası hukuk uyarınca, bağla-
yıcı bir belgede bile kazanmadık. Yani hukuk bizi buna mecbur bırakıyor, 
ama kazandığımız şey de aslında hiçbir zaman suyun bir hak olduğunu 
sorgulamayacakken biz, yaşamak için çünkü buna ihtiyacımız var, bunu 
yeniden kazanmak zorunda kalıyoruz ve nereye kadar? Yani hukuk, içinde 
bulunduğumuz hukuk aslında eşitsizliği, yoksulluğu, açlığı kendine içkin bir 
şekilde yeniden üretiyor olabilir mi ve ne yapacağız bununla ilgili? Mücadele 
edeceğiz, evet, doğru, ama su hakkı için de mücadele ediyoruz. İçmek için 
bir şeyleri, yaşamak için mücadele ediyoruz. Bu hukuk bu eşitsizliği kendi 
kendine üretiyor olabilir mi? Yani nereye kadar özne olarak tanınmaya ve 
mücadele etmeye devam edeceğiz, var mı alternatifimiz?

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Soruyu yönelttiğiniz özel bir 
Hoca var mı?

Salondan – Aslında bütün hocalar bir şekilde bağlantılı bir şey söylemek 
isterse.

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Kim cevaplamak ister? Buyurun 
Hocam.

Salondan – Soru için teşekkür etmiş olayım. Yoksulluk ve açlık sınıfsal 
bir mücadele olarak da algılayabiliyoruz. Marx’la birlikte bunu sınıfsal bir 
mücadele olarak algılayabiliriz. Ben bu mücadelede kimliğin oluşmasında 
etkendir, yani sınıfsal diğer mesela atıyorum, dini, dinsel eğilimler veya eko-
nomik anlamda mücadele sürer, ama nereye kadar? Şimdi benim anlatmaya 
çalıştığım nokta şuydu: Eğer biz insan hakları öznesini liberal ve atomik 
olarak algılamaya devam edeceksek bu mücadele hiç bitmeyecek. Çünkü 
zaten özünde soyut kalan bir şey, evrensel değerlerde en müşterek, en asgari 
ayrıca bütün dünyanın bir şekilde ortak noktayı bulup da tamam şudur 
en temel değerler diyeceği nokta çok zordur. Siz onu somutlaştırmazsanız, 
yoksulluğu ortadan kaldıracak etkenler şunlardır, bunlar da insan haklarının 
bir parçası olsun, akademik özgürlükleri verecek olan şeyler bunlardır, insan 
bir parçası olabilsin diyemezsek, o liberal öznede ısrar edersek, o liberal 
özne anlayışında ısrar edersek mücadele sonsuza kadar sürer. Mücadeleyi 
şimdi bu aynılık ve farklılık arasında hem aynılığı, hem farklılığı kanıtlayan 
mücadelenin kimliği oluşturduğu düşüncesini içselleştirmezsek, yani insan 
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hakları uygulamalarımızda bunu barındırmayı başaramazsak mücadele 
sonsuza kadar sürer.

Gülriz UYGUR (Oturum Başkanı) – Sanırım başka soru yok, ben o 
zaman oturumu sonlandırıyorum. Bütün hocalarıma sunumları için çok 
teşekkür ediyorum.






