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Ana Konuşmacı 

İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI

1. Prof. Dr. Başak ÇALI’nın Konuşması

a. Özgeçmişi

Profesör Doktor  Başak ÇALI; Berlin Hertie School’da Uluslararası 
Hukuk Profesörü ve Temel Haklar Merkezi’nin müdürüdür. Aynı zaman-
da Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. Lisans eğitimini  
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
münde 1996 yılında tamamlayan ÇALI, yüksek lisans derecesini Essex 
Üniversitesi Siyaset ve Hukuk Fakültelerinin Uluslararası Barış Güçleri 
Disiplinler Arası Master programına katılarak aldı. Doktorasını 2003 yı-
lında Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk alanın-
da tamamladı. 2002-2004 yılları arasında University Collage London’da  
Rubin Human Rights Fellow olarak görev alan ÇALI, bu üniversitenin çok 
disiplinli İnsan Hakları Yüksek Lisans programının kuruculuğunda yer 
aldı. 2004 yılında University Collage London Siyaset Bilgiler Fakültesi’nde 
İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk alanında yardımcı doçent olarak 
atandı. 2010 yılında University Collage London’da doçentlik unvanını 
aldı. 2010-2013 yılları arasında University Collage London İnsan Hakları 
Yüksek Lisans programının direktörlüğünü yaptı. 2013-2016 yılları ara-
sında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Tam Za-
manlı Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Küresel Kamu Hukuku ve Uygulama  
Araştırma Merkezi’ni kurdu. 2002 yılında Avrupa Konseyi’nden Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi uzmanı olmak için davet alan ÇALI, Avrupa  
İnsan Hakları Sözleşmesi uzmanı olarak 15 yılı aşkın Türkiye, Azerbaycan, 
Bosna-Hersek, Ermenistan, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Makedonya, 
Sırbistan ve Rusya’da insan hakları hukuku alanında hakim, savcı, polis, 
kamu görevlisi ve avukat eğitimleri ve seminerleri verdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi reformunu konu alan birçok Avrupa 
Konseyi üst düzey toplantısına akademik uzman olarak davet edildi ve 
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katkı sundu. Profesör ÇALI,  European Implementation Network Kurucu 
Üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanı; European Society Of International 
Law-İnsan Hakları Hukuku Grubu Kurucu Üyesi; Universal Rights Group 
Genevre’nin Akademik Danışma Üyesi; İnsan Hakları Ortak Platformu, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasını İzleme 
Projesinin Akademik Danışma Kurulu üyesi ve Essex Üniversitesi İnsan 
Hakları Merkezi’nin onursal üyesidir. 2015-2018 yılları arasında European 
Society of International Law Genel Sekreteri görevini yürütmüştür. 
Selahattin DEMİRTAŞ’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük 
Daire önünde 2019 yılında görülen davasının hukuki temsilcilerindendir. 
Profesör ÇALI’nın başlıca uzmanlık alanları: Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ile uluslararası insan hakları hukuku kuram ve uygulamasıdır. 
Bunların yanı sıra uluslararası hukuk kuramı, uluslararası hukukta kuvvet 
kullanımı, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkisi, Türkiye’de insan hakları 
kararlarının uygulanması ve Körfez Ülkelerinde insan hakları alanlarında 
araştırma ve yayınları, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. 

b. Konuşma Metni 

Çok teşekkürler Merve davet ettiğin ve bu uzun özgeçmişi okuduğunuz 
için çok teşekkür ederim. Hepinize günaydın diyorum. Cumartesi saba-
hı saat 10’da böyle bir konuşmaya katıldığınız için hepinize özellikle çok 
teşekkür ediyorum. Cumartesi sabahları hepimiz için, hem de avukatlar, 
hukukçular için ve herkes, bütün sıradan insanlar için zor bir saat. Bu 
saatte burada olduğunuz için sanırım konuyla gerçekten yakından ilgili ol-
duğunuzu ve belki konuşmanın sonunda daha böyle bir küçük grup oldu-
ğumuz için birkaç soru-cevap da yapabileceğimizi diliyorum. Belki buna 
da biraz zamanımız olur. Böylece cumartesi sabahı saat 10’da uluslararası 
insan hakları mekanizmaları ile ilgili hepinizin ilgisini de çekecek neler 
söyleyebilirim? Bu benim için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Tabii öncelikle Ankara Barosu’na teşekkür etmek istiyorum bu toplan-
tıyı organize ettikleri için. Ayrıca Düzenleme Kuruluna ve Bilim Kuruluna 
da teşekkür ediyorum. Çünkü bu program gerçekten çok sıra dışı ve çok 
önemli bir program. Programda birçok hak savunucu alanındaki kurum-
ların bir yelpazesini görüyoruz. Aynı zamanda özellikle toplumsal cinsi-
yet, gömülme hakkı gibi çok geniş yelpazede hak alanlarındaki savunucu 
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sıkıntılarının tartışıldığı bildiriler var. Bu yüzden çok önemli buluyorum 
bu toplantının ne kadar geniş bir yelpazede bu konuları ele aldığını. Top-
lantının birçok panelinde, birçok kadın araştırmacı ve hukukçu gördüm. 
Biliyorsunuz bu “sırf erkekten panel”lerin Türkiye’de çok yoğun olarak ya-
şandığı bir dönemdeyiz. Bunun için de Ankara Barosu’na ayrıca çok teşek-
kür ederim; kadın ve erkek eşitliğinin panellerde bu kadar yansımış olması 
sebebiyle.

Kurultay programında sabah üç açılış konuşması, daha doğrusu üç 
tane çerçeve konuşması yapıldı. Bunların hepsine katıldınız mı bilmiyo-
rum. Ben dün Sayın FİNCANCI’nın konuşmasını dinledim, ancak bir 
önceki sabah Michel FORST’un konuşmasında burada değildim. Ama 
bu açılış konuşmalarını belki biraz bir arada değerlendirmek ve bunların 
arasındaki ilişkilere de biraz bakmak faydalı olabilir. Michel FORST da 
aslında uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının canlı kanlı bir 
örneği olarak, insan hakları savunucu rapörtörünün ne tür işler yaptığını 
sanıyorum burada anlattı; ne tür görevler yaptığını, ne tür raporlar yazdı-
ğından bahsetti. Ancak dün Şebnem Hoca konuşmasında, insan hakları 
savunuculuğunda daha çok bireylerin, insanların, örgütlü hareketlerin ve 
sivil toplum örgütlerinin ne kadar Türkiye özelinde nasıl bir mücadele ver-
diğinden bahsetti. Şimdi bugün insan hakları koruma mekanizmalarına 
geldiğimizde, belki bu iki açılış konuşmasının biraz ortasında bir yerlerde 
olduğumuzu düşünüyorum. İnsan hakları koruma mekanizmaları, ken-
di başlarına insan haklarını koruyan bireyler değiller aslında. Örgütler ve 
kurumlar olarak da çok zayıf örgüt ve kurumlardır. Düşünün işte New 
York’ta, Cenevre’de yapılmış birkaç toplantıda işte Türkiye’deki insan hak-
larıyla ilgili birkaç söz edilmiş olması, Türkiye’de kısa dönemde ya da baş-
ka bir ülkede insan haklarını korumaz. Aslında bu mekanizmaların böyle 
hızlı, bize net yanıtlar verecek herhangi hiçbir özelliği yoktur. Ancak biz bu 
insan hakları koruma mekanizmalarını araçlar olarak önemsiyoruz.

Bunlar aslında insan hakları savunucularının, avukatların, sivil toplum 
örgütlerinin yerelde yaptıkları savunuculuk için yalnızca bir araç olarak 
kullandığı şeyler. Yani bunların herhangi bir amaçsal olarak bize çok bü-
yük bir faydası olmadığını belki en baştan söylemek lazım. Tabii burada 
amacım şu değil: “O zaman ne yapalım? İşe yaramıyorlarsa Cenevre zaten 
çok pahalı; uçak biletleri. Oraya buraya gidip, kulaklıklar takıp İngilizce, 
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Rusça, Fransızca 3-5 kişiyle konuşup da ne yapacağız? Ülke yanıyor, insan 
hakları sorunlarımız çok derin” de diyebilirsiniz. Ancak isterseniz bu araç 
teması üzerinden birkaç gözlemde bulunalım; bu koruma mekanizmaları-
nın bize neler kattığıyla ilgili.

Konuşmayı dört bölüme ayırdım. Kurultay dört gün, her gün için bir 
bölüm olarak gidebiliriz;

• Birinci bölümde biraz bu uluslararası insan hakları mekanizmalarının 
nitelikleri üzerinde konuşmak istiyorum.

• İkinci bölümde, çok önemli bulduğum bir mekanizmadan, yani ulus-
lararası şikayet mekanizmalarından bahsetmek istiyorum. Tabii bu 
avukatlar için özellikle AİHM özelinde bizim için en önemli şikayet 
ya da uluslararası koruma mekanizması. 

• Üçüncü bölümde benim için çok önemli olan, çok çok önemsediğim, 
sizlerin de çok önemsemesini dilediğim bir konudan bahsedeceğim. 
Bu da yetim insan hakları kararları meselesi. 

• Son bölümde ise uluslararası koruma mekanizmalarının, özellikle 
de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin şu anda yaşadığı krizden 
bahsetmek istiyorum. Artık hak savunuculuğunda “AİHM’e gidelim 
ve oradan bir karar alalım” gibi bir beklentinin aslında çok gerçekçi 
bir beklenti olarak da görülmemesi gerektiğini; çünkü Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin ve uluslararası mekanizmaların da çok büyük 
bir kriz ve baskı altında olduğunu; bu yüzden de hak savunucularının 
bu kriz ve baskıyı, yani bu yeni konjonktürü son 10-15 yıllık kon-
jonktürü çok iyi kavramaları gerektiği üzerinde konuşmak istiyorum. 

O zaman dilerseniz birinci bölümle başlayalım;

İnsan hakları koruma mekanizmaları dediğimizde belki şöyle bir tipo-
loji yapmak uygun olabilir. İdeal bir dünya olsaydı, bir tane insan hakla-
rı sözleşmemiz olurdu, bir tane de Dünya Mahkemesi olurdu. Hepimiz 
bunu bilirdik, ona göre bazı tavırlar üzerinde bazı kararlar verebilirdik. 
Ancak insan hakları koruma mekanizması uluslararası dönemde, uluslara-
rası ortamda böyle bir şey değil; karmakarışık. Hem Avrupa özelinde hem 
de Birleşmiş Milletler genelinde onlarca sözleşmeden bahsediyoruz. Bütün 
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bu sözleşmelerin kendine has mekanizmalarından bahsediyoruz. Bütün bu 
mekanizmaların da devletler tarafından seçilip seçilmemesi üzerine kurul-
muş, böyle elek gibi bir sistemden aslında bahsediyoruz. Burada belki iyi 
bir haber verelim, Türkiye aslında bu elek sistemi içerisinde çok başarılı ül-
kelerden bir tanesi. Türkiye zorla kaybetmeler sözleşmesi dışındaki bütün 
Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin tarafı olan bir devlettir. Örneğin böyle 
bir konuşmayı Malezya’da ya da Singapur’da yapsaydık, onların pek ulus-
lararası sözleşme imzalama ya da Amerika’da yapsaydık uluslararası imza-
lanmış sözleşmeleri dahi olmadığını söyleyebiliriz. Ama Türkiye açısından 
bu böyle değil. Birçok sözleşmenin Türkiye çok ciddi olarak tarafı. Elbette 
bazı alanlarda çok önemli çekinceleri var, özellikle azınlık hakları konusun-
da ama onu bir kenara bırakmak belki mümkün. O zamanda uluslararası 
koruma mekanizmalarının belki ilk bize verdiği araç, bu sözleşmesel tanı-
ma kavramı, uluslararası hakların, insan haklarının uluslararası düzeyde 
tanındığını gösteriyor; bütün bu sözleşmelerin olması ne kadar delik deşik 
ve ne kadar farklı alanlarda, birçok farklı sözleşme olsa bile. Şimdi diyebi-
lirsiniz ki, bu çok iyi, çok olumlu bir gelişme. Özellikle Türkiye her şeye 
taraf. Tabii hepinizin çok iyi bildiği Anayasa’nın 90 ıncı maddesi de orada 
çok güzel duruyor. Uluslararası insan hakları sözleşmeleri uygulanır gibi 
bir fikir de var. Ancak uygulamaya baktığınızda, uluslararası insan hakları 
sözleşmelerinin insan haklarını tanımış olması ve hâlâ tanıyor olması, as-
lında hak savunucularına çok büyük bir kazanım getirmemiştir ve bunun 
sebebi de bu sözleşmeleri hiçbir meclisin - tabii Türkiye özelinde  bunun 
üzerinde durmamız gerekir- yasaya tamamen uyumlu bir hale getirmeme-
si ile ilgilidir. Bu sözleşmeler genelde Cenevre’de güzel fotoğraflar çekile-
rek imzalanıyor. Herkes de “bu sözleşmelere taraf”olduk diyor. Fakat bu 
sözleşmelerin gerçek hayatta uygulamadaki yere nasıl geleceği konusunda 
genelde “bir bakalım, bir davalar gelsin; önümüze bir sorun gelsin işte uy-
gular mıyız, duruma göre bakarız” gibi bir bakış açısı ile karşılaşıyoruz. O 
yüzden tanıma uluslararası insan hakları açısından savunucuları çok uzun 
bir yere götüren bir süreç. Ne Türkiye’de, ne de dünyanın başka yerlerinde 
aslında olmadı.

Uluslararası mekanizmaların biraz da bu sorunla kaynaklı olarak tabii 
başka kurumlar ortaya çıkarması gerek. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bu 
sözleşmelerin uygulanmasının izlenmesi ile ilgili kurulan komiteler, ko-
misyonlar, diğer araçlar.
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Buradaki amaç da aslında herkesin bu sözleşmeleri uygulaması için 
-Türkçede de öyle  güzel bir deyim var, bunu İngilizcede de kullanıyorlar-  
biraz nodullama sözünü bilir misiniz? Biraz böyle dürtükleme, biraz no-
dullama biraz bu sözleşmelerin uygulanması için şunların yapılması gerek-
tiği bir hatırlatma. Sürekli olarak bir hatırlatma mekanizması kurulması... 
Bildiğiniz gibi işte İnsan Hakları Komitesi önünde düzenli raporlarla işte 
“Türkiye bu sözleşmeyi şu şekilde uygulamalıdır, şunlar eksiktir bunların 
yapılması gerektiği” birçok bu nodullama dediğimiz insanları hatırlatma, 
uyarma sistemleri söz konusu. Ancak burada da şöyle bir sorun var: Söz-
leşmenin uygulanması için “kim ne yapacak?”sorunu ve burada Birleşmiş 
Milletlerin verdiği bize yanıt: “Sivil toplum çok önemlidir. Sivil toplum 
örgütlerinin bu görevi yerine getirmesi gerekir. İşte gölge raporlamalarla, 
raportörler ile düzenli olarak konuşarak, Birleşmiş Milletler mekanizma-
larında ki insanların somut durumları anlatarak sivil toplumun bunu yap-
ması gerek.” modeli üzerinden çalışıyoruz. Türkiye’deki örgütler de çok az 
oranlarda olsa da gölge raporlama konusunda, özellikle kadın örgütleri ve 
engelli birey örgütleri alanında, işkence alanında bu tür raporlama faaliyet-
lerini son 10-15 yıldır katılıyorlar. Ancak bu raporlama faaliyetlerinin çok 
büyük handikapları var: Dil bilmek gerekiyor ya da iyi çevirmenleriniz, 
iyi kaynaklarınızın olması gerekiyor. Raporları İngilizce ya da Fransızca 
ya da başka dillerde yazmak gerekiyor. Raporları yazmak için bilgili, hu-
kuk bilen, uygulamayı bilen, alanı bilen, yetişkin insan hakları uzmanları 
gerekiyor. Bunların çoğunluğunun iyi hukukçu olması gerekiyor. Ancak 
hukukçuluğun ötesinde insan hakları sorunlarını anlıyor, biliyor, kavrıyor 
olması gerekiyor. Bir bakıma yeni bir üniversite; düşünün ki üniversiteyi 
bitirdiniz, çok iyi eğitimli olduğunuzu düşünüyorsunuz ancak bu tür hak 
savunuculuğu yapmak için çok daha büyük uzmanlık gerekiyor.

Tabii bu bir kapasite sorunu olarak hep söylenir sivil toplum örgütleri 
toplantılarında ve bunu yapabilmek için insanların düzenli olarak çalışma-
sı gerekiyor. Türkiye özelinde baktığımızda bu raporlamalar çok zor. Çok 
emek sarf eden ve de sivil toplum profesyonel olarak çalışamadığı için de 
bir kere olan, bir dahaki sefer olamayan, kaynak sebebiyle, zaman sebe-
biyle, insanların eğitim için zamanları olmadığı sebebiyle bir alan. Belki 
burada baro görevlileri için bir şey söyleyebiliriz. Türkiye’de barolar bu tür 
raporlama faaliyetlerine çok aktif katılan sivil toplum örgütleri olmadılar. 
Tabii bu alanda aslında hem kaynak, hem uzmanlık alanında en önemli 
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merkezlerden birinin barolar olduğunu düşünüyorum ve bu alandaki gö-
revi daha çok küçük kadın örgütleri, küçük diğer derneklerin desteklerle 
yaptığı bir alan olarak ortaya çıktı. Bu raporlamaların yapılması elbette çok 
önemli. Ancak şöyle bir sorun var: Bu raporları yazsak bile -ki bu raporlar 
Türkiye’de özellikle kadın hakları alanında çok yazıldı- bunların sonuçla-
rı ne olacak sorunu var. Çünkü sonuçta bu raporların birileri tarafından, 
özellikle karar vericiler tarafından okunup, değerlendirilip ona göre birta-
kım iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Buradan demek istediğim şu: Uluslararası insan hakları mekanizma-
larının kullanılabilmesi için çok büyük emek, zaman takip ve enerji gücü 
gerekiyor ve insan hakları ihlallerinin çok ağır olduğu ülkelerde genelde 
bunları yapacak insanlar, bunlara zaman verecek, böyle normal, her şey 
güllük gülistanlık ülkeler olmayan yerlerde bu tür mekanizmalarla iletişim 
kurmak ve bunları kullanmak gittikçe daha çok güçleşiyor. Finlandiya’da 
olsaydık, bu konuşmayı orada yapsaydık belki hepiniz “ben böyle bir ra-
porlamaya katıldım” diye elinizi kaldırabilirsiniz. Bu tür raporlara katkı 
sunan aranızda var mı? Şimdi sorsam, Finlandiya’da değiliz ama “Birleşmiş 
Milletler mekanizmalarını kullandım ben, raporlara katkıda bulundum ya 
da yazdım” diyen var mı hiç aranızda? Şebnem Hocanın elini görüyorum, 
başka da bir el görmüyorum.

Tabii bu raporların şöyle bir amacı da var: Bu raporlar Birleşmiş Mil-
letlere yazılmıyor. Aslında bu raporlar Türkiye’ye yazılıyor. Bu raporlar 
bizim okumamız için yazılıyor; Türkiye’deki karar vericilerin, avukatların 
ve hukukçuların okuması için yazılıyor. Belki soruyu şöyle de değiştirebi-
liriz: “Sizler başkalarının Türkiye ile ilgili yazdığı raporları hiç okudunuz 
mu Birleşmiş Milletler koruma mekanizmaları arasında?”diye soruyu öyle 
çevirsem, o zaman eller çok da olmasa da arttı. O yüzden bu mekanizma 
dediğimizde biraz iğneyi biraz da kendimize batırmamız gerekiyor açıkça-
sı. Çünkü bu mekanizmalar kendileri başına hiçbir şey yapmıyorlar. Bun-
ları yazmak, yazılanları okumak, okunanları tartışmak, tartışanları tekrar 
tartışmak gibi çok yumuşak, hukuki olmayan bir sistemden bahsediyoruz 
Birleşmiş Milletlerde. 

Ancak üçüncü koruma mekanizması elbette ki, şikayet mekanizması, 
bireysel başvuru mekanizması. İşte böyle deyince tabii bu avukatlar için 
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bence çok daha anlamlı ve belki çok daha somut bir alan haline geliyor. 
Ancak Türkiye’de şikayet mekanizması dediğimizde aklınıza yüzde 99 Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
dışında şikayet mekanizması kullanmış olan var mı aranızda? Bir bireysel 
başvuruyu, insan hakları komitelerine? Burada da  bir tane el gördüm.

Tabii Türkiye açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli. 
Çünkü kararlarının bağlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Hukuki olarak öyle 
olduğunu biliyoruz en azından. Ancak Türkiye açısından baktığımızda ka-
dın hakları, çocuk hakları, engelli bireylerin hakları ve işkence önlenmesi 
konusunda da bütün bu sözleşmesel Türkiye’nin yükümlülükleri aslında 
şikayet edilebilir nitelikte. Çünkü Türkiye bütün bunları da kabul etmiş 
ülkelerden bir tanesi. Ancak bu şikayet mekanizmalarında Türkiye ile ilgili 
başvuru yok denecek kadar az. Yapılan başvuruların da çok büyük bir kıs-
mı iç hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilemez ilan edilmiş başvuru-
lardır. Bu açıdan baktığınızda Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si dışındaki bireysel şikayet mekanizmalarının kullanılmasının neredeyse 
hiç olmadığını, olsa bile başarılı olmadığını tespit etmemiz aslında müm-
kün. Ama diyebilirsiniz ki: “Yani bizim AİHM’imiz var, ne gerek var bu 
Birleşmiş Milletler mekanizmalarına?” diye bir soru sorulabilir. Dilerseniz 
bunun üzerinde biraz daha duralım.

Elbette ki ikinci bölüm, ikinci gün olsun şimdi. Elbette ki Avrupa 
İnsan Hakları Mahkememiz var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok 
önemli bir kurum. Türkiye’nin 1990’dan sonraki hak savunuculuğu ta-
rihindeki çok önemli yeri olan kurumlardan bir tanesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne dava götürmek gerçekten çok önemli bir iş ve çok 
da ciddiye alınması ve de yapılmaya devam edilmesi gereken elbette bir iş. 
“Neden önemli?”diye düşünürseniz, üç tane sebep vermek istiyorum. Söy-
lediğimde “ben de bunları biliyordum” gibi cevaplar gelebilir. Elbette bun-
lardan bir tanesi “son çare” kavramı. Bir şeyler iç hukukta başarısız olduğu 
için siz hakkını savunduğunuz kişinin haklarını etkili olarak iç hukukta 
savunmadığınız için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidiyorsunuz. 
İç hukuk yollarının tüketilmesi kuralı aslında tabii bunu gerektiren bir 
şey ve Türkiye’deki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarına baktığı-
mızda, bunların neredeyse hepsi demek istiyorum -tabii arada birkaç tane 
istisnası var- son çare davalarıdır. Türkiye’de çok olumsuz olaylar yaşan-
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mıştır, mahkemelerin hepsi insan hakları argümanlarını reddetmiştir ya 
da eksik olarak değerlendirmiştir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
hakların tesis edebilmesi, birey ile ilgili tedbirlerin alınabilmesi, hakların 
tanınması için son çare başvurusu yapılıyor. Fakat Türkiye’deki mekanizma 
koruyuculuğunda işte bu son çare paradigması en baskın paradigmadır. 
Diyebilirsiniz ki: Sorunlar çok büyük ve çok ağır. Elbette ki son çare ola-
rak kullanacağız. Başka nasıl kullanabiliriz? Ancak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, insan haklarının belki daha ihlallerinin daha ağır olmadığı ül-
kelerde, aynı zamanda bir ilk çare mekanizması olarak da kullanılabiliyor. 
Bundan kastım ne? Belirli bir alandaki insan hakları sorunlarını daha farklı 
bir bakış açısından ele alınmasını talep ediyorsanız, yani insan haklarına 
uyulmuyor değil de, “insan haklarını ben geliştirmek istiyorum, daha fark-
lı anlaşılmasını istiyorum” dediğinizde -birkaç tane panelde de bu tartışıl-
dı- stratejik davalama denen ve de insan hakları mekanizmalarının, daha 
çok insan hakları dostu olduğu varsayımından yola çıkan bir davalama 
meselesi var. Türkiye’den böyle davalar çok çok az geliyor, bunu söylemek 
lazım. Tabii bu bizim kendi sorunlarımızla, kendi coğrafyamızdaki insan 
hakları sorunları ile çok ilgili. Ancak özellikle iklim krizi konusunda bunu 
tekrar bir düşünmenizi öneririm. Çünkü tabii biz diyoruz ki: Vaktimiz yok 
bizim böyle genel insan haklarıyla ilgilenmeye. Çünkü çok ağır ihlallerle ve 
çok önemli ihlallerle sürekli karşı karşıyayız. Ancak burada yine bu belki 
baroların stratejik tartışmaları ile ilgili bir iş bölümü de gerekiyor. Yani 
sürekli yangına birazcık su serpme davalaması mutlaka yapmak gerekli, an-
cak Türkiye’deki hukukçuların bunun da ötesinde bu tür mekanizmaları, 
daha geniş tartışmaları nasıl yapılabileceği şekilde de kullanabileceklerini 
düşünüyorum.

Üçüncü olarak, avukatlar genelde hep kendi davalarından bahsederler. 
Dilerim kimsenin kalbini kırmıyorum böyle diyerek ama: “Benim davam-
da şöyle oldu. Davanın sonucu bu oldu. Davam şu şekilde kabul edildi, 
edilmedi” şeklinde. Ancak hak savunucusu olan avukatların kendi dava-
larını çok daha geniş bir perspektiften görmesi gerekiyor. Çünkü bir dava 
hiçbir zaman bir dava değil, başkalarının da hak ihlallerini ve insan hakları 
reformlarını etkileyecek potansiyele sahip olan davalar. Bu yüzden de bir 
insan hakları savunucusu, eğer “uluslararası mekanizmaları kullanıyorum, 
kullanacağım”diyen bir insan hakları avukatının ya da savunucusunun, 
kendi davasını biraz daha bir kamu yararı perspektifinden ve uluslararası 
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kamu yararı perspektifinden görmesi gerekiyor. Yani yalnızca kendi dava-
nız hiç bir zaman değil o davalar. Biraz klişe olacak ama hepimizin davaları 
ve bu şekilde avukatlık ve hukukçuluk yapmak çok önemli.

Şöyle düşünün: Honduras’ta, 1979 yılında zorla kaybedilen Velásquez 
RODRIGUEZ’in Türkiye ile nasıl bir alakası vardır? Honduras Avrupa’da 
bile değil, dünyanın bambaşka yerinde, bambaşka ülkede, çok ağır in-
san hakları ihlalleri olan bir dönemde zorla kaybedilmiş bir insan. An-
cak Velásquez RODRIGUEZ Davası, Türkiye’nin 1990’lar yılındaki zorla 
kaybedilme ve etkili soruşturma yapılmaması davalarının sebebidir. Bu, 
Türkiye ile ilgili birkaç örnek vermek gerekirse: Örneğin, TİMURTAŞ 
Davası bildiğinizi umuyorum. Bilmediyseniz de öneririm okumanızı; bu 
öyle önemli bir dava. Türkiye-TİMURTAŞ Davasını ete kana büründüren 
ve orada DEMİRTAŞ’ın haklarının etkili olarak yaşam hakkını soruştur-
madığını bize sağlayan fikir, Honduraslı bir avukatın, Honduraslı hukuk-
çuların fikri. Belki siz davaları yaparken “herkesle mi tanışacağız; bütün 
avukatların davalarını düşüneceğiz?” diyebilirsiniz ama global olarak, 
uluslararası insan hakları savunmalarının böyle  birbirlerine olan bir iliş-
kisi var ve bu davada, TİMURTAŞ-Türkiye Davasında ilk mahkeme dos-
tu raporunu yazan sivil toplum örgütü, Latin Amerikalı bir sivil toplum 
örgütüdür. Yani Türkiye’deki hak, uluslararası hak dava alınmasına katkı, 
Güney Amerikalı sivil toplum örgütlerinden ve avukatlarından gelmiştir. 
İşte böyle düşünürseniz, o zaman bir davanın yalnızca sizin ya da yalnızca 
Türkiye’nin davası değil ama Honduraslı ya da başka ülkeden birinin de 
davası olabileceğini görüyoruz.

“İklim krizi” demiştim. Hollanda Yüksek Mahkemesi iki hafta önce çok 
önemli bir iklim krizi davası sonuçlandırdı ve Hollanda’nın yaşam hakkı ve 
aile hakkını ihlal ettiğini, iklim kriziyle ilgili yeterli tedbir almadığı için bu 
iki maddenin ihlal edildiğini, yaşam hakkının ihlal edildiğini, çünkü bura-
da gerçek bir risk olduğuna yaşam hakkına ve bunun Hollanda hükümeti 
tarafından yerine getirmediğine karar verdi. Ve bu davadaki en önemli iki 
mihenk taşı, Türkiye açısından çok önemli olan Öner YILDIZ-Türkiye ve 
BAYKARA-Türkiye davalarıdır. Yani Hollanda’da bir hakim, daha doğrusu 
hakimler diyelim, yüksek hakimler Ümraniye’deki metan gazı patlaması 
sebebiyle ölen Öner YILDIZ Ailesinin davasını, yaşam hakkı veriski kav-
ramını kavrayabilmek için kullandılar ve Hollanda Hükümeti’nin sera gazı 
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salınımlarını 2020 yılına kadar belirli bir oranda düşürülmesi gerektiğini 
söylediler. Şöyle bir baktığınızda, buradaki bu davalar konu olarak çok 
farklı davalar olmasına rağmen, bir başka yerdeki insan hakları savunucu-
luğunu çok büyük bir etki yapıyor. O yüzden uluslararası mekanizmaları 
kullanırken, davanın Türkiye’deki genel etkileri değil, daha da geniş bir 
açıdan bunları düşünmemiz ve tabii kavramamız gerekiyor. Gördüğünüz 
gibi buURGANDİ Davasını belki gündeme getirerek böyle bir hayalim 
de var. “Belki bu odada biri, belki onun bir yakını ya da arkadaşı, belki 
Türkiye ile ilgili Türk davalarını kullanarak iklim krizi ile ilgili bir çalışma 
yaparlar” diye bir yandan da bunu diliyorum, umuyorum. Çünkü kendi 
davalarımızla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki kendi davalarımız-
la bunu düşünmemiz mümkün. Bu davalar çok önemli ve bunun çok daha 
evrensel etkileri var dedim.

Fakat üçüncü bölüme geçersek, yetim dava sorunu diye, uluslararası 
insan hakları kararlarının yetim kalması diye çok ciddi bir sorunla karşı 
karşıyayız. Türkiye’de 1990’dan sonraki en önemli uluslararası mekanizma 
kullanma yöntemi “AİHM’e kadar gideriz” yöntemi oldu. Türkiye’deki 
hakim, savcı, avukat eğitimleriyle beraber binlerce avukat, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne 20 bin, 30 bini aşkın -tabi kabul edilemezlikleri 
saymıyorum; bu sayı aslında yüz binlerin üzerinde- dava götürdüler. 
Türkiye ile ilgili davaların bir çoğu da, çok büyük bir oranı da ihlal kararları 
ile sonuçlandı. Türkiye bu konuda en yüksek oranlara sahip ülkedir Avrupa 
Konseyi üye ülkeleri arasında. Ancak bu başarılı davaların uygulanma oranı 
ürkütücü derecede düşük. İşte bunlara biz yetim insan hakları kararları 
diyoruz. Kararın adını biliyorsunuz. Avukatlar: Biz bu davaları kazandık 
diyorlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde. Ancak aynı avukatlara 
davanın ya da kararlarının uygulanıp uygulanmadığını sorduğunuzda 
“vallahi ben bilmiyorum” ya da “yani işte tazminatı aldılar”ya da işte 
“benim ücretlerim ödendi” gibi yanıtların ötesine geçmemiz mümkün 
olmuyor. Burada tabii beklenti “biz kazandık, hükümetler uygulasın” gibi 
bir beklenti. Ancak en baştaki temaya dönersek, karar vericileri sürekli 
olarak onlarla iletişim kurarak, böyle bir nodullama, dürtükleme gibi bir 
sürecin içerisine girmediğimiz sürece, başarılı davaların hemen hemen hiç 
biri de aslında uygulanmıyor.
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Burada ben hukukçulara, avukatlara ve insan hakları savunucularına 
çok büyük bir yük düştüğünü düşünüyorum. Çünkü davaları kazandık-
tan sonra bırakmamak, yeni davalara bakmamak; tabi ki diyebilirsiniz ki: 
Bizim işimiz bu. Biz davaları kazanıyoruz. Bunu bir başkası yapsın. Ama 
özellikle Türkiye özelinde bu işleri yapacak başka bir kurum ya da ku-
ruluş açıkçası yok. Davaların uygulanmasının takibinin, iyi bir avukatlık 
ve hak savunuculuğunu en ilk ilkelerinden biri olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Yani siz bir büyük insan hakları davası yaparken “bunu ben 
nasıl uygulatacağım?”sorusunu sormazsanız, bence iyi bir hak savunuculu-
ğu yapmış olmuyorsunuz. Bu konuda Avrupa genelinde bir Avrupa İnsan 
Hakları Merkezleri, Avrupa İnsan Hakları Kararlarının Uygulanması ağını 
kurduk 2 yıl önce ve bu ağ aracılığıyla Türkiye’de de bu ağın en büyük 
aktörlerinden bir tanesi İnsan Hakları Ortak Platformudur Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının izlenmesi konusunda. Ancak Türkiye’de-
ki uluslararası mekanizmaların başarılı kullanılma hikayesinde bunun çok 
büyük bir başarısızlık olduğunu, kararların uygulanmasının takipçileri, 
hem avukatların hem de genel olarak sivil toplum örgütlerinin ve baro-
ların özellikle olmadığının altını çizmek istiyorum. Eğer ben bir baronun 
insan hakları merkezinde olsaydım, bu konuyu çok daha fazla gündeme 
getirmek isterdim; kararların uygulanması için ne tür çalışmalar yapılması 
gerektiğini, kararların kazanılmasından öte. Türkiye açısından bu yetim 
insan hakları kararları çok ciddi ve ağır bir sorun. Özellikle 90’lardaki in-
san hakları davalamalarındaki başarıların çoğu aslında elimizde uçtu, gitti. 
Yani büyük davalar, çok önemli kararlar alındı Türkiye’yle ilgili özellikle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde. Ancak bunların sonuçları hiçbir 
zaman elimize gelmedi.

Dördüncü bölüm ve dördüncü konu: Bizler, uluslararası insan hakları 
mekanizmalarına özellikle son çare dediğim gibi, bazen çok da az olmak 
üzere bir ilk çare olarak gidiyoruz. Dediğim gibi Türkiye de son çare kav-
ramı bizim bu konuyu anlamamızda çok daha önemli bir kavram oldu 
son 20 yıl içerisinde. Ancak uluslararası insan hakları mekanizmaları son 
15-20 yıl içerisinde çok derin bir kriz içerisinde. Biz bu mekanizmaların 
insan hakları avukatlarının ve savunucularının dostu olduğunu düşünüyo-
ruz. Devletlerin ya da birinci derece mahkemelerinin ya da diğer karar ve-
ricilerden çok daha iyi, insan hakları savunucularına daha olumlu kararlar 
verebilecek mekanizmalar olduğunu düşünüyoruz. Ancak 2000’lerin ba-
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şından itibaren özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok büyük bir 
siyasi ve hukuki saldırı altında. “Bu ne demek?” diyeceksiniz. 2000’lerin 
başından itibaren özellikle Birleşik Krallık ya da İngiltere’nin başını çektiği 
ülkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çok aktivist bir mahkeme 
olduğunu, hakları çok geniş yorumlamaya başladığını, bu geniş yorum-
ların özellikle demokratik toplumun ya da işte meclislerin ya da anayasa 
mahkemelerinin karar verme alanlarına çok fazla müdahale ettiğini dillen-
dirmeye başladılar. Biraz burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir 
adım daha geri gitmesini, daha temkinli davranmasını söylemeye başladılar. 
İngiltere’nin başını çektiği bu hareket, daha sonra Avrupa Konseyi’nin bir-
çok toplantısında bildiriler haline geldi. Bunların en ünlüsü İngiltere’nin 
öyle uykulu, sessiz bir şehri olan Brighton’da yapılan bir Avrupa Konseyi 
bildirisinde bu sinyaller Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne verilmeye 
başlandı. “Hakları çok fazla geniş yorumlama, bizim yüksek mahkeme-
lerimizin kararlarına saygı duy. Bizim verdiğimiz hak değerlendirmeleri 
konusundaki takdir marjımızı daha da genişlet ve dur” emri ya da ihtarı 
diyelim isterseniz. Diyebilirsiniz ki: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi di-
rensin bu tür tartışmalara. Fakat Türkiye’deki Anayasa Mahkemesi’nden 
de bildiğiniz gibi, mahkemelerin siyasi baskılara direnmesi öyle o kadar 
kolay değil. Mahkemeler siyasi baskılarla aralarında daha olumlu ve çok 
daha negatif olmayan ilişkiler kurmaya çalışıyorlar ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi için de bu durum geçerlidir. Bu siyasi baskılar karşısında 
Avrupa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadı 
çok daha temkinli, çok daha bazı alanlarda dar bir içtihat haline gelmeye 
başladı ve bu temkinli insan hakları kavramı, daha temkinli olarak ulusla-
rarası mekanizmaların karar vermesi gerektiği fikri epey bir yerleşti Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde. Diyebilirsiniz ki: Bunun bizim için sonuç-
ları nedir? Bunu nasıl anlamamız gerek? Öncelikle Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’ne erişim güçleşmeye başladı. Başvurular çok daha teknik 
bir hale gelmeye başladı. Başvuru formlarını dolduranlar bunları bilirler. 
Bilgisayarda nasıl dolduruyorsunuz, hangi kutulara ne yazmanız gerektiği 
konusunda; en teknik alanlardan, yani erişim hakkından başlayıp, kabul 
edilemezlik kararlarının oranları çok daha fazla yükselmeye başladı ve Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal verme konusundaki tavırları da 
temkinli bir hal aldı. Bunu şunun için söylüyorum: Eğer Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ni son çare olarak kullanıyorsanız, belki sizin güven-
diğiniz bir dağ olmayabilir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Orada da 
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başarılı olunacağı anlamına gelmiyor ve bu gerçekten çok yeni bir gelişme; 
gelişme derken son 10-15 yılın gelişmesidir. Tabii Türkiye’deki insan hak-
ları konjonktürünün ne kadar olumsuzlaştığına son 10-15 yılda düşünür-
seniz ve uluslararası savunma mekanizması olarak Türkiye’deki avukatların 
Avrupa’ya gittiği dönemde, Avrupa’nın temkinleşmesini de de görmek ge-
rekiyor. Türkiye’deki tartışmalarda hep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
bu açıdan büyük hayal kırıklığı olarak dillendirilmeye de başlandı. Ancak 
bu ilişkiyi, yani bu mahkemelerin de üzerinde böyle bir baskı olan kurum-
lar haline geldiğini de görmek lazım. Bu sebepten dolayı da aslında belki 
daha yaratıcı düşünmek gerekiyor uluslararası mahkemeler konusunda. 

Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler kadın hakları, engelli bireylerin hakla-
rı, çocuk hakları alanlarında bireysel başvuru mekanizmaları olduğundan 
bahsetmiştim. Ayrıca İnsan Hakları Komitesi önünde Birleşmiş Miletler 
Bireysel Şikayet Mekanizmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
gördüğü baskıyı, son 10-15 yılda gördüğü çok ağır baskıyı, devletlerden, 
üye devletlerden gördüğü baskıyı görmediler henüz. Bu açıdan insan hak-
larını hâlâ çok daha açık ve bu konuları daha aktivist olarak diyelim ya 
da insan hakları temelli yaklaşma konusundaki eğilimleri çok daha ge-
niş. Ancak Türkiye’den bakınca, işte bir insan hakları komitesi kararının 
bağlayıcı olmaması, iç hukuktaki etkisinin tartışmalı olduğu gibi bir bel-
ki soru sorabilirsiniz. Ancak şöyle bir düşünce var: Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’ne gidip, yıllarca bekleyip, kabul edilemezlik kararı almak 
mı daha bir mantıklıdır? Yoksa başarı şansının daha yüksek olduğu İnsan 
Hakları Komitesi ya da kadın hakları komitelerine gidip, başarılı bir karar 
almanın, insan hakları savunuculuğu gibi genelinde bize artısının ve eksi-
sinin ne olduğunu, Türkiye’nin özellikle artık tartışması gerekiyor. Kadın 
Hakları Sözleşmesi üç başvuru, 2 tanesi kabul edilemez. İnsan Hakları Ko-
mitesi önünde yalnızca üç başvuru var şu ana kadar; Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Komitesi önünde ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ko-
miteleri, biraz da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çekidüzen verebile-
cek bir içtihat da geliştirmeye başladılar. Özellikle kadının başörtüsü ya da 
kadının kapanması davalarında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çok 
daha dar ve takdir marjı ile ilgili yorumlarının; örneğin diğer mahkemeler-
de ya da yarı yargısal mekanizmalarda çok daha farklı ve daha geniş olarak 
yorumlandığını şu anda görüyoruz.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye ile ilgili ihlal kararları ver-
meye devam ediyor. Bu dediğiniz ne kadar gerçekçi? Sonolarak yakın za-
manlarda örneğin KAVALA Davasında bunu gördük. Ancak bu davalara 
baktığınızda Türkiye açısından çok önemli davalar olmakla beraber, insan 
hakları içtihadı açısından bunlar aslında “basit dava” dediğimiz, yani tar-
tışması o kadar karmakarışık olmayan uzun tutukluluk, işte gerekçelerin 
verilmemesi gibi herhangi bir çok büyük çalışmalar yapılmadan anlatılabi-
lecek ve anlaşılacak davalardan burada bahsediyoruz. O yüzden Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin bu siyasi daralma ve temkinli bir yaklaşımının 
burada da daha çok yansıma bulması ve bununla nasıl mücadele edilmesi 
gerektiğinin de daha çok tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ar-
tık uluslararası mekanizmalar iyi, ulusal mekanizmalar kötü, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi olumlu, diğer yerler olumsuz gibi ikiliklerden biraz 
daha ayrılmamız ve farklılaşmamız gerekiyor.

Sonuç yerine belki şunu söylemek lazım: Uluslararası insan hakları 
mekanizmalarına, hak savunucuları olarak ihtiyacımız var. Şöyle bir soru 
sorabilirsiniz: Radikal olabiliriz. Ne gerek var? Niye bu kadar davalar yapa-
lım? İngilizce çeviriler yaptıralım, raporlar yaptıralım. İşte yok Cenevre’ye, 
şuraya, buraya uçak biletleriyle gidip 3-5 dakika o koridorda, bu koridorda 
birileriyle çay-kahve içip, şu sorunları anlatmaya çalışalım? Bu kadar ener-
ji, bu kadar yatırım gerçekten lazım mı? Buradan herhangi bir başarı elde 
edemiyorsak, bu kararları uygulayamıyorsak gibi çok daha radikal bir soru 
da sorulması mümkün. Ancak insan hakları mücadelesi, uluslararası bir 
mücadele ya da evrensel bir mücadele. Bizim kendi koşullarımızı  anlayabil-
memiz için bu evrensel kurumsallaşma ve evrensel tartışmaların da parçası 
olmamız gerekiyor. Bir yandan kendimizi anlayabilmek için uluslararası 
mekanizmaları kullanıyoruz. Yani uluslararası mekanizmalara bir faydası 
olsun değil, kendimize bir faydası olduğu için bunları kullanmaya çalışıyo-
ruz. Ancak gerçekçi bir bakış açısı sunmak gerekirse Türkiye’de 2020 yılı 
konjonktüründe bu mekanizmaları kullanmanın ve bunların başarı oran-
larının artıları, eksilerinden daha az görülüyor. “Ancak bu mekanizmaları 
kullanırken hangisini kullanıyoruz, neden kullanıyoruz? Burada kimlerle 
işbirliği yapmamız gerek? Kararları nasıl uygulatacağız? Böyle büyük karar-
ları aldıktan sonra, bunların uygulanması için ne yapacağız?”gibi soruların 
çok daha fazla belki bu gerçekçi bakış açısıyla gündeminizde, özellikle de 
baronun ve baroların gündeminde olmasını dilerim. Çok teşekkürler.
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c. Soru-Cevap Bölümü 

Evet, sorular varsa soru-cevap almamız mümkün olabilir sanıyorum.

Kasım AKBAŞ- Çok teşekkür ederiz hocam; sunumunuz için çok te-
şekkürler, geldiğiniz için ayrıca ayağınıza sağlık.

Birleşmiş Milletler şikayet mekanizmalarına ilişkin eksikliğe dikkat 
çektiğiniz ama bu son söylediğiniz dördüncü bölümle de birleştirerek 
konu çok basit, usulî gerekçelerle  mahkemenin davaya bakmaktan çekin-
diği, bakmadığı ve kabul edilemezlik kararı verdiği bir durumda, özellikle 
sözleşmeyle kesişen komite başvurularının bir işte uluslararası, başka bir 
uluslararası mekanizmaya başvurmamış olmak gerekçesiyle reddedilmesi 
gibi bir durumla da karşı karşıya kalınmaz mı? Böyle bir sıkıntı, dolayısıyla 
Birleşmiş Milletler komitelerindeki şikayetlerin bu kadar az olmasının ne-
denlerinden bir tanesi de bu olabilir mi diye soracaktım.

Bir ikinci soru da yetim davalar diye nitelediğiniz davaların dışında 
da aslında siyasi irade tarafından uygulanmadığını bildiğimiz mahkeme 
kararları söz konusu. Örneğin DEMİRTAŞ’a ilişkin verilen, tutukluluğa 
dair verilen ihlal kararı sonrasında, siyasi irade çok açık bir şekilde “başka 
bir yol buluruz” dedi ve buldu o yolu. Keza şimdi çok benzer bir şekilde 
KAVALAdosyasında da ihlal kararı verildi. Ama birtakım usulî olup olma-
dığından bile emin olmadığımız şekilde karar uygulanmıyor. Buna dair 
belki bir şeyler söylemek ister misiniz diye sormak isterim.

Prof. Dr. Başak ÇALI- Teşekkür ederim tekrar. Bu soruyu dilerseniz 
yanıt verelim, iki soruya daha doğrusu: Uluslararası hukuktaki genel bi-
reysel başvuru prensiplerinden bir tanesi, bir bireyin aynı konu, aynı olay, 
aynı meseleyle ilgili olarak birden fazla uluslararası şikayet mekanizmasına 
başvurmasının yasak olması ya da bu konuda bir hüküm olması. Bütün 
mekanizmalar için de bunun geçerli olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? 
Bir birey aynı anda iki mahkemeye ya da bir komiteye, bir mahkeme-
ye başvuramaz; aynı konuyla ilgili başvurmaz gibi. Ancak İnsan Hakları 
Komitesi’nin bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çekidüzen verme 
içtihadı dediğimiz bir içtihadı var. Bu İspanya ile ilgili bazı kararlarda baş-
layan bir içtihat. ARAS Kararı, benim önemsediğim kararlardan bir tane-
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si. Burada İnsan Hakları Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
şikayetle ilgili, şikayetin neden kabul edilemez olduğuyla ilgili elle tutulur 
bir gerekçe vermesi gerektiği ilkesini ortaya attı. Yani dedi ki: Eğer siz daha 
önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmişseniz, ancak onlar kabul 
edilemezlik kararında size neden kabul edilemez olduğuyla ilgili somut, 
ilgili ve yeterli gerekçeler vermemişlerse, o zaman İnsan Hakları Komitesi 
bu tür davaların bu kurala takılmayacağını geliştirdi ve bununla ilgili de 
birkaç tane örnek var. Onun dışında elbette aynı konu, tamamen aynı ol-
mayabilir; farklı hak maddeleriyle ilgili olarak İnsan Hakları Komitesi’ne 
gidebilir. Çünkü İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile, Birleşmiş Milletler 
Siyasal Medeni Haklar Sözleşmesi yüzde yüz olarak aynı hakları kapsamı-
yor. Bazı haklar için birine, diğerleri için bir başkasına gitmek mümkün. 
İşte bu aralık dediğimiz, yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bi-
raz çeki düzen vermeye çalışan bu içtihat, bu tür davaları mümkün kılabi-
lir. Burada tabii yüzde yüz başarılı olabilir demiyorum ancak bu birçok Av-
rupa’daki hak savunucusunun da döndüğü bir alan olmaya başladı. Çünkü 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; bir, çok uzun sürüyor. İki, erişim çok 
zorlaştı. Üç, kabul edilemezliklerle ilgili ve yeterli gerekçelerin olmadığı 
birçok davayla karşı karşıyayız. Burada bu komitelerin böyle bir rolü ken-
dilerinin üstlendiğini görüyoruz. Bunların test edilmesi gerek.

Bir de tabii İnsan Hakları Komitesi’nde bir süreç sorunu yok. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki 6 aylık süre, İnsan Hakları Komitesi’nin 
talep etmediği bir süre. Olaylardan 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra dahi İnsan 
Hakları Komitesi’ne bir başvuru yapmak mümkün. Biliyorsunuz bir de şu 
anda çocuk haklarıyla ilgili diyelim ki çalışan arkadaşlar için söylüyorum: 
Tabii Çocuk Hakları Komitesi için de böyle bir mekanizma mümkün. Ta-
bii Türkiye’den şu anda bir dava yok ama Greta THUNBERG biliyorsu-
nuz böyle bir davalama içerisinde. Ancak tabii bu mekanizmaların kulla-
nılamamasının sebeplerinden bir tanesi AİHM. Ancak AİHM’nin bu son 
tutumları, bizim bu mekanizmaları çok daha ciddi, usullerini de çok daha 
iyi tartışarak değerlendirmemizi gerektiriyor. Kararların uygulanmaması ve 
siyasi irade sorunu, eğer siyasi irade kararların uygulanmaması için özel 
bir çaba sarf eder bir hale gelmiş ise, bu konuda bizim teknik olarak neler 
yapabileceğimiz gibi bir yanıt vermek mümkün. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi ile kararların uygulanmamasının çok net, düzenli olarak 9 uncu 
kural dediğimiz mekanizma altında raporlanması gerekiyor. Şimdi eğer 
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siyasi iradenin kararı uygulamama azmini elbette ki bizim herhangi bir 
tasarrufumuzla değiştirmemiz mümkün değil. Ancak bu davalarda da da-
vanın uygulanmamasının takip edilmesi, raporlaştırılması, anlatılması ve 
tartışılması ancak yöntemleri var elimizde. Ve bu raporlama konusu, özel-
likle kararların uygulanmamasının raporlama konusu, bizim Türkiye’de 
çok zayıf olduğumuz bir alan olmaya devam ediyor. Ancak siyasi iradenin 
yönünü herhangi bir güçle değiştiremeyeceğimiz için, bu araçları kullana-
rak etkileme yollarından başka elimizde fazla bir çare yok.

Kerem ALTIPARMAK- Çok küçük bir korsan tebliğ ve soru olarak 
soracağım: Bu son söylediğinizi de dahil ederek insan hakları komitesi 
kararları bağlayıcı mı? Kesinleşmemiş AİHM kararları bağlayıcı mı? Yani 
DEMİRTAŞ ve KAVALA da gördüğümüz ve bahsettiğin İnsan Hakları 
Komitesi kararının da uygulanmaması. Şimdi Anayasa’nın 90 ıncı maddesi 
diyor ki: Uluslararası sözleşmeler yasalarla çatıştığında, uluslararası sözleş-
meler esas alınacak. İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi’ni yorumlamaya yetkili bir komite olarak bir karar vermiş, de-
miş ki: Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi bu demek. Şimdi mahkeme, 
yani Türkiye’deki mahkeme “hayır, o sözleşme o demek değil; sen yan-
lış biliyorsun, ben doğrusunu biliyorum” mu diyecek ki, İnsan Hakları 
Komitesi’nin kararı bağlayıcı değil. Yani İnsan Hakları Komitesi’nin kara-
rının uluslararası hukuktaki bağlayıcılığı ile, iç hukuktaki bağlayıcılığı ko-
nusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum ben. Hani 
“barolara rol düşüyor” derken, baroların aslında bu komitelerin, yarı yar-
gısal denetim mekanizmalarının kararlarının iç hukuk için bağlayıcı oldu-
ğunu da söylemeleri gerekmez mi? Aynısı kesinleşmemiş KAVALA Kararı, 
kesinleşmemiş DEMİRTAŞ Kararı için de söylenemez mi?

Prof. Dr. Başak ÇALI- Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir tartışma, 
Birleşmiş Milletler mekanizmalarının bağlayıcı olup olmadığı tartışması. 
Belki bir dipnot yapalım; bu uluslararası hukuk açısından da tartışmalı. 
Yani uluslararası hukukçuların hepsi de bu kararların uluslararası hukukta 
da bağlayıcı olmadığını söylemiyor. Yani tartışma yalnızca iç hukuk değil, 
bu açıdan da var. Burada barolara ve avukatlara gerçekten çok önemli bir 
görev düştüğünü ben de düşünüyorum. Örneğin bu alandaki lider dava-
lardan bir tanesi, İspanya mahkemesinin İspanya Anayasa Mahkemesi’nin 
verdiği SEDAV kararlarının İspanya iç hukukunda bağlayıcı olduğunu 
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söylediği karar ve burada tabii diyeceksiniz ki: İspanya’nın bizimle ne ala-
kası var? Ama argümantasyon olarak söylenen aynen sizin söylediğiniz 
tartışmadır. Burada bir karara direnme, komitenin kararına direnme aşa-
masında bütün bunlar iç hukuka yansımışsa, SEDAV eğer bir iç hukuk 
enstrümanı ise ,bu verilen kararların da bağlayıcı olduğu söylendi. Benim 
bildiğim kadarıyla Türkiye’deki mahkemeler açısından böyle bir noktada 
bir tartışma henüz yaşanmadı. Bunun yaşanması ve bunun mahkemeler 
tarafından talep edilmesi avukatlar tarafından ve bunun netleştirilmesi 
gerekiyor. Aslında bunun söyleyeceği yerlere bakmamız lazım. Anayasa 
Mahkemesi’nin uygulamalarına baktığımızda, Anayasa Mahkemesi’nin 
artık yalnızca AİHM kararlarını değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Komitesi kararlarına da referans vererek hüküm kurduğu 
davalar olduğunu biliyoruz. Ancak bu bağlayıcılık tartışmasına yetişebil-
miş bir alan şu anda değil.

Salondan- İç hukuk yollarının tıkanması, sonuç alınamaması halinde, 
istisnai olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi müracaatı kabul ediyor 
mu? Türkiye’de seçilen hakimlerin uygun vasıflarda olmadığı gerekçesiyle 
kabul edilmemem meselesi oldu.

Prof. Dr. Başak ÇALI- Teşekkür ederim. Sanırım Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin iç hukuk yolları tüketilmeden başvuru alıp alamaya-
cağı ile ilgili değil mi ilk sorunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
bu konudaki içtihadını biz yaptık. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi içtihadının çok büyük bir kısmını bizler ya da sizler kazandırdınız. 
O yüzden bu konuları Türkiye davaları üzerinden tabii daha çok tartı-
şıyoruz ama 1990’lardaki ağır insan hakları ihlalleri davalarında, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi etkili başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği 
tartışmasını yapmıştı. Yani buradaki iç hukuk yollarının tüketilmesi için 
etkili olması gerektiğini söyledi. Tabii burada etkililik nedir? Bir başvuru 
yolunun etkili olup olmadığı nasıl anlaşılır ve nasıl teslim edilebilir konu-
suyla karşı karşıyayız. Ancak bu sorunuza bu son bölümdeki bu temkinli 
mekanizma meselesi ile yanıt vermek lazım: Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, şu ana kadar Türkiye özelinde özellikle son yıllardaki davalarda “et-
kili başvuru mekanizması Türkiye’de yoktur” gibi bir karar vermemekten 
çok ciddi bir şekilde imtina ediyor. Bu tartışmalar hukukçular ve avukat-
lar tarafından yapılıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Fakat 
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özellikle Anayasa Mahkemesi’nin etkili bir başvuru yolu olarak değerlen-
dirilmesi sebebiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden henüz böyle 
bir tartışma ve böyle bir sonuç çıkmadı. Benim görüşümü sorarsanız bu 
siyasi, uluslararası, hukuki ve siyasi konjonktürde bunun çok kolay ve çok 
olası da olmayacağını düşünüyorum. Bunun karşısında görüşleri olanlar 
da olabilir. Bunun sebepleri, yalnızca Türkiye ile ilgili değil, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin son 10 yılda değişen ve daralan içtihadı ile de bi-
raz ilgili. Hakim ve savcılar bağımsız değilse, bu iç hukuk yollarının tüke-
tilmesi açısından bir engel teşkil edebilir mi? Bu da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin bildiğimiz içtihadı açısından buna da belki olumsuz bir 
yanıt vermem gerekebilir. Fakat tabii bu çok gündemde ve çok tartışılan 
bir konu olmaya da devam edecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’den boşalan -çünkü 
hakimler 9 yıl görev yapıyorlar. Boşalan yere atamalarla, seçilme ile ilgi-
li bir soru soruyorsunuz. Avrupa Konseyi düzenlemelerinde her ülke üç 
tane aday sürmek zorunda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne ve bu 
adaylar bir inceleme sürecinden geçiyorlar ve bu 3 adaydan en az bir ta-
nesinin de kadın olması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de-
ğil de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi iki defa bu önerilen adayların 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olmak için gerekli formasyona, 
deneyime ve bilgiye sahip olmadığı sebebiyle bu listeleri reddetti. Biliyor-
sunuz üçüncü sefer bir hukukçumuz buradan geçti. Yani üçüncü seferde 
böyle bir reddedilme olmadı. Ancak bu Türkiye’ye özel bir sorun değil. 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, devletlerin kendilerinin seçerek ve 
severek seçtikleri herhangi birini hakim olarak atamak zorunda değiller 
kendi kurallarına göre. Bu listeler yalnızca Türkiye açısından değil, başka 
birçok ülke açısından da defalarca daha önce reddedilmişti. Tabii burada 
yapılması gereken, hükümetin verdiği üç adayın üçünün de mükemmel 
insan hakları hukukçusu olduğunu garanti etmek. O zaman bu listelerin 
reddedilmesi de söz konusu olamaz tabii.

Elif EGE- Öncelikle kadın örgütlerinin çabasını görünür kıldığımız 
için çok teşekkür etmek istedim. Ben SEDAV gölge raporlama üzerine 
bir doktora tezi çalışması yürütüyorum. Gerçekten de çok eskiden beri, 
aslında 86’dan beri, hatta 93’ten beri diyelim, kadın örgütleri bunda ak-
tif olarak sorumluluk alıyorlar. Yetim dava dediniz, bana zaten biraz onu 
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düşündürdü. Mesela kadın örgütleri için şey SEDAV tavsiye kararı çıkart-
mak, hani sürecin başlangıcıdır aslında. Yani sonra onu uygulatmak için 
ayrıca bir çaba göstermek gerekiyor. Onun farkındalar. Bununla alakalı 
bir şey sormak istedim. Mesela o pozu nasıl yorumlarsınız? Aslında hani 
mesela o yetim kalmadı diyebilir miyiz? Sonra mesela 6284’te çok şey ya-
pıldı, İstanbul Sözleşmesi’nde aynı şekilde kullanıldı. Baya önemli bir şey 
devamında da kullanılması açısından.

Bir hususuben de tekrar etmek istedim. Özellikle SEDAV’a bireysel 
başvuruda siz de dediniz değil mi? Bir tane var, benim bildiğim iş yerin-
de ayrımcılıkla alakalı bir bireysel başvuru var. Hani ben kendim avukat 
değilim ama gerçekten çok önemli. Özellikle mesela şiddet durumunu 
düşündüğümüzde Türkiye’de kadına yönelik şiddeti, hani bireysel başvu-
ru yapmak ve bu mekanizmayı kullanmak gerçekten çok etkili olur diye 
düşünüyorum. Bunu da dile getirdiğiniz için çok teşekkür etmek istedim.

Prof. Dr. Başak ÇALI- Teşekkür ederim. OPUZ Davası yine 
Türkiye’nin uluslararası insan hakları içtihadına, davanın kendisi tabii 
ki çok trajik sonuçları olan, ölümle sonuçlanan olaylar ama içtihada 
bir hediyesi oldu. OPUZ Davası çok çok önemli bir dava. Davanın 
anlamı ve önemi gerçekten Türkiye’nin de dışında çok büyük önemi var. 
Bunları kavramamız da çok önemli. OPUZ Davasıyla ilgili İnsan Hakları 
Ortak Platformu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının 
İzlenmesi projesinde bir raporlanması oldu. Eğer okumadıysanız OPUZ 
Kararı ile ilgili o raporu okumanızı öneririm. Oradaki değerlendirmede 
kararın ne kadar az, ne kadar çok yetim olduğu ve daha hangi adımların 
atılması gerektiğiyle ilgili de çok kapsamlı bir tartışma var. Kararların 
uygulanmasının takibi bir seferlik bir iş değil. Örneğin, biliyorsunuz 
Türkiye’de toplantı gösteri yasasının değişmesi ile ilgili 2000’lerden, 
2004’ten beri ATAMAN Grubu kararları dediğimiz, artık sayıları gittikçe 
artan toplantılara orantısız müdahale yapılması ve barışçıl toplantıların 
yasaklanması ile ilgili bir dizi uygulama var. Bu kararların uygulanması ile 
ilgili her bir yeni gelişme, her tür olumlu ve olumsuz gelişme yapıldığında 
Bakanlar Komitesi’ne raporlama  yapılması gerekmektedir.

Biraz sizin SEDAV örneğiyle, bu tür uygulama yetim kararlarla ilgili 
uygulama aslında birbirine çok benziyor. Hukuk bilmek gerekiyor, ancak 
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avukat olmak gerekmiyor bu davaları izleyebilmek için. Gelişmeleri, hu-
kuki ve alandaki gelişmeleri iyi bilmek ve kavramak aslında gerekiyor. Bu 
açıdan bence OPUZ’un tam olarak kurtulmuş ve tamamen çözülmüş bir 
dava olduğunu düşünmüyorum. SEDAV önünde bir tane başarılı davamız 
var. Bu kadınlarla ilgili ayrımcılık ve stereotip’lerle ilgili; iki başvurunun 
ikisi de kabul edilemez. Diğer iki başvurunun ikisinde de kabul edilemez 
kuralı işletilmiş. Burada da avukatların usul konusunda bir zayıflığı oldu-
ğunu görüyoruz. Çünkü kabul edilemezlik kararı alınmaması gerekir. Tabii 
bu tür SEDAV’ı kullanırken burada bir eksiklik olduğunu, o iki olum-
suz kabul edilemez kararından anlayabiliyoruz. İşkence Komitesi için de 
yine bir kabul edilemezlik kararımız var. Engelli bireylerin hakları ile ilgili 
Türkiye’den bu mekanizmayı şu ana kadar kullanmış hiç kimse yok ve bu 
alan Türkiye’de çok büyük hukuki düzenlemelerin tamamen gözden geçi-
rilmesi gereken bir alan. Türkiye 2008 yılından beri bu sözleşmeye taraf ve 
bu konuda herhangi hiçbir olumlu hukuki gelişmenin olmadığı bir alan. 
Belki bu da baroların gündemine almalarının çok anlamlı olduğu bir söz-
leşme diye düşünüyorum.

Çok teşekkürler sorularınız için. Bence iyi bir cumartesi olsun, güzel 
panellerle devam edelim. Tekrar davetiniz için, sorular için ve buraya 
cumartesi sabah erkenden geldiğiniz için çok teşekkür ederim, hoşça kalın.

SUNUCU- Oturumumuza katılan Profesör Doktor Sayın Başak ÇALI 
ve siz saygıdeğer katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Profesör Doktor Sayın 
Başak ÇALI’ya plaketini takdim etmek üzere Ankara Barosu Başkanı 
Avukat Sayın Erinç SAĞKAN’ı sahneye davet ediyorum.
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İnsan Haklarının Sağlanması İçin Islah Edilmesi Gereken 
Bir Kurum: Kolluk

Av. Mehmet ALKAN

Ankara Barosu

Kolluk Kavramı

Eski tabirle “zabıta” güncel tabirle “kolluk” kavramının çeşitli tanım-
ları yapılmış olmakla birlikte bu kavramla, kamu düzeni ve güvenliğini 
korumak ve kollamak, suç ve suçluları bulmakla görevli, gerektiğinde zor 
kullanma yetkisine sahip, kanunlarla verilen yetkiler içerisinde görev ifa 
eden silahlı veya silahsız devlet kuruluşları kastedilmektedir.1 Gözler’e göre 

1 Alpar Güray, Geçmişten Günümüze Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti 
Olan Jandarmanın Rolü ve Dünyadaki Konumu, Güvenlik Bilimleri Dergisi, S.2, Ma-
yıs 2013, s.80; Malkoç, 1983, s.1.

 Kolluk kelimesi zabıta kavramına denk gelmekte olup, düzeni sağlayan güvenlik ve 
emniyeti koruyan anlamındadır. Güzeloğlu Turan, Kolluğun Kuvvet ve Silah Kullan-
ma Yetkisi Kolluğun Orantısız Güç Kullanma Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 1. 
Baskı, Haziran 2008, s.17. 

 Aşağıda verilen mevzuat hükümlerinden de görüleceği üzere zabıta kavramı yerine kol-
luk kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

 1937 tarihli 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu “Madde 1–Memleketin umumi 
emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi 
kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma 
Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve lüzum halinde 
İcra Vekilleri Heyeti kararı ile ordu kuvvetlerinden istifade eder.”

 1983 tarihli 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu “Madde 3–
Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 
sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir 
güvenlik ve kolluk kuvvetidir.”

 Benzer şekilde 1929 tarihli 1412 sayılı CMUK’da “zabıta” kavramı kullanılırken 2004 
tarihli 5271 sayılı CMK’da “kolluk” kavramı kullanılmıştır.

 Bazı kanunlarda sadece kolluk (2803, 2935, 5188), bazı kanunlarda sadece zabıta 
(1402), bazı kanunlarda ise her iki terime birlikte (2495, 2918) yer verilmiştir.

 Kolluk hakkında bkz. Tongur Hikmet, Türkiye’de Genel Kolluk, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Yayınları-1, Kanaat Basımevi, Ankara, 1946.
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kolluk, kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kamu hizmeti faaliyetidir.2  
Türkiye Cumhuriyetinde kolluk kuvvetleri genel ve özel kolluk olmak üze-
re iki ana gruba ayrılmaktadır.3 Genel kolluk; emniyet ve asayiş ile kamu 
düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği gö-
revleri yerine getiren ve silahlı birer kuvvet olan Polis, Jandarma ve Sahil 
Güvenliktir.4 

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununa göre Kara Kuvvetlerinin bir parçası 
olan Jandarma Genel Komutanlığı dünyadaki birçok benzeri askeri statülü 
kolluk gibi silahlı kuvvetlerle ilgili görevleri ile eğitim ve öğretim yönünden 
Genelkurmay Başkanlığı’na, önleyici kolluk görevler yönünden İçişleri Bakan-
lığına, adli kolluk görevleri yönünden ise yargılama makamlarına bağlıyken 
15 Temmuzdan sadece 10 gün sonra çıkarılan 668 saylı OHAL KHK’sı ile 
tamamen İçişler Bakanlığına bağlanarak askeri statüsüne son verilmiştir. Aynı 
şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir parçası olan Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı da aynı KHK ile İçişlerine bağlandığı gibi özel kolluk çıkarılarak 
genel kolluk kapsamına alınmıştır.

Mahsus vazifeleri ifa için özel kanunlarına göre kurulan ve genel kolluk 
dışında kalan;askeri inzibat, çarşı ve mahalle bekçileri, orman muhafaza 
memurları, 442 sayılı Kanuna tabi köy korucuları, güvenlik korucuları, 
gönüllü köy korucuları, çiftçi malları koruma bekçileri, özel güvenlik gö-
revlileri, ceza infaz ve koruma memurları, belediye zabıta memurları, güm-
rük muhafaza memurları, av koruma memurları, polis çevik kuvvet birimi, 
sıkıyönetim komutanlığı emrinde görev yapan askeri kuvvetler de kendi 
görev alanlarında özel kolluğu oluşturmaktadır.5 

Kolluk Çeşitleri

Kolluk genel olarak adli kolluk ve idari kolluk olarak ikili ayrıma tabi 
tutulmaktadır. Adli ve İdari kolluk arasındaki ayrım kabaca suç öncesi ve 

2 Gözler Kemal, İdare Hukuku, C.II, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003, s.417.
3 Türkiye’de kolluk tarihi için bkz. Alpar Güray, 2013, s.82 vd.
4 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu md.3; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanunu, md.3; 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, md.2.
5 Malkoç Şeref, 1983, s.2.
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sonrasına dayanmaktadır.

İdari kolluk kamu düzenini sağlar, adli kolluk ise kamu düzenini bo-
zanları tespit ederek yargı merciinin önüne çıkarır.Başka bir deyişle bir 
suç işlenmesinden yapılan ve daha ziyade önleyici, düzenleyici, durdurucu, 
caydırıcı nitelikteki faaliyetler idari kolluk kapsamındayken; bir suçun iş-
lendiğinin öğrenilmesinden itibaren faillerin ortaya çıkarılması ve yargıya 
teslim edilmesi maksadıyla yapılan faaliyetler adli kolluk kapsamındadır. 
Kolluğun idari-önleyici görev ifa ederek suçları önlediği iddiasının boş 
bir iddia olduğu, suçun işlenmesinden önceki dönemin kolluğun önleme 
görevinin etkisinden ziyade psiko-sosyolojik ve ekonomik gerekçelere da-
yandığı ve bu sebeple adli kolluğun ondan ayrılamayacağını ileri sürmenin 
doğru olmadığı ileri sürülmüştür. Buradan hareketle denilebilir ki eğer bir 
suç işlenmiş ise bu suçun önlenemediğini gösterir. Suçu önlemekle görevli 
kolluğu bu sefer suçu aydınlatmakta görevlendirmek sakıncalıdır. Dolayı-
sıyla adli ve idari kolluk mutlaka ayrılmalıdır. 6

Türkiye’de adli kolluk ilk defa2005 yılında Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun ‘Adlî kolluk ve görevi’ başlıklı 164.maddesinde tanımlanmıştır;

(1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanu-
nunun 8, 9 ve 12’nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7’nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 
485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4’üncü maddesinde belirtilen soruş-
turma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade eder. 

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğ-
rultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri, Cumhuri-
yet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir. 

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrin-
dedir, şeklindeki 164.maddesiyle düzenlenmiştir. 

6 Erem Faruk, Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku, Işın Yayınları, 6.Bası, 
Ankara, 1986, s. 230 vd.
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Kanun yürürlüğe girdiği dönemde “düzenlemenin kolluğun elinin ko-
lunun bağladığı, yetkilerinin budandığı, suçluların lehine olduğu” vb. ge-
rekçelerle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştur. Oysa yapılan 
düzenleme kolluğun görev ve yetkisi bakımından önceki kanundan çok da 
farklı bir düzenleme içermemekte sadece Cumhuriyet Savcısını biraz daha 
öne çıkarmaktadır. Yeni sistemin en önemli ve en tartışmalı özelliklerinden 
biri kolluğun, suçüstü hali hariç kalmak üzere, savcının talimatını almadan 
doğrudan araştırma yapma yetkisine sahip olmamasıdır.

Mülga 1412 saylı Kanunun “Suça karşı zabıtanın vazifesi” başlıklı 156.
maddesinin “Zabıta makam ve memurları suçluları aramakla ve işin tenviri 
için lazım gelen acele tedbirleri almakla mükelleftir. Bu makam ve memurlar 
tanzim ettikleri evrakı hemen müddeiumumiliğine gönderirler…” şeklindeki 
düzenlemesine karşın 5271 sayılı Kanunun 161/(2) maddesi “Adlî kolluk 
görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet 
savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle 
yükümlüdür” şeklindedir. 

Aradaki fark; önceki dönemde işlemleri tamamladıktan sonra evrak ve 
şüpheliyi savcılığa gönderen kolluk yeni dönemde daha olayın başlangıcın-
da savcılığa haber vermek durumundadır. 

İki dönemdeki uygulamadan hareketle rahatlıkla söyleyebilirim ki yeni 
düzenlemeyle aslında değişim kanundan ziyade düşüncede olmuştur. Eski 
kanun döneminde kolluk kendisini bağımsız ve işin sahibi olarak görür-
ken yeni dönemle birlikte işin sahibinin savcılık olduğunun, kendisinin 
onun yardımcısı olduğunun farkına varmıştır. Ancak bu durum çok da 
fazla sürmemiş ve bu olay sadece rutin bir prosedüre dönüştürülmüştür. 
Adli makamların elinde suçu öğrenecek, ortaya çıkaracak, takip edecek, 
delil toplayacak, işlem yapacak hiçbir imkân yoktur.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen ondört yıllık 
uygulama ve özellikle yakın zamandaki isimli davalarla güncel siyasi da-
valar göstermiştir ki aslında değişen bir şey yoktur. Soruşturmaları başla-
tan, yürüten, icra eden, yön veren kolluktur ve kolluk da yürütmenin tam 
kontrolündedir.
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Türkiye’de adli kolluk kadro olarak değil isim ve fonksiyon olarak var-
dır. Genel kolluk kuvvetleri içinde adı adli kolluk olan bir birim olmadığı 
gibi kolluğun; atama, terfi, ceza, ödül ve tüm özlük hakları tamamen ida-
renin tasarrufundadır. 

Adli kolluk uygulaması konusundaki eksiklik konunun özünü oluştur-
makta olup, sonuç kısmında çözüm önerilerinde bu konuya yer verilece-
ğinden burada ayrıca değinilmeyecektir.

Kolluk Personel Kaynağı, Eğitimi ve Yetiştirilmesi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Polis Akademisi; Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde 
polis yöneticisi ve Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) ile Polis Meslek 
Eğitim Merkezleri (POMEM) vasıtasıyla polis memuru yetiştirmenin yanı 
sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi 
eğitim sorumluluğunu yürütmektedir.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi; Polis amirlerini yetiştirmek üzere lisan-
süstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma 
ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygu-
lama yapan eğitim kurumudur.

Polis Meslek Yüksek Okulları; Polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis 
Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, ünifor-
malı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesle-
ki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Halen 5 adet-
tir. ÖSYM tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen 
puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlen-
dirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olan 
PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Mesleki Eğitim Merkezleri (POMEM); 32 adettir, Lise ve üstü me-
zunlarından polis memuru yetiştirmektedir.
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGA); 15 Temmuzdan önce Jan-
darma Subayları Kara Harp Okulundan, Sahil Güvenlik Subayları Deniz 
Harp Okulunda öğrenim görmekte iken yeni sistemde her ikisi de JSGA’dan 
öğrenim görmektedir. Üniversite giriş sınavı, fiziki test ve sözlü mülakat sı-
navıyla alınan öğrenciler bir yılı yabancı dil hazırlık olmak üzere beş yıl öğre-
nim görecek olup, fakülte ilk mezunlarını 2023 yılında verecektir. 

Halen subay temini, Subay Eğitim Merkezinde (SUEM), lisans me-
zunlarından KPSS ve ALES notuna göre alınmakta ve 2 yıl öğrenimden 
sonra teğmen rütbesiyle mezun olmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Lise me-
zunlarının iki yıl öğrenim görerek mezun olacağı bu okul henüz faaliyete 
geçmemiştir. 

Halen astsubay temini, astsubay Eğitim Merkezinde (ASEM), ön lisans 
ve lisans mezunlarından KPSS notuna göre alınmakta ve 1 yıl öğrenimden 
sonra teğmen rütbesiyle mezun olmaktadır.

Uzman Erbaş;Sözleşmeli olan bu personel lise mezunları arasından se-
çilerek 3 aylık bir eğitimden sonra göreve başlamaktadır.

Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından geliştirilen ve “ihti-
yaçlar hiyerarşisi piramidi” olarak adlandırılan motivasyon kuramına göre 
insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içindeki ih-
tiyaçlara dayanmakta olup, bu ihtiyaçlar bir hiyerarşi içinde gruplandırıl-
maktadır. Son dönemde bu piramidin tepesine eklenen yeni ihtiyaçlarla 
güncellenmesi gündeme gelmiş7 olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları açısından piramidin tabanında yer alan “ihtiyaçları” karşılama 
şekli değişmemiştir. 

Halk arasında “sırtını devlete dayamak, ssk’lı olmak” şeklinde slogan-
laşan düşüncenin amacı;kazancı çok olmasa da, zengin etmese de sürekli 

7 https://www.haberturk.com/maslow-un-yeni-ihtiyaclar-piramidi-2084788-ekonomi
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bir gelir kaynağına sahip olmak yani devlet memuriyetine girmektir. Her-
kesin üniversite eğitimi alması ve sonunda memur olması şeklindeki bu 
yanlış anlayış iktidar tarafından her ile üniversite açılmasıyla desteklenmiş, 
yanlış ekonomik politikaların sonucunda eksik olmayan krizlerle özel sek-
törün her geçen gün gerilemesi, devamlılığının ve güvenirliğinin zayıflığı 
memuriyete olan talebi daha da artırmıştır. Nüfusun ve eğitimli vatandaş 
sayısının hızla artması üniversiteyi bitirmeye rağmen memuriyete girme-
yi zorlaştırmıştır. Bunu aşmanın ilk başta gelen yolu “işi hazır memuri-
yetler” olan polis ve asker olmaktır. Bu iki meslekte mezun olur olmaz 
atama yapılarak göreve başlama söz konusu olup, atanamayan polis/asker 
söz konusu değildir. Çünkü ihtiyaç kadar alım yapılmaktadır. Meşakkatli, 
tehlikeli fedakârlık ve feragat gerektiren bu mesleklerdeki personel göreve 
başladığında diğer memuriyetlere göre nispeten yüksek maaş almaktadır. 
Başka bir deyişle insanları bu mesleklere yönelten saiklerin başında vatan 
sevgisi ve milliyetçilik değil iş/aş kaygısı gelmektedir. 

Vatandaşların muhtaçlığı ve fakirliği devlet içinadeta hazır ve gönül-
lü bir kaynağa dönüşmektedir. Bu kaynak on yıllardır devam eden terör 
nedeniyle her geçen gün yükselen ve “din tüccarlığı” ile birlikte bu top-
raklarda her zaman alıcı bulan hamasetsoslu milliyetçilikle beraber adeta 
militan bir kuvvete görünümü almıştır. Milliyetçi hareketin yüksek olduğu 
bölgeler bugün kolluğun en önemli kaynak yerleri olup, iş imkânları ve 
refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerden bu mesleklere çok fazla rağbet 
olmadığı aşikârdır. Nicelik olarak azalsa da devam eden şehit cenazeleriyle 
bu kaynak kendini devamlı beslemektedir. 

Kolluk eğitiminde bazı görünümler

Örnek-1: Yozgat Polis Eğitim Merkezinin internet sayfasında “Yozgat 
ili, öğrencilerimizin sosyal, kültürel, maddi ve manevi gereksinimlerini karşı-
layabilme olanaklarına sahiptir.  Gerek Çamlık Parkı gibi doğal bir güzelliğin 
ve temiz atmosfer ortamının hemen okulumuzun yanında bulunması, gerekse 
de milli ve manevi kültürel zenginliğimizin en iyi temsil edildiği bir şehir 
olması sebebiyle; öğrencilerimiz istenilen polis kimliğini en uygun şekilde ka-
zanabilmektedirler” denilmektedir.8 

8 http://yozgatpomem.pa.edu.tr/hakkimizda.html
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Örnek-2: Polis Meslek Yüksek Okullarının internet sayfasında Okul-
ların amacı;

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,

TC Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getiren,

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,

Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 

Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sev-
gisiyle dolu,

Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği say-
gınlığı taşıyan ifadelerine yer verildiği gibi aynı ifadeler birçok POMEM 
sayfasında da yer almaktadır.

Örnek-3: Polis Meslek Eğitim Merkezinin internet sayfasında; 

“Milletimize hizmeti şiar edinmiş, yürekleri vatan ve millet sevgisi ile 
çarpan” ifadeleri yer almaktadır.

Örnek-4: Polis Akademisinin internet sayfasında Akademinin Mis-
yonunu gerçekleştirmek için “Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı 
şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere 
milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır” 
denilmektedir.

Örnek-5: Diyarbakır Ali Gaffar Okkan POMEM internet sayfasında 
Misyonlar arasında “Milletimize hizmeti şiar edinmiş, yürekleri vatan ve 
millet sevgisi ile çarpan” ifadesine yer verilmiştir.

Örnek-6: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim 
Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği md.9/13): Terör örgütleri ile bu 
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örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, 
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

Örnek-7: İşkence, kötü muamele “iddialarının” önüne geçmeye dönük 
düzenlemeler öngören Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu değişikliğine 
tepki gösteren polisler 1992 Şubatında nümayiş yapmışlar ve “Kahrolsun 
İnsan Hakları” sloganı atmışlardı.

Buradan çıkan sonuçlar neler?

Bu noktada denilebilir ki bunların ne önemi var, bunlarda ne var?

Bu ifadelerin çoğu tek kelimeyle faciadır. Bu ifadeler doğrultusunda ye-
tiştirilen kolluk kuvvetleri personeli;diğer vatandaşların bölücülüğe duyarlı 
olmadığını, devlete karşı görev ve sorumluluklarını bilmediklerini, milletin 
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşımadıklarını,Türk 
olmanın şeref ve mutluluğunu duymadıklarını, aile, ülke ve millet sevgisi 
olmadığını, yüreklerinin vatan ve millet sevgisi ile çarpmadığını yani iyi 
hasletlere sahip olmadığını düşünecektir.

Jandarma sayfasında yer alan “Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya 
yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine 
karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak” ifadesi de tek kelimeyle abes-
tir. Terör örgütlerinin yasal uzantılarının olması hukuk düzeninde kabul 
edilemez bir haldir. Bir ülkede terör örgütleri yasal kurumlar kurabiliyorsa 
burada kabahat vatandaşın değil devletin olsa gerektir. İfadenin sonunda 
kullanılan desteklememiş olması ibaresinden hareketle; örneğin icra edil-
diği anda yasal olan bir eylem hakkında sosyal medya hesabından destek 
paylaşımı yapan kişi dahi bu düzenleme nedeniyle seçmelerden geçemeye-
cektir.

Kısacası bu anlayışta esas olan vatandaşlar değil devlettir. Kolluk görev-
lisi olmaya talip olmayanların vatanseverliğinden şüphe duyulmakta, dev-
leti ve milleti sevmenin tek yolunun kolluk görevlisi olmak olduğu lanse 
edilmektedir. Adaylar daha mesleğe girmeden yüksek dozda milliyetçiliğe 
ve hamasete maruz kalmakta ve bunu kimliğe dönüştürmeleri istenmek-
tedir. Vatanseverlik, yurt sevgisi, bayrak sevgisi, milliyetçilik adeta onların 
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tekelindedir, diğerleri bu sıfatlara sahip olamaz, onlar sadece menfaatlerini 
bilir, çıkarları için her türlü alçaklığı yaparlar. Bu sebeple suç şüphesi altın-
da olanlar için masumiyet değil suçluluk karinesi geçerlidir.

HUKUKA AYKIRI KOLLUK UYGULAMALAR

Gözaltına Alınma Sırasındaki Hukuksuzluklar

Orantısız güç kullanımı; Memur, asker, polis, hâkim, savcı, bürokrat, 
esnaf, öğretmen, kadın, yaşlı gibi sıradan insanların hedef olduğu mev-
cut siyasi davalarda şüphelilerin ikametgâhına akşam geç saate veya sabah 
çok erken saatte adeta baskın yapılmaktadır. Bu baskınlara hedef kitlenin 
tehlikesizliğine ve sıradanlığına karşın göreve çok fazla sayıda personel 
katıldığı gibi makineli tabanca ve zaman zaman uzun namlulu tüfekler 
kullanılmaktadır. 

“Aile konutlarına” girişler filmlerdeki gibi hareketli olmakta, muhatap 
yere yatırılmakta, zaman zaman kafasına silah dayatılmakta/ tekme tokat 
atılmakta, kolları haşince kıvrılarak ters kelepçe vurulmakta, karşı koyma 
olmadığı halde üstüne abanılmakta, yakalanan kişiye, suç ayrımı gözetil-
meksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar ile susma ve müdafiden 
yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanunî hakları ve 
itiraz hakkını nasıl kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun hemen mümkün 
olmaması hâlinde sözlü olarak derhâl bildirilmesi gerektiği halde bu ya-
pılmamakta,  şüphelilere işlemedikleri suçlar isnat edilerek psikolojik etki 
altına alınmakta, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği-
nin (Yönetmelik) “Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere 
nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve 
beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı 
hâllerinde kelepçe takılabilir” hükmüne göre kelepçe takılmaması asıl ol-
masına karşın herkese kelepçe takılmakta, ortamı gerecek şekilde yüksek 
sesli komutlar verilmekte, şüpheliyi ve ailesini suçlayıcı konuşmalar ya-
pılmaktadır. Aramalar sırasında, kapsam dışı olması gereken, şüphelinin 
dışındaki kişilerin kullandığı cep telefonu, bilgisayarlar, harici depolama 
araçları, fotoğraf makinesi vb. cihazlara da el konulmakta, Kanunun açık 
hükmüne rağmen imaj alınma işlemi yapılmayarak bunun yerine cihazlar 
götürülmekte, arama sırasında ortalık dağıtılmakta, evde bulunan her eş-
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yanın nedeni sorgulanmakta, masumiyet karinesi ve özel hayatın gizliliği 
gibi evrensel ilkeler ihlal edilmektedir. Kısacası sıradan insanlara tehlike-
li bir düşman gibi yaklaşılmaktadır.

Gözaltındaki Hukuka Aykırılıklar

Olumsuz Fiziki Koşullar; Şüphelilerin sayısının fazlalığı bahane edile-
rek nezarethanelerde talimatlara aykırı işlemler yapılmaktadır. Yönetmeli-
ğin 25.maddesinin;

“Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde ve 
duvarlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal 
ışıklandırma ve havalandırma imkânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının 
çokluğu sebebiyle nezarethane imkânlarının yetersiz olması durumunda, ne-
zarethaneler için öngörülen fizikî şartlara sahip başka yerler de kullanılabilir. 

Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve oturmaları için 
yeteri kadar sabit ve dayanıklı oturma yerleri bulundurulur. Mevsim ve gö-
zaltı yerlerinin maddî şartları da dikkate alınarak, geceyi gözaltında geçirecek 
şahıslar için yeterli miktarda battaniye ve yatak temin edilir. Tuvalet, banyo 
ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirler alınır…” hükmü-
ne karşın nezarethanelere çok sayıda şüphelinin konulduğu,şüphelilerin 
yerlerde yatmak zorunda kaldığı, sıcak banyo ve su konusunda sorunlar 
yaşandığı, mevsime göre ihtiyaç duyulan ısıtma ve soğutma işlemlerinin 
yeterince yapılmadığı, yeterli beslenme sağlanmadığı gibi yakınlar tarafın-
dan getirilen yemeklerin alınmadığı, tuvalete çıkartmama, kapılar kilitli 
olmasına ve nöbetçi olmasına rağmen ışıkları söndürmeyerek uyumaya en-
gel olma gibi hareketler yapılmaktadır.

Diğer İhlaller; Gözaltına alınan şüphelilere suçlu muamelesi yapma, iç 
çamaşırı kalacak şekilde hatta bazen onu da çıkararak arama yapma, şüp-
heliler kolluk gözetiminde nezarethanede olmasına karşın tuvalete çıka-
rırken dahi arama yapma, gözaltı yerlerinin ışık almasının önleyerek gece 
gündüz kavramını ortadan kaldırma, mevsime göre ısıtma ya da soğutma 
yapmama,Yönetmeliğe göre, adlî tıp kurumu veya resmî sağlık kuruluş-
larınca yapılması gereken sağlık kontrolünün çeşitli gerekçelerle kolluk 
biriminde yaptırılması, muayene sırasında kolluğun bulunması ve olum-
suz bir rapor yazılmaması için doktorların etki altına alınması, rahatsızlığı 
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nükseden şüphelilerin beyanlarına itibar edilmeyerek sağlık kurumuna gö-
türülmemesi, şüphelilerde oluşan etkili eylem emarelerinin “potansiyel so-
ruşturma” tehditleriyle doktorlar tarafından görmezden gelinerek raporlara 
yansıtılmaması, şüphelilerin “daha kötü şeyler olur” tehdidiyle hak aramak-
tan vazgeçirilmesi, kolluk hakkında yapılan şikâyetlerin örtbas edilmesi 
gibi olaylar sıradanlaşmıştır. 

Bekletme, Mülakat, Etkin Pişmanlığa Zorlama

Bireysel suçlarda 24 saat olan gözaltı süresi toplu suçlarda 4 güne ka-
dar uzatılabilmektedir. Terör suçlarında ise OHAL döneminde 30 güne 
çıkarılan gözaltı süresi halen 31.07.2018 tarihinden itibaren üç yıl süreyle 
4+4+4 toplam 12 gün olarak uygulanmaktadır. 

Hakkında soruşturma başlatılan kişiler genelde kolluk veya savcılık ta-
rafından davetiye, sms veya telefonla ifadeye çağrılmaktadır. Olması gere-
ken uygulama bu iken 15 Temmuzdan sonraki süreçte bu usul yerine şüp-
helilerin gözaltına alınması genel kural haline getirilmiştir. Oysa Kanuna 
göre “Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına 
ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlı-
dır.” Bu hükme göre değerlendirme yapıldığında uygulanan gözaltına alma 
işlemlerinin büyük çoğunluğunun keyfi ve gereksiz olduğu değerlendiril-
mektedir. 

Şüphelinin eylemi bir suç oluşturmasına karşın birden çok isnat edi-
lerek korku yaratılmakta, ifade alındıktan sonra şüphelinin savcılığa sevki 
gerekmesine karşın günlerce nezarethanede tutulmaya devam edilmekte-
dir.

Önceki dönemde şüpheliler gözaltına alındıktan sonra sorgu odası 
denilen, duvarları siyah renkli kaplamayla kaplanmış ve ses geçirmeyen, 
penceresiz küçük bir odada sorgulanırdı. Bu sorgu yasal gözaltı süresinin 
dolmasına kısa bir süreye kadar devam eder, son dakika alınan ifadeden 
sonra şüpheli adli makamlara sevk edilirdi. Sorgu işlemi ve sorgu odaları 
2001 yılında kaldırılmıştır. 

Ancak kolluk kendine göre önemli gördüğü olaylarda mülakat adı al-
tında ön ifade alma işlemi yapmaktadır. Sorulduğunda “biz ifade almıyo-
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ruz, mülakat yapıyoruz” denilmektedir. Mevzuata göre mülakat şeklinde 
bir uygulama yoktur. İfade alma işlemine başlanmadan önce müdafinin 
gelmiş olması ve şüpheliyle görüştürülmüş olması gereklidir. 

Bu işlem kanuna aykırıdır kaldı ki bu mülakat sırasında kişilere yorma 
ve kötü davranma gibi yasak yöntemler uygulanmakta, kişiler isim vererek 
etkin itirafçı olmaya zorlanmaktadır. Sigara içen kişilere sigara verilme-
mesi, kötü nezaret koşullarında tutulması, kişileri aleyhlerindeki delilleri 
bilmemesi ve kapalı mekanda gün geçtikçe yılgınlığa uğrayan şüphelilerin 
bir an önce nezaretten dışarı çıkma isteği şüpheliler üzerinde olumsuz etki 
yaratmaktadır. Yine bu mülakatlarda fişleme niteliğindeki “havuz” bilgile-
rinde söz edilerek bak senin aleyhine ifadeler var senin de itiraf etmen fay-
dana olur, biz sana yardımcı oluruz tarzı yasak ifadeler de kullanılmaktadır.

Şüpheliler Kanunun 221. maddesinde yer alan “suç işlemek amacıy-
la örgüt kurmak” suçu kapsamında etkin pişmanlığa zorlanmaktadır. Bu 
kapsamda, “bize isim verirsen arka kapıdan çıkar gidersin aksi halde 20 yıl 
cezaevinden çıkmazasın” vb. ifadelerle korkutulmaktadır. İsim vermeleri 
için okulların mezuniyet albümü, kayıt listeleri ve şahsi dosyalarında bu-
lunan fotoğraflar gösterilmekte, isimler kapatılmamakta, “bunu hatırladın 
mı, bunu bilmen lazım” gibi yönlendirmeler yapılmaktadır. Sonrasında ise 
isimlerin kapatıldığı ve yeterince fotoğraf gösterilerek şüphelinin hür ve 
özgür iradesiyle teşhis yaptığı tutanak altına alınmaktadır.

İfade sırasında bir isim veya olay geçtiğinde “havuz” adı verilen fişleme 
dosyasından isimler verilerek yönlendirmeler yapılmaktadır.  

Yönetmeliğin “Gözaltı işlemlerinin denetimi” başlıklı ve “Cumhuriyet 
başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî görevlerinin 
gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, 
varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma ne-
den ve sürelerini, gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler; 
sonucunu Nezarethaneye Alınanlar Defterine kaydederler” hükmüne karşın 
savcılıklar bu görevlerini genelde ihmal etmektedir.

Kolluk bu gücü nereden alıyor? Balık baştan kokar… 

Örnek-1: 4483 sayılı Kanun Koruması: Memurlar ve Diğer Kamu Gö-
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revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun görev suçu işleyen memurların 
yargılanmasının önündeki en büyük engeldir.

Örnek-2: 6755 sayılı Kanun Koruması:Madde 37/(1) “15/7/2016 
tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların 
devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar 
veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında gö-
rev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde 
kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin 
bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorum-
luluğu doğmaz.”

Örnek-3: İçişleri Bakanı 15 Temmuz anma etkinliğinde “15 
Temmuz’un Hesabını Misliyle Soruyoruz” diyor.9 

“O gecenin hainleri, bugün hala mahkemede ileri geri konuşuyorlar. 
Çünkü hala o gece nasıl büyük bir duvara tosladıklarını anlamadılar. Nasıl 
alçakça kandırıldıklarını, nasıl bir devlete ve nasıl bir millete silah çek-
tiklerini hala anlamadılar. Sosyal medyadaki tetikçileri hala boylarından 
büyük laflar ediyorlar. Çünkü artık ne ahlakları, ne onurları, ne insan ola-
rak itibarları kaldı. ‘Vatansız serseriler’ olarak oradan oraya savruluyorlar. 
Şunu herkesin bilmesini isterim ki 15 Temmuz’da sadece ihaneti bastırıp, 
gidip evimizde oturmadık. O gece verilen emekleri heba etmedik. Türkiye 
o geceden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin bütün 
hasımlarını, bütün problemlerini karşısına alıp tek tek çözmeye başla-
mıştır. Bütün terör örgütlerini, PKK’yı, FETÖ’yü, DEAŞ’ı, aşırı sol terör 
örgütlerini tek bir yapı olarak gördük ve ezmeye başladık. 15 Temmuz’dan 
itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştir-
dik. Yine tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık,  
5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik.” dedi.

Örnek-4: Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneğinin 
(TAYAD) Ankara 16 Şubat 2019 tarihinde düzenlediği eylemde polis pan-
kart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almış, sivil polislerden birinin 
gözaltı sırasında M.D. adlı başörtülü kadın eylemciyi taciz ettiği yönünde 
fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı. Bunun üzerine Bakan Soylu Twitter’dan 

9 https://polisdergisi.pa.edu.tr/-e2809c15-temmuze28099un-hesabini-misliyle-
soruyoruze2809d-1365-haber
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yaptığı paylaşımda: “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 
‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. 
Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den 
ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsa-
ade etmeyiz” demiştir.10 

Örnek-5: Bir eylem sırasında polis müdürü ve Milletvekilinin “ben 
milletvekiliyim” demesi üzerine “Milletvekiliysen milletvekilisin ben de 
devletim” diye cevap vermiştir.11 

Örnek-6: Bir toplumsal olay sonrasında basına yansıyan polisler ara-
sındaki telsiz görüşme kayıtları şu şekildedir:

“A: Devrem yetişsen bi tane de sen vuracan ama kısmet olmamış. 

B: Devrem yetişemediğimi kim söyledi. 40 bin adamdan denk gelmez 
mi hiç, bunu da boş geçmemişizdir. 

C: Eline sağlık kardeşim. 

B: Etme ya, bizim adam dövdüğümüz nerede görülmüş. Adam olanı 
nerede görülmüş dövdüğümüz… 

C: Allah herkese nasip etsin, amin.”

Örnek-7: Ankara Sakarya Caddesinde kayıp şahıs Mustafa Yılmaz için 
yapılan eylem sırasında bir polis amiri kaçırılan Mustafa Yılmaz hakkında, 
“Onlar hain yurt dışına kaçtılar” ifadesini kullandı. Şahıs bir ay geçme-
den Emniyet tarafından karakolda bulundu.

Örnek-8: İçişleri Bakanlığı adli soruşturma hakkında idari inceleme 
yaptırıp, karar verebiliyor. Kamuoyunda geniş yer tutan “Rabia Naz”ın 
ölümü hakkında Bakan “Rabia Naz’ın babasını çağırdım, konuştum. 
Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Olay savcılık safahatında 
yürüyor. O safahatta de bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız 

10 http://www.diken.com.tr/soylu-polis-tacizini-akladi-baba-feto-ihrac-kardesi-dhkp-cli-
proje-kadin/

11 https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-polisinden-milletvekiline-ben-
devletim-yuru-haberi-47148
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defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz’ın babasıyla defalarca konuştum, sabır 
gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha ça-
ğırdım. CHP İl Başkanıyla basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim 
soğumadı ona. ‘Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, babadır olabi-
lir’ dedim. Adli Tıp karar vermiş, ‘düşmedir’ diyor, mülkiye müfettişi ‘düş-
medir’ diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile 
karşı karşıya gelmedik” diye açıklama yapabiliyor.

Bakan bir başka açıklamasında “FETÖ ile mücadele kapsamında  
559 bin kişiye işlem yapıldığını, 261 bin 700 kişinin gözaltına alındığını, 
91 bin 287 kişinin tutuklandığını, halen 26 bin 952 kişinin tutuklu oldu-
ğunu” açıklayabiliyor.

Oysa bu iki olayın da adli makamların uhdesinde olduğu, bir açıkla-
ma yapılacaksa Adalet Bakanlığının yapması gerektiği aşikârdır. Bu açık-
lamalar malumun ilamından yani kolluğun her haliyle yargıya değil 
yürütmeye bağlı olduğunun en yüksek yerden itirafından başka bir şey 
değildir.12 

Örnek-9: Polisiye, aksiyon ve komedi dizisi olarak 13 yıldır devam 
eden “Arka Sokaklar” tv dizisinde polislerin mevzuata aykırı işlemler ve 
eylemler yaptığı malumdur. Elbette bu bir dizidir ve gerçeğe mevzuata 
birebir uymak zorunda değildir. Ancak polisin şüphelilere sürekli şiddet 
uygulayıp hakaret ettiği, yasak ifade yöntemleri uyguladığı dizinin iç çe-
kimlerinin Emniyet Müdürlüğünde yapılıyor olması kabul edilemez.

12 Emniyet yetkililerinin bildirilerinde, demeçlerinde “hainler, vatan-millet düşmanları...” 
gibi ibarelere bolca başvuran ajitatif dil, bu kavrayışı sürekli tazeler. Personel, “hain, düş-
man, bölücü-yıkıcı” atıflarıyla eşlenen hedef gruplara karşı bilenir, ki bunlar onyıllarca en 
genel anlamda “solcular” olmuştur (bu nedenle polisin resmî-millî tehdit sınıfına alınan 
“irticacılara” karşı sert bir tutuma uyarlanmasında zorluklar yaşanmadı mı?).

 Bu ideolojik formasyonda, polisin devleti sahiplenmesi, “kamu düzenini koruma 
görevi”nin sınırlarını aşar, âdeta bir millî davanın savunulmasına dönüşür. Polis kendi-
ni devletle özdeşleştirir, “Kutsal Devlet”in kutsallığını kuşanır. Çalışma şartlarından ve 
risklerinden kaynaklanan zorluklar, feragat ve fedakârlıklar, (bu özel koşullarını bilerek 
girdiği) mesleğin ayrıcalıklı bir yüksek misyon olarak yüceltilmesine zemin hazırlar. 
(Bir öğretmen, bir hekim, bir maden işçisi, bir itfaiyeci benzer motiflere başvurarak 
benzer pâyelere talip olduğundaysa yadırganacaktır.) Bora Tanıl, Polis Partisi, Birikim 
Dergisi, S.141, Ocak 2001.
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Değerlendirme

Kanunda Polisin görevi;“Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve 
mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin 
istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve 
acizlere muavenet eder” şeklinde ifade edilmiştir.

Oysa çoğumuz için polis yardım eden değil orantısız güç kullanan, ba-
ğıran çağıran, ceza kesen, silah ve cop kullanan hatta dövendir. Bu min-
valde İlyas Salman’ın benzetmesiyle “bizde devlet yok, dövlet var, çünkü 
bizi dövüp yönetiyor” 13 Nitekim 2019 yılında halen kollukça yapılan iş-
kenceyi ve işkence iddialarını konuşuyoruz. Dolayısıyla realite bu yönden 
ziyade kolluk kendini devletin hamisi, şüphelileri ise vatandaş değil suçlu 
ve hatta duruma göre vatan haini olarak görmesi nedeniyle, uluslararası 
literatürde her an bir suçun mağduru olma korkusu anlamına gelen,“suç 
korkusu”nun ülkemizde her an kolluğun mağduru olma yönündedir.

Mevcut zihniyette yolu karakola düşen herkes peşinen suçlu kabul edilir. 
Özellikle devlet karşı suç işlediği ileri sürülen şüphelilere haklarını vermek 
kolluk için bir züldü. Kolluğun görevi onlara eziyet etmek, mahkemeden 
önce cezalandırmak, kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktır. Gerçekten suç-
lu olanların adil bir yargılama sonunda mahkûm olması, sadece özgürlükle-
rinden mahrum olmaları üstelik içerde devletin onları beslemesi doğru de-
ğildir. Hatta mağdurlar arasında dahi ayrım yapılır. Hayatını kaybeden veya 
yaralanan kolluk kuvvetiyse eziyetin daha yoğun yapılması gerekir. Kolluğa 
göre devlet yanlış yapmaz, biz idrak edemesek de yaptığının mutlaka bir 
haklı sebebi vardır. Bu sebeple “ne yaptın da buraya düştün, anlat bakalım” 
şeklinde soru sormak ve cevap beklemek “bir şey yok” beyanına karşı “var ki 
seni attılar, sen anlat bakalım” diye tekrar sormak en doğal haklarıdır.

İsabetle ifade edildiği üzere “polisin intikamcı bir ihkakı hak ‘teşkilâtı’ 
suretine büründüğü bir rejimin, kimliği, vasfı ne olursa olsun, meşrûiyetle 
ilgili herhangi bir iddiası olamaz. Türkiye’de polisin, bir ‘teşkilât’, müstakil 
bir taraf, bir parti gibi davranması, yapısal ve ciddi bir sorundur. Polisin, 
daimî bir iç savaşa koşullayan bir ideolojik ajitasyon içinde sevk ve idare 
ediliyor olması, yapısal ve ciddi bir sorundur. Ve Türkiye’nin, etki alanı 

13 Salman İlyas, Hem Sosyalistim Hem Kemalist, İleri Yayınları, 8.Basım, Şubat 2019, 
s.19.
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toplumsal olaylardan gündelik hayata yayılan, en önemli yapısal ve ciddi 
sorunlarından biridir.”14 

İnsan hakları ve demokrasi gibi kavramların henüz ortada olmadığı dö-
nemde yaşanılan şu olay dahi Atatürk’ün dehasını ve ileri görüşlülüğünü 
ortaya koymaktadır. 

Atatürk, Polis Teşkilatının çağdaş yöntemlerle idare edilmesini ve çağdaş bilgi-
lerle donanmış polislerle yenileştirilmesini istiyordu. İçişleri Bakanından polis aday-
larını nasıl seçtiğini sorduğunda diğer memurlar gibi olduğunu öğrendi. Buna göre 
memur olma niteliklerine sahip olanlar Ankara’nın meşhur ‘İtfaiye Meydanı’ ve 
etrafındaki kahvehane ve hanlarda bekler, ihtiyaç halinde bunlar arasından seçim 
yapılırdı. O zamanlar memur olabilmenin şartları ilkokul mezunu veya okur-ya-
zar olmak, askerliğini yapmış olmak ve herhangi bir engeli bulunmamaktı. Polis 
olmak içinse bunlara ilaveten gösterişli olmak da gerekiyordu.

Bunun üzerine Atatürk yaverini çağırttı. “İtfaiye meydanında polis olabi-
lecek vasıfta bir şahıs al getir” dedi. Verilen emir kısa sürede yerine getirilerek 
Atatürk’ün emirleri doğrultusunda polis olabilecek nitelikte Harputlu Fikri 
adlı bir şahıs huzuruna getirildi.Atatürk getirilen şahsa adını, memleketini 
ve askerliğini yapıp yapmadığını sordu. Gerekli cevapları aldıktan sonra tek-
rar yaverini çağırarak şarjörü ile birlikte bir tüfek getirmesini emretti. Tüfek 
getirildiğinde “Tüfeği Harput’lu Fikri’ye verin” dedi. Tüfeği alan Fikri’ye de 
“Tüfeği doldur” diye emretti. Atatürk’ün kesin emri doğrultusunda tüfeği dol-
duran Fikri’ye bu sefer “tavana ateş et” emrini verdi. Emri alan Fikri hiç 
tereddüt etmeden tavana beş el ateş etti. Tüfekteki mermiler bitince Atatürk’ün 
emrini bekleyen Fikri’yi “dışarı çık” diyerek odadan çıkarttı.

Harput’lu Fikri dışarı çıktıktan sonra Atatürk’ün bizzat yanına aldığı ve 
polisliğini takdir ettiği polis memuru Ragıp efendiyi yanına çağırttı. Ragıp 
Efendiye de aynı emri verince Ragıp Efendi “önce Atatürk’e sonra davetlilere 
teker teker baktıktan sonra tekrar Atatürk’e dönerek; “Emriniz baş üstüne Pa-
şam ama sebebini öğrenebilir miyim?” diye karşı soru sorunca Atatürk “Çıka-
bilirsin Ragıp Efendi” diyerek onu da odadan çıkarttı. 

Polis memuru Ragıp Efendi odayı terk ettikten sonra Bakana dönen Ata-
türk “Şükrü Bey ilk gelen Harput’lu Fikri’ye seni vurmasını söylesem vurur 

14  Tanıl Bora, Polis Partisi,
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muydu?” şeklinde bir soru yönelttiğinde Şükrü bey hiç tereddüt etmeden “Vu-
rurdu” diye cevap verdi. Aldığı cevap karşısında yüzü aydınlanmaya başlayan 
Atatürk tekrar sordu; “Ragıp efendiye seni vurmasını söylesem vurur muydu?” 
deyince yine aynı kararlılıkla “Vurmazdı paşam” diye cevap verdi.

İstediği ve toplantıda bulunanları eğitici cevapları aldıktan ve onlara uy-
gulamalı olarak bir ders verdikten sonra tekrar Şükrü beye hitaben “O halde 
kolları sıva Polis Kolejini ve Polis Enstitüsünü aç, bu müesseselere en 
iyi ve en değerli hocaları temin et” diye kesin emrini verdi.15

Şimdi sormak gerekir, 80 yıl sonra geldiğimiz noktada Harputlu 
Fikri’ler mi çok yoksa Ragıp Efendiler mi?

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hatırlanacağı üzere 2009 yılında Genelkurmay Başkanlığının “Güç-
lü Ordu güçlü Türkiye” sloganlı afişleri eleştirilmiş ardından slogan “Güçlü 
Türkiye güçlü Ordu” şekline dönüştürülmüştü. Benzer şekilde polisin güçlü 
olması devletin güçlülüğünü değil zayıflığını, kurumların ve sistemin zayıf-
lığının göstergesidir. Asıl olan güçle değil hukukla ayakta kalma ve hükmet-
medir. Uygulamanın, güvenlikçi devletten insan haklarını önceleyen devlete; 
zihinlerin, kolluk kuvvetinden kolluk hizmetine doğru evrilmesi gerekir.

Çözüm, insan haklarının bireyler ve kurumlarca içselleştirilmesi bunun 
ön şartı siyasilerin daha doğrusu yürütme gücünü elinde bulunduranların 
olaylara bakışıdır. Yanlış bakış açılarının değiştirilmeli ve düzeltilmelidir: 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle olduğu gibi her şey vatan 
için değil her şey insan için olmalıdır. Asıl olan devlet değil insandır ve 
devlet değil insan kutsaldır, insan yoksa devlet de yoktur.

Çözüm, kolluk yürütmenin güdüm ve kontrolünde olduğu sürece 
maddi gerçeğin değil idarenin baskı aracı olmaktan ileri gitmeyecektir. Za-
manın iç ve dış baskılarıyla Kanuna sadece isim olarak giren adli kolluk 
siyasetin daha doğrusu biri diğerini düşman olarak gören cemaat ve tari-
katların gölgesindeki yürütmenin güdümünden çıkararak tamamen adli 
makamlara bağlı hale getirilmelidir. Bu noktada bunun ön şartının tarafsız 
ve bağımsız yargıdan geçtiğini de ilave etmek gerekir.

15 https://www.pa.edu.tr/ataturk-ve-turk-polisi.html
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin  
İnsan Haklarının Korunmasında Rolü 

Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 

Öz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, insan haklarının ev-
rensel düzeyde korunması ile korumaya ilişkin mekanizmaların geliştiril-
mesinden sorumlu 47 devlet tarafından temsil edilen ve BM bünyesinde 
faaliyet gösteren hükümetler arası bir organdır. Temsilci devletler, Genel 
Kurul’da yapılan gizli oylama ile üç yıllığına seçilir. Türkiye ise, İnsan 
Hakları Konseyi’nde gözlemci devlet statüsündedir. Konsey, BM Genel 
Kurulu’nun 15 Mart 2006 tarih ve 60/251 sayılı Kararı ile kurulmuş; 
1946-2006 yılları arasında faaliyet gösteren ve yardımcı bir organ olan 
İnsan Hakları Komisyonu’nun yerini almıştır. İnsan Hakları Komisyonu, 
BM bünyesinde insan haklarının korunmasında çok önemli bir role sa-
hip olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ve diğer BM İnsan Hakla-
rı Sözleşmeleri’nin mimarı olarak önemli normatif çalışmalar yapmıştır. 
Komisyon aynı zamanda insan hakları ihlalleri gerçekleşen yerlerde in-
celeme ve araştırmalarda bulunarak devletlere çeşitli tavsiyelerde bulun-
muş; ancak sosyalist devletlerde gerçekleşen insan hakları ihlallerinde pasif 
kaldığı gerekçesi ile çok eleştirilmiştir. Eleştiriler neticesinde 2006 yılında 
Komisyon’un yerine İnsan Hakları Konseyi kurulmuştur.

BM İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu’nun başlattığı 
normatif görevi sürdürmesinin yanı sıra insan hakları ihlallerinin önlen-
mesi, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi, adaletin sağ-
lanması ve hukuk devletinin gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyetler yürüt-
mektedir.  Günümüzde, Konsey’in normatif çalışmaları arasında, üzerinde 
çok tartışma olan insansız hava araçlarının terörizmle mücadele için kulla-
nılması, kitlesel izleme gibi tematik konular yer almaktadır. İnsan Hakları 
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Konseyi, özel usuller, evrensel periyodik raporlar ve şikâyet usulleri aracılığı 
ile devletleri denetlemektedir. Bütün bu yollar neticesinde varılan sonuçlar 
raporlaştırılmaktadır. Her ne kadar verilen kararlar bağlayıcı olmayıp tav-
siye niteliğinde olsa da devletler üzerinde politik bir baskı aracı olmaktadır.

20 Haziran 2018’de, ABD’nin İnsan Hakları Konseyi’nin adına la-
yık olmadığı gerekçesi ile Konsey üyeliğinden ayrılması, İnsan Hakları 
Konseyi’nin işlevselliği konusunu gündeme oturtmuştur. ABD’nin BM 
nezdindeki daimi temsilcisi Halley ve ABD Dışişleri Bakanı, İnsan Hakla-
rı Konseyi’ni ikiyüzlülükle suçlamış; Konsey’in Çin, Küba, Venezuela gibi 
insan hakları ihlalleri yapan devletleri kayırdığını öte yandan İsrail’e karşı 
önyargılı olduğunu ileri sürmüştür. Ortaya çıkan bu eleştiriler, Konsey’in 
selefi olan İnsan Hakları Komisyonu’na yönelik eleştiriler ile benzerlik 
göstermektedir. Konsey’in yeni denetim mekanizmaları geliştirmiş olma-
sına rağmen, insan haklarını korumada yetersiz kaldığı ileri sürülmekte-
dir. Politize olan Konsey’in insan haklarını koruma ve geliştirme hedefin-
den çok siyasi amaçlara hizmet ettiği ileri sürülmektedir. İnsan Hakları 
Konseyi’nde devlet temsilcilerinin bulunması, kararların siyasi olmasına 
yol açmakta, özellikle Çin ve İsrail gibi devletlerin insan hakları ihlallerine 
yeterli bir denetim sağlamaktan uzak kalmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin İnsan Haklarının Ko-
runmasındaki Rolü başlıklı bu çalışmada, örnek olaylar ve kararlar ışığında 
İnsan Hakları Konseyi’nin denetim usulleri, Konsey’e yönelik eleştiriler 
de dikkate alınarak değerlendirilecektir. İnsan Hakları Konseyi’nin pekçok 
oturumunda gündemine aldığı Türkiye ile ilgili faaliyet, rapor ve kararları 
da çalışma kapsamında ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: BM İnsan Hakları Konseyi, BM İnsan Hakları 
Komisyonu, Özel Usuller, Evrensel Geriyodik Gözden Geçirme, Şikâyet 
Usulleri, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi.

GİRİŞ

Uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacı ile kurulan Birleşmiş 
Milletler (BM) Örgütü’nün bu amacını, insan haklarının evrensel düzey-
de korunmasına ilişkin bir güvence oluşturmadan sağlaması mümkün de-



Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY

49Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ğildir. Günümüzde, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve bozan 
durumların sebebi çoğu zaman ağır insan hakları ihlallerinden kaynak-
lanmaktadır.  BM Antlaşması’nın Önsözü’nde“Bir insan ömrü içinde iki 
kere beşeriyete tarif olunmaz acılar yükleyen harb belâsından, geleceğin ne-
sillerini korumaya, insanın ana haklarına, şahsın haysiyet ve değerine, erkek 
ve kadınlar için olduğu gibi büyük ve küçük milletler için de hak eşitliğine 
olaninancımızıyeniden ilân etmeye…………………………………… Bu 
amaçları gerçekleştirmek için, gayretlerimizi beraberce sarfetmeye karar ver-
dik.” diyerek insan haklarının korunmasını amaçları arasında saymıştır. 
BM Antlaşması’nın 1/3. maddesinde de insan haklarına saygıyı geliştirmek 
ve teşvik etmek, BM’nin amaçlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Bu 
amacın hayata geçirilebilmesi için BM Antlaşması madde 55 ve 56 uyarın-
ca, üye devletler insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda 
gerek bireysel gerek işbirliği yapma konusunda sorumlu tutulmuşlardır.1 

BM’nin organları bu amaç ve sorumlulukların yerine getirilmesinin gö-
zetilmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. BM 
Örgütü’nün organları BM Antlaşması madde 7’de Genel Kurul, Güvenlik 
Konseyi, Vesayet Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Ada-
let Divanı ve Sekretarya olarak belirlenmiştir. Bütün BM organları görev 
ve faaliyet alanına göre insan haklarının korunması ve gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Ayrıca bu organlar kendilerine yardımcı olacak tali organlar 
da kurabilmektedirler. BM Antlaşması’nda düzenlenen insan haklarına 
ilişkin düzenlemeler çok genel nitelikli olduğu için söz konusu organlar 
hakların içeriğinin ve uygulama alanının belirlenmesinde önemli rol oy-
namışlardır. Böylece İnsan haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarının 
kodifikasyonu büyük ölçüde BM çatısı altında şekillenmiştir. İnsan hakları 
alanındaki örf ve adet hukuku kuralları, BM’nin insan haklarına ilişkin 
sözleşmeleri ile yazılı hale gelmiştir. 

BM Örgütü kapsamında insan haklarına ilişkin denetim usulle-
ri, biri insan hakları antlaşmalarına dayalı; diğeri ise, dayanağını BM 
Antlaşması’ndan alan denetim usulleri olmak üzere iki farklı şekilde ger-

1 Söz konusu düzenlemeler, BM Antlaşması madde 103 uyarınca BM Antlaşması’nın 
bütün uluslararası antlaşmalardan üstün tutulmasının bir sonucu olarak, bütün ulusla-
rarası antlaşmaları öncelemektedir. Ayrıca söz konusu düzenlemelerin iç hukuk düzen-
lemelerinin üstünde kabul edilmesi gerekmektedir.
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çekleştirilmektedir. İnsan haklarına ilişkin denetim usulleri, BM çatışı al-
tında yapılan sözleşmelerin uygulanmasını denetleme amacı taşıyan İnsan 
Hakları Komitesi (Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi); Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklar Komitesi (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş-
mesi); Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi); Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesi (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi); İşkencenin Önlenmesi Komitesi (İşkencenin Önlenmesi Sözleş-
mesi); Çocuk Hakları Komitesi (Çocuk Hakları Sözleşmesi); Göçmen İşçiler 
Komitesi (Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunması Sözleşme-
si); Engelli Hakları Komitesi (Engelli Hakları Sözleşmesi) olmak üzere se-
kiz adet komiteden oluşmaktadır.2 Bu komiteler, ilgili sözleşmelerin tarafı 
olan devletlerin rapor, bireysel başvuru, devletlerarası şikâyet başvurusu ve 
soruşturma yolları ile denetlenmesinden sorumludur. Komiteler, sözleşme-
de yer alan hakların ihlali durumunda bireysel başvuru imkânı vermekte, 
devletlerde yerinde incelemeler yapmakta ve devletlerarası başvuruları de-
ğerlendirmekte, sözleşmelerde düzenlenen hakların içeriğinin belirlenebil-
mesi için genel yorumlar yapmaktadırlar. Yarı yargısal kabul edilen Komite 
kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmamaktadır.3

Dayanağını BM Antlaşması’ndan alan denetim usulleri ise, BM organ-
ları tarafından yürütülenşikâyet usulü, özel usuller ve istisnai olarak acil 
eylem usulünden oluşmaktadır. Tebliğin konusunu oluşturan İnsan Hak-
ları Konseyi de BM Genel Kurulu’nun 60/251 sayılı Kararı ile kurulmuş 
ve böylece BM sistemine yeni bir denetim mekanizması eklenmiştir. İnsan 
Hakları Konseyi’ni kuran ilgili Karar’da İnsan Hakları Konseyi’nin sele-
fi olan İnsan Hakları Komisyonu’nun yürüttüğü görevleri üstleneceği ve 
aynı zamanda BM’nin bütün üyeleri için insan hakları uygulamalarını ev-
rensellik ve eşit muamele esaslarına dayanarak izlenmesi amacıyla oluştu-
rulan Evrensel Periyodik Gözden Geçirme denetim usulünü yerine getire-
ceği düzenlenmiştir.4 Görüldüğü üzere İnsan Hakları Konseyi ile getirilen 
denetim, BM kapsamında yer alan insan haklarına ilişkin iki farklı usule 

2 Bkz.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
(16.12.2019)

3 Bkz. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx (13.11.2019)
4 Bkz.GA Res. 60/251, A/RES/60/251, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrco-

uncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf (15.12.2019)
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ilişkin özellikleri bünyesinde barındıran yeni bir usul getirmiştir. Önceki 
BM Genel Sekreteri de Kofi Annan İnsan Hakları Konseyi’nin kuruluşunu 
yeni bir başlangıç olarak nitelendirmiştir.5 

I. İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NİN KURULUŞU’NA GİDEN 
YOL

BM sistemi içinde esas olarak insan haklarının korunmasından sorum-
lu organ BM Genel Kurulu’dur ve bu konuda çok önemli işlevleri bulun-
maktadır. BM Antlaşması madde 13’e göre Genel Kurul,“a. Siyasi alanda 
uluslararası işbirliğini geliştirir, uluslararası hukukun giderek geliştirilmesi-
ni ve kodifikasyonunu teşvik eder; b. Ekonomik, sosyal, kültürel alanlar ile 
eğitim ve sağlık konularında uluslararası işbirliğini geliştirir ve ırk, cinsiyet, 
dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan hakları ile temel özgür-
lüklerden yararlanmasını kolaylaştırmak için araştırmalar yapılmasına öna-
yak olarak bu amaçla tavsiyelerde bulunur.” Genel Kurul’un bu görevlerini 
yerine getirmek amacı ile aldığı kararları tavsiye niteliğinde olup bağlayıcı 
değildir. Öte yandan, örneğin Genel Kurul’un ırk ayrımcılığı uygulamaları 
nedeniyle Güney Afrika’ya yönelik aldığı 1761 (1962) sayılı Kararı, sert ve 
kesin bir dille üye devletleri ve Güvenlik Konseyi’ni yaptırım uygulamaya 
çağırmıştır.6 

BM’nin 193 üye devletinden oluşanGenel Kurul, kendisine bağlı sosyal, 
insani ve kültürel konulardan sorumlu 3. Komite7 ile Ekonomik ve Sos-
yal Konsey’in kendisine ilettiği konuları gözden geçirerek gerekli tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Güvenlik Konseyi dâhil bütün BM organları insan 
hakları ile ilgili faaliyetlerini yıllık rapor olarak Genel Kurul’a bildirmek-
te ve Genel Kurul tarafından denetlenmektedir. Olağanüstü durumlarda 
acil toplanma yetkisi olan Genel Kurul, bir devlet içinde gerçekleşen insan 
haklarının araştırılması için özel raportörler ve uzmanlar atayabilmektedir-
ler. Genel Kurul’un insan hakları ile ilgili sözleşmelerin uygulanması için 

5 “Speech by Kofi Annan Adress to the Commission on Human Rights”, 7 April 2005. 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2005-04-07/secretary-generals-
address-commission-human-rights (16.12.2019)

6 Karar için bkz. https://undocs.org/en/A/RES/1761(XVII)(12.12.2019)
7 Görevleri için bkz. https://www.un.org/en/ga/third/(12.12.2019)
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üye devletlere lojistik ve teknik destek sağlama görevi de bulunmaktadır.8 

Genel Kurul’un her ne kadar bağlayıcı olmasa da insan hakları alanın-
da yayınladığı bildiriler de insan haklarının evrensel düzeyde gelişimi ve 
korunmasında önemli bir role sahiptir. 10 Aralık 1948’de İnsan Hakla-
rı Evrensel Bildirisi, 48 devletin olumlu, sekiz devletin çekimser oyu ile 
kabul edilmiştir. Bu noktada Bildiri ile ilgili hiçbir devletin olumsuz oy 
kullanmadığını belirtmek yerinde olacaktır.9 Suudi Arabistan evlenme 
hakkına, Eski SSCB devlet egemenliğine, sosyal ve ekonomik haklara yer 
verilmemesine, Güney Afrika da ırk eşitliği konusuna ilişkin çekincele-
ri nedeniyle olumlu oy kullanmaktan imtina etmişler; ancak olumsuz oy 
kullanmamışlardır. Bildiri, her ne kadar bir Genel Kurul kararı olarak bağ-
layıcı niteliğe sahip olmasa da günümüzde Bildiri’de yer alan hakların çok 
büyük kısmı örf adet hukuku ya da hukukun genel ilkesi olarak bağlayıcı 
özelliğe sahiptir. Ayrıca daha sonra yapılan insan haklarına ilişkin evrensel 
nitelikli sözleşmelere öncülük etmiştir. 2001 yılında gerçekleştirilen “Irkçı-
lık, Etnik Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlük Konferansı”, 
2001 yılında Güney Afrika’da ve 2009 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 
Durban Denetleme Konferansı gibi insan haklarına ilişkin konferanslarda 
ortaya çıkan taslak metinleri ve sonuçları tartışıp destekleyerek insan hak-
larının korunmasına ve gelişmesine destek olan Genel Kurul çok önemli 
sözleşmelerin kabul edilmesini sağlamıştır.10 

15 Mart 2006 yılında 6/251 sayılı kararı ile İnsan Hakları Konseyi’ni 
kuran Genel Kurul,  BM çatısı altında bir insan hakları mekanizması kur-
mayı amaçlamıştır.11 İnsan Hakları Konseyi, 1946 yılında Ekonomik ve 
Sosyal Konsey tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu’nun12 yerini 
almıştır. Sözkonusu Genel Kurul kararı 170 olumlu oy ile kabul edilmiştir. 
Karar’a İsrail, Marshall Adaları, Palau ve ABD karşı çıkmış ve Beyaz Rusya, 

8 ÇALIK, Tacettin, “Birleşmiş Milletler Organlarının İnsan Hakları İle İlişkisi”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2015, s.1098.

9 Karar için bkz. https://undocs.org/A/RES/217(III)
10 ÇALIK, s.1098.
11 Karar için bkz. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.

RES.60.251_En.pdf (15.12.2019)
12 Detaylı olarak bkz. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/chr/pages/commissiononhu-

manrights.aspx (15.12.2019)
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İran ve Venezuela ise, Karar’ın alındığı oturuma katılmamıştır.

BM Antlaşması madde 62/2’de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in görevleri 
arasında insan hakları ve temel özgürlüklerin gözetilmesi ile bunlara saygı 
duyulması konusunda tavsiyede bulunma yetkisi yer almaktadır. Bir diğer 
önemli yetkisi ise, insan haklarına ilişkin hazırladığı sözleşme örnekleri-
ni Genel Kurul’a sunmaktır. Bu yetkisine dayanarak Ekonomik ve Sosyal 
Konsey çok önemli sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamıştır. Ekonomik 
ve Sosyal Konsey adına bu görevler, İnsan Hakları Komisyonu tarafından 
yerine getirilmiştir. Sadece sözleşmelerin hazırlanmasını değil aynı zaman-
da sözleşmelerin devletler tarafından uygulanmasını da sağlamak amacıyla 
bazı denetim usulleri geliştirmiştir. İnsan Hakları Komisyonu’nun insan 
haklarının kodifikasyonu sürecinde en önemli katkısı, daha sonra önce de 
belirtildiği gibi Genel Kurul kararı ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi ile önemli insan hakları sözleşmelerinin hazırlanması olmuştur. 
Bunun yanı sıra, insan hakları ihlalleri gerçekleşen yerlerde incelemeler 
yaparak tavsiyelerde bulunmuştur.13 

Öte yandan özellikle son yıllarında İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ba-
tılı devletlerin alınan kararlarda objektif olmadığı ve özellikle Kaddafi gibi 
ağır insan hakları ihlalleri işleyen bir devlet başkanının Komisyon başkan-
lığına seçilmesi nedeniyle çok eleştirilmiş ve yerini İnsan Hakları Konseyi 
almıştır. İnsan Hakları Konseyi’nin İnsan Hakları Komisyonu’ndan farklı 
olarak doğrudan Genel Kurul’a bağlanması BM’nin insan hakları ile ilgili 
sorumluluğunu artırmıştır.  

İnsan Hakları Konseyi üyelerinin seçimi, önceki İnsan Hakları Komis-
yonu üyelerinden farklı olarak daha adil bir coğrafi dağılım esasına göre 
belirlenmektedir. İnsan Hakları Komisyonu, Ekonomik ve Sosyal Konsey 
tarafından seçilen 53 üyeden oluşmuş ve üyeleri,  Afrika devlerinden 15, 
Asya devletlerinden 12, Doğu Avrupa devletlerinden 5, Latin Amerika ve 
Karayip devletlerinden 11, Batı Avrupa ve diğer devletlerden 10 üye olacak 
şekilde dağılmıştır.  İnsan Hakları Konseyi’nin ise, Afrika devletlerinden 
13, Asya devletlerinden 13, Doğu Avrupa devletlerinden 6, Latin Amerika 

13 Bu amaçla uyguladığı 1235 ve 1503 Prosedürleri için bkz. http://hrlibrary.umn.edu/
svaw/law/un/enforcement/1503.htm (15.12.2019)
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ve Karayip devletlerinden 8, Batı Avrupa ve diğer devletlerden 7 olmak 
üzere toplam 47 üyesi bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, İnsan Hakları 
Konseyi’nde Asya ve Afrika devletlerinden toplam üye sayısı 26’ya ulaşarak 
çoğunluğu elde etmiş durumdadır.14 

İnsan Hakları Konseyi’nin üye sayısının Komisyon’a göre daha az ol-
masının nedeni, etkinliğini artırmak olarak açıklanmaktadır. Üyeliğe seçil-
mek için devletlerin insan hakları karneleri dikkate alınmakla birlikte, yeni 
seçilen üyeler açısından duruma bakıldığında, bu koşulun pek de yerine 
getirilmediğini söylemek mümkündür. Öte yandan Konsey’in insan hak-
larını ağır ve sistematik olarak ihlal eden devletlerin üyeliğini sona erdirme 
yetkisi bulunmaktadır. Genel Kurul’un 60/251 sayılı Kararı’na göre İnsan 
Hakları Konseyi, üyeliğin sona erdirilmesi ya da üyelik haklarının talikine 
Genel Kurul’da hazır bulunan ve oy verenlerin üçte ikisi çoğunluğu gerek-
mektedir. Sözkonusu kararın dayanağı, alınacak olan karara teşkil eden ko-
nunun BM Antlaşması madde 18 gereğince “önemli mesele” olarak kabul 
edilmesidir. Diğer konular için karar alınmasında oyçokluğu yeterli kabul 
edilmektedir. Örneğin Libya 13 Mayıs 2010 tarihinde yapılan oylama ile 
Konsey üyesi seçilmiş; ancak ülke içindeki ağır insan hakları ihlalleri nede-
niyle 1 Mart 2011 tarihli Genel Kurul kararı ile üyeliği sona erdirilmiştir.15 
Libya ile ilgili alınan bu karar, ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle Konsey 
üyeliğinden çıkarılma yönündeki ilk karar olup oybirliği ile alınmış olması 
nedeniyle de çok önemlidir. Genel Kurul’un bu konuda uluslararası barış 
ve güvenliğin korunmasında asli sorumluluk sahibi olan Güvenlik Konseyi 
ile eşgüdüm halinde hareket etmesi önemli bir gelişmedir.16 

14 Üyeler için bkz. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx   
(12.12.2019)

15 GA Res. A 65/L.60
16 Uzun yıllar insan hakları, BM Antlaşması madde 2/7 uyarınca devletlerin iç işi olarak 

kabul edilmiş olmakla birlikte, özellikle iç çatışmalar ve iç savaşlar sırasında meydana 
gelen ağır insan hakları ihlalleri, BM’nin müdahalesini zorunlu kılan bir konu haline 
gelmiştir. Bir başka ifade ile ağır insan hakları ihlalleri, bölgesel ya da uluslararası dü-
zeyde barış ve güvenliği tehlikeye düşürür veya bozarsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi Antlaşma’nın VII. Bölümü’nde düzenlenen kolektif güvenlik sistemini uy-
gulamaya geçirerek ilgili devlete ekonomik ve askeri tedbirler uygulayabilmektedir. 
Bunun en somut örneği Libya’ya yönelik uygulanan ve koruma sorumluluğuna dayan-
dırılan müdahaledir. Konu ile ilgili detaylı bir çalışma için bkz. HALATÇI ULUSOY, 
Ülkü,Uluslararası Hukuk Açısından Libya ve Suriye Örneğinde Koruma Sorumlulu-
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II. İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NİN DENETİM USULLERİ

Genel Kurul’a tabi olan İnsan Hakları Konseyi, günümüzde insan hak-
ları ile ilgili kodifikasyon sürecini devam ettirmesinin yanı sıra insan hakla-
rı ihlallerinin sona erdirilmesi için de faaliyetler yürütmektedir. Faaliyetleri 
beş yılda bir Genel Kurul tarafından değerlendirilecek olan İnsan Hakları 
Konseyi, Genel Kurul’un yardımcı bir organı olarak görev yapacaktır. Önce 
de ifade edildiği gibi 47 üyeden oluşan Konsey’in üyeleri üç yılda bir seçil-
mekte ve en fazla bir defa daha seçilebilmektedirler. Konsey’in gündemin-
de terörizmle mücadele için insansız hava araçlarının kullanılması, kitlesel 
izleme gibi tartışmalı konular bulunmaktadır.17 İnsan Hakları Konseyi üç 
farklı yöntem ile insan haklarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır:

1. Özel Usuller

Bu yöntem ile insan hakları ihlalleri yaşanılan devlet ya da devletler 
için insan hakları alanında çalışan uzman kişilerin görevlendirilmesi ile ba-
ğımsız incelemeler yapmaları amaçlanmaktadır. Tematik konuların ince-
lenmesi için özel raportör atanabileceği gibi, çalışma grupları da oluşturu-
labilmektedir. Tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri 
beklenen insan hakları uzmanları Özel Usuller Çerçevesinde Görevlendiri-
len Kişiler İçin Davranış Kodu”18 kapsamında görevlerini yerine getirmek-
tedirler. Bu kişiler, ihlal yapılan yerlerde incelemeler yapıp etkili görüşler 
sunarak önemli standartların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar.19 

Özel usuller İnsan Hakları Konseyi’nin görev alanında yer alan tematik 
incelemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Bir başka ifade ile ülke genelinde 
değil, spesifik olarak ilgili yaygın ve ağır insan hakları ihlalleri üzerinde yo-
ğunlaşılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, işkence, yargısız infaz, keyfi 
tutuklamalar, kadına karşı şiddet, silahlı çatışmalarda çocukların durumu, 

ğu”, TAAD, C 4, S 14, 2013.
17 Kızılsümer Özer, Deniz, “İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler’in Kurumsal Yapısı 

İçinde Korunması”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2016, s.222.
18 Code of Conduct for Special Procedures Mandate Holders, HR Council Res 5/1 /18 

June 2007.
19 https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountr-

yMandates.aspx?Type=TM (14.12.2019)
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hâkimlerin bağımsızlığı, paralı askerler, kaybolmalar, temiz, sağlıklı, sür-
dürülebilir çevre, gıda, sağlık ve su hakkı, din özgürlüğü, kültürel haklar 
ile ilgili ihlaller kapsamlı olarak ele alınmıştır. 2015 yılında Afrika’daki al-
binolara yönelik insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan te-
matik görevlendirme sayesinde önemli çalışmalar yürütülmüştür.20 Genel 
olarak işkence, yargısız infaz ve kadına karşı şiddet konularında özel usuller 
kapsamında yapılan çalışmaların başarılı olduğu yönünde bir genel kabul 
olduğu görülmektedir.21 

2. Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekanizması

İnsan Hakları Konseyi’nin insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak başvur-
duğu ikinci yöntem olan Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Mekaniz-
ması (EPGM), İnsan Hakları Konseyi’ni de kuran 15 Mart 2006 tarihinde 
Genel Kurul’un 60/251 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.22 İnsan hakla-
rının evrensel düzeyde geliştirilmesi amacıyla, devletlerin düzenli olarak 
verecekleri raporlar aracılığı ile izlenmesi ve denetlenmesi için oluşturulan 
bu mekanizmadan öncelikle tarafsız ve objektif olması beklenmektedir. 
Konsey’in yerini aldığı, İnsan Hakları Komisyonu’na yönelik siyasi ve se-
lektif davranma eleştirileri nedeni ile böyle bir mekanizma geliştirilmiştir. 
Bu kapsamda, bütün BM üyesi devletler dört ya da beş yıl ara ile 20 say-
fayı aşmayan bir raporu Konsey’e göndermek zorundadır. Devletler, ilgili 
raporlarında bu süre içinde insan haklarına ilişkin taahhütlerine ilişkin faa-
liyetlerini açıklamakla yükümlüdürler. Devletler sözkonusu raporları taraf-
sız sivil toplum örgütlerinden destek alarak hazırlamalı, daha sonra Konsey 
tarafından sorulan raporlara ilişkin soruları cevaplamalıdır.23 

60/251 sayılı Genel Kurul Kararı’nda EPGG usulü, “bütün BM üyele-
rinin insan haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek hususunda-
ki uygulamalarının ve bağlılıklarının, evrensel biçimde ve eşit muamele te-
meline dayalı olarak izlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. BM kapsamında 

20 Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism 
2015, HRC Resolution A/HRC/REC/28/6.

21 Kızılsümer Özer, s.224.
22 https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf 

(18.12.2019)
23 Detaylı olarak bkz https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
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yer alan sözleşmelere dayanarak yapılan incelemelerden daha kapsamlı ve 
evrensel nitelikte bir mekanizma öngörülmüş olması nedeniyle devletlerin 
ilgili sözleşmelere taraf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 
Konsey, EPGG usulü uyarınca, devletleri BM Antlaşması, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi, ilgili devletin tarafı olduğu insan hakları sözleşmeleri ile 
ilgili devletin beyan ettiği gönüllü taahhüt ve teminatlar kapsamında de-
ğerlendirmektedir.24 Bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, pekçok düzen-
lemesi örf ve adet hukuku niteliğinde olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
yapılacak olan incelemede çok önemli bir yere sahip olacaktır. Kuşkusuz 
benzer şekilde insani hukuk kurallarının da inceleme ve değerlendirme 
kapsamında tutulması gereklidir. Öte yandan ABD ve Afrika devletleri 
buna karşı çıkmışlardır.25 İnsan Hakları Konseyi, EPGG Usulü kapsamın-
da yapacağı incelemede İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından 10 
sayfayı geçmeyecek şekilde hazırladığı raporu da sunmaktadır.26 

Özel usullerden farklı olarak EPGGM’da özel uzmanlar yerine, dev-
letlerin bir başka ifade ile eşitlerin birbirini denetlemesi anlamına gelen 
“peer review” denetim sözkonusudur. Yapılan inceleme sonucunda ilgili 
devlete insan hakları alanındaki faaliyet ve yükümlülükleri ile ilgili tavsi-
yeler içeren bir “sonuç raporu” hazırlanır. Burada devletlerin insan hakları 
kapasitesinin eleştiri ve tavsiyeler doğrultusunda güçlendirilmesi hedeflen-
mektedir. Devletlerin, ilgili tavsiyeler kapsamında iç hukuklarında gerek-
li değişiklikleri yapma eğiliminde oldukları görülmektedir. Aksini yapan 
devletler ile ilgili uygulanabilecek yaptırım ise, İnsan Hakları Konseyi ta-
rafından “işbirliğinden sürekli kaçan devlet” olarak nitelendirilerek bu dev-

24  A/HRC/5/21, HRC Res. 5/1. Institution-building of the UN Human Rights Council, 
Annex, par. 1/1.

25 ÇAĞLI, Pınar, “Evrensel Periyodik Gözden Geçirme Usulü ve Türkiye İncelemesi”, 
Public and International Law Bulletin, Vol: 31/1, ss.163-164.

26 BM’nin insan haklarıyla ilgili faaliyetlerinde asli sorumluluk sahibi memurudur. Dört 
yıllık dönemler için atanan Yüksek Komiser, herkesin insan haklarının tümünden et-
kin biçimde faydalanmasını teşvik ve temin etmek; BM bünyesi içinde insan hakları 
ile ilgili faaliyetleri artırmak ve işbirliğini saptamak; yeni insan hakları standartlarının 
geliştirilmesine yardımcı olmak ve insan hakları sözleşmelerinin onaylanmasını teşvik 
etmek gibi pekçok sorumlulukla görevlendirilmiştir. Yüksek Komiser ayrıca, ciddi in-
san hakları ihlallerine karşı tepki vermek ve önleyici eylemlerde bulunmakla da yetki-
lidir. Bkz. http://www.unicankara.org.tr/today/4.html (17.12.2019)



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin İnsan Haklarının Korumasında Rolü

58 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

lete yönelik bazı tedbirlerin uygulanmasıdır.27 Böylece bu mekanizma ile 
önceki Komisyon’un seçici ve siyasi olarak bazı konuları gündemine alıp 
bazı konuları gündem dışı bırakmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

EPGG Usul Kuralları

İnsan Hakları Konseyi, EPGG’nin işleyişini ve zamanlama ile ilgili pla-
nını çok detaylı kurallar içeren “İnsan Hakları Konseyine İlişkin Kurumsal 
Yapılanma Kuralları” ve “EPGG’ye İlişkin Usul Kuralları” uyarınca yerine 
getirmektedir. İnsan Hakları Konseyi Başkanı’nın yönetimi altında faali-
yet gösteren Çalışma Grubu, EPGG uyarınca yapacağı denetimi Konsey 
ve devlet arasında karşılıklı diyalog esasına göre yürütecektir.28  Çalışma 
Grubu içerisinde raportörlük görevi, değişik bölgesel gruplardan kura yolu 
ile belirlenen üç Konsey üyesi devletten oluşan Troyka tarafından yerine 
getirilmektedir. Kura yolu ile belirlenen üyeler, grupta yer almak zorunda 
değildir; sözkonusu göreve itiraz edebileceklerdir. Bu durumda yerine yine 
kura yolu ile başka bir üye devlet belirlenecektir.29 Troyka üyelerinin seçim 
yöntemi, İnsan Hakları Konseyi’nin siyasileşmesinin önlenmesi açısından 
önemlidir. Öte yandan Troyka için seçilen devletlerin ADB, Çin, Rusya, 
Fransa gibi güçlü devletler aleyhine oy kullanmaktan çekinebilecekleri ileri 
sürülmektedir. Bu nedenle zayıf ve güçlü olamayan devletlerin insan hak-
ları karnesi, güçlü devletlere göre daha zayıf kalacaktır.30

İnceleme sürecinin başlaması için öncelikle, ilgili devletin yazılı bildi-
rimi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin ilgili devlet için hazırlamış 
olduğu derleme ile incelemede dikkate alınacak bilgiler BM’nin altı farklı 
resmi dilinde hazırlanarak inceleme başlamadan altı hafta önce Çalışma 
Grubu’na iletilir. İletilen bütün veriler incelenerek Troyka aracılığı ile il-
gili devlete yönetilmek üzere sorular hazırlanır ve gerekli cevapları hazır-
laması için izlenen devlete iletilir. Çalışma Grubu, EPGG incelemesi için 
üç saatlik bir toplantı yapmaktadır. İlgili devlet ilk önce 30 dakikalık bir 

27 Bkz. Basic Facts About the UPR, https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/basic-
facts.aspx (13.12.2019)

28 HRC 8/PRST/1, par 6.
29 Detaylı bilgi için bkz. A/HRC/OM/L.1
30 Cengiz, İlyas Fırat, “The Universal Periodic Review (UPR): Is It An Overrated 

Process?”, Social Sciences Studies Journal, Vol:3/11, s.1790 (ss.1787-1795)
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sunuş yaparak hazırladığı “Ulusal Raporu”nu sunar. Ardından yaklaşık iki 
saat süren soru-cevap aşamasına geçilir. Üye devletlerin de soru sormaları 
mümkündür, bu aşama karşılıklı diyaloğa dayalı olduğu için verimli geç-
mektedir. Öte yandan konuya ilişkin söz almak isteyenlerin yeteri kadar 
süresinin bulunmaması ve görüşlerini dile getirme fırsatı bulamamaları 
önemli bir eleştiri noktasıdır. Kalan son 30 dakika da ilgili devletin nihai 
görüşlerini bildirmelerine ayrılmaktadır. Bütün bu inceleme, Troyka ta-
rafından derlenerek Çalışma Grubu Taslak raporu haline getirilir ve ilgili 
devletin görüş ve cevaplarını da içeren Nihai Rapor İnsan Hakları Konseyi 
tarafından Genel Oturum’da oylanır. Genel Oturum’a bütün üyeler katıl-
makta ve ilgili devlete soru sorabilmektedirler. Bu oturumda sivil toplum 
örgütleri de soruları ile denetim sürecine dâhil olabilmektedir.31 Sürece ka-
tılan bütün paydaşların görüşleri de Nihai Rapor’da yer almaktadır. Nihai 
Rapor’da ilgili devlete yönelik tavsiyeler ve devletin yerine getireceği taah-
hütler yer alır. Bu nedenle bu rapor, bir sonraki EPGG değerlendirmesi 
açısından da izlenen devletin taahhütlerinin yerine getirilmediğine karar 
verilirken öncelikle dikkate alınacak belgelerden biri olmaktadır. 

3. Şikâyet Usulü

İnsan Hakları Konseyi’nin selefi olan İnsan Hakları Komisyonu’na 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 1970 yılında aldığı 1503 sayılı karar ile te-
mel hak ve özgürlüklerin ağır ve yaygın ihlalleri ile ilgili şikâyetleri gizli bir 
şekilde inceleme yetkisi verilmiştir. Sözkonusu yetki “1503 Usulü” olarak 
nitelendirilmiştir. 1503 Usulü’ndeki eksiklikler dikkate alınarak32 Şikâyet 
Usulü’nün tarafsız, hızlı ve mağduru temel alan adil kararlar alabilmesi 
amaçlanmıştır. Diğer bireysel şikâyet usullerine benzeyen bu yöntemde, 
başvurular gazete ya da ikinci el kaynaklara dayanabilecektir. İç hukuk 
yollarının tüketilmesi yönünde bir şart bulunmamakla birlikte, şikâyetin 
yapıldığı zamanda başka bir insan hakları mekanizması tarafından incele-
niyor olmaması gerekir. 

Şikayet Usulü neticesinde beş farklı karar alınması mümkündür: usulün 

31 A/HRC/REC/5/1 Institution-building of the United Nations Human Rights Council, par.53.
32 Eksiklikler ve eleştirisi için bkz. MATIYA, Jarvis, “Repositioning the International 

Human Rights Protection System: the UN Human Rights Council, Commonwealth 
Law Bulletin, Vol:36/2, 2010, ss.315-316, ss.313-324
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tamamen sonlandırılması; devletten daha fazla bilgi istenerek incelemenin 
devamı; özel bir raportör atayarak incelemenin devamı; gizliliğin kaldırıla-
rak olayın kamuoyunun bilgisine sunulması ve son olarak teknik yardım, 
kapasite oluşturulması konusunda tavsiyelerde bulunulması.33 2006 yılın-
dan bu yana Eritre, Kamerun, Eritre, Irak, Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti, Türkmenistan, Tacikistan, Gine, Maldivler, Türkmenistan, Özbe-
kistan, İran ve Kırgızistan’da meydana gelen insan hakları ihlalleri,şikâyet 
usulü çerçevesinde değerlendirilmiştir. 34

III. TÜRKİYE VE İNSAN HAKLARI KONSEYİ

Türkiye, 22 Şubat 2010 tarihinde ilk denetim dönemi için hazırladığı 
Ulusal Raporu’nu İnsan Hakları Konseyi’ne iletmiştir.35 Rapor hazırlan-
madan önce Dışişleri Bakanlığı tarafından web sayfasında ilan edilerekdi-
ğer Bakanlıklar, yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarından da görüş alınmış 
ve raporda bu görüşlere yer verilmiştir. Esas olarak rapor, Türkiye’nin insan 
haklarının geliştirilmesi yönünde atılan adımları özetlemektedir. Öncelik-
le Anayasa’nın 90. maddesinde ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılan deği-
şiklikler, ölüm cezasının kaldırılması gibi yasal olarak atılan adımlar ele 
alınmıştır. Ardından da Rapor’da, Türkiye’nin taraf olduğu insan haklarına 
ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bu kapsamda iç hukuk sisteminde insan 
haklarının korunmasına yönelik geliştirilen mekanizmalar sıralanmış; ay-
rımcılık yasağı, işkence ve gayriinsani muamele yasağı, ifade özgürlüğü, 
din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, çocuk hakları, kadın hakları, engel-
li hakları, zorla yerinden edilenlerin durumu, azınlıklar, mülteciler, insan 
ticareti mağdurları ile insan hakları eğitimi ile ilgili yapılan düzenlemeler 
ve faaliyetler ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir. 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye’nin sunduğu bilgi ve belge-
ler doğrultusunda derlediği raporu 19 Şubat 2010’da Konsey’e sunmuş-

33 Kızılsümer Özer, s.226; Ayrıca bkz. Detaylı olarak bkz. https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/Petitions/Pages/1503Procedure.aspx (13.12.2019)

34 Konu için detaylı bkz. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
ComplaintProcedure/SituationsConsideredUnderComplaintProcedures.pdf 
(15.12.2019)

35  Rapor için bkz. A/HRC/WG.6/8/TUR/1; National report submitted in accordance 
with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1.
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tur.36  Komiserlik tarafından hazırlanan bu rapor, Ulusal Rapor’a göre 
daha fazla detay içermektedir. Nihai olarak EPGG değerlendirmesine esas 
teşkil eden son rapor yine 17 Şubat 2010 tarihinde İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda, Kurumsal Yapılanma 
Kuralları paragraf 5/c kapsamında sivil toplum kuruluşlarının da görüş-
lerine yer verilmiştir. Rapor’da görüşlerine yer verilen kuruluşlar arasında 
Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü,  Kürt 
İnsan Hakları Projesi, İnsan Hakları Vakfı, Ayrımcılığa Karşı Kadın Hak-
ları Derneği, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Araştırma Merkezi sayılabilir. 
Türkiye incelemesinin ele alındığı 8. Oturum sivil toplum kuruluşlarının 
yüksek katılımı ile gerçekleşmiştir.37 

Türkiye için inceleme yapacak olan Troyka kura ile belirlenen Küba, 
Suudi Arabistan ve Angola’dan oluşmuş ve Çalışma Grubu için raporunu 
hazırlamıştır. Ulusal Rapor’un okunması sonrasında sivil toplum kuru-
luşları ve diğer üyeler ile karşılıklı soru cevap aşaması gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’ye yönelik ağır eleştirilerden ziyade tavsiyelerin olduğu bir değer-
lendirme olmuştur. Bu kapsamda Türkiye diğer devletlerin belirlediği 87 
görüş ve öneriyi kabul etmiştir.38 Türkiye, başta Kıbrıs ile ilgili konular 
olmak üzere 58 konuda da olumsuz görüşlerini de dile getirmiştir. Kıb-
rıs’taki durumun uluslararası antlaşmalara dayandığı ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin adanın tamamını temsil etmediği yönündeki tezlerini teyit 
etmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra hazırlanan Nihai Rapor, İnsan Hak-
ları Konseyi’nin 22 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen 15. Oturumu’nda 
kabul edilmiştir.39  Genel olarak Rapor’da başta Anayasa olmak üzere Türk 
Mevzuatı’nda insan haklarına ilişkin yapılan değişikliklerin olumlu karşı-
landığı söylenebilir. Azınlık hakları ile ilgili yapılan eleştiriler ve konuya 
ilişkin sözleşmelere konulan çekincelerin kaldırılması yönündeki eleştirile-
ri ise, olumsuz karşılanmıştır.

Türkiye’nin ikinci dönem EPGG incelemesi beş yıl sonra 2015 yılında 

36  A/HRC/WG.6/8/TUR/2 (Compilation prepared by the Office of the High 
Commissioner for Human Rights Council Resolution 5/1.)

37  Bkz. Human Rights Monitor Quarterly (Temmuz 2010), s.22.
38 A/HRC/WG.6/8/L.12.
39 A/HRC/DEC/15/110-Decision 15/110 Adopted by the Human Rights Council, 

Outcome of the Universal Periodic Review-Turkey.
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yapılmış; Çalışma Grubu 21. Oturumu’nda Türkiye’ye ilişkin rapor gö-
rüşülmüştür. Türkiye kendisine yöneltilen 199 tavsiyeyi kabul etmiş; 52 
tavsiyeye ilişkin görüşlerini daha sonra bildireceğini açıklamıştır.40  2019 
yılının sonunda ise, Türkiye üçüncü dönem inceleme süreci başlamış; an-
cak henüz sonuçlanmamıştır. Toplantı ve görüşmeler için 28 Ocak 2020 
tarihi belirlenmiştir. Öncesinde EPGG sürecine uygun olarak Dışişle-
ri Bakanlığı’nın konuya ilişkin tüm paydaşlara yaptığı çağrı neticesinde 
kendisine iletilen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan ulusal rapor İn-
san Hakları Konseyi’ne sunulmuş; 14 Kasım 2019’da yayınlanmıştır.41  
Rapor’da genel olarak Türkiye’nin insan hakları sözleşmeleri ve BM dü-
zenlemelerine uyum amacıyla ulusal hukuk sisteminde yaptığı düzenleme-
lere ve bu amaçla oluşturulan mekanizmalar ve kuruluşlar hakkında bilgi 
verilmiştir. 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de yaptığı incelemeleri değerlendi-
ren raporu da 12 Kasım 2019’da yayınlanmıştır.42 Komiserliğin raporunda 
öncelikle Türkiye’nin tarafı olduğu insan hakları sözleşmeleri ve BM dü-
zenlemelerinden doğan yükümlükleri hatırlatılmış, ardından bu yükümlü-
lüklerinin yerine getirilebilmesi için yapılan ulusal düzenlemeler değerlen-
dirilmiştir. Özellikle 21 Haziran 2016’da ilan edilen ve 2017 yılının Aralık 
ayına kadar devam eden OHAL Kanun Hükmünde Kararname’lerine ve 
uygulamalarına Rapor’da kapsamlı olarak yer verilmiş; Türkiye’nin insan 
haklarına ilişkin gerek uluslararası gerek ulusal yükümlülüklerine uyulma-
dığı vurgulanmıştır. 2017 yılının Nisan ayında Anayasa’da yapılan değişik-
liler ve sonuçlarına ilişkin de değerlendirme yapılmıştır. 

Türkiye’nin üçüncü dönem raporu ile ilgili uluslararası sivil toplum 
kuruluşları da Türkiye’de insan hakları uygulamaları ile ilgili görüşlerini 
sunmuşlardır.43  2015 yılından günümüze kadar topladıkları bilgiler ile 

40 Detaylı olarak bkz. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TRindex.aspx 
(15.12.2019)

41 Bkz. A/HRC/WG.6/35/TUR/1 https://undocs.org/A/HRC/WG.6/35/TUR/1 
(12.12.2019)

42 Bkz. A/HRC/WG.6/35/TUR/2 https://undocs.org/A/HRC/WG.6/35/TUR/2 
(13.12.2019)

43 Bkz. A/HRC/WG.6/35/TUR/3 https://undocs.org/A/HRC/WG.6/35/TUR/3 
(13.12. 2019)
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hazırladıkları raporda özellikle Türkiye’de yargı bağımsızlığına ilişkin ağır 
eleştiriler içeren değerlendirmeler yapmışlardır. Türkiye özellikle OHAL 
ve sonrası için 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşecek oturumda Kon-
sey üyelerinin de zorlayıcı sorularına cevap vermek zorunda kalacak-
tır. Türkiye’nin savunmasında 2019 yılının Ekim ayında yasalaşan Yargı 
Paketi’ne dayanarak yaptığı düzenlemelere dayanarak savunma yapması 
muhtemel görünmektedir. 

SONUÇ

İnsan Hakları Konseyi’nin selefi olan İnsan Hakları Komisyonu, 2001 
yılında Sudan’ın Komisyon’a üye, 2003 yılında da Libya’nın Komisyon 
başkanı olması nedeniyle çok fazla eleştirilmiştir. Böyle bir yapının insan 
haklarının gelişiminde hiçbir pozitif etkisinin olmayacağı aksine negatif 
etkiye yol açtığı ileri sürülmüştür.44  İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları 
Komisyonu’nun eleştirildiği konuları bertaraf edebilmek için, “evrensel-
lik”, “tarafsızlık”, “seçici olmama”, “objektif olma”, “diyaloğa ve işbirliği-
ne açık olma”, ilkelerini hayata geçirebilmeyi hedeflemiştir. Bu amaçlar 
doğrultusunda getirdiği tüm yenilik ve yöntemlere rağmen, İnsan Hakları 
Konseyi de siyasi olduğu, tarafsız olmadığı için eleştirilmektedir. Konsey 
içerisinde var olan gruplar bazı devletler aleyhine karar çıkmasını önlemek 
için blok oy kullanabilmekte, bu nedenle çok ağır insan hakları ihlalleri 
incelenememektedir. Suudi Arabistan, Çin, Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti ve Rusya gibi İnsan Hakları Konseyi üyelerinin sürekli insan hakları 
ihlallerinde bulunmaları da eleştiri konusu olmaktadır.45 

Bazı devletler İsrail’in sebep olduğu ihlallerin Konsey’de yeterince in-
celenmediğini ileri sürerken, ABD İsrail aleyhine alınan kararların hak-
sız olduğunu ileri sürmüştür. ABD Bush Yönetimi, Genel Kurul’da İnsan 
Hakları Konseyi’nin kuruluşu kararının oylamasına karşı oy kullanmış; 
ardından gelen Obama Yönetimi ise, tam aksine Konsey’i desteklemiş ve 

44 Report of the High Panel on “Threats, Challenges and Change, A more secure 
world: Our Shared Responsibility”, General Assembly Resolution 59/565, UN Doc. 
A/59/565 of 2 December 2004, para. 285.

45 Lagon, Mar P.; Kamınskı, Ryan, “Bolstering the UN Human Rights Council’s 
Effectiveness “Council on Foreign Relations, International Institutions and Global 
Governance Program, s.1 ss.1-25)
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ABD’nin Konsey üyesi olmasının Konsey’in gelişimine katkı sağlayacağı-
na inanmıştır. Obama yönetimi ve Trump Yönetimi’nin ilk bölümünde 
olmak üzere 3 dönem Konsey üyeliği yapan ABD, 2018 yılının Haziran 
ayında özellikle İsrail ile ilgili endişelerini vurgulayarak ve Konsey’in insan 
haklarını korumada etkisiz olduğunu ileri sürerek ve Konsey’i suçlayarak 
üyelikten çekilmiştir.46 İnsan Hakları Konseyi bütçesi için önemli olan 
ABD desteğinin çekilmesinin Konsey’in çalışmalarına olumsuz yansıya-
cağı ileri sürülmektedir. Alternatif olarak İnsan Hakları Konseyi yerine 
ABD’nin Genel Kurul’un 3. Komitesi’ne ya da BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği’ne desteğini artırabileceği önerileri getirilmiştir.47 

Esasında günümüzdeki insan hakları ihlalleri düşünüldüğünde, 
BM’nin sadece insan hakları ihlallerinin evrensel denetiminden sorum-
lu asli bir organı olması gerekliliği son derece aşikârdır. Öte yandan BM 
Antlaşması’nda değişiklik yapılması son derece zor olduğundan böyle bir 
organ ihdas edilmesi şimdilik mümkün görünmemektedir. Ortaya çıkan 
bu eksiklik de Genel Kurul’a yardımcı bir organ ile giderilmeye çalışıl-
makta birlikte,İnsan Hakları Konseyi, tarafsız hâkimlerden, insan hakları 
alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir organ değildir ve yapısı gereği 
hükümetlerin temsilcilerinden oluşan siyasi bir organdır. Dolayısıyla iz-
lenen devlet ile ilgili alacağı kararlar da yaptırım içeren bir yargı kararı 
niteliğinde olmamaktadır. Bugün gelinen noktada İnsan Hakları ile ilgili 
yargısal denetim yapacak tarafsız ve bağımsız bir yargı mekanizması geliş-
tirilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır; aksi halde selektif olma ve siyasi karar 
alma eleştirileri sona ermeyecektir.

Kaynakça
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Öz

İdare hukukunda “İnsan onuru” kavramı, kamu düzeninin bir unsu-
ru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere insan onurunun kamu 
düzeninin bir unsuru olarak kabulü Conseil d’Etat (CE)’nın Commune 
de Morsang-Sur-Orge (cüce fırlatma) kararı ile olmuştur. Günümüzde ise 
insan onuru, Fransa’da ve ülkemizde, kamu düzeninin bir unsuru olarak 
kabul edilmekte ve bu yönde mevzuatta hükümler bulunmaktadır. Bazı 
durumlarda, insan onuru kavramı ile kişinin kendisine karşı korunduğu 
iddia edilebilirse de, bu kavramla asıl korunan bir kişi değil insanlıktır. 
İnsan onuru evrensel bir yaklaşıma dayanmakla, yine kamu düzeninin bir 
unsuru olarak kabul edilen genel ahlaktan farklılaşır. İnsan onuru kavramı 
farklı hak ve özgürlüklerle çatışabilir. Bu durumda üst değer olan insan 
onurunun korunması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Onuru, Kolluk, Kamu Düzeni, Maddi Dü-
zen, Genel ahlak.

Place Of The Concept Of “Human Dignity” In The Field Of  
Administrative Police

Abstract

In administrative law, the human dignity is an element of public order. 
As it is known, “human dignity” is accepted as an element of public order 
for the first time with the decision of Commune de Morsang-Sur-Orge 
(dwarf-tossing show) of Conseild’Etat (CE). Today, human dignity is 
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recognized, both in our country and in France, as an element of public 
order, and there are also provisions in the legislation in this sense. In some 
cases it can be argued that it is about protecting people from themselves 
but in reality it is the humanity who is being protected. Dignity is different 
from morality as it is based on a universal approach. Human dignity may 
interfere with different rights and freedoms. In this case dignity shall be 
protected as it is a superior value. 

Keywords: Human Dignity, Administrative Police, Public Order, 
Material Order, Morality.

GİRİŞ

İnsan haklarının korunması, insan olmaktan kaynaklanan bir değer 
olarak kabul edilen “insan onuru”nun korunmasını amaçlar. Bu nedenle 
insan haklarının temelinde “insan onuru” kavramı bulunmaktadır. İdare 
hukuku açısından baktığımızda ise “insan onuru” kavramı öncelikle kamu 
düzeninin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdarenin en temel faaliyetlerinden olan kolluk hizmeti, kamu düzenini 
korumaya ve bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesine yönelik, 
izin verme, yasak koyma ve konulmuş olan yasaklara uyulmasını gözetme 
faaliyetidir.1 İdare, kolluk alanındaki yetkileriyle kişilerin temel hak ve öz-
gürlüklerini sınırlayabilmektedir ve bu nedenle kolluk, idarenin sert yüzü 
olarak kabul edilir.2 

Kamu düzeni temel olarak geleneksel üçlü dediğimiz kamu güvenliği, 
kamu huzuru ve kamu sağlığı unsurlarından oluşur. Bu unsurlar tamamen 
maddi ve dış düzenle ilgilidir. Ancak zamanla bu üçlüye yani Houriou’nun 
önemle üstünde durduğu “maddi ve dış düzen”e, yeni bazı unsurlar da ek-
lenmiştir. Kamu estetiği dediğimizde örneğin, estetiğin somut olarak neyi 
ifade ettiğini belirlemek mümkün olmasa da, kamusal estetik bazı durum-

1 İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004, s.722; Kemal 
GÖZLER, İdare Hukuku, Cilt II, 3. Baskı, Bursa, 2019, s.251.

2 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10.Baskı, Ankara, 2011, s.289.
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larda kamu düzeninin bir unsuru olarak kabul edilir. 

Bu tebliğ konusu dahilinde bizi yakından ilgilendiren öğe, “insan 
onuru”dur. İnsan onuru’nu “yeni bir ahlaki unsur” olarak görenler de bu-
lunmaktadır.3 Oysa ki, aşağıda açıklanacağı üzere “Genel ahlak”, subjektif-
liği ile insan haklarının kullanılması konusunda negatif sonuçlar yaratabil-
mekteyken; insan onuru, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması amacına 
hizmet eder.

1. “İnsan Onur”nun Kamu Düzeninin Unsurları İçinde Yeri

“İnsan onuru” kavramının tanımını yapmak çok da kolay değildir. Ön-
celikle felsefi bir kavram olan insan onuru, özellikle insan hakları alanında 
önem taşımaktadır. İnsan onuru kavramı çeşitli hukuk metinlerinde yer al-
maktadır: örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
birinci maddesinde: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit 
doğarlar” denilmektedir. Ayrıca AİHM, insan onurunu sözleşmeye içkin 
değer olarak kabul etmiş4  ve Avrupa kamu düzeninin bir unsuru olarak 
görmüştür.5 

İç hukukumuza baktığımızda, 1982 Anayasasının başlangıç bölümün-
de: “her türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk 
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu 
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu...” söylenmektedir.

İnsan onuru kavramınınidari kolluk alanına girmesi, Fransa’da cüce 
fırlatma davası (Commune de Morsang-sur-Orge) olarak bilinen,özel ko-
ruma kıyafetleri giydirilmiş cücelerin özel hazırlanmış oyun alanında fır-
latılmalarına dayanan bir oyunun yasaklanması üzerine açılan ve nihaye-

3 Özge OKAY TEKİNSOY, İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı, 12 Levha Yayın-
cılık, İstanbul, 2011, s.125 vd.

4 SW c/ Royaume-Uni davası
5 Loizidou c/ Turquie kararı. Bu kararla AİHM, AİHS ile oluşturulmuş bir avrupa kamu 

düzeninin varlığını kabul etmiştir. (OKAY TEKİNSOY, bu davada mahkemenin fazla 
iddialı ifadeler kullandığını düşünmektedir. Bkz. Özge OKAY TEKİNSOY, Avrupa 
Kamu Düzeni Kavramı, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1) 2011, 66-79.)
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tinde Conseil d’Etat kararı ile sonuçlanan dava ile insan onurunun kamu 
düzeninin bir parçası sayılmasıyla gerçekleşmiştir. 

Aslında bu davada hükümet komiseri Frydman, insan onurunun, genel 
ahlakının temel bileşeni olduğunu ileri sürmüş, yani insan onurunu dolay-
lı olarak kamu düzeninin bir unsuru olarak görmüştür. CE ise komiserin 
bu yorumunun ötesine geçerek insan onurunu, ahlaka bağlamadan, başlı 
başına bir unsur olarak kabul etmiştir.6 

CE bu içtihadı ile kamu düzeninin bir unsuru olarak idare hukukuna 
giriş yapan insan onuru kavramı, ulaşabildiğimiz kadarıylamevzuatla belir-
leme olmaksızın herhangi bir davada Danıştay tarafından kamu düzeninin 
unsuru olarak kullanılmamıştır. Ancak, CE kararından sonra Fransa’da ve 
ülkemizde mevzuatta kendisine yer bulmuştur. 

Her iki ülkede de özellikle bioetikle ilgili düzenlemelerde insan onuru 
kavramı kullanılmıştır. Ayrıca, bazı meslek grupları ile ilgili kanunlarda 
ilgili meslek onurunu zedeleyici davranışlar disiplin cezası ile yaptırıma 
bağlanmıştır. Ya da yine iki ülkede de çocukların korunması ve radyo te-
levizyon yayıncılığı gibi alanlarda insan onuru kavramı yaptırım gerektirir 
fiiller belirlenirken kullanılmıştır. Örneğin Fransa’da 2014 tarihli bir ka-
nunla, çocukların üstün yararlarının ve onurlarının korunması amacıyla, 
13 yaşından küçüklerin katıldığı “mini-miss”, yani çocuk güzellik yarışma-
ları yasaklanmıştır. 

İlerde verilecek örneklere temel oluşturması bakımından mevzuat ola-
rak ülkemizden 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanuna bakılmasında fayda bulunmaktadır: Bu ka-
nunun Yayın hizmeti ilkelerini düzenleyen 8inci maddesinin ç bendinde, 
yayın hizmetlerinin insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olması 
gerektiği, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, 
aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği belirtilmiştir.

6 Pierre BON, Le but de la police administrative générale après l’affaire Dieudonné, 
RFDA, 2016, s.791; M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DELVOLVE, 
B.GENEVOIS, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (GAJA), n°104, 
s.753.
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2. Örnekler Üzerinden Kamu Düzeninin Unsuru Olarak İnsan 
Onuru

İnsan onuru kavramı çok farklı davalarda farklı içeriklerde karşımıza 
çıkabilmektedir. 

Cüce fırlatma davası insan onuru’nun kamu düzeninin bir unsuru ola-
rak kabul edildiği ilk dava olması nedeniyle önemlidir ve bu davaya ilişkin 
bazı noktaların vurgulanmasında fayda bulunmaktadır: Öncelikle, genel 
ahlak ile ilişkilendirilen olaylarda yöresel özelliklerin yasaklamayı gerektir-
mesi gibi ek bir koşul aranırken, insan onurunun korunmasının söz konu-
su olduğu bu davada böyle bir şart aranmamıştır.

Belirtilmesi gereken ikinci nokta, bu davada kişinin kendisine karşı 
korunduğufikrinin akla geldiğidir. Fırlatılan cüce bu oyunda yer almayı 
kendi özgür iradesi ile kabul ettiğine göre, bu oyunun yasaklanması söz 
konusu kişinin kendi kendisine karşı da korunduğu anlamına gelir. Üste-
lik fırlatılan cüce bu oyunun kendisine istihdam alanı sağladığını ve asıl, 
yasaklamanın kendisinin temel haklarını zedelediğini iddia etmektedir.
Cüce fırlatma oyununda, oyunda fırlatılmak üzere istihdam edilmiş olan  
cüceye özel koruma kıyafetleri giydirilmektedir yani sağlığını tehdit eden 
bir durum prensip olarak bulunmamaktadır. Ancak bu cüce, koruma kı-
yafetlerine eklenmiş tutamaçlardan tutularak fırlatılmakta ve bu aktivite 
insanları eğlendirmektedir. Kararda, her ne kadar kişinin güvenliği/sağlığı 
tehdit altında olmasa da, cücenin bir eşya gibi fırlatılıyor olması, fırlatılan 
cüce nezdinde tüm cücelerin ve hatta herhangi bir fiziksel farklılığa sahip 
her bireyin, ayrıca bu oyunu izleyenlerin onurunu zedeleyen bir faaliyet 
olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle idare tarafından yasaklanmıştır ve 
CE bu nedenle yasaklama kararını hukuka uygun bulmuştur. O halde de-
nilebilir ki, korunması gereken insan onuru’nun faydalananı belli bir kişi 
değil “insanlık”tır.7 

Cüce fırlatma davasından yaklaşık 20 yıl sonra yine CE tarafından ve-
rilen Dieudonné kararında ise açıkça kişinin başkalarına karşı,ki bu dava 

7 Marguerite CANEDO-PARIS, La dignité humaine en tant que composante de l’ordre 
public: l’inattendu retour en droit administratif français d’un concept controversé, 
RFDA, 2008, s.979.
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özelinde yahudi vatandaşların, bir komedyen olan Dieudonné’nin antise-
mitik sözlerine karşı korunması söz konusu olmuştur.

Bir başka örnekte, evsiz insanlara yemek dağıtılması faaliyeti ile ilgili 
olarak domuz ürünü içeren çorba dağıtımı da belli bir kesimi dışlayıcı ol-
ması ve bu nedenle de sosyal barışı ve insan onurunu zedeleyici nitelikte 
bulunması nedeniyle yasaklanmıştır, ki bu olayda da yemek dağıtan idare 
değil idarenin tamamen dışında bir özel hukuk tüzel kişisidir.8 

Türkiye’den de bazı örnekler verilebilir:

Danıştay 13. Dairesinin 2008 tarihli bir kararında küçük bir bebeğin 
tecavüze uğradığı haberinin veriliş biçiminin insan onuruna aykırı olduğu 
dolayısıyla RTÜK tarafından yayıncı kuruluşa verilen cezanın hukuka uy-
gun olduğu kanaatine varılmıştır.9 

Yine 2006 yılında meydana gelen bir olayda, bir televizyon kurulu-
şunda çeşitli engelleri bulunan kişiler çıkarılmış ve bunlar espri malzemesi 
olarak kullanılmıştır. Mahkeme kararında, “programın formatı gereği özürlü 
kişilerin figür olarak kullanıldığı ve özürlü olmalarının yarattığı durumla-
rının mizahi unsur olarak kullanıldığı, bu şahısların programa gönüllü ola-
rak katıldıkları kabul edilse bile belirtilen durumun ülkede bulunan pek çok 
özürlü ve ailesi yönünden insan onurunu zedeleyecek etkiler yarattığı”na ve 
bu nedenle de yayıncı kuruluşa uygulanan idari yaptırımın hukuka uygun 
olduğuna karar verilmiştir.10 

Özellikle son olay cüce fırlatma davası ile benzerlik taşımaktadır. Her 
ne kadar programa katılan bireyler bu programa gönüllü olarak katılmış 
olsalar da, programda mizah malzemesi olarak kullanılmaları insan onuru-
na aykırı bir davranıştır. Bu nedenle de RTÜK’ün yayıncı kanala verdiği 
ceza hukuka uygundur. Burada da sadece yayına katılan kişilerin değil, 
tüm engelli bireylerin ve ayrıca programı izleyenlerin insanlık onurunun 
korunduğu söylenebilir.

8 Thibaut LELEU, La dignité de la personne humaine comme fondement des mesures 
de police administrative, RFDA, 2015, s.883.

9 D.13. D., 21.10.2008 tarih ve E.2007/12622, K.2008/6892 sayılı kararı.
10 D.13.D., 27.4.2009 tarih ve E.2008/3035, K.2009/4642 sayılı kararı.
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3. Kişi Özgürlükleri İle İnsan Onurunun Çatışması

Kişi özgürlükleri, insan onuru ile yakından ilgilidir ancak bazen çatışa-
bilir ki cüce fırlatma davasında böyle bir çatışma söz konusudur.Bu davada 
görüldüğü üzere “insan onuru” kavramının bireysel özgürlükleri kısıtlama 
potansiyeli mevcuttur. Bu nedenle insan onuru kavramının kamu ahlakı-
nın truva atı olarak kullanılması tehlikesinin bulunduğu da iddia edilmiş-
tir.11 

Gerçekten de, hem yukarıda bahsi geçen Türkiye’de bir televizyon 
programında bireylerin fiziksel özellikleri nedeniyle güldürü malzemesi 
yapılması nedeniyle yayıncı kanala verilen cezada, hem de cüce fırlatma 
olayında bu kişilerin kendi istekleriyle bu programlara dahil oldukları vur-
gulanmaktadır. O halde burada kişi hak ve özgürlüklerine bir müdahale 
olduğu açıktır. Türkiye’deki olayda özel olarak istihdam edilmiş olup ol-
mamalarıyla ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, Fransa’da fırlatılan kişi, M. 
Wackenheim, bu iş için özel olarak istihdam edilmiş ve bu nedenle de, 
organizasyon şirketiyle birlikte sözleşme özgürlüğüne aykırı bir yasaklama 
olduğunu iddia etmiştir. 

Yine yukarıda değindiğimiz bebeğin cinsel saldırıya uğraması haberin-
de de basın ve haber alma hürriyeti ile çatışma olduğu söylenebilir. Ancak 
bu davada Danıştay’ın açıkça belirttiği üzere, sorun haberin verilmesi de-
ğil, bu haberin verilme biçiminin insan onuruna aykırılık teşkil etmesidir. 

Haber bültenleri ile ilgili başka örnekler de mevcuttur. Örneğin bir 
olayda trafik kazası sonrası bir kamyon şoförünün can çekişme sahneleri 
ekrana getirilmiştir ki bu haberin verilme tarzı da insan onuru ile bağdaş-
maz niteliktedir.

Dieudonné kararında ise, yine demokrasinin olmazsa olmazlarından 
ifade özgürlüğü ile insan onurunun çatışması söz konusudur. Burada ko-
medyenin ifade özgürlüğü karşısında bir grup insanın, kendilerine özgü 
karakteristik özellikleri nedeniyle damgalanmasının insan onuruna aykırı 
olması nedeniyle gösterinin yasaklanması söz konusudur. Bu anlamda bu 
kararda insan onurunun korunması ile ayrımcılık yasağının yaklaştığı da 

11 CANEDO-PARIS, agm; LELEU, agm.
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görülebilir ancak bu kavramlar eş anlamlı ve aynı durumlara uygulanabilir 
de değillerdir.12 

Ayrıca şu noktayı da açıklamak gerekir ki, insan onurunu zedeleyen bir 
faaliyet söz konusu olduğu zaman, yasaklama gibi radikal önlemler alınma-
lıdır. Çünkü insan onurunun dereceleri olamaz. Ya insan onuruna aykırı 
bir durum yoktur, ya da vardır ve yasaklanmalıdır.13  Yani, insan onurunun 
söz konusu olduğu durumlarda, normalde kolluk yetkilerinin kullanımı-
nın hukuka uygunluğu ile ilgili olarak yapılan ölçülülük değerlendirmesi 
yapılamaz. Nitekim cüce fırlatma davasında da CE bu konuyu vurgulamış, 
hukuka uygun bir faaliyetin yasaklanmasının ancak kamu düzeninin bo-
zulmasını engelleyecek tek çare olması durumunda mümkün olduğunu ve 
bu olayda da oyunun insan onuruna aykırı niteliğinin yasaklamayı gerek-
tirdiğini belirtmiştir. O halde, insan onurunun korunması amacı ile başka 
bir hak ve özgürlüğün çatışması durumunda, insan onurunun korunması 
önceliklikabul edilmeli ve bir ölçülülük değerlendirmesine girilmeden, in-
san onuruna aykırı davranış/faaliyet yasaklanmalıdır.

4. İnsan Onuru vs. Genel Ahlak

Kural olarak idarenin kolluk yetkilerinin sadece kamu güvenliği, kamu 
sağlığı ve kamu huzuru öğeleriyle maddi ve dış dünyada düzenin korun-
masını amacıyla kullanılması gerekir. Toplumun ve bireylerin manevi dün-
yaları idarenin yetki alanına girmez.14  Bu saptamalar doğruluklarını ko-
rumakla birlikte zamanla kamu düzenine “genel ahlak” ve “insan onuru” 
olmak üzere iki manevi unsur eklenmiştir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda 
insan onuru kavramının genel ahlahın bir alt unsuru olduğu iddia edilmiş-
se de, daha sonraları insan onuru, ayrı ve bağımsız bir unsur olarak kabul 
görmüştür. İnsan onurunun genel ahlakla yarışan, daha modern bir unsur 
olduğunu ve genel ahlakın yerini aldığını ifade edenler de bulunmaktadır.15

12 Olivier BONNEFOY, Dignité de la personne humaine et police administrative, 
AJDA, 2016, s.418.

13 BON, agm.
14 ÖZAY,age, s.723.
15 LELEU, agm.
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Dış ve maddi dünyada kargaşa yaratır nitelikte olmadıkça kamu düze-
ninin unsuru olarak kabul edilemeyen16  genel ahlak, öncelikle Polis va-
zife ve salahiyet kanunu ile kamu düzeninin bir parçası olarak kendine 
yer bulmuştur. Yani yasal düzeyde kabul edilmiştir. İnsan onuru ise, kamu 
düzeninin “dış ve maddi düzene ilişkin” olma gerekliliğinin dışına çıkmak-
tadır.17  Cüce fırlatma davasında bir birey, oyuna katılanlar tarafından, bu 
oyun için özel olarak hazırlanmış alanda fırlatılmaktadır. Ancak ne fırlatı-
lan cücenin güvenliği veya sağlığı tehlikede ne de kamu huzurunu bozan 
bir durum söz konusudur. Problem başlı başına bu oyunun bir kişinin eşya 
gibi fırlatılmasına dayanması ve bu nedenle insan onuruna aykırı olması-
dır.Yani kamu düzeninin genel ahlak unsuruna dayanan bir kolluk müda-
halesinin hukuka uygun olabilmesi için söz konusu faaliyetin dış ve maddi 
dünyada kargaşa yaratması şartı aranırken, insan onurunun korunması 
için yapılacak müdahalelerde böyle bir şart bulunmamaktadır. Bu bakım-
dan fazla yasaklayıcı olabileceği endişesi belirtilse de, insanın nesneleştiril-
mesinin, ötekileştirilmesinin önlenmesine yarayan insan onuru kavramı, 
belli bir zaman ve yerde yaşayan insanların ortalama ahlak anlayışlarını 
ifade eden genel ahlaka göre daha sınırlanabilir/belirginleştirilebilir yani 
objektif temellere oturtulabilir bir kavramdır. Kısaca genel ahlak kişiye ve 
yere göre değişiklik gösterebilirken, insan onuru değişmez niteliktedir.

Bu iki kavram arasındaki farkı pratikte en güzel ortaya koyacak örnek-
lerden biri LGBTİ bireylere yaklaşımları olabilir. Bilindiği üzere ülkemiz-
de LGBTİ bireylerin toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanmaları 
ahlaki “kaygılarla” yasaklanabilmektedir. Örneğin Ankara Valiliğinin 18 
Kasım 2017 tarihli kararı ile Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks 
dernekler tarafından düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler, toplumsal 
hassasiyet, genel sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması, provokasyonların önlenmesi amacıyla yasaklanmıştır.18 Bilin-
diği üzere bu gösterilere karşı gruplar LGBTİ bireyleri ahlaksızlıkla suçla-
maktadır.19 Bu gösterilerin “ahlaksız” olduğunu iddia edenler kendi ahlak 
anlayışlarını dayatmakta LGBTİ bireylerin temel haklarını kullanmalarını 

16 ÖZAY, age, s.724.
17 Pierre DELVOLVE, L’ordre public immateriel, RFDA, 2015, s.890.
18 Ayrıntılı bilgi için bkz. İnsan Hakları Raporu (2017-2018), TBB İnsan Hakları Mer-

kezi, Ankara,2019, s.142 vd.
19 Bkz. Toplantı ve Gösteri hakkı İzleme Raporu (Ekim 2015- Kasım 2016), Eşit Haklar 

İzleme Derneği, İstanbul, 2016, s.48.
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engellemek istemektedirler. İşte bu nedenle, aslında LGBTİ bireylere kar-
şı “ahlaksız” söyleminde bulunanların bu söylemlerinin kamu düzeninin 
insan onuru unsuru nedeniyle yasaklanması gerekir. Burada genel ahlak 
ile insan onurunun çatışma içinde olduğu söylenebilir. Bir tarafta LGBTİ 
bireyleri ahlaksız bulan, bu bireylerin temel hak ve özgürlüklerini kul-
lanmalarına ve “görünür” olmalarına engel olmak isteyen “genel ahlak”; 
diğer tarafta bireylerin doğmakla edindikleri eşit vatandaş olarak LGBTİ 
bireylerin, Anayasada tanınmış temel hak ve özgürlükleri kullanma talep-
leri söz konusudur. LGBTİ bireylerin görünmez olması, kamusal hayatta 
yok sayılmaları, stigmatize edilmeleri insan onuruna aykırıdır. Bu bireyler 
insan olarak daha az değerli değildir. Bu nedenle de yasaklanması gereken, 
LGBTİ bireyleri dışlayan ve “ahlaksız” olarak etiketleyen kişilerin söylem-
leridir. Ayrıca belirtmek gerekir ki,televizyon dizilerinde LGBTİ bireylerin 
komedi unsuru olarak kullanılmaları da insan onuruna aykırıdır.

SONUÇ

İnsan hakları ve kolluk kavramları bir araya geldiğinde ilk akla gelecek 
kolluk yetkilerinin “insan onuru”na uygun olarak kullanılması, ölçülülük 
ilkesine uygun hareket edilmesi gereğidir. 

Gerçekten de devlet, kolluk faaliyetleriyle kişi hak ve özgürlüklerini kı-
sıtlayıcı önlemler alır ve bu önlemlerin de tam da bu nedenle ölçülü olması 
gerekmektedir. İnsan onuruna aykırı müdahaleler idarenin sorumluluğuna 
yol açmakta, bu anlamda da insan onuru kolluk yetkilerinin sınırlarından 
birini oluşturmaktadır.

Bu bildiride açıklanmaya çalışıldığı üzere, kolluk aynı zamanda hak 
ve hürriyetlerin korunmasını sağlamaya da hizmet eder/etmelidir. “İnsan 
onuru” kavramı, kamu düzeninin bir parçası olarak bu işlevi yerine getir-
me potansiyeline sahiptir.

Bu kavramın, üstüne düşünülmeyi hakkeden, açacak daha birçok kapısı 
elbette bulunmaktadır. Bambaşka bir tebliğin konusu olmak üzere, “Hay-
vanlara eziyet etme! Çünkü bu davranış insan onurunu zedeler” denilebilir ve 
bu şekilde örneğin boğa güreşleri de insan onuruna aykırı kabul edilebilir.20 

20 Bkz. Philippe HARANG, La Corrida, L’aiguillon et le nain, AJDA, 2013, p.2196.
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“İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, KOLLUK FAALİYETİ ve 
İNSAN ONURU” OTURUMU 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Metin GÜNDAY
Konuşmacılar    : Mehmet ALKAN, Ülkü HALATÇI ULUSOY,  
       Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Metin GÜNDAY (Oturum Başkanı) - Soru-cevap yapabiliriz varsa 
soracağınız sorular, lütfen konuşmacılara iletelim. Aksi taktirde oturumu 
bitireceğiz. Buyurun.

Stj. Av. Tuncel TURGUT - Stajyer Avukat Tunca TURGUT. Ben 
Mehmet Yarbayıma sormak isterim. Yarbaydınız değil mi? Yanlış söyle-
miyorum. Ben de bir kamu görevlisiyim, öğretmenlik yaptım. Diklenen 
öğrenciyi tehlikeli olarak görüyorduk ama şimdi emekli olduktan sonra 
diyorum ki, saygı duyuyorum onlara. Diyorum ki- “Helal olsun, hakikatten 
bireymiş.” Ancak şu sorudan da korkuyorum. Tekrar dönsem görevime, 
diklenen bir öğrenciyle karşılaşsam nasıl davranırım? Şimdi kollukta gö-
rev yaptığınız için cidden soruyorum. Tekrar dönerseniz göreve -inşallah 
dönersiniz- anlattıklarınız gibi mi davranırsanız? Yoksa bir mekanizma sizi 
kendi ölçülerinde davranmaya zorlar mı? Kırmak için ne yaparsınız?

Mehmet ALKAN - Teşekkür ederim Hocam.

Tabii bunun aslında özü şuydu, bir kültür meselesi. Hani benzer şey-
leri “sen zamanında yapmadın mı?” derlerse, mutlaka yapmışımdır. Çünkü 
dışarı çıktığınızda, kıtaya çıktığınızda, okullarda her ne kadar en güzel bil-
gilerle donatılsanız da, en ideal şeyleri öğrenseniz de -ben hep öyle örnek 
veriyorum; bir teğmen olarak en güzel bilgileri alıyorsunuz, en son bilgileri 
alıyorsunuz ama kıtaya çıktığınızda tabiri caizse affedersiniz zurnanın zırt 
deliğisiniz. Yani sizin bir şeyi değiştirme şansınız, imkanınız yok. Dediği-
niz gibi bildiklerinizi uygulamaya çalıştığınızda da kötü oluyorsunuz. Ben 
bunu hep yaşadım, hatta çok yaşadım. Bu soruyu siz diye sorduğunuz için 
kendi açımdan cevaplarsam, evet ben doğru bildiğimi her zaman yapmaya 
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çalışırım. Bana dikte etmeye çalışsalar da kendi şeylerini, önceki dönem-
de olduğu gibi yine onlara karşı gelirim, dik dururum ama tüm. “Herke-
sin aynı uygulamayı yapabilmesinin yolu ne?” derseniz bu dediğim gibi bir 
zihinlerin evirilmesi meselesi, bir kültür meselesi. Uzun vadede eğitimle 
olabilecek uygulamayla; yukarıdakilerin bunu sürekli gündemde tutup iyi 
örnekleri, iyi uygulamaları göstermesiyle olabilecek şey ancak. Teşekkür 
ederim.

Av. Zübeyde KAMALAK - Öncelikle sunuculara ve sayın hocama çok 
çok teşekkür ediyorum. Sunumlarından dolayı çok faydalandık. Benim 
sorum şu yönde:. 

Bu kolluğun eğitimi konusunda ne yapabiliriz? Zira biz örneğin 6284 
sayılı yasa gereğince koruma tedbirleri çıkartıp gidiyoruz. Mesela çocuk 
teslimi yapacağız. Polise- “Al çocuğu, annesine ver.” diyorum. “Yapamam” 
diyor. “Ama siz bunun için geldiniz” diyorum. Diyor ki- “Geçen hafta da 
bizim gelin aynısını yapmıştı, yapamam” diyor. Şimdi bunları aşmak için ne 
yapmak gerekiyor? Yani kolluğun görevini yapması ve gereği gibi yapması 
için ne yapmamız gerekir? Mesela bir ESD araştırması, ekonomik sosyal 
durum araştırması için kolluk biliyorsunuz gider, komşuya sorar; karakol-
dan giderler, birilerine sorar, gelirler. Ancak mesela bize de yapıldı. Kapı-
mıza kadar geldi; bizzat bizden doğru bilgileri almaya çalışıyor. Halbuki 
bu tamamen beyana dayalı bir şey. Doğru söylersiniz, eğri söylersiniz, ne 
söylerseniz onu yazıp gidecek. Bu konularda kolluğun nasıl eğitebiliriz, ne 
yapabiliriz?

Bir de evet, kolluğun da ve bütün insanların bütün kamu görevlilerinin 
işlerini yaparken karakterli bir şekilde yapmaları bence çok önemli. Çünkü 
eşyaların rengi olduğu gibi, insanların karakterinin de bir rengi var ve bu 
renk de hiçbir boyayla çıkmamalı, boyanmamalı. Teşekkür ediyorum.

Metin GÜNDAY (Oturum Başkanı) - Ben bu alanda uzman olmadı-
ğım için, siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu. Ben eğitmeye kalkarsam, belki 
sakıncalı eğitmiş olurum.
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Mehmet ALKAN - Teşekkür ederim hanımefendi. Sorunuzdan anla-
dığım şu:

Yani kolluğun görevini, vazife tanımı içinde yazan, görevlerini yerine 
getirirken kendi kişisel görüşleri, düşünceleri bunlardan muaf olarak, sade-
ce görevine yönelmesi için ne yapabiliriz? Doğru mudur efendim?

Evet zaten yani genel sorun konumuzla da ilgili. Burada yine maalesef 
ülkemizde her şey sübjektif. Herkes görevini yaparken sübjektif ölçütlerle 
hareket ediyor. Yani “benim görevim şu, onun için bunu yapmam” değil. Bir 
kere bizde bir adam kayırmacılık var mı? Var. Yani uzağa gitmeyelim, hep 
kolluğu suçlamayalım, kendimizi suçlayalım. Bir trafik cezası yediğimizde 
ya da bir şey olduğunda hemen ya kollukta, efenim kaymakamlıkta, vali-
likte kimi tanıyoruz, bu işi nasıl hallederiz diyor muyuz, demiyor muyuz? 
Yüzde 80’imiz inanın bunu diyor. Yani biz bir kere vatandaş olarak kamu 
görevlilerine görevini doğru yaptırmamak için bir arayış içindeyiz. Neden? 
Mevzuat var, uygulansın ama bana uygulanmasın diye görüşüyoruz. Yani 
yine geldiğimiz nokta bu bir zihin meselesi, yapı meselesi. Sübjektif konu-
lardan kurtulmamız gerekir ama örnekleri de vardı yansımızda bu eğitim-
lerle ilgili. Hatta şuradan bir tanesini göstereyim size.

Şimdi mesela Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Temin Yönetmeli-
ğinde diyor ki şartlardan birisi- “Terör örgütleriyle ve bu örgütlerin yasal 
veya yasadışı uzantılarının eylemlerine falan filan eylemlerine katılmamak 
lazım” diyor. Şimdi ne diyor? Yani yasal uzantı ne demek, terör örgütünün 
yasal uzantısı? Bu zaten direk kolluğa diyor ki- Bu her ne kadar yasal olsa 
da, yasadışı. Yani balık baştan kokuyor. Şurada yine bir güzel örnek var. 
Nerede o?

Yozgat Polis Okulu diyor ki -bunlar hep kendilerinin internet sayfasın-
dan- Yozgat’la ilgili olarak- “Gerekse milli ve manevi kültürel zenginliğimizin 
en iyi temsil edildiği bir şehir olması sebebiyle, öğrencilerimiz istenilen polis 
kimliğine en uygun şekilde kazanabilmektedir” diyor Yozgat’ta.  O zaman 
Yozgat’ta okumayanlar demek ki bu kimliği kazanamayacak. Bunun şeyi 
neymiş? Çamlık Parkı’nda doğal güzellik varmış. Yani eğitim diye verdiği-
miz bu insanlara. İşte diyor ki- Yürekleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan... 
Hani dedim ya, buradan bunu gören kişi ne diyor? Buraya suçlu geldiyse, 
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şüpheli geldiyse demek ki bunun yüreği vatan ve millet sevgisine çarpmıyor 
ki buraya geldi. Hani ben buradayım, sen oradasın. Demek ki suçlusun.

Yani kısaca uzatmadan cevap verecek olursak sorunuza, bu yine dedi-
ğim gibi bir yapı meselesi, kültür meselesi çok daha üst düzeyde çözülmesi 
gerekir. Birey olarak hepimizin bu konuda eksiklikleri var. Öncelikle dedi-
ğim gibi, bize bir haksızlık yapıldığında hemen karşı geliyoruz ama başka-
sına yapıldığında karşı gelmiyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Ben atasözlerini 
çok inanırım. Atasözleri gerçekten durup dururken “bir laf söyleyelim” diye 
söylenmemiştir. Yüzyıllarca uygulamadan sonra söylenmiş. Hani ne diyo-
ruz? İşte “bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” Yani kime dokunursa do-
kunsun diyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu da ancak sıkı bir eğitimle 
olacak diye düşünüyorum. Ama bu eğitimleri verenler ne yapıyor? Herkes 
kendi düşüncesini empoze etmeye çalışıyor. Bundan çıkmamız lazım ama 
kısa vadede bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Teşekkür ederim.

Metin GÜNDAY (Oturum Başkanı) - Evet galiba oturumu kapatıyo-
ruz. Bundan sonra da bir oturum var galiba.
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Akdeniz’de Yaşanan Göçmen Krizi’ne İlişkin Yeni Bir Denizcilik  
Barış ve Refah Sınırı Oluşturulması ile Bunun Kullanılma  

Kapasitesinin Değerlendirilmesi

Sayedeh Hajar HAJEZI

World Maritime Üniversitesi

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri):

Evet. Tünaydın. Saygıdeğer delegeler, bayanlar ve baylar. Kendimi 
tanıtmalı mıyım, bayım? İsmim Sayedeh Hajar HAJEZI. Denizde insan 
hakları, deniz hukuku, okyanus yönetişimi ve  deniz korsanlığı karşıtlığı 
alanlarında görev yapan ilk İranlı avukatım. Söze, İnsan Hakları Komitesi 
ve İnsan Hakları Savunucuları, konferans organizatörleri, Ankara Barolar 
Birliği ve Ankara Üniversitesi’ne bu toplanma için içten takdirlerimi su-
narak başlamak istiyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 

Bu sunumda, denizde insan hakları savunuculuğu konusundan bahset-
mek istiyorum. Ayrıca, karada ve denizde insan hakları hukukuna dair ya-
sal süreç ve denetlemelerin günümüzdeki yetersizliğine de dikkat çekmek 
istiyorum. Ayrıca, Orta Doğu ve Türkiye’deki göçmenlik ve yer değiştirme 
sorununa da değineceğim. Bu konferansın denizde ve karada insan hakla-
rının gelişmesine katkıda bulunacağını ve uluslararası düzeyde büyük bir 
etki uyandırarak, raporlama, işleme ve denetleme süreçlerinin iyileşmesin-
de de etkin bir rol oynayacağını  umuyorum. Denizde insan hakları ihlal-
lerinin alışılagelmiş bir uygulama olmasına artık izin verilmemesini sağla-
mak için eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği gerekmektedir. Bu hakların 
ihlali, uluslararası yasal dokümanlarda ve yasal sistemlerde hızlı ve etkili bir 
şekilde ele alınmalıdır. Ve daha da önemlisi, küresel bekanın örnek uygu-
layıcıları ve insanlığın gelişiminin dürüst takipçileri olarak bu tür ihlallerin 
ilk günden bu yana nasıl önlenmiş olabileceğine ışık tutmalıyız. Denizde 
insan hakları insan güvenliğinin asgari ortak paydasına, yani tüm insanla-
rın itibarı olan duygusal bireyler olduğu ve gerek karada gerekse denizde 
devrolunamaz haklara sahip olmayı hak ettiği görüşüne dayanır. Denizde 
gerçekleşen insan hakları ihlallerinin çoğunun karadaki uygunsuz, yetersiz 
ve başarısız insan hakları süreçlerinden kaynaklandığı kati bir gerçektir. 
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Bu küreselleşmiş uluslararası toplulukta, devletler farkında olsunlar ya da 
olmasınlar, vatandaşlarının güvenliği, ve kendi ulusal güvenlikleri konu-
sunda başlıca rol oynamaktadır. Açık denizlere geldiğinde ise, ister yüksek 
rütbeli, ister turist, eğitmen, denizci, yolcu, mülteci, göçmen, kadın, çocuk 
ya da genç olsunlar, insanları korumak uluslararası bir görevdir. Karadaki 
artmakta olan ihlaller göz önüne alındığında, denizde insan haklarını des-
tekleyen, başarılı ve uygulanabilir bir sistem beklemek pek de mümkün 
değildir. Günümüz çatışmalarına bakıldığında, insanların bu çatışmaların 
yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını söylemek abartılı olmaz. Bozul-
makta olan insani koşullar ve birden fazla kıtada mevcut olan yer değiştir-
me krizlerindeki artış, birçok ülkeyi etkilemekte, ve bütün  bunlar birçok 
farklı alanda yükselişte; politikadan çevreye, okyanuslardan denizlere, veya 
karaya kadar. Benim sorum şu: Dünyada bu zorluklar ve çatışmalar, illegal 
süreçler ve yaptırımlar söz konusuyken, bizim temel insan haklarını teşvik 
etmemiz nasıl mümkün olabilir?

Örneğin, COLLIER ve HOEFFLER’in yönetim modeli, yani Orta 
Doğu’da uzun süredir var olan ve hala baki olan; orantısız savaşlara, bölge-
sel  çatışmalara ve bunun sonucunda ortaya çıkan yoksulluğa neden olan 
model. Onlar bu bölgede savaş çıkardılar. Orta Doğu, ekonomik mahru-
miyet ve eşitsizlikten kaynaklanan bir hırs ve şikayetler silsilesinin içine 
itildi. Bu da bu bölgede bitmek bilmeyen bir istikrarsızlığa neden olu-
yor. Bu politik ve ekonomik model,  Orta Doğu ile AB ülkeleri arasında 
gidip gelen göçmenlere yol açtı ve bu durum da göçmen ve mülteciler 
üzerinde oldukça büyük etkilere neden oluyor. Sonuç olarak, çok büyük 
yer değiştirme krizleriyle ve insan kaçakçılığı kurbanlarıyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Avrupa’daki bitmek bilmeyen istikrarsızlık 
-ki bu bölgeye kısaca ODKA (MENA) diyeceğim- ve daha da ötesinde dün-
ya liderlerinin takipsizce uygulamaya giriştiği diplomasi söz konusu. Orta  
Doğu’da kurulan COLLIER and HOEFFLER modelinde, hükümetler, 
siyasal mücadele ve anlaşmazlıklar nedeniyle kendi nüfusları üzerindeki 
işlevini kaybedince, bir iç, bölgesel hatta bazen de küresel bir savaş çıkabi-
liyor. Tüm yaş gruplarından, farklı cinsiyetlerden, farklı geçmişlere sahip 
milyonlarca insanın, kadın ve çocuğun aktif bir göç halinde olması, büyük 
bir yıkım yaratıyor. Bu noktada insan güvenliğinin küresel eksikliğinden 
bahsetmek mümkün. Kurbanlar, insan hakları ihlallerinin kurbanı oluyor; 
evlerini terk etmek zorunda bırakılıyor ve kayda değer bir yaşam koşulun-
da başlarını sokacak bir yuva ararken, yeniden savaş alanlarına dönmek 
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durumunda kalabiliyor. Jeopolitik çatışmalar nedeniyle karada ve okya-
nuslarda bir istikrar sağlanamıyor; yönetim kaçınılmaz son oluyor. İçlerin-
de Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Kürdistan, Kuzey Afrika ülkelerinin 
de bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki bitmek bilme-
yen çatışma ve savaşlar nedeniyle,  büyük miktarda göçmen, halihazırda 
bahsettiğim politik nedenler ve savaşlar sebebiyle  istikrarın olmadığı bu 
ülkelerden AB ülkelerine varmaya çalışıyor veya varabiliyor. AB’ye tekne-
lerle ulaşabilen göçmenler, büyük ölçüde çatışmaya, zulme ve yoksullu-
ğa maruz kalıyor. Çok büyük sorunlar var. Uluslararası hukuk sisteminde 
büyük sorunlar var. Ve tabi denizde ve karada insan haklarına sahip çık-
ma konusunda  da büyük eksikler var. Ulusal sınırları sözümona yasadışı 
göçmenlere karşı korumaya yönelik AB politikaları olmasına, ve yasadışı 
bir şekilde AB’de bulunan bu kişileri ülkelerine geri gönderme konusunda 
gerekli tüm adımlar atılmış olmasına rağmen, göçmenlerin ve mültecilerin 
insan haklarına sahip çıkmak adına işleyen bir süreç nedense mevcut değil.  
Bu gözle görülür bir yasalar çatışması ve karada veya denizde insan hakla-
rının uygulanmasına dair büyü bir eksik. Denizde insan haklarının ihlali 
en çok da Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz rotasında gerçekleşmekte. Bu 
iki rota da en yüksek risk oluşturan bölgeler ve buralar, en çok göçmenin 
denizde hayatını kaybettiği rotalar. Ve tabii ki denizde insan haklarının da 
en yüksek oranda ihlal ettiği bölgeler. Göçmenlerin, özellikle de kadınların 
ve çocukların, insan kaçakçılarının istismarına en açık olduğu bölge de 
burası. Yer değiştirme krizi oldukça yoğun. Sorumluluk almaya dair bu ek-
siklik, bizim Akdeniz hattındaki kabusumuz haline geldi. İnsan haklarını 
korumak ve insanların güvenliğini sağlamak adına,  tüm yerel ve denizaşırı 
hükümetlerin, uluslararası örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili 
tüm tarafların öncelikle insan hakları ve güvenliğinin öneminin farkına 
varmaları ve denizde gerekli insan hakları uygulamalarının yapıldığından 
emin olmaları gerekiyor. Bence, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkeleri arasındaki sosyo-ekonomik işbirliği için gelişime oldukça 
açık; denizdeki göçmenleri ele alma konusu da öyle. Bu, denizde kaybe-
dilen yaşamları azaltmak için önemli bir potansiyel. Denizlerde, kontrollü 
silah ve uyuşturucu kaçakçılığına izin vermek gibi  büyük ayrımlar yapılı-
yor ve denizde insan hakları ihlalleri oluyor. Denizdeki uluslararası insani 
hukuk sistemini düzeltmek için, onu önce doğru bir şekilde tanımlamalı 
ve bunun doğru uygulandığından emin olmalıyız. Sistemi herkese uygu-
lamalı, hem gönderici hem de alıcı ülkelerin, hem de aradaki diğer tüm 
kişilerin faydasına olan bir sisteme geçmeliyiz. Bu bölgelerde istikrar sağla-



Akdeniz’de Yaşanan Göçmen Krizi’ne İlişkin Yeni Bir Denizcilik Barış ve Refah Sınırı 
Oluşturulması ile Bunun Kullanılma Kapasitesinin Değerlendirilmesi

92 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

mak, küresel mahrumiyeti azaltarak dünya genelinde var olan göç sorunu-
nu azaltma potansiyelini doğurur.

Denizde insan haklarının bir başka boyutu da şu: deniz adamlarının 
bir takım sorunları var ve ben bunların da farkına varmamızı istiyorum. 
Londra’da hayır kurumlarındaki dört senelik stajım süresince ben de bu tür 
olaylara tanık oldum. Sizinle paylaşmak istediğim bir takım veriler şu şe-
kilde: Hindistan’dan Bangladeş’e uçucu kül taşıyan gemilerde çalışan aşağı 
yukarı 3.000 gemici, oldukça düşük koşullarda çalışıyor. Çalışanlar, bir defa-
da aylarca gemide görevde kalıp, Hindistan kıyılarındaki olanaklara ulaşma 
noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Gemiciler kendilerini işe alan kişilerce terk 
edilme tehlikesiyle de karşı karşıya oluyorlar. Yaşadığım bazı başka olaylar 
ve bunu aslında gemicilerle de konuştum - ve bu aslında benim stajyerliğim 
boyunca karşılaştığım en önemli davaydı - MVABA’nın terk edilmesiydi. Hin-
distan, Pakistan ve Sri Lanka’dan gelen gemiciler, yasadışı bir şekilde gemide 
neredeyse altı ay boyunca alıkonulmuştu. Su, yemek ve tıbbi destekten mah-
rum bırakılmışlardı. Aslında, elimde bu kişilerin fotoğrafları var ve size bun-
ları göstermek istiyorum. Ama bilmiyorum, eğer organizatörler fotoğrafları 
ayarlayabilirlerse çok memnun olurum. Ben de böylece onları dinleyicilerle 
paylaşabilirim. Ve ikinci terk edilme vakası… Evet, teşekkürler. 

Angola, Afrika’da gerçekleşen bir terk edilme vakası. Gemiciler yasadışı 
şekilde alıkonulmuştu ve soruşturma, bu yasadışı girişimin kurbanlarının 
maruz kaldıkları psikolojik işkence nedeniyle intihar girişimde bulundu-
ğunu ortaya koydu. Ve son olarak… Halani vakasının fotoğrafları bunlar, 
ABA ve gemiciler, karşı karşıya kaldıkları psikolojik işkence yüzünden inti-
har girişiminde bulunan gemiciler işte bunlar. Ve önemli vakalarımdan bir 
diğeri, ki bu vakayı Hindistan Sahik Korumasından almıştım, Helani’ydi, 
Helani vakasıydı. İzel Hanım bu vaka hakkında daha detaylı bilgi vere-
cek. Bu vaka, gemide yaklaşık iki sene yemeksiz, susuz ve temel ihtiyaç-
larından uzak bir şekilde alıkoyulan sekiz Hintli gemici hakkındaydı. Ve 
tahmin edebilirsiniz. Gemicilerin aileleriyle ve bu gemicilerin kendileriyle 
konuştum. Ve gemide bu şekilde alıkonuldukları iki sene boyunca nasıl bir 
acı yaşadıklarına şahit olmaktan yana duyduğum üzüntüyü tarif etmem 
çok zor. Gemicilerin terk edilmelerine dair vakalarda, ilk terk eylemini her 
daim ikinci bir terk eylemi takip eder. Ve bu da, terk edilen bu gemicilerin 
ailelerin yaşadığı terk edilme, ortada kalma durumudur. Bu durum bazen 
indirekt, bazen de gözle görünmez olabilir. İster genç ister yaşlı olsunlar, 
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gelirin bir anda kesilmesi, evlerinin kaybı ve sonrasında da sahip oldukla-
rının kaybıyla neticelenir. 

Bugünkü sunumumun sonunda, denizciliğe dair yeni bir idari sisteme 
ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. İç denizlerde ve sınırdaş sularda  ol-
duğu kadar açık denizlerde de layığıyla uygulanabilecek, daha geçerli yasal 
uygulamalara ihtiyacımız var; gemilerin bayraklarını taşıdıkları ülkelerde 
ve görevdeki gemilerde denizde hukukun egemenliğini savunan yasalara. 
Karada bile, halen başarılı bir insan hakları sistemimiz yok. Her ne kadar 
bazı önlemler almak ve ilkeler belirlemek kolay görünse de, insan hakları-
na dair uygulamalarını layıkıyla yerine getirmek, denetlemek ve ifa etmek 
hala önemli bir sorunsal. 

Günümüzde, bir araya gelmiş haline Denizde İnsan Hakları dediğimiz, 
Deniz Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, bir arada durma-
lı ve bireysel insan haklarımıza sahip çıkarak, okyanuslarda, yönetimde, 
ve genel anlamıyla dünyada, güvenlik ve emniyeti temsil eden bir değer 
ortaya koymalı. İhtiyacımız olan Hukukun yasal alanlarını modern çağa 
uyarlamalıyız, çünkü daha önce hiç hukukun bir arada duran bütünleşik 
bir temsili olarak var olmadılar. 

Daha önce de belirttiğim üzere, karada insan hakları, denizde insan 
haklarının temelini oluşturur. Denizde insan hakları yükümlülüklerini ye-
rine getirmek için, karada insan haklarının uygulanmasına dair tutarlılık 
sergilemeliyiz. Çünkü bu iki sistem, birbirini tamamlayan iki sistemdir. 
Bana zaman ayırdığınız ve bu imkanı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür 
ederim. Teşekkürler.

(2). Konuşma Metni (İngilizce):

Yes. Good afternoon, excellencies, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen. Shall I introduce myself, Sir? I am Sayedeh Hajar HAJAZİ. I 
am the first Iranian lawyer in the field of human rights at sea, and maritime 
law, and ocean governance, and counter maritime piracy. However, I would 
like to start by mentioning my sincere appreciation to the Human Rights 
Committee and the Human Rights Advocates, the conference organizers, 
Ankara Bar Association and Ankara University for this gathering. Thank 
you very much for inviting me.



Akdeniz’de Yaşanan Göçmen Krizi’ne İlişkin Yeni Bir Denizcilik Barış ve Refah Sınırı 
Oluşturulması ile Bunun Kullanılma Kapasitesinin Değerlendirilmesi

94 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

It is in this presentation; I would like to speak about human rights 
advocacy on sea. Also, I would like to address the current lack of legal 
system and monitoring of human rights law on land, as well as at sea. I 
would also address the migration and displacement crisis in the Middle 
East and in Turkey, as well. And this is my hope and intention that this 
conference is for furthering the development and support of human rights 
at sea, and also to improve human rights legal processes on land to achieve 
an effective global implementation, reporting, processing and monitoring 
system. Unprecedented cooperation will be required to ensure that human 
rights violations at sea are no longer allowed to be common practice, and 
that any infractions are swiftly and effectively addressed in international 
legal documents and legal systems. Perhaps, even more importantly, we 
must shed on how these violations may be avoided from day one, as we 
are the best practice of global survivability and the honest pursuit for the 
improvement of humanity. Human rights at sea is based on the lowest 
common denominator of human security, and the recognition that all 
persons are sentient beings of dignity and deserving of inalienable rights 
on land, as well as at sea. The stark reality is that most of the human rights 
violations at sea stem from either inapt, incomplete and unsuccessful 
human rights processes on land. In this globalised international community, 
states are either wittingly or unwittingly a primary role in citizen safety, 
of their own national safety. And when it comes to the high seas, it is 
an international duty of all to protect human beings, whether they be 
visiting dignitaries, tourists, travelling educators, seafarers, passengers, 
refugees, migrants, women, child and young. With the current escalation 
of violations on land, we can hardly expect a successful and applicable 
system that promotes human rights at sea. People are suffering from the 
devastating consequence of today’s urgent hostilities. As we have escalation 
of deteriorating humanitarian conditions and displacement crises on 
multiple continents, which is involved with a growing list of countries, 
facing upheaval in every form, from political to environmental, from the 
oceans and seas, or on land. And this is my question. How are we then 
able to promote essential human rights in the world in the face of these 
difficulties and conflicts, illegal and enforcement systems?

For example, the model of governance by COLLIER and HOEFFLER, 
the model which has put in place in the Middle East a long and enduring 
process of destabilization caused by asymmetrical wars, resources of 
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territorial conflicts and the resulting poverty. They cause a war in this 
area. I mean, the Middle East is attributed to greed and grievance based 
on economic deprivation and inequality, that cause a sort of continuous 
instability in the Middle East. It is a political economical model that 
effectively calls pulling and pushing factors of migration from the Middle 
East to EU countries and has devastating effects on failing migrants and 
refugees. As the result, we face this massive displacement crisis and victims 
of human trafficking is smuggling and destabilization in Middle East and 
North African countries, which I call in MENA countries, and beyond 
world leaders attempt to do diplomacy with no follow through. These 
are just a few of resolved, when governments fail to function for their 
own populations, due to political struggles and conflict, rebuilding a civil, 
regional and even global war in COLLIER and HOEFFLER governance 
model, which has set up in the Middle East. The active process in the 
major cause of migration for millions of people of all ages, genders and 
backgrounds, civilians, women and children become collateral damage in 
the global lack of human security. The victims become victims again of 
human rights abuses, as they are forced to exit their former home and 
turn to the war zone as they set out to find refuge in a suitable living 
circumstance. When geopolitical conflicts never abate in a stability in land, 
and ocean; governance is a foregone conclusion. As exemplified by the 
continuous conflict and war in MENA countries including Afghanistan, 
Pakistan, Iraq, Syria, Kurdistan, and North Africa and beyond, the vast 
majority of migrants arriving or trying to arrive to EU countries come 
from countries faced with instability due to all kinds of political issues 
and wars, which I have already mentioned. Migrants arriving in the EU 
by boat are largely failing conflict, persecution and poverty. There are 
significant problems. There are significant problems in the international 
legal system and a lack of an effective enforcement system in order to 
preserve human rights at sea and on land. While there are EU policies in 
place that are intended to protect national borders against so-called illegal 
immigrants and the returning of those illegal staying migrants, there is a 
lack of a significant process for the protection of human rights of refugees 
and migrants. And this is a significant conflict of law and international 
enforcement to process or achieve human rights either on land or at sea. 
Violations of human rights at sea have occurred most frequently in the 
central Mediterranean routes and in the eastern Mediterranean route, both 
of which have the highest risk and numbers of migrants lives lost, and in 
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the abuses and violations of human rights at sea. Migrants, particularly 
children and women, are extremely vulnerable to abuse by the smugglers 
and traffickers in this area. And the displacement crisis is intensive. This 
lack of responsibility has led to our current nightmare of displacement and 
migration crisis through the Mediterranean corridors. In order to promote 
human rights and security, it is necessary for all domestic countries and 
overseas governments, international organizations, civil society and other 
related parties to notice the importance of human rights security in 
the first place, and to seek out of the necessary avenues through which 
to apply human rights protections at sea. In my point of view, there is 
significant room for improvement in the social economic cooperation 
between European countries and MENA countries, and the managing of 
migrations by sea.  This is a great potential to decrease loss of lives at sea. 
Controlled human weapons and drug trafficking, as well as other forms of 
mass discrimination and human rights violations at sea. We must define 
to refine the international legal system of humanitarian law at sea and 
enforce it. Applying the system of all, benefiting both the sending and 
receiving countries and everyone in between. Applying stability in these 
areas has potential to decrease global deprivation and control worldwide 
displacement crisis. 

In another aspect of human rights at sea, I would like also to notice 
some issues about seafarers, which I have involved with these cases 
during my four years of internship at the charities in London. So, some 
of the information I would like to share with you is about some 3000 
seafarers working in boats bringing fly ash from India to Bangladesh in 
the most basic conditions. The workers can be on board for months at a 
time and suffer from lack of access to shore based facilities on the Indian 
side. Seafarers are also highly vulnerable to abandonment by employers. 
Some other cases which I faced, and which I actually spoke with a single 
of seafarers - and it was my most important case during my internship 
- was the first, the abandonment of MVABA, with seafarers from India, 
Pakistan, Sri Lanka who were illegally detained on board of ship for almost 
six months, without access to such basic necessities as water, food and 
medical treatment. Actually, I had pictures and I would like to share them 
with you. But I’m not sure if you can, if organizations can arrange the 
pictures I appreciate it, so I can share it with the audience. And the second 
case of abandonment... Yeah, thank you. 
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A case of abandonment in Angola, Africa, where seafarers were facing 
illegal detention and investigations, the victims of this lawlessness attempt 
suicide due to mental torture, they were forced to suffer. And finally 
Okay, here is the pictures of Halani case, ABA and the seafarers, who 
tried to commit suicide because of mental torture they faced. And one of 
my important cases, which I received from Indian Coast Guard, was the 
Halani, the Halani case. And Miss Izel is going to explain more about it. 
It was about eight Indian seafarers, who were on board of ship for almost 
two years without food, without water, without basic necessities. And you 
can, and I spoke with the seafarers’ families and I spoke with the seafarers 
on board the ship. And I cannot express my sadness how they and how 
they felt the pain during, when they were on a ship for two years. I would 
also say that in seafarers abandonment cases, the first abandonment is 
always accompanied by the second abandonment. And this is the indirect 
and sometimes invisible abandonment of seafarers’ families, both old and 
young, their loss of incomes, homes and possessions. 

At the conclusion of today’s presentation, I would say we need a new 
maritime administration system, and better legal enforcement, which can be 
applied on the high seas, as well as within territorial waters and contiguous 
zones, which in our flag states and naval vessels to uphold the rule of law 
at sea. We still do not have a successful human rights system on land. As 
adopting measures and policies seems easy enough, but implementation, 
monitoring and applying human rights remains problematic. 

The modern day Law of the Sea and International Human Rights 
Law, that when combines, come under the title of Human Rights at Sea, 
must now coexist and be beyond together to be of value of our individual 
human rights for better ocean governance, and the world at large in terms 
of security, safety and free of navigation. . We need to bring legal areas of 
law into the modern era and they have never before existed as a combined 
and explicit body of law. 

So, as aforementioned, human rights on land is the foundation for 
human rights at sea. And to perform human rights obligations at sea, 
we need consistency in performance of human rights on land, as both 
systems complete each other. Thank you very much for your time and the 
opportunity. Thank you.
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“DÜZENSİZ GÖÇMENLER AÇISINDAN DENİZDE İNSAN 
HAKLARI” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Çağatay ERCİYES
Konuşmacılar     : Nasıh Sarp ERGÜVEN, Sayedeh Hajar HAJEZI,  
        David HAMMOOND, Neva Övünç ÖZTÜRK

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) - Panelistlerimize sorunlarınız 
varsa onları almak istiyorum. Buyurun.

Av. Erkan KAYNARCA - Herkese Merhaba Ben Avukat Erkan KAY-
NARCA konuşmalar için çok çok teşekkür ediyorum, Çok faydalandık. 
Ben bir özel hukukçuyum, uluslararası sözleşme yazıyorum ve hep aklımda 
tutuyorum- Eğer bu iş yapılmazsa ne kadar para alırız ya da nasıl yaptırı-
rız? Madem sorumluklar yerine getirilmiyor. Hani sözleşmeden dönemi-
yor muyuz? Ya da bu beş milyarımızı istemiyor muyuz? Teşekkür ederim. 
Neva Hanıma öncelikle soyuyorum.

Neva Övünç ÖZTÜRK - Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle 
söyleyeyim:. 

Mutabakat eksenindeki bu 3 artı, 3 milyar Euro aslında yani ilk çıkış 
noktası mutabakat değil. Mutabakatla zikrediliyor ama ortak eylem planı 
ekseninde, zaten Türkiye’deki mültecilere yardım programı ekseninde bu 3 
artı, 3 milyar Euro aktarılıyor. Dolayısıyla aslında doğrudan mutabakattan 
doğan bir husus değil bu. Artı, mutabakatın bu noktada hani sözleşmeye 
gönderme yaptınız; mutabakatın niteliği de bir uluslararası sözleşme değil 
aslında. Hemen o noktada şeye değineyim. Bunun uluslararası sözleşme 
olmaması çok tartışılıyordu ilk çıktığında. Yani bu mutabakat ilk oluştu-
rulduğunda “niteliği nedir?” diye. Avrupa Birliği Adalet Divanı’na bir baş-
vuru yapıldı çeşitli sığınmacılar tarafından “NF ve diğerleri başvurusu” ve o 
noktada mutabakatın niteliğinin değerlendirilmesi gerekti genel mahkeme 
tarafından. Genel Mahkeme bu mutabakatın bir Avrupa Birliği tasarrufu 
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olmadığını, siyasi bir deklarasyon olduğunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyesi muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler, uzlaşmalar sonrasında 
çıkan bir siyasi deklarasyon olduğunu zikretti. Bu çok tartışmalı bir karar 
bu arada zaten, eleştirilen bir karar Avrupa Birliği hukuku ekseninde de. 
Dolayısıyla nitelik olarak da aslında tek taraflı sözleşmeden dönme ya da 
feshetme gibi bir durumun olabileceğini uluslararası hukukçular daha iyi 
bilir aslında Sarp Hocam ama hani sözleşme niteliği yok zaten. Kaldı ki bu 
3 artı, 3 milyar Euro orada zikrediliyor ama aslında başka bir noktadan çı-
kan ,ortak eylem planı üzerinden şekillenen bir özellik arz ediyor. Sanırım 
şöyle de bir durum var bu noktada:. 

Bu 3 artı, 3 milyar Euro doğrudan Türkiye’ye verilecek şeklinde bir 
uzlaşıya gidilmemiş. Projeler üzerine, yani projelere aktarılarak bunun kay-
naklandırılması gerekiyor. Şu anki durum, son şey nedir bilmiyorum. Yani 
3 milyarlık kısmı siz çok daha iyi bilirsiniz. Verildi diye biliyorum ama 
ben çok da son kısmını bilmiyorum. Sayın Büyükelçimiz tabii ki son ge-
lişmeleri aktardı zaten; daha net biliyordur ama sorunuza cevap oldu mu 
bilmiyorum.

Av. Erkan KAYNARCA - Biz de uygulamayı askıya alabilmeliyiz. Yani 
Geri Kabul Anlaşmasında o oldu. Geri Kabul Anlaşmasında, Avrupa Bir-
liği Türkiye İlerleme Raporu’na bakarsanız 2018, sayfa 46’da Türkiye’nin 
Avrupa Birliği arasındaki 2014 tarihli aslında bir uluslararası antlaşma ni-
teliği taşıyan Geri Kabul Anlaşmasını, Avrupa Birliği’nin vize muafiyeti ve 
kolaylığı yönündeki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle uygulama-
dığı bu ilerleme raporunda da zikrediliyor. Yani uluslararası anlaşma çer-
çevesinde aslında böyle bir adım atmışız. Ama diğeri tam bir uluslararası 
sözleşme niteliğinde de değil aslında.

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) - Ben şu eklemeyi yapayım.- 
Her şey para değil. Yani, biz o dönemde onları yaparken, Ege’de tekrar 
Aylan bebekler olmasın diye yaptık. Bu bir insanlık borcu olarak gördük, 
bunu yaptık. Yani bizim bu kendi, Türk insanının kendi örf adetlerimizde 
de var. Görüyorsunuz sayılara bakıldığı zaman 4 milyon göçmeni ağırlıyo-
ruz biz. 100 kişi girdiği zaman, Avrupa’da hükümetler yerinden oynuyor. 
Dolayısıyla bu atılan adımlar dao insanlık, denizdeki insanlık trajedisi-
nin önlenmesiydi. Hocamın bahsettiği gibi o doğrudur. Bu paralar Türk 
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Hükümeti’nin bütçesine girmiyor. Proje bağlamında, projeler sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla Suriyeli göçmenlere gidiyor. Bizim şimdi önümüz-
deki dönemde Avrupa Birliği’nden beklentimiz, tabii Avrupa Birliğe birçok 
konuda çifte standartlarını devam ettiriyor. Bu sadece göçmenler konusu 
değil, işte benim de uğraştığım Doğu Akdeniz’de deniz sınırları konusun-
da da Avrupa Birliği’nin çifte standartları Türkiye’ye karşı devam ediyor. 
Bizim önümüzdeki dönemde Suriye’de oluşturduğumuz güvenli bölgeye 
gönüllü bir şekilde ve güvenli bir şekilde Suriye’ye geri gönderme planı var. 
Ona da Avrupa Birliği’nin desteğini bekliyoruz. Avrupa Birliği’nin bu po-
litikalarını değiştirip değiştirmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 
Çok teşekkür ediyorum. Diğer soruları alalım lütfen.

Av. Alican FISTIKÇI - Herkese Merhaba. Benim sorum size Sayın 
ERCİYES. Çok yüksek bir gönüllü geri dönüş rakamından bahsettiniz. 
Fakat İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ve diğer başka bazı haber siteleri-
nin yayımladığı yayınlara göre, bu gönüllü geri dönüş formları göçmenlere 
zorla imzalattırılıyormuş, ki gönüllü geri dönüş yaptıktan sonra Türkiye’ye 
geri gelen göçmen sayısında çok fazla olduğunu ben kendim sahadan göz-
lemekteyim. Hani iğneyi de kendimize batırarak biraz bu insan hakları ih-
lalleri konusunda, bu gönüllü geri dönüşlerin ne kadar gönüllü olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) - Ben hepsinin tamamen 
gönüllü olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğim gibi bu konuda sadece  
Türkiye tek başına çalışmıyor. Ben evvelce Lübnan’da büyükelçiydim 3 
sene boyunca. Bir ara savaşın devam ettiği dönemde, Lübnan Hüküme-
ti ülkedeki bazı Suriyelileri Suriye’ye geri  gönderdiler. O dönem de çok 
büyük tartışma konusuydu “bunlar gönüllü mü, değil mi?”diye. Benim 
baktığım kriter şuydu- Birleşmiş Milletlerle çalışıldı mı, çalışılmadı mı? 
O dönemde az da olsa yaklaşık 15 bin kişi benim bulunduğum dönemde 
gönderildi. Fakat Birleşmiş Milletlerle hiçbir şekilde çalışmadılar. O nok-
tada bunların gönüllü olmadığını iddia edebilirsiniz. Ama Türkiye’deki bü-
tün geri dönüşlerde Türkiye ,Birleşmiş Milletler ile yakından çalışıyor ve 
bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmeye çalışıyor ve bölge ülkeleriyle ortak 
bir politika oluşturmaya çalışıyor. BM’nin bu konudaki kriterleri çok net 
ve Türkiye bu kriterleri uyguluyor. Çok teşekkürler.
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Stj. Av. Abdülmelik ALBAYRAK - Öncelikle hoş geldiniz. Sorum  
Çağatay Bey size şu şekilde. 

Bize dediniz ki- Bu yapılan yardımın ücreti ile ilgili ya belirlenen tutar 
ile ilgili herhangi bir bizim bir beklentimiz yoktu, biz ev sahibiyiz. Toplum 
olarak da bu tür konularda her zaman açık gönüllülükle yardım edeceği-
miz hususunu belirttiniz. Yalnız şöyle bir gerçek var. Mevcut ülkemizde 
ekonomik olarak bazı sıkıntılar var ve bu sıkıntılardan ötürü intihar olayla-
rı oluyor. Yani biz ev sahibi olarak kendi vatandaşlarımızı doyuramıyorsak, 
başka ülkelerin vatandaşlarını nasıl doyurabiliriz? Bu birinci husus. İkinci 
husus da, yapılan yardımları İzleme Komisyonları tarafından şeffaf bir şe-
kilde görüntülenemediği, o paranın nerelere aktarıldığı, nasıl harcandığı 
falan pek de objektif olmadığı söyleniyor. Bu konularda ne düşünüyorsu-
nuz? Teşekkür ederim.

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum. 
Bunlar tabii zaman zaman gündeme getirilen hususlar ama ben şimdi Dı-
şişleri Bakanlığı’nda tek devlet memuru olarak beni gördüğünüz için bu 
soruları soruyorsunuz herhalde. Bunların yanıtlarını verecek bilgiye sahip 
değilim.Ama benim altını çizmek istediğim husus şuydu- Hakikaten bizim 
kendi kültürümüzde, örf ve adetlerimizde olan bir şey var. Bu Türk kim-
liğinin bir parçası. Eğer komşun açsa, sen rahat uyuyamıyorsun. Bu haki-
katen doğru bir tespit. Türkiye elinden gelen yardımı gösterdi. Ben şuna 
dikkat çekiyorum- Yani Türkiye’de ırkçılık şeklinde, yabancı düşmanlığı 
şeklinde, Avrupa’da gördüğümüz olaylardan hiç birisi olmadı. Çok önemli 
bir husus.

Bir de şeyi görmemek lazım. Buraya geldiğim zaman, işte konuyla ilgili 
olarak dün akşam birkaç yabancı kaynağa baktım. Onlardan bir tanesi de 
Turio SCOVAZZI diye bir İtalyan Hoca -ben de tanıyorum- özellikle ya-
sadışı göçmenler konusunda şunu söylemiş. Çünkü İtalya’nın da başında 
çok büyük bir problem- “Bütün göçmenler insani muameleye tabi tutulma 
hakkına sahip olmalıdır” diyor. Bu çok önemli bir şey. Bence bu Türkiye’de 
yapılıyor. Hakikaten biz bütün göçmenlere insani muamelede bulunuyo-
ruz. Bunu birçok Avrupa ülkesinde görmüyoruz.

İkinci bir husus onun söylediği, kendi hükûmetini de eleştiriyor. “Biz 
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yasadışı göçmenlere hep suçlu muamelesi, kriminal olarak görüyoruz bu top-
lumda” diyor. Türkiye bunu da yapmıyor. Bu çok önemli bir farklılık. Ben 
konuşmamda onları vurgulamak istedim. Tabii yasadışı göçmenlere nerede 
olursa olsun yardım elini uzatmamız lazım. Denizde de yardım etmemiz 
lazım, bu bir uluslararası yükümlülük, onun ötesinde vicdani bir yüküm-
lülük. Diğer konuları ise bence bu sorunları bana değil ama diğer kurum 
yetkililerimize sorarsanız faydalı olur. Bunları belirtmekle yetineyim. Mi-
safirlerimize de sorarsanız çok memnun oluruz.

Alb. Türkay KOTMAN (Türkçe Çeviri) - Hocam iyi günler. Albay 
Türkay KOTMAN. Ben Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet 
Merkezi’nden geliyorum İstanbul’dan. Benim müsaadeniz olursa direkt 
Hajar HAJEZI Hanımefendiye bir sorum olacak.

Hanımefendi, katkınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İstanbul’daki 
çok uluslu deniz güvenliği mükemmeliyet merkezinde çalışıyorum. Şu sı-
ralar akreditasyon sürecindeyiz ve Haziran 2012’de NATO’nun 26. Mü-
kemmeliyet Merkezi olacağımızı umuyorum. Bu nedenle, sunumları elim-
den geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bazı notlar da aldım. Bu notları  
Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile ilişkilendirmeyi amaçlıyo-
rum. Katkınız için tekrardan teşekkür ederim. Ancak, bir noktayı kaçır-
dım. Bu konuda sizden özür dilerim. Bir politikacı değilim, sadece bir 
askerim. Bu nedenle bir takım hassasiyetlerim var. Size sormak istediğim 
şu- Afganistan, Pakistan gibi bazı ülkeler ve bazı bölgeler hakkında konuş-
tunuz. Benim İngilizcedeki yetersizliğimden kaynaklanmış olabilir. Bu ne-
denle kaçırmış olmalıyım. Eğer kaçırdıysam, bu konuda çok üzgünüm ve 
sizden çok özür dilerim.  Fakat bir ülkeden veya bir bölgeden bahsettiniz 
ve Kürdistan adını andınız. Ki bu, benim daha önce adını hiç duymadığım 
bir yer. Veya adını hiç duymadığım bir ülke. Bize bu bölgeyle ilgili daha 
detaylı bilgi vermeniz mümkün müdür acaba? Ya da burayı haritada göste-
rebilir misiniz? Çünkü bir asker olarak, ben bu konuda oldukça hassasım. 
Özür dilerim, bu benim İngilizcedeki güçsüzlüğümden veya yetersizliğim-
den kaynaklanıyor olabilir. Sizi bu nedenle yanlış anlamış olabilirim. Çok 
teşekkürler. 
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Alb. Türkay KOTMAN (İngilizce) - Madame, thank you very much 
for your contribution. I’m working in a multinational maritime security 
of excellence in Istanbul. Now, we are in the accreditation process and 
in June 2012, we will be the 26th Center of Excellence of NATO - we 
hope so. So, I try to follow the presentations as much as I can. And I took 
some notes. So, as to be able to relate these notes to the Maritime Security 
Center of Excellence. Again, I’d like to thank you for your contribution. 
But I missed one point. I’m sorry about it. I’m not a politician. I’m just 
a soldier. So I have some sensitivities. What I’m going to ask you is that 
you talked about some countries and some regions such as Afghanistan, 
Pakistan. It may be just because of my deficiency in English, so I must have 
missed it. If I did that, I’m very sorry about that. And I apologize. But you 
told about a country or a region which is Kurdistan - which I have never 
heard before. Or a country I have never heard before. Is it possible to give 
us some detailed information about this region? Or is there any possibility 
to show it on the map? Because as a soldier, I am very sensitive about the 
situation. I’m sorry, it might be because of my incapacity and deficiency in 
English if I misunderstand you. Thank you very much.

Sayedeh Hajar HAJEZI (Türkçe Çeviri) - Evet, evet. Özür dilerim, 
eğer… Bir milliyeti veya bir ülkeyi kastetmedim. Sadece bilgi vermeye ça-
lışıyordum. Kürdistan’a saygı duyuyorum, ister bir millet olsun, ister bir 
ülke, ister bir devlet. Kürdistan aleyhinde bir şey söylediysem özür dilerim. 
Hiçbir şey kastetmiyordum. Sadece Orta Doğu’daki insan haklarından 
bahsediyordum. Ve aslında yapmak istediğim tek şey ülkelerimizi savun-
maktı. 

Sayedeh Hajar HAJEZI (İngilizce) - Yes, yes. I apologies if I - I don’t 
mean anything to any national or any countries. So, I am trying just to 
provide information. And, I respect Kurdistan, either as a nation or as a 
country, or as a state. So, I apologies if I said something against Kurdistan. 
I didn’t mean anything. So, it’s just about human rights in the Middle 
East. And I was trying to actually stand for our countries. 

Alb. Türkay KOTMAN (Türkçe Çeviri) - Hanımefendi, verdiğiniz 
bilgi için teşekkürler. Ben bu kongreye davet edildim. Bizi davet ettiği-
niz için çok teşekkür ederim. Fakat Ankara Barosundan bir ricam olacak. 
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Kongreye dair bir rapor hazırlayıp hazırlamayacaklarını bilmiyorum ama 
eğer hazırlayacak olursanız lütfen bunu not olarak düşün. Bir Türk me-
muru olarak, bu konuya karşı geldiğimin notlarda yer almasını istiyorum. 
Buna raporda mutlaka yer verilsin. Çok teşekkürler. 

Alb. Türkay KOTMAN (İngilizce) - Madame, thank you very much 
for the information. I’m invited to this congress. Thank you very much for 
inviting us. But I’d like from the Ankara Bar Association, I don’t know if 
they are going to prepare a report or not, but please relay that or note that. 
So as a Turkish officer, I objected to this issue. So I want it to be written on 
this report. Thank you very much.

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Bu konuda 
şunu söyleyelim- Bir kere MENA ülkeleri arasında Kürdistan diye bir şey 
yok, bu hassasiyetinize aynı şekilde katılıyoruz. Maybe I should speak 
English- Sanırım İngilizce konuşsam daha iyi olacak. Kürdistan diye bir 
ülke yok. Bizim politikamız da buna tamamen karşı. Sizin ülkenizin, yani 
İran’ın ki de öyle. Bağımsız bir Kürdistan’ı kabul etmiyoruz. Öyle bir ülke 
mevcut değil. Yani belki de Kürdistan’a atıfta bulunmaya mı çalışıyordunuz? 
Hayır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri arasında Kürdistan 
diye bir ülke yok. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri arasında 
Irak var ve Irak toprakları içerisinde bölgesel bir hükümet var - ülkenin 
kuzeyinde. Belki de bu bölgesel hükümeti kastettiniz. Ancak bu girişiminiz 
dikkate alınacak. Bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirileceğinizden 
eminim. Belki de molada size tüm detayları iletebilirim. Teşekkürler.

Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Maybe I should 
speak English. There is no Kurdistan as a country. And our policy is 
against that. And your government’s, Iran government’s policy is against 
an independent Kurdistan. There is no such country. So, maybe you 
were trying to refer to Kurdistan? No. In MENA countries there are no 
Kurdistan per say. In MENA countries, we have Iraq, and within Iraq, we 
have a regional government there - in the North. Maybe you were trying 
to refer to that. But your intervention is duly noted. And I’m sure that 
you’ll have the full details. Maybe I’ll give you the full details in the break. 
Thank you. 
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Çağatay ERCİYES (Oturum Başkanı) - Çok değerli panelistlerimize, 
hem de sizlere gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Bence son de-
rece faydalı bir toplantı oldu. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkür 
ediyorum. Sağ olun var.
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(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri):

Teşekkür ederim sayın başkan. İyi günler dilerim. Özür dilerim. İyi 
günler değerli konuklar, bayanlar ve baylar. Benim konum, deniz kazala-
rında deniz adamlarına adil muamele. Sunumuma, bu özel konferansı dü-
zenledikleri için Ankara Barosu’na ve DEHUKAM’a içten teşekkürlerimi 
sunarak başlamak istiyorum. 

Uluslararası ticaret ve küresel ekonomi için deniz ticareti olmazsa olmaz-
dır. Şu anda uluslararası ticaretin yaklaşık %80’i deniz yoluyla gerçekleştiril-
mektedir. Küresel ekonominin temel olarak güçlü ve dinamik bir denizcilik 
endüstrisine dayandığı barizdir. Bu nedenle, küresel ekonomi ve uluslararası 
ticaret, tamamen deniz adamlarının hizmetlerine bağlıdır. Bununla birlik-
te, günümüzde deniz adamlarının toplumda oynadıkları rol nedeniyle ne 
kadar az tanındığı ve takdir edildiği ile onlara ne kadar ihtiyaç duyulduğu 
arasında büyük bir uçurum vardır. Deniz ticareti dünya için esastır, ancak 
deniz adamları olmadan hiçbir taşımacılık yapılmayacaktır. Deniz adamları, 
malları limandan limana taşırken birçok farklı devletin yargı yetkisi altına 
girmektedir. Bu nedenle, farklı hukuk sistemlerini göz önünde bulundura-
rak tutarlılığı sağlamak için uluslararası deniz adamlarıyla ilgili tüm konuları 
düzenlemek amacıyla uluslararası bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası De-
nizcilik Örgütü (IMO) tarafından deniz ticareti ve özellikle deniz adam-
larıyla ilgili çeşitli konuları kapsayan bir dizi uluslararası sözleşme kabul 
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edilmiştir.

IMO, deniz adamlarının yaşam ve çalışma koşulları üzerinde doğrudan 
etkisi olan çok sayıda sözleşme ve kılavuz aracılığıyla uluslararası standart-
ları belirlemektedir. ILO, deniz adamlarının istihdam ve çalışma koşul-
larını düzenlemektedir. ILO, kuruluşundan bu yana, deniz adamlarının 
korunması ve refahına ilişkin 50’den fazla sözleşmeyi yürürlüğe koymuş-
tur. Deniz adamlarına adil olmayan muamele yapılması ve ardından yeterli 
destekleyici kanıtlarla suç haline getirilmesi, insan haklarını tanıyan birkaç 
uluslararası sözleşmeye aykırıdır.

Her şeyden önce, deniz adamlarının veya mürettebatın sözleşmeden 
doğan görevlerini yerine getirmedikleri için tutuklanması, Uluslararası 
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi tarafından değerlendirilir. Bu söz-
leşmenin 11. maddesine göre, hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir 
yükümlülüğü yerine getirememesi nedeniyle tutuklanamaz. İkinci olarak, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünya genelindeki tüm insanlar 
için, işçilere eşit olma, onurlu bir şekilde muamele görme ve adil yargılama 
gibi özel haklar sağlayan genel bir ölçüt belirlemektedir. Üçüncü olarak, 
okyanuslardaki kirliliği azaltmak için IMO tarafından Gemilerden Kay-
naklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, MARPOL 
73/78 kabul edilmiştir. MARPOL yönetmeliği, kazara petrol boşaltımı ile 
kasıtlı petrol boşaltımı arasında ayrım yapmaktadır. 11. Maddeye göre, de-
niz adamları zarar verme niyetinde olmadıkları ve petrolün boşaltılmasını 
önlemek veya en aza indirmek için tüm makul önlemleri aldıkları sürece 
cezai kovuşturmadan korunurlar. Bununla birlikte, deniz adamları gerekli 
özeni göstermezlerse ve hatalı oldukları tespit edilirse, bir boşaltım eylemi-
nin olası sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Ayrıca MARPOL’e göre ka-
rasuları dışında meydana gelen kirlilik için hapis cezası verilmesi mümkün 
değildir. Dördüncü olarak, henüz karara varılmamış Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 292. Maddesi ile gemilerin ve mürettebatın 
derhal serbest bırakılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Ek olarak, de-
nizde can güvenliğinde bazı değişiklikler yapılmış, Deniz Güvenliği Komi-
tesi SOLAS deniz kazalarını daha net bir şekilde açıklamak için 2008 yılın-
da kaza soruşturma tüzüğünü kabul etmiştir. Tüzük, deniz adamlarından 
delil elde etmek olarak adlandırılan, deniz adamlarına yönelik muameleye 
ilişkin özel bir bölüm içermektedir. Bu maddeler, taraf devletin sözleşmeyi 
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yanlış uyguladığı durumlar için bir teftiş mekanizması niteliğindedir. Sa-
yın Jonathan Warring Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin ilgili maddelerini 
açıklayacağından, ben bu sözleşmeden bahsetmeyeceğim.

Mevcut sözleşmeler birçok sorunu teorik olarak ele almaktadır. Bunun-
la birlikte, bu sözleşmelerin çoğu için uygulama oranı çok düşük olduğun-
dan, deniz adamları kanunen korunmasız kalmaktadır. Sonuç olarak, geçerli 
uluslararası standartların olmaması deniz adamlarına adaletsiz muameleye 
neden olmaktadır. Örneğin, deniz adamlarıyla ilgili 15 uluslararası sözleşme-
yi kabul eden bir ülkede deniz adamlarına adil muamele yapılırken, yalnızca 
3 sözleşmeyi kabul eden bir ülkede adil muamele yapılmamaktadır. 

Deniz adamları, çok özel bir tip deniz işçileridir. Deniz adamları, de-
nizcilik sektörünün en değerli, ancak aynı zamanda en savunmasız kay-
naklarıdır. Deniz ticaretinin küresel doğası nedeniyle, deniz adamları IMO 
tarafından özel bir işçi kategorisi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, 
deniz adamları cezai kovuşturma ile karşı karşıya kaldıklarında adil yargıya 
erişebilmek için özel korumaya ihtiyaç duyuyorlar.

Deniz adamlarının kriminalizasyonu kategorilere ayrılabilir. İlki ve en 
yaygın olanı, kirlilik olaylarının suç eylemleri olarak ele alınmasıdır. Özel-
likle denizin kirletilmesiyle ilgili vakalarda. İkincisi, deniz adamlarının 
adaletsiz muamele görmesine neden olan usul haklarının reddedilmesidir. 
Deniz adamları cezai kovuşturma sırasında genellikle  hukuki danışman-
lığa erişim, tercümanlık hizmetlerinden yararlanma ve adil muamele gör-
me hakları konusunda bilgilendirilmezler. Cezai sorumluluğun, kasıtlı ve 
ihtiyatsız kirlilik eylemleri için uygun bir ceza olduğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir. Buna rağmen, sorumluluğun kaza sırasında yalnızca gemide 
bulunan mürettebat üyelerine devredilmesi hem adaletsiz hem de uygun-
suzdur. Uluslararası hukuk, ihmalden kaynaklanan kazalarda bile deniz 
adamlarının gözaltına alınmasını taahhüt etse de, birçok devletin ulusal 
yasaları bu düzenlemelere uymamaktadır. Sonuç olarak, deniz adamlarının 
adaletsiz muamele gördüğü çok sayıda yüksek profilli vaka örneği vardır.

En çok bilinen deniz kirliliği kazalarından ikisini açıklamak istiyorum. 
Elbette, Erika, Mercan Denizi, Heavy Spirit, Catarina gibi birçok yüksek 
profilli kaza var. 
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İlk önemli kaza, 2002 tarihli Prestige kazası. Prestige’in kaptanı, gemi 
batmadan önce deniz adamlarını tahliye etmeyi başarmış ve gemiyi kurtar-
mak için çok çalışmıştır. Kaptan, petrol yükünü başka bir gemiye naklet-
mek amacıyla gemiyi demirlemek için liman makamından izin istemesine 
rağmen, isteği defalarca reddedilmiştir. Sonuç olarak gemi, Kasım 2002’de 
İspanya kıyılarından 140 mil uzakta denizin ortasında zorlu hava şartla-
rı nedeniyle ikiye ayrılmıştır. Bu bir çevre felaketine ve ekonomik zarara 
neden olmuştur. Felaketten neredeyse tüm İspanya kıyıları etkilenmiştir. 
Profesyoneller, İspanya makamları geminin limana yanaşmasına izin ver-
miş olsalardı, çevresel zararın bu kadar kapsamlı olmayacağı iddiasını öne 
sürmüştür. Kaza ve deniz kirliliğinin ardından yargı sistemi üzerinde çok 
güçlü kamu ve medya baskısı doğmuştur. Buna göre, İspanyol hukuku-
na göre kaptan aleyhine cezai kovuşturmalar başlatılmıştır. Kaptan hemen 
sorguya alınmış ve hapse atılmıştır. Üç ay tutuklu kalmıştır. Daha sonra, 
P&I Kulübü tarafından ödenen 3 milyon Euro kefalet karşılığında serbest 
bırakılmıştır. Ancak, her gün İspanya polisine görünme yükümlülüğü al-
tında olduğu için Mart 2005’e kadar ülkeyi terk etmesine izin verilmemiş-
tir. Nihayetinde, olaydan iki yıl sonra Yunanistan’a dönebilmiştir. Yine de, 
uzun bir süre Yunan makamlarına iki haftada bir rapor vermek zorunda 
kalmıştır.

İkinci önemli olay ise 2003’teki Tasman Spirit’tir. Gemi, 28 Temmuz 
2003 tarihinde 67.000 ton petrol yüküyle Pakistan’ın Karaçi kıyıları yakın-
larında karaya oturmuştur. Gemiyi kurtarmak için birçok girişimde bulu-
nulmasına rağmen, gemi ne yazık ki ikiye ayrılmıştır. Kaptan ve kurtarma 
gemisinin kaptanı da dahil olmak üzere sekiz deniz adamı gözaltına alın-
mıştır. Fakat Pakistan Limanlar ve Deniz Ticareti Genel Müdürü’ne göre, 
kaptanlar ve mürettebat üyeleri kusurlu değildi. Cezai suçlamalarla karşı 
karşıya kaldılar. Bu durumda, deniz adamları iki nedenden dolayı gözaltı-
na alındılar: maddi tanık olarak ve güvenlik için. Başka bir deyişle sigorta-
cıdan beklenen tazminatı almak için rehin alındılar. Pakistan ile geminin 
P&I Kulübü arasında bir görüşme dönemi yapılmıştır. Nihayetinde, deniz 
adamları dokuz ay gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştır. Pres-
tige, çevre kirliliği için günah keçisi ilan edilmesinin önemli bir örneğiydi. 
Bir deniz kazası nedeniyle çok büyük çevre kirliliği yaşanması durumun-
da, kazadan sorumlu kişileri bulmak için genellikle devlet yetkililerine si-
yasi baskı yapılması beklenebilir. Devlet Makamları, medyanın dikkatini 
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yönlendirmek için deniz adamlarını günah keçisi ilan etmiştir. Sonuç ola-
rak, deniz adamlarını günah keçisi olarak kolayca tutuklayan veya uzun 
süre gözaltında tutan sahil devletlerinin birçok mağduru olmuştur. Adil 
bir yargılama için tüm tanık ifadeleri çok önemli olacaktır, bu delil deniz 
adamlarının işlerini yürütmelerine engel olmamalıdır. Bununla birlikte, 
suçlu veya kusurlu bulunup bulunmadığını görmek amacıyla, bu kişiler 
genellikle ülkenin iç hukukuna göre baş tanık olarak tutulurlar. Birçok 
deniz kazasında, tanıklar mahkemede sözlü ifade vermek için birkaç hafta 
tutulmuştur. Seafarers’ Rights International tarafından yürütülen ankette 
konuyla ilgili bazı önemli örnekler vardır. Anket sonuçlarına göre, cezai 
kovuşturmalarda tanık olan deniz adamlarının %57’sinin ülkede kalmak 
zorunda olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu mürettebat üyelerinin %58’i ya-
sal makamların beyanlarından memnun değildir. Sunumumu bitireceğim. 
Şimdi sunuma Mustafa Bey devam edecek.

(2). Konuşma Metni (İngilizce):

Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Sorry. Good afternoon 
distinguished guests, ladies and gentlemen. My subject is fair treatment 
of seafarers in the event of a maritime accident. I would like to start my 
presentation by mentioning my sincere appreciation to the Ankara Bar 
and the DEHUKAM for organizing this special conference. 

Shipping is inevitable for international commerce and the global 
economy. Currently around 80% of international trade is carried by sea. 
It’s apparent that the global economy relies fundamentally on a strong and 
dynamic shipping industry. Therefore, the global economy and international 
commerce depend utterly on the services of seafarers. However, there is a 
huge gap today between how little seafarers are recognized and appreciated 
for the role they play in society, and how much they are relied upon. 
Shipping is essential to the world, but there will be no shipping without 
seafarers. Seafarers come under the jurisdiction of many different states as 
they transport goods from port to port. Thus, an international framework 
is required to regulate all the issues related to international seafarers in 
order to ensure consistency, considering the different legal systems. 
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As a result, a number of international conventions covering a range 
of issues in shipping and particularly on seafarers, have been adopted 
by, among others, the International Labour Organization (ILO) and the 
International Maritime Organization (IMO).

The IMO sets international standards through numerous conventions 
and guidelines, which have a direct impact on seafarers living and 
working conditions. ILO regulates conditions of employment and the 
working conditions of seafarers. More than 50 conventions regarding the 
protection and the welfare of seafarers have been adopted by the ILO since 
its establishment. The unfair treatment of seafarers and the subsequent 
criminalisation with those sufficient supporting evidence is against several 
international conventions which recognize human rights.

First of all, the detention of seafarers or crew members, due to not 
fulfilling their contractual duties, is assessed by the International Covenant 
on Civil and Political Rights. According to Article 11 of this convention, 
no one shall be imprisoned merely on the grounds of inability to fulfill 
a contractual obligation. Secondly, the Universal Declaration of Human 
Rights sets a general benchmark for all human beings around the world, 
which further provides workers with particular rights such as being equal, 
being treated with dignity and having fair judicial proceedings. Thirdly, 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 
MARPOL 73/78, was adopted by IMO, in order to reduce the pollution of 
the oceans. The MARPOL regulation distinguishes between the accidental 
discharge of oil and the intentional discharge of oil. According to Article 
11, the seafarers are protected from criminal prosecution so long as they 
do not intend to cause damage and take all reasonable precautions to 
prevent or minimize the discharge of oil. Nevertheless, if seafarers do not 
act with due diligence and they are found to be at fault, they will be liable 
for the potential consequences of a discharge. Furthermore, according to 
MARPOL, a custodial sentence is not possible for pollution, which occurs 
outside of the territorial sea. Fourthly, the prompt release of vessels and 
crews is regulated by Article 292 of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea unclosed. Additionally, there has been some modification 
in the safety of life at sea, SOLAS, the Maritime Safety Committee has 
adopted the casualty investigation code in 2008, in order to clarify more 
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precisely maritime casualties. The code includes a specific chapter on the 
treatment of seafarers, called as obtaining evidence from seafarers. These 
articles place  an inspection mechanism for situations where the state party 
practices the convention incorrectly. Since Mr. Jonathan Warring will 
explain the related articles of the Maritime Labour Convention, I won’t 
mention about this convention here.

Available conventions have theoretically addressed many problems. 
However, since the implementation rate is too low for the majority of 
those conventions, seafarers remain unprotected by law. Consequently, a 
lack of international applicable standards causes the unfair treatment of 
seafarers. For instance, seafarers are treated fairly in a country which has 
adopted 15 international conventions related to seafarers, whereas others 
in a country which has adopted only 3 conventions are treated unfairly. 

Seafarers are a very particular type of maritime workers. Seafarers are 
the most valuable, but at the same time the most vulnerable resource of the 
maritime industry. Owing to the global nature of shipping, seafarers are 
defined by the IMO as a special category of workers. Therefore, seafarers 
are in need of special protection when facing criminal prosecution in order 
to have access to fail trials.

Criminalization of seafarers can be divided into categories. The 
first and most common is treating pollution incidents as criminal acts. 
Significantly, in cases involving pollution of the sea. The second is 
denial of procedural rights to seafarers, which causes unfair treatment. 
Seafarers generally are not informed about their rights of access to legal 
advice, availability of interpretation services and fair treatment during the 
criminal prosecution. It’s widely accepted that criminal liability is a proper 
punishment for intentional and reckless acts of pollution. Nevertheless, 
the shifting of responsibility onto the individual crew members who just 
happened to be on the ship during the accident is unfair and improper. 
Although international law guarantees that seafarers ought to be detained, 
even in the case of accidents caused by negligence, national laws of many 
states do not comply with those regulations. Consequently, there are many 
examples of high profile cases where seafarers are treated unfairly.
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I would like to explain two of the most well-known marine pollution 
accidents. Of course, there are many high profile accidents, such as Erika, 
Coral Sea, Heavy Spirit, Catarina..

One first important accident, the Prestige accident, 2002. The captain 
of the Prestige had managed to evacuate the seafarers before it sank, and 
he worked very hard to save the ship. Even though the captain requested 
permission to anchor the ship in order to transfer its cargo of oil to another 
ship from the port authority, he was refused repeatedly. Consequently, the 
vessel split into two, due to the heavy weather, when it was located in 
the middle of the sea, 140 miles from Spain’s coast, in November 2002. 
This caused an environmental disaster and economic damage. Almost all 
Spanish coasts were affected by the disaster. The professionals claimed that 
if the Spanish authorities had allowed the vessel to be docked to the port, 
the environmental damage would not have been as widespread as it was. 
After the accident and pollution of the sea, very strong public and media 
pressure was put on the judicial system. Accordingly, criminal prosecutions 
started against the captain under Spanish law. The captain was interrogated 
and imprisoned immediately. He was jailed for three months. Afterwards, 
he was released on bill for an amount of three million Euros, which was 
paid by the P&I Club. However, he was not permitted to leave the country 
until March 2005, since he was under an obligation to pay daily visits 
to the Spanish police. Finally, he returned to Greece two years after the 
incident. Nevertheless, he had to report biweekly to Greek authorities for 
a long time.

Second important incident is Tasman Spirit, in 2003. The vessel ran 
aground near the coast of Karachi, Pakistan, with a cargo of 67000 tons of 
oil, on 28 July 2003. Although there had been many attempts to save the 
vessel, unfortunately, the vessel split into two. Eight seafarers, including 
the captain and the master of the salvage vessel were detained in Pakistan. 
Although according to the director general of Ports and Shipping of 
Pakistan, the captains and crew members were not at fault. They faced 
criminal charges. In this case, the seafarers were detained for two reasons: 
as material witnesses and for security, in other words: hostages, to secure 
the expected compensation from the insurer. There had been a negotiation 
period between Pakistan and the P&I Club of the ship. Finally, the 
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seafarers were released after nine months of being detained. The Prestige 
had been a major example of scapegoating for environmental pollution. In 
the case of huge environmental pollution due to a maritime accident, it 
can be expected that political pressure will often be put on state authorities 
to find the persons who are responsible for the accident. States Tenders 
announced the seafarers as scapegoats in order to direct the attention of 
the media. Consequently, there are many victims of coastal states since 
they easily arrest or detain the seafarers for a long time as scapegoats. All 
the witness statements will be very important for a fair trial, this evidence 
should not prevent seafarers from conducting their work. However, all to 
see if it is not found to be guilty or at fault, they are often held as material 
witnesses under the domestic law of the country. In many maritime 
accidents, witnesses have been held for several weeks in order to give 
oral testimony to the court. The survey conducted by Seafarers’ Rights 
International has some important illustrations on the issue. According 
to the results of the survey, seafarers who had been witnesses in criminal 
prosecutions demonstrated that some 57% of them were obliged to stay 
in the country. Additionally, 58% of those crew members were not happy 
with the statement by legal authorities. 

I’ll finish my presentation. Now. Mr. Mustafa is going to continue the 
presentation.

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri):

Çok teşekkür ederim sevgili meslektaşım. İyi günler değerli katılımcılar. 
Konuşmama böyle önemli bir organizasyon düzenledikleri için Ankara Ba-
rosu ve DEHUKAM’a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili mode-
ratörün az önce istediği üzere kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Mustafa 
Başkara. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak 
çalışıyorum ve Ankara Üniversitesi’nde Deniz Hukuku alanında dokto-
ra yapmaktayım. Ayrıca DEHUKAM’da gönüllü akademik asistan olarak 
çalışıyorum. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden me-
zun oldum. Daha sonra, Hukuk yüksek lisansımı Birleşik Krallık’ta Queen 
Mary Hukuk Üniversitesi’nde tamamladım. Yüksek lisans konum Ulusla-
rarası Deniz Ticareti Hukuku alanındaydı. Ve stajım esnasında Uluslarara-
sı Denizcilik Örgütü merkezinde yazdığım tez konum, tam olarak Deniz 
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Kazalarında Deniz Adamlarına Adil Muamele idi. Tezimle aynı konudaki 
makalemi sunmak için burada olmaktan çok mutluyum. 

Deniz adamlarının gözaltına alınması farklı nedenlerden kaynaklanıyor 
olabilir. Profesör İsmail Demir’in bahsettiği gibi. Örneğin, deniz adamları 
baş tanık olarak, günah keçisi olarak veya gemi sahibi veya sigortacıdan 
tazminat alabilmek için güvenlik nedenleriyle gözaltında tutulabilir. Kıyı 
devletlerinin deniz adamlarını mali nedenlerden dolayı tutuklamaları ola-
sıdır. Örneğin, az önce bahsedilen Tasman Spirit vakasında da kaptanın 
gözaltına alınmasının nedenlerinden biri gelecekte tazminat alınmasını 
garantiye almaktı. Ek olarak, deniz adamlarından yasadışı olarak delil elde 
etmek, bu sürece dahil olanlar için önemli bir endişe kaynağı olmuştur. 
Seafarers’ International’ın anketi, olaylardan sorumlu tutulan deniz adam-
larının yaklaşık %40’ının kötü bir şekilde soruşturma yapıldığını bildir-
diklerini göstermektedir. Bu deniz adamlarının %75’i kamaralarının da 
arandığını bildirmiştir. Görünüşe göre soruşturmacılar deniz adamlarının 
özel hayatlarına saygı göstermemiştir. Hukukun genel ilkesi her ne kadar 
soruşturma altına alınan kişinin suçu ispatlanıncaya kadar masum kabul 
edildiğini söylese de. Söz konusu deniz adamları olduğunda genellikle suç-
lu muamelesi görüyorlar. Zararın en aza indirilmesi veya önlenmesi için 
kurtarma operasyonları oldukça önemlidir. Bununla birlikte küçümseme 
de bu alanı olumsuz etkilemektedir. Örneğin çabaları tamamen başarısız 
olan kurtarıcılar genellikle gözaltına alınmıştır, Tasman Spirik olayında 
kurtarma gemisinin kaptanı da gözaltına alınmıştır. Kaptan ve müretteba-
tın sorumluluğu, gemiyi dikkatli kullanmak ve deniz kazalarını önlemek 
için özel çaba sarf etmektir. Gemi kaptanları sorumlulukları gereği hare-
ket etmeyip kasıtlı veya dikkatsiz bir eylem sonucu deniz kazasına neden 
olduklarında, sonuçlara katlanmakla yükümlü olacaklardır. Bununla bir-
likte, Prestige ve Tasman Spirit gibi birçok olayda deniz adamları kazaya 
neden olma amaçları olmamasına rağmen gözaltına alınmış veya tutuk-
lanmışlardır. Sonuç olarak, Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Uluslararası 
Taşımacılık İşçileri Federasyonu ve Uluslararası Deniz Adamları Hakları 
gibi birçok sivil toplum kuruluşu, IMO’yu diğer yorumlar veya konuyla 
ilgili diğer uygun önlemler hakkında bir kılavuz oluşturmaya teşvik etmek 
için lobi çalışmaları yürütmüştür. STK’ların temel talebi, deniz adamları-
nın insan haklarını korumak ve bir deniz kazası durumunda deniz adam-
larının kriminalizasyonunu önlemekti. Uluslararası Denizcilik Örgütü, 
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Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte deniz adamlarına adil muamele 
konusunda özel bir uzman çalışma grubu kurarak Uluslararası Denizcilik 
Topluluğu’nun talebine yanıt vermiştir. IMO 2006 yılında deniz kazala-
rında deniz adamlarına adil muameleye ilişkin kılavuzu kabul etmiştir. Bu 
kılavuz ILO ile birlikte geliştirilmiştir. Kılavuz, deniz adamlarının bir de-
niz kazası durumunda kamu makamları tarafından alıkoyulabileceği tüm 
durumlar için geçerlidir. Kılavuz, deniz adamlarının gözaltına alınmasıyla 
sonuçlanabilecek seyir operasyonları, gemilerin izlenmesi veya elleçlenmesi 
ile bağlantılı her türlü beklenmedik vaka veya fiziksel olayı kapsamaktadır. 
Kılavuz, liman ve kıyı devletleri, bayrak devletleri, deniz adamlarının dev-
letleri, armatörler ve deniz adamları için özel maddeler içermektedir. Bu 
kılavuz sayesinde, tüm bu taraflar deniz adamlarının gözaltına alınmasına 
neden olabilecek bir deniz kazası olduğunda ne yapacaklarını bilecektir. 
Kılavuzun amacı, deniz adamlarına adil muamele yapılmasını sağlamaktır. 
Aynı yıl, üye hükümetleri kılavuzu uygulamaya davet eden destekleyici 
bir karar da yürürlüğe koyulmuştur. Denizcilik topluluğunun STK’ları da 
bu yönergelerin nasıl uygulanacağına dair bir kılavuz kabul etmişlerdir. 
O zamandan beri, birkaç ülke bu kılavuzları kendi ulusal mevzuatlarına 
dahil etmiştir. Deniz kazalarına karışan birçok deniz adamı, uyrukları dı-
şındaki bir devlette uzun süreler boyunca gözaltında tutulmuştur. Bilhassa 
deniz kazalarından sonra deniz adamlarına yönelik muamelede bir belir-
sizlik söz konusudur. Bu nedenle deniz adamları adaletsiz muamele görme 
tehlikesini hissetmektedir. Kılavuzların kabul edilmesi deniz adamlarına 
karşı adaletsiz muamele sorununun çözümü için önemli bir adım olarak 
görülüyor. Kılavuzlar, deniz adamlarına adil davranılmasını sağlamak için 
önemli bir yasal belge olsa da, devletlerin bu düzenlemeye yansıması o 
kadar da önemli boyutta değildir. Uygulama açısından bakıldığında, soru-
nun çözülmekten uzak olduğu görülüyor, çünkü birçok devlet yönergeleri 
uygulamamış, ülkeler yasal, idari ve kanun yaptırımı sürecine yönelik yö-
nergeleri yürürlüğe koymamıştır. 

Lafı uzatmayıp sunumumun güncel gelişmeler ve sonuç kısmına ge-
leceğim. IMO, Deniz Adamlarına Adil Muamele konusunu, zorunlu bir 
yasal belge olmayan kılavuzlara göre düzenlemiştir. Bu nedenle, deniz 
adamlarına karşı adaletsiz muamele sorunu tamamen çözülmüş değildir. 
Aslına bakarsak sorun hala devam ediyor. Görünüşe göre kılavuzlar, gö-
nüllü olarak kabul edilen belgeler oldukları için sorunu çözmek için uy-
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gun bir yol değildir. Bu nedenle, bir uluslararası sözleşmenin uygulanması 
sorusu akla gelebilir. Deniz adamlarının kriminalizasyonu, devletlerin iç 
hukuku ile ilgilidir. Bu konu, ceza hukukundan deniz kazaları hukukuna 
ve devletlerin deniz olayları soruşturma hukukuna kadar bir dizi alanda 
düzenlenmektedir. Uluslararası bir sözleşmenin uygulanması, devletlerin 
iç hukukuna bir müdahale olarak algılanabilir. Bu nedenle bu konuda 
uluslararası sözleşmenin kabul edilmesi uygun olmayabilir. Uluslararası 
Taşımacılık İşçileri Federasyonu, kılavuzu tanıtmak için bölgesel ve ulusal 
çalıştaylar düzenlemeye karar vermiştir. ITF, kılavuzların etkili bir şekil-
de uygulanması için ele alınıp geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 
ITF ve Uluslararası Deniz Adamları Hakları, 2006 tarihli Deniz Kazaların-
da Deniz Adamlarına Adil Muameleye İlişkin Kılavuzlarının uygulanma-
sına ilişkin bir günlük bir çalıştay düzenlemiştir. IMO genel merkezinde 
düzenlenen çalıştaya yaklaşık 175 katılımcı katılmıştır. Katılımcıların dü-
şünceleri olumlu olmuştur. Ardından, Kasım 2018’de Asya’nın önde gelen 
deniz adamı ülkesi Filipinler’de bölgesel bir toplantı düzenlenmiştir. Deniz 
adamlarına adaletsiz muamele konusunun çözümünde, kılavuzlar çok ge-
lişmiş ve önemli bir yasal metin niteliğindedir. Kılavuzlar, ilgili tüm sosyal 
ortakların mutabakatıyla ve uzlaşmanın tam olarak anlaşılmasıyla hazır-
lanmıştır. Kılavuz, konunun tüm yönlerini kapsamakta ve pratikte sıklıkla 
karşılaşılan sorunlara somut çözümler sunmaktadır. Yasal etkisi açısından 
bağlayıcı olmasa da, kılavuzlara uyulduğunda deniz adamlarına yönelik 
adaletsiz muamelenin asgari düzeye indirilmesi beklenmektedir. 

Bu bağlamda kılavuzların uluslararası bir sözleşme gibi bağlayıcı bir 
belgeye dönüştürülmesi ideal çözüm olsa da, mevcut koşullarda bu aşa-
mada gerçekçi görünmemektedir. Kılavuzlar, deniz adamlarına adil mu-
amelede bulunulması için önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 
Türkiye’ye baktığımızda, deniz adamlarına adil muamele sorunu yine 
önemlidir. Türkiye, kılavuzları dikkatli bir şekilde uygulamak için çaba 
göstermelidir. Bu çerçevede, ceza hukuku mevzuatı ile denizcilik güvenliği 
ve kirlilik mevzuatının hükümleri kapsamlı bir şekilde taranmalı ve deniz 
adamlarına adil muamele yapılmasını sağlayan hükümler dahil edilmelidir. 
Kılavuzlar, mümkün olduğu ölçüde düzenleyici işlem formatına dönüş-
türülerek uygulanmalıdır. İlk aşamada bu mümkün değilse, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, ilgili tüm kamu makamlarını 
ve sosyal ortakları kılavuzlardan haberdar etmeli ve uygulanmasını teşvik 
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etmelidir. Türkiye aynı zamanda Türk gemilerindeki Türk ve yabancı de-
niz adamlarına karşı yapılan adaletsiz muamelelerin kaydını tutmalıdır. 
Sağlanan veriler düzenli aralıklarla IMO ve ILO’ya gönderilmelidir. Öte 
yandan, uygulama ile ilgili olarak IMO ve ILO tarafından gönderilen ge-
nelge düzenli olarak takip edilmeli ve gerekli yanıtlar uygun zamanda ilgili 
kuruluşlara ulaştırılmalıdır. İlginiz için teşekkür ederim.

(2). Konuşma Metni (İngilizce):

Thank you very much, my dear colleague. Good afternoon, dear 
distinguished participants. I would like to start my speech by expressing 
my appreciation to the Ankara Bar Association and the DEHUKAM for 
organizing such an important event. And let me start with introducing 
myself, as dear moderator just requested. I am Mustafa Başkara. I am 
working at the Social Sciences University of Ankara as a research assistant 
and pursuing my PhD in Ankara University, in the field of Maritime Law. I 
am also working voluntarily at the DEHUKAM, as an academic assistant. 
I graduated from Ankara University Law Faculty, in 2013. Afterwards, 
I completed my LLM in the UK, in the Queen Mary University of 
Law. My LLM topic was in the field of International Shipping Law. 
And my dissertation topic, which was written at the headquarters of the 
International Maritime Organization, during my internship, the topic was 
exactly Fair Treatment of Seafarers in the Event of a Maritime Accident. 
I am very glad to be here to present my paper on the same topic that my 
dissertation was. 

The detention of seafarers may be motivated by different reasons. As 
just mentioned by Professor Ismail Demir. For instance, seafarers may be 
detained as material witnesses, scapegoats or for security reasons, to ensure 
the compensation from the ship owner or the insurer. The coastal states 
are likely to detain seafarers for financial reasons. As an example, which 
was just mentioned, in the case of Tasman Spirit, one of the reasons for 
detention of the captain was to secure future compensation. Additionally, 
obtaining evidence from seafarers illegally has been an important 
concern for those who had been included in this process. The Seafarers’ 
International’s survey demonstrates that about 40% of seafarers who had 
been blamed for incidents reported that they were badly researched. 75% 
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of these seafarers reported that their cabin was also researched. It seems that 
investigators mostly did not respect the seafarers’ private life. Although the 
general principle of law accepts that whoever is under an investigation, is 
accepted as innocent, until his or her crime is proved. When it comes to 
seafarers, they are often treated as if they are guilty. Salvage operations have 
a crucial importance in minimizing or preventing damage. Nonetheless, 
condescension also affects this area negatively. Salvors often, in being 
detained, if their attempts complete unsuccessfully, for instance, in the 
case of Tasman Spirit, the captain of the salvage vessel was also detained. 
The responsibility of the captain and crew members is to operate the 
vessel carefully and to make special effort to avoid maritime accidents. 
When the ship masters do not act in accordance with his responsibility 
and cause a maritime accident with intent or reckless act, then they will 
be obliged to bear consequences. However, in many cases, such as the 
Prestige and the Tasman Spirit, although the seafarers did not intend to 
cause an accident, they have been detained or imprisoned. Consequently, 
many non-governmental organizations, such as International Chamber 
of Shipping, International Transport Workers Federation and Seafarers’ 
Rights International lobbied to encourage the IMO to create a guideline 
on other comments or any other convenient measures on the topic. The 
main demand of the NGOs was to protect seafarers’ human rights and 
prevention of criminalisation of seafarers in the event of a maritime 
accident. The International Maritime Organization responded to the 
demand of the International Maritime Community by establishing a special 
expert working group with the International Labour Organization on the 
subject of fair treatment of seafarers. In 2006, IMO adopted the guidance 
on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident. Which 
was developed with the ILO. The guidelines apply to all instances where 
seafarers may be detained by public authorities in the event of a maritime 
accident. The guidelines cover any unforeseen occurrence or physical event 
connected to the navigation operations, monitoring or handling of ships, 
which may result in detention of seafarers. The guidelines include special 
articles for port and coastal states, flag states, seafarers’ states, shipowners 
and seafarers. Thanks to the guidance, all those parties would know what 
to do when there is a maritime accident which may result in detention 
of seafarers. The objective of the guidelines is to ensure that seafarers are 
treated fairly. An accompanying resolution to the guidelines adopted in 
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the same year to invite member governments to implement guidelines. 
NGOs of the maritime community have also adopted a guidance on how 
to implement these guidelines. Since then, a number of countries have 
incorporated the guidelines into their national legislations. Many seafarers 
involved in maritime accidents have been detained for prolonged periods 
in a state other than their nationality. There is rather uncertainty on the 
treatment of seafarers, especially following a maritime accident. Therefore, 
seafarers feel in danger of unfair treatment. Acceptance of the guidelines 
is considered as a considerable step for the solution of the problem of 
unfair treatment of seafarers. Even though the guidelines are an important 
legal instrument to ensure that seafarers are treated fairly, the reflection 
of the states to this regulation is not that significant. From a practical 
perspective, it seems that the problem is far from being resolved, because 
many states did not implement the guidelines, countries did not give force 
to guidelines into the legal, administrative and law enforcement process. 

I would like to make it short and I will just come into the current 
developments and conclusion part of my presentation. The IMO regulated 
the issue of Fair Treatment of Seafarers by the guidelines, which is not a 
mandatory legal instrument. Therefore, the problem of unfair treatment of 
seafarers is not completely resolved. Actually, the problem is still ongoing. 
It seems that the guidelines are not a proper way of resolving the issue, since 
it’s a voluntarily accepted instrument. Therefore, a question of adaptation 
of an international convention may come into thoughts. Criminalisation 
of seafarers is related to the domestic laws of states. This issue is regulated 
under a range of areas, from criminal law to marine casualty law and marine 
incident investigation law of the states. Adaptation of an international 
convention may be perceived as an interference to states domestic law. For 
this reason, it may not be appropriate to adopt international convention 
on this issue. The International Transport Workers Federation decided 
to organize regional and national workshops to promote the guidelines. 
ITF aims to discuss and refine the guidelines, which pervade for effective 
implementation of the guidelines. For this purpose, ITF and Seafarers’ 
Rights International organized a one day workshop on the implementation 
of 2006 Guidelines on the Fair Treatment of the Seafarers in the Event of a 
Maritime Accident. About 175 participants attended the workshop, which 
was held at the IMO headquarters. The reflection of the participants was 
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very attractive. Afterwards, a regional meeting of Asia’s leading seafarer 
nation, which is Philippines, was held in November, 2018. In the solution 
of the issue of unfair treatment of seafarers, the guidelines constitute a very 
advanced and important legal text. The guidelines have been prepared with 
the consensus of all interested social partners and with full understanding 
of reconciliation. The guidelines cover all aspects of the issue and provide 
concrete solutions to the problems that are often encountered in practice. 
Although it is not binding in terms of its legal impact, it’s expected that 
the unjust treatment of seafarers will be reduced to a minimum level when 
the guidelines are followed. 

In this context, the transformation of the guidelines into a binding 
document such as an international convention, is the ideal solution, but 
does not seem realistic at this stage under the present circumstances. The 
guidelines constitute an important milestone in achieving fair treatment 
of seafarers. When we look at Turkey, the issue of fair treatment of 
seafarers is also important. Turkey should make an effort to implement 
the guidelines carefully. Within this framework, the provisions of criminal 
law legislation and maritime safety and pollution legislation should be 
comprehensively scanned, and provisions that ensure fair treatment of 
seafarers should be incorporated. To the extent possible, the guidelines 
should be implemented by converting them into a regulatory transactional 
format. If this is not possible in the first instance, the Ministry of Transport 
and Infrastructure and other relevant ministries should inform all relevant 
public authorities and social partners of the guidelines, and encourage the 
implementation. At the same time, Turkey should keep a record of unfair 
treatment of Turkish seafarers and foreign seafarers on Turkish ships. Data 
provided should be transferred to the IMO and ILO at regular intervals. 
On the other hand, the circular sent by the IMO and ILO regarding the 
implementation should be followed regularly and the necessary answers 
should be delivered to the relevant organizations in a timely manner. 
Thank you for your attention.



129Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Okyanuslarda İnsan Hakları Standartlarının Güçlendirilmesi:  
Mare Legitimum’dan Kaynaklanan Yargısal Zorluklar

Steven HAINES

“Bildiri Sahibine İlişkin Metin Kurultay Bilim Kurulu’na  
Ulaşmadığından Yayımlanmamıştır.”
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Denizde İnsan Hakları Bağlamında Gemi Adamının Terki

Arş. Gör. İzel VARAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Deniz Hukuku Anabilim Dalı

“Bildiri Sahibine İlişkin Metin Kurultay Bilim Kurulu’na  
Ulaşmadığından Yayımlanmamıştır.”
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Denizde İnsan Hakları ve İşçi Hakları

Av. Jonathan WARRING

Kıdemli Hukuk Danışmanı, 

ITF Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu

(1). Konuşma Metni (Türkçe Çeviri):

Teşekkür ederim Ademuni. Ankara Barosu’na ve Ankara Üniversitesi 
Deniz ve Denizcilik Hukuku Araştırma Merkezi’ne de bu etkinliği düzen-
ledikleri ve beni konuşmaya davet ettikleri için teşekkür ederim. Buraya 
kadar bekleyen delegelere de konuşmamı dinleyecekleri için teşekkür ede-
rim. Bunun için teşekkür ederim.

Benim adım Jonathan Warring. ITF Uluslararası Taşımacılık İşçileri 
Federasyonu’nda kıdemli hukuk asistanı olarak çalışıyorum. Sanırım bu 
paneldeki her sunumda bizden bahsedildi. Bu yüzden, ITF’yi tam anla-
mıyla tanıdıkları için diğer konuşmacılara teşekkür ederim. ITF’teki ro-
lüm, uluslararası sözleşmeler hakkında yasal tavsiyede bulunmaktır. Ve 
bu tavsiyeyi IMO, ILO belgeleri bağlamında veriyorum. Ayrıca, işçi ve 
sendika perspektifinden tavsiyelerde bulunmak için OECD ve Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu gibi diğer kuruluşla-
ra da katılıyorum. ITF’nin çalışmaları hakkında biraz açıklama yapma-
mın faydalı olacağını düşünüyorum çünkü buradaki delegelerin çoğunun 
kuruluşa aşina olmayabileceğini düşünüyorum. ITF, küresel bir sendika 
federasyonu olarak bilinmektedir. Üyeleri, dünya çapında denizcilik ve ta-
şımacılık alanında faaliyet gösteren sendikalar olan bir üyelik kuruluşudur. 
Biz demokratik olarak yönetilen bir kuruluşuz ve kuruluşumuza üye olan 
sendikalar da demokratik olarak yönetilen ve bağımsız kuruluşlar olmalı-
dır. Taşımacılık konusunu kapsamlı olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla, kapsa-
dığımız sektörler arasında deniz adamları ve liman işçileri, sivil havacılık, 
demiryolları, karayolu taşımacılığı, kentsel ulaşım, balıkçılık, turizm ve iç 
deniz taşımacılığı dahil olmak üzere denizcilik bulunmaktadır. Toplamda, 
üçü denizcilik sektöründe olmak üzere yedisi Türkiye’de bulunan 670 bağlı 
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sendikamız var. 147 ülkede üye kuruluşlarımız var ve bu bize ITF kapsa-
mındaki toplam işçi sayısının 18 milyondan fazla olduğunu gösteriyor. Bu, 
ITF’nin gerçekten küresel erişime sahip ve işçi hakları konusunda küresel 
bir bakış açısına sahip bir kuruluş olduğu anlamına gelmektedir. Kenya, 
Ürdün, Hindistan, Brezilya, Avustralya, Singapur ve Kanada’da bölge ofis-
lerimiz bulunmaktadır. ITF’nin amacı, dünya çapında sendika ve insan 
haklarına saygıyı teşvik etmek, sosyal adalet ve ekonomik ilerlemeye dayalı 
barışı teşvik etmek ve üye sendikalarımızın üyelerinin çıkarlarını savunma-
sına yardımcı olmaktır. Ayrıca dünya çapında çeşitli araştırma kuruluşları-
na finansman sağlayarak araştırma ve bilgi toplamayı destekliyoruz.

Denizcilik çalışmalarımız açısından, ITF müfettişinden halihazırda bi-
raz bahsettik. ITF bünyesinde, deniz adamlarının gemide karşılaşabilecek-
leri sorunları çözmeleri için dünyanın dört bir yanındaki limanlarda yakla-
şık 140 kişi var. Bu konular çok geniş kapsamlıdır. Ve bugün bahsedeceğim 
konulardan bazıları müfettişlerin karşılaştığı sorunları da kapsıyor. Deniz 
adamlarına, bazı durumlarda maddi yardım ve işverenlerine veya onlara 
zarar verebilecek diğer taraflara karşı dava açma konusunda hukuki yardım 
anlamında başka destekler de sağlıyoruz. Ayrıca, dünya genelinde uygun 
gemilerin bayraklarına çeşitli şekillerde uyguladığımız, dünyanın tek ulus-
lararası müzakere edilmiş toplu pazarlık sözleşmesine sahip olduğumuz bir 
tesisimiz de var. Bu yüzden bugün gelip denizde insan hakları konusunda 
işçiler açısından konuşmam istendi ve bu bağlamda insan haklarını işçi 
haklarından ayırabileceğinizi düşünmüyorum. Denizdeki işçilerin genel-
likle görünmez işçi sınıfında olduğu söylenir. Bundan bugün de bahse-
dildi. Ancak günlük yaşamımızda, insanların çoğu deniz adamlarını ve 
işlerinden aldıkları faydaları dikkate almıyor. Dünyadaki malların kabaca 
%90’ının ticareti deniz yoluyla yapılıyor. Buna rağmen birçok insan, satın 
aldıkları mallar ve hayatlarını yaşamak konusunda aldıkları etik kararlarda 
bunu dikkate almıyor. Benzer şekilde, işçi hakları kara temelli bir faaliyet 
olarak değerlendirildiği dünya genelinde balıkçılık endüstrisinde istihdam 
edilen, denizde çalışan milyonlarca insan da genelde unutuluyor. Her iki 
grup da işlerinin doğası gereği uluslararası sularda veya yabancı ülkelerin 
sularında uzun süre evlerinden ve ailelerinden uzak kalırlar. Ve bu nedenle, 
hem özel hem de devlet aktörlerinin istismarına ve sömürüsüne açık olur-
lar. İnsan ticareti ve modern kölelik, oldukça sık karşılaştığımız konulardır 
ve denizde çalışanlar için ücretlerin verilmemesi gibi maaş hırsızlıklarıyla 
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her gün karşılaşılmaktadır. Buna ilaveten, deniz adamları, daha önce de ele 
aldığımız üzere işverenlerinin ücretlerini ödeyememesi, yaşamsal ihtiyaç-
larını karşılayamamaları veya sözleşme bitiminde eve dönememeleri gibi 
çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Ayrıca deniz adamlarının işlerinin bir 
parçası olarak yaptıkları eylemler nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya 
kaldıkları kriminalizasyon konusu da önemlidir.

Bu sorunların çoğu, bu işçiler için bir insan hakları ihlali olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak tarihimizde çok uzun bir süredir, bu insan hakları 
ihlallerini, çalışma veya işçi hakları ihlalleri açısından daha düşük bir hak 
ihlali olarak görerek yok saydık. Tarihsel bir bağlam vermek gerekirse, bu 
kişilerin hakları genellikle bireysel veya siyasi haklar olarak ayrılmıştır ve 
bunlar insan hakları ve öte yandan belki de farklı bir düzeyde ele alınan 
ekonomik ve sosyal haklar olarak anılmaktadır. Sendika perspektifinden, 
işçiler perspektifinden bakıldığında, bu yanlış bir ayrımdır. Ve tüm işçi 
haklarının insan haklarına eşit olduğunu dikkate almak zorundayız. Bu-
gün, bu sonuca varmamızı ve bunu yaparak, denizdeki işçilerin en kötü 
istismarlarını önlemeyi umuyorum. İşçi hakları ve insan hakları iç içe geç-
miştir, ayrılamazlar. İşçi haklarına da saygı gösterilmeden insan hakları-
na ve çalışma ortamına saygı gösterilmesini sağlamak mümkün değildir. 
Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarıyla ilgili eski BM özel 
sözcüsünden alıntı yapmak gerekirse, işçi haklarını insan haklarıyla eşitle-
me amacı, zamanı geçmiş ve yapay bir ayrımı ortadan kaldırmaktır: İşçi 
hakları insan haklarıdır ve bu hakların işyerinde kullanılabilmesi, işçilerin 
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi veya diğer geniş kapsamlı haklarından 
faydalanabilmesi için bir ön koşuldur. Tarihe baktığımızda da, uluslararası 
düzeyde haklarla ilgili ilk tartışmalarda işçi haklarına atıfta bulunulmuş-
tur. Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada kalıcı barışı sağlamanın tek 
yolunun herkes için sosyal adaleti teşvik etmek olduğu temeliyle 1919’da 
kurulan Birleşmiş Milletler’den önce kurulmuştur. Ve bu husus, ILO Ana-
yasasında yer almaktadır. Daha sonrasında ILO, Birleşmiş Milletler’in ilk 
uzman teşkilatı olmuştur. Ve 21. yüzyılda artık insanlığın ilerlemesinin 
daha geniş bir insan hakları kategorisinin tanınmasını gerektirdiği ve işçi 
haklarının bu kategoriye girmesi gerektiği daha çok kabul görmektedir. 
ILO artık tüm insanlar için insana yakışır işlerin teşvik edilmesine ve sos-
yal adaletin desteklenmesine odaklanmıştır. Bu nedenle, sosyal adaletle ne 
kastettiğimizi düşünmenin önemli olduğu kanaatindeyim. Sosyal adalet, 
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yasal, siyasi veya diğer koşullara bakılmaksızın tüm insanların refah, sağlık, 
esenlik, adalet, ayrıcalıklar ve fırsata eşit erişime sahip olması gerektiğine 
dair bir kavramdır. Sendikal hareket, bunu insana yakışır işi teşvik ederek 
başarabileceğimize inanmaktadır. O halde, insana yakışır iş nedir? İnsana 
yakışır iş, verimli olan, işyerinde adil bir gelir güvencesi ve çalışan aileleri 
için sosyal koruma sağlayan, daha iyi kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon 
sağlamasının yanı sıra insanların endişelerini ifade edip yaşamlarını etkile-
yen kararlara katılmasını ve tüm kadın ve erkeklere eşit fırsat ve muamele 
sunulmasını vadeden iş fırsatlarını kapsamaktadır. 

Bugün dünyada uygulanmakta olan birçok insan hakları belgesine ba-
karsak, büyük bir çoğunluğu işçi haklarını bu belgelerin bir parçası olarak 
ele almaktadır. Örneğin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, herkesin 
çalışma, özgürce iş seçme, yalnızca uygun koşullarda çalışma ve işsizliğe 
karşı korunma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Tüm insanlar hiç-
bir ayrımcılığa uğramadan çalışmalıdır. Herkesin, hiçbir ayrım yapılmaksı-
zın, eşit iş karşılığında eşit ücret alma hakkı vardır. Ayrıca insanlar kendile-
rine ve ailelerine ve insan onuruna yaraşır ve gerekirse başka sosyal koruma 
belgeleriyle desteklenmiş bir varoluş sağlamak için adil ve elverişli ücret 
alma hakkına sahiptir. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar 
kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Ayrıca, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün örgütlenme özgürlüğünü ve örgütlenme hakkının korun-
masını taahhüt eden 8 temel sözleşmesi bulunmaktadır. Bu, sendikalara 
katılma ve menfaatlerini temsil edebilecek örgütler kurma özgürlüğüdür. 
İnsanların işverenleri ile daha fazla güç ve müzakere pozisyonlarına sahip 
olmalarını sağlamak için bir araya gelme hakkı olan örgütlenme ve toplu 
pazarlık yapma hakkıdır.

Ayrıca zorla çalıştırmaya karşı, asgari çalışma yaşını belirleyen ve her 
türden çocuk işçiliğinin kaldırılmasına yönelik sözleşmelerimiz de var. 
Ayrıca, insan hakları bağlamında işçi haklarına atıfta bulunan AB Temel 
Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bir dizi böl-
gesel belge de mevcuttur. Şimdi denizcilik bağlamına dönersem, dikkate 
almamız gereken ilk belge 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’dir. 
Bu, diğer birçok sözleşmenin ve belgenin tek bir uluslararası belgede top-
landığı bir sözleşmedir ve Denizcilerin Haklar Bildirgesi adıyla bilinmek-
tedir. ITF, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi taslağı hazırlanırken Uluslara-
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rası Çalışma Örgütü’nde deniz adamlarının belgelerini, deniz adamları 
örgütlerini temsil etme ve daha fazla ele alıp değiştirilerek ilerleme sağlama 
imtiyazına sahip olmuştur. MLC, tonaj olarak dünya deniz ticareti filosu-
nun %90’ından fazlasını kapsayan 96 onay aldığı için geniş çapta onay-
lanmış bir sözleşmedir. MLC’ye dahil edilen insan haklarıyla ilgili olarak 
MLC’nin 3 ve 4 numaralı maddelerinde, Denizcilik Çalışma Sözleşmesini 
onaylayan ve uygulayan ülkelerin, bu temel hakları bir şekilde tanıma-
dıkları sürece bunu tam olarak uygulamış olmayacakları anlamına geldiği 
unutulmamalıdır. Dolayısıyla 3. Madde, Denizcilik Çalışma Sözleşmesini 
uygulama konusunda ülkelerin kendileri karar vermelerini, yasa ve yönet-
meliklerinin örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermesini ve toplu pazarlık 
hakkının etkin bir şekilde tanınmasını, her türlü zorla çalıştırmanın, ço-
cuk işçiliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Aynı 
zamanda, tüm deniz adamlarının adil istihdam, düzgün çalışma ve yaşam 
koşulları hakkına sahip olduğunu ve tüm deniz adamlarının sağlık koruma 
ve tıbbi bakım hakkına sahip olduğunu taahhüt ederek deniz adamlarının 
istihdam ve sosyal haklarını garanti etmektedir. Dolayısıyla, insan hakla-
rının bir işçi hakları belgesi olarak kabul edilebilecek bir belgeye entegre 
edildiğini görebiliriz.

MLC aynı zamanda uluslararası hukuka geçirilen en kolay tadil edilmiş 
sözleşmelerden biridir ve bu, çalışma ortamındaki deniz adamları için daha 
fazla korumanın geliştirilmesi açısından son derece faydalıdır. İsrail terk 
edilmeyi halihazırda ele almıştır. Bu, 2014 yılında yapılan ve 2017 yılında 
yürürlüğe giren bir tadildir. O zamandan beri, 2016 yılında zorbalık ve 
tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik şartları da içeren tadiller yaptık. Bu, 
farklı ülkelerden veya etnik kökenlerden gelen ve farklı cinsiyet veya cin-
sel yönelimlere sahip insanlara denizde zorbalık ve tacizde bulunulmasını 
kapsayan son derece yaygın bir sorundur. Ve ITF bu sorunla pek çok kez 
karşılaşmıştır. Ardından 2018’de, deniz adamlarının ücretleri ve korsanlar 
tarafından esir alındıkları olaylar için koruma sağlamak amacıyla MLC’de 
daha fazla değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik önümüzdeki yıl Ocak ayın-
da yürürlüğe girecektir. Bu değişiklik, deniz adamlarının ücretlerinin kor-
sanlar tarafından esir tutuldukları süre boyunca da ödenmeye devam etme-
sinin sağlanması açısından özellikle önemlidir.
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ITF olarak karşılaştığımız zorluklardan biri de, Denizcilik Çalışma 
Sözleşmesi’nin tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve dünya çapında bayrak 
devletleri ve liman devletleri tarafından kabul edilmesini sağlamaya çalış-
maktır. Bu, özellikle kolaylık sağlayan bayraklara baktığımızda doğrudur. 
Bu bayraklar, bayrağın ülkesine ait olmayan gemilerin tesciline izin ver-
mektedir. Bu, gemi sahiplerinin dünya çapında düzenlemelerden kaçın-
mak için giderek daha fazla kullandıkları bir yöntemdir. Bununla birlikte, 
bu elverişli bayrakların çoğu, Denizcilik Çalışma Sözleşmesini onaylamış 
ve gördüğüm kadarıyla çeşitli seviyelerde gayretle uygulamıştır.

Ayrıca, denizde insan ve işçi haklarını garanti eden, Uluslararası De-
nizcilik Örgütü tarafından yayınlanan, STCW ve SOLAS gibi sözleşmele-
rin ve deniz adamlarının sağlık ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra deniz 
adamlarının denizde makul oda boyutlarına ve diğer şartlara erişimini te-
min eden teknik bilgileri sunan başka belgelerin de bulunduğunu kabul et-
memiz gerekir. Halihazırda ele alınmış konuları tekrar etmemeye çalışarak 
bu kavramların bazılarının pratik uygulamalarından bahsetmek istiyorum. 
Deniz adamlarının evlerinden uzaktayken karşılaştıkları temel sorunlar-
dan biri de, kendilerine verilen haklara fiilen erişim sağlamaktır. Deniz 
adamları evlerinden uzaktayken, bulundukları devletin diliyle ilgili sorun-
lar yaşayabilirler, ayrıca kendi ülkelerindeki temsilcileriyle, sendikalarıyla 
irtibata geçmekte de zorlanabilirler. Ve çok sık karşılaştığımız konulardan 
biri de, yabancı ülkelerde yasal tavsiye ve hukuki yardıma erişimin sınırlı 
olmasıdır. Bu nedenle, deniz adamları endişelerini dile getirdiklerinde işve-
renleri tarafından cezalandırılacaklarından korktukları için haklarının ihlal 
edilmesi konusunda şikayette bulunmaktan genellikle kaçınmaktadır ve 
temsil yoluna nadiren başvurmaktadırlar. Bu nedenle, dünyanın her yerin-
de olumsuz koşullar altındaki deniz adamlarına yardım etmeye istekli olan 
ve bu insanların insan haklarını savunmayı amaçlayan hukuk profesyonel-
leri bulmamız çok önemlidir. ITF bu amaçla dünyanın dört bir yanındaki 
avukatlarla bağlantılarını sürdürmeye çalışmaktadır. Birlikte çalıştığımız 
bir kuruluş olan Seafarers’ Rights International, olumsuz koşullar altında-
ki deniz adamlarına yardım etmeye istekli avukatların kaydını da tutuyor. 
Ve bu avukatların uymayı taahhüt ettikleri bir sözleşme imzalamasını şart 
koşuyor. Deniz adamlarını temsil etmekle ilgilenen her avukatı bu sözleş-
meye göz atmaya davet ediyorum.
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Çok sık uğraştığımız sorunlardan biri de insan kaçakçılığı. Dolayısıy-
la, buna verebileceğim en iyi örnek, ITF’nin İrlanda’ya göçmen vizesi ile 
çalışmak üzere giriş yapan, ancak yasal gereksinimlerin çok altındaki ücret 
ve koşullarda çalıştırılan balıkçıları desteklediği mevcut durumdur. Bu de-
niz adamlarının, bu balıkçıların karşılaştıkları ihlallere baktığımızda, bunu 
insan ticareti olarak değerlendiriyoruz. Fakat bu durumların meydana gel-
mesini önlemek için yerine getirilmesi gereken yasal gereksinimlerin oldu-
ğu bir ülke bağlamında gerçekleşiyor. Dolayısıyla gördüğümüz şey, aslında 
bu balıkçıların insan haklarının ihlal edilmesidir, çünkü devlet, hem göç 
sistemlerinden hem de çalışma yasalarından geçmesi gereken işçi haklarını 
desteklemeyi başaramamıştır. Dolayısıyla, işçi haklarını koruduğunuzda en 
kötü insan hakları ihlallerinden de kaçınacağınızı buradan çıkarabilirsiniz. 
Ayrıca bunu terk etme olarak da görüyoruz. İzel terkten bahsetti. Ancak 
en kötü terk edilme vakalarından bazılarının insan kaçakçılığı ve modern 
köleliğe eşdeğer olduğunu söyleyebilirim. Bu deniz adamları aylarca ya da 
yıllarca ödeme yapılmadan denizde oluyorlar ve çoğu zaman kazandıkları 
ücretlerin hiçbirini almadan gemiden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Yine, 
bu gemilerin düzenlenmesinden sorumlu bayrakların mevzuatı yoktur ve 
bu gemilerin ziyaret ettiği liman devletlerinin her iki tarafı da kapsayan 
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi gibi belgelerle taahhüt edilen işçi haklarını 
uygulayabilecek ve böylelikle bu hakların uygulanamamasından kaynakla-
nabilecek en kötü istismarları önleyebilecek bir tespit mekanizması yoktur. 

Ayrıca, deniz kazaları durumunda deniz adamlarına adil muamelede 
bulunulması açısından bugün daha önce bahsettiğimiz kriminalizasyon 
konusuna da kısaca değinmek istiyorum. ITF şimdi, bir ihtimal gemilerin 
işletilmesiyle ilgili olmayan gerçek suç eylemleri için, daha geniş anlamda 
cezai suçlamalarla karşı karşıya olan deniz adamlarıyla ilgili olarak adil mu-
amele kavramını nasıl genişletebileceğimizi araştırmaktadır. Örnek vermek 
gerekirse, yakın zamanda Sri Lanka’da ülkeye silah kaçakçılığı yapmakla 
ilgili suçlar nedeniyle beş yıldır tutuklu bulunan Ukraynalı bir kaptana 
yardım ediyoruz. Kendisi Sri Lanka’ya, aslında Sri Lanka Ordusuna ait 
olan tüfeklerle dolu bir gemi ile gelmiş ve daha sonra ülke içindeki siya-
si ihtilaflar nedeniyle ordunun kendi silahlarını orduya geri getirdiği için 
tutuklanmıştır. Daha sonra tamamen siyasi nedenlerle yargılanmadan iki 
yıl hapiste tutulmuştur. Ve yine, çalışma özgürlüğü ve işçi haklarının ko-
runamamasının daha fazla insan hakları ihlallerine yol açtığını görüyoruz. 
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Az zamanım kalmış, o yüzden sonuca geliyorum. Ama bugün kabul 
etmenizi istediğim fikir, işçi haklarının insan hakları olduğudur. Bu hak-
ların tanınması, insana yakışır işin, sosyal adaletin ve eşitliğin teşvik edil-
mesi için esastır. Taraf devletleri teşvik etmeliyiz; denizcilik bağlamında 
bu, bayrak devletlerinin ve liman devletlerinin bu hakları teşvik etmeleri 
ve etkili bir şekilde uygulamaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. En 
yaygın olarak gördüğümüz sorunlardan biri de, devletlerin kovuşturma 
kapsamındaki işçi haklarını ihlal eden işverenlere karşı kovuşturma baş-
latmamasıdır. Örneğin insan kaçakçılığı ve kölelik vakalarında. Denizde 
çalışanların kendilerini içinde bulabilecekleri savunmasız durumlar özel-
likle göz önüne alındığında, bu korumaların önemini de kabul etmemiz 
gerekiyor.Teşekkür ederim.

(2). Konuşma Metni (İngilizce):

Thank you, Ademuni. And thank you to the Ankara Bar Association 
and to the Ankara University Research Center of Sea and Maritime Law 
for organizing this event and for inviting me to speak. I would also like to 
thank those delegates who have had the strength to remain to this point, 
to listen to me speak. So thank you for that.

My name is Jonathan Warring. I work as the senior legal assistant 
at the International Transport Workers Federation, the ITF. We’ve been 
mentioned, I think, in every presentation on this panel. So thank you to 
the other speakers for full recognition of the ITF. My role in the ITF is 
to provide legal advice on international conventions. And I provide that 
advice in the context of IMO, ILO instruments. And I also attend other 
organizations such as OECD and the United Nations Commission on 
International Trade Law, to provide advice from a worker’s perspective and 
from a trade union perspective. I think it would be helpful if I give some 
explanation of the work of the ITF because I think many of the delegates 
in the room may not be familiar with the organization. ITF is what is 
known as a global union federation. It’s a membership organization whose 
members, trade unions operating in the maritimes and also in the transport 
sector around the world. We’re a democratically run organization and 
those trade unions who become members of our organization must also 
be democratically run and independent organizations. We cover transport 
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across the board. So sectors that we cover include maritime, including 
seafarers and dock workers, civil aviation, railways, road transport, urban 
transport, fisheries, tourism and inland navigation. In total, we have 670 
affiliated trade unions, including seven here in Turkey, three of whom 
are in the maritime industry. We have affiliates in 147 countries and that 
gives us the total number of workers covered by the ITF as more than 18 
million individuals. This means that ITF is truly an organization with a 
global reach and with a global outlook on workers rights. We have regional 
offices in Kenya, Jordan, India, Brazil, Australia, Singapore and Canada. 
The aim of the ITF is to promote respect for trade union and human rights 
around the world, to promote peace based on social justice and economic 
progress, and to help our affiliated unions defend the interests of their 
members. We also support research and information gathering by funding 
various research organizations around the world.

So, in terms of our maritime work, we’ve had some mention already of 
the ITF inspector. The ITF has some 140 individuals based in ports around 
the world, who are available to seafarers to come on board vessels and solve 
issues that they may come across. These issues are very wide ranging. And 
some of what I will talk today will incorporate issues that inspectors come 
across. We provide other support for seafarers as well in terms of financial aid 
in some circumstances and legal assistance in terms of taking cases against 
their employers or other parties that may have damaged them. We also 
have a facility, in which we have the world’s only internationally negotiated 
collective bargaining agreement, which we apply variously around the world 
on vessels’ flags of convenience. So I was asked to come today to speak on 
the subject of human rights at sea from a workers perspective, and I don’t 
think in that context you can separate human rights from labor rights. 
Workers at sea are often said to be in a class of invisible workers. This has 
been mentioned already today. But in our day to day lives, the majority 
of people were not considering seafarers and the benefits they receive from 
their work. Roughly 90% of the world’s goods are traded by sea. And yet 
many people do not consider this when they’re making decisions around 
the goods they are purchasing and the ethical decisions they are making to 
live their lives. Similarly, millions of people globally employed in the fishing 
industry, working at sea, and these individuals are often also forgotten when 
people are considering workers rights as a land based activity. Both groups, 
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by nature of their work, find themselves left away from home and family in 
international waters or the waters of foreign countries for long periods of 
time. And because of this, they are vulnerable to abuse and exploitation from 
both private and state actors. Human trafficking and modern slavery are 
issues that we come across reasonably frequently, and more frequently, wage 
theft with the withholding of wages are encounters on a daily basis for those 
working at sea. In addition, seafarers face problems of abandonment, which 
we have already discussed, where their employers fail to pay their wages and 
provide necessities of life and return, or return them home at the conclusion 
of a contract. And also criminalization, where seafarers face criminal charges 
acting from the actions they take as part of their jobs.

Many of these problems can be considered as a breach of human rights 
for these workers. But for too long in our history, we have dismissed these 
breaches of human rights as a lesser form of rights breach, in terms of 
them being breaches of working or labor rights. To give some historical 
context, their rights have often been separated into individual or political 
rights, and these being referred to as human rights, and on the other hand, 
economic and social rights, which are considered perhaps at a different 
level. And from a trade union perspective, from a workers perspective, 
this is a false distinction. And we must consider that all workers rights are 
equal to human rights. And I hope to make the case today that we should 
reach that conclusion and that by doing so, the worst abuses of workers 
at sea can be avoided. Workers rights and human rights are intertwined 
and inseparable. It’s not impossible to ensure respect for human rights 
and the working environment without ensuring that labor rights are also 
respected. To paraphrase the former UN special rapporteur on the rights 
to freedom of peaceful assembly and of association, the goal to equate 
workers rights to human rights, is to obliterate an antiquated and artificial 
distinction: Labor rights are human rights, and the ability to exercise these 
rights in the workplace as a prerequisite for workers to enjoy a broad range 
of other rights, whether economic, social, cultural, political or otherwise. 
When we look at history, in fact, the first discussions on rights at the 
international level referred to discussion of labor rights. The establishment 
of the International Labor Organization predates the establishment of 
the United Nations that was established in 1919, on the premise that 
the only way to find lasting peace in the world was to promote social 
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justice for all. And this is contained in the ILO Constitution. Later on, 
the ILO became the first specialized agency of the United Nations. And 
as the 21st century has come upon us and it is being now more accepted 
that human development requires the recognition of a broader category of 
human rights and that worker’s rights must fall within this category. The 
ILO is now focused on the promotion of decent work for all people and 
the promotion of social justice. And so I think it’s important to consider 
what we mean by social justice. Social justice is the concept that all people 
should have equal access to wealth, health, well-being, justice, privileges 
and opportunity regardless of their legal, political or other circumstances. It 
is the belief of the trade union movement that we can achieve this through 
the promotion of decent work. So, again, what do we consider to be decent 
work? Decent work involves opportunities for work that are productive 
and delivers a fair income security in the workplace and social protection 
for families of workers, better prospects for personal development and 
social integration, and freedom for people to express their concerns and 
organize and participate in the decisions that affect their lives and and the 
equality of opportunity and treatment for all women and men. 

If we look at, as many of the human rights instruments that are 
enforced in the world today, a great many of them include workers rights 
as part of those instruments. For example, the Universal Declaration of 
Human Rights states that everybody has the right to work, the free choice 
of employment and to just in favorable conditions of work and protection 
against unemployment. Everyone should work without any discrimination. 
Anyone without any discrimination has the right to equal pay for equal 
work. People also have the right to just and favourable remuneration, 
ensuring for themselves and their family and existence worthy of human 
dignity and supplemented, if necessary, by other means of social protection. 
And everyone has the right to form and join trade unions for the protection 
of their own interests. In addition, there are 8 fundamental conventions 
of the International Labor Organization, which provide for the freedom 
of association and the protection of the right to organize. So this is the 
freedom to join trade unions and establish organizations, which can 
represent their interests. The right to organize and collective bargaining, 
which is the right of of human beings to join together to enable themselves 
to have more power and negotiation positions with their employers.
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And we also have conventions against forced labor, conventions 
establishing minimum age for working, and the abolishment of all 
forms of child labor. There are also a number of regional instruments, 
for example, the EU Charter on Fundamental Rights and the European 
Convention on Human Rights, which also make references to workers 
rights within the context of human rights.If I turn now to the maritime 
context, the first instrument that we need to consider is the Maritime 
Labour Convention, 2006. This is a convention that is a collection of 
many other conventions and instruments into one single international 
instrument, which is known, as another name, as the Seafarers’ Bill of 
Rights. The ITF has the privilege of representing seafarers’ instruments, 
seafarers’ organizations at the International Labour Organization when 
the Maritime Labour Convention was being drafted and going into the 
future as it is further discussed and amended. MLC is a very widely ratified 
convention as it received 96 ratifications, covering more than 90% of 
the world’s shipping fleet in terms of tonnage. Important to note in the 
MLC articles 3 and 4, in terms of the human rights Incorporated into 
the MLC, which means that countries ratifying and implementing the 
Maritime Labour Convention cannot completely do so without making 
some recognition of those fundamental rights. So, Article 3 requires that 
countries will satisfy itself, that it’s an implementing the Maritime Labour 
Convention, that their laws and regulations give respect to freedom of 
association and effective recognition of the right to collective bargaining, 
the elimination of all forms of forced labour and child labour, and the 
elimination of discrimination. It also guarantees seafarers’ employment 
and social rights by guaranteeing that every seafarer has the right to fair 
employment, the right to decent working and living conditions, and that 
every seafarer has the right to health protection and medical care. So in 
these ways, we can see that human rights are incorporated into what may 
be considered a labor rights instrument.

The MLC is also one of the most easily amended conventions that’s 
been passed into international law and this is incredibly helpful in terms of 
developing further protections for seafarers in the working environment. 
Israel has already discussed abandonment. This was an amendment which 
was made in 2014 and came into force in 2017. Further since then, we 
have made amendments in 2016, incorporating requirements on the 
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elimination of bullying and harassment. This is a problem which is quite 
prevalent at sea where you can have people of different countries or ethnic 
origins and people of different gender or sexual persuasions who may face 
bullying and harassment at sea. And the ITF has come across this problem 
on many occasions. And then in 2018, further amendment was made to 
the MLC to protect seafarers’ wages and events where they are taken captive 
by pirates. This amendment will come into force in January, next year. This 
amendment is particularly important, in that it allows seafarers to continue 
to be paid their wages for the duration of any period in captivity by pirates

One of the challenges that we face as the ITF is trying to ensure 
the consistent application of the Maritime Labour Convention and 
its enforcement by flag states and port states around the world. This is 
especially true when we look at flags of convenience. These flags, which 
allow the registration of vessels which are not owned in the country of 
the flag. This is a growing method that ship owners are using to avoid 
regulation around the world. However, the majority of these flags of 
convenience have ratified the Maritime Labour Convention, and apply it 
and to varying levels of zealousness, I suppose, is what I could use.

We should also need to recognize that there are other instruments 
which are guaranteeing human rights and labor rights at sea, published by 
the International Maritime Organization, conventions such as STCW and 
SOLAS, and others which provide for health and safety of seafarers and also 
providing technical specifications which ensure that seafarers have access 
to reasonable room sizes at sea and other requirements. And I like to put 
some of those concepts to talk about some practical application of some 
of those concepts, hopefully without repeating some of the discussion that 
has already taken place. One of the main problems that seafarers face when 
away from home, is actually having access to the rights that they’re granted. 
When away from home, seafarers can have problems with the language of 
the state in which they are, they may also find it difficult to contact their 
representatives in their home country, their trade unions. And one of the 
things we see very often is a limited ability to access legal advice and legal 
assistance in foreign countries. Because of this, seafarers are often very 
reticent to complain about abuses of their rights because they fear that they 
may fall to the punishment from their employer for raising concerns and 
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have little recourse to representation. So it’s very important that we find 
legal professionals around the world, who are willing to assist seafarers on 
unfavorable terms, with a view to defending those people’s human rights. 
The ITF tries to maintain connections with lawyers around the world to 
that end. And one of our, an organization we work with, Seafarers’ Rights 
International, also maintains a register of lawyers who are willing to help 
seafarers on unfavorable terms. And provided that those lawyers sign up 
to a charter by which they will behave. And I would encourage any lawyer 
who has an interest in representing seafarers to take a look at that.

One of the issues that we’ve been dealing with a lot frequently is that 
of human trafficking. So at the most, the best example I have of this is the 
current situation of fishermen in the Republic of Ireland, where ITF has 
been supporting fishermen who are entering Ireland to work on migrant 
visas, but are being employed at levels of pay and on conditions far below 
the legal requirements. When we look at the abuse that these seafarers, these 
fishermen are encountering, we consider this to be human trafficking. But 
there is, this is and this is occurring in the context of a country where there 
are legal requirements which should be met in order to prevent this from 
happening. So what we are seeing is, in fact, an abuse of the human rights 
of these fishermen, solely because the state has failed to uphold the workers 
rights that should be passed through both their immigration system and 
their labor laws. So you can see perhaps from this that, where you uphold 
workers rights, you will avoid the worst abuses of human rights. And also 
we see this as an abandonment. Izel has talked about abandonment. But I 
would I would suggest that some of the worst instances of abandonment 
amount to human trafficking and modern slavery. These seafarers are at 
sea for months or years on end without being paid and often have to leave 
the vessel without any of the wages that they’ve earned. Again, a lack of 
regulation from the flags which are responsible for regulating these vessels 
and a lack of detection from the port states, which these vessels are visiting, 
with both of these parties, which could enforce the labor rights, which are 
guaranteed by such things as the Maritime Labour Convention, would 
avoid these worst abuses, which can occur through failure to enforce these 
rights. 
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I also want to touch briefly on criminalization, which we’ve already 
mentioned today in terms of fair treatment of seafarers in the event of 
maritime accidents. The ITF is now looking into how we can expand the 
concept of fair treatment to deal with seafarers who are facing criminal 
charges in a broader sense, for truly criminal behavior that is not related 
perhaps to the operation of vessels. To give an example, we have recently 
been assisting a Ukrainian captain who has been held in Sri Lanka for five 
years on criminal charges related to smuggling weapons into the country. 
He arrived in Sri Lanka with a vessel full of rifles, which actually belonged 
to the Sri Lankan army and was then arrested for bringing the army’s 
own weapons back to the army, because of political disputes within that 
country. He was then held in prison for two years without trial, for purely 
political reasons. And again, we see a failure to uphold the right of freedom 
to work and which we might consider labor rights have led to further 
abuses of human rights. 

So I’m told I’m running short of time, so I’ll bring it to a close. But the 
idea I really want to convince you of today is that labor rights are human 
rights. That recognition of these rights is essential to the promotion of 
decent work, of social justice and of equality. We need to encourage state 
parties, and in the maritime context, this means flag states and port states 
to continue to promote and to effectively enforce these rights. One of the 
problems we see most widely is the failure of states to take prosecution 
against employers who are breaching labor rights, where there is scope for 
the prosecution of those acts. For example, in cases of human trafficking 
and slavery. We also need to recognize the importance of these protections 
for those who work at sea, given the particularly vulnerable situations that 
they may find themselves in. Thank you.
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“GEMİ ADAMLARI AÇISINDAN DENİZDE İNSAN HAKLARI” 
OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Ademuni ODEKE
Konuşmacılar    : İsmail DEMİR, Mustafa BAŞKARA, İzel VARAN, 
       Jonathan WARRING

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Bana 10-15 
dakika kadar süremiz kaldığı söylendi. Eğer konuşmacılardan herhangi bi-
rine sormak istediğiniz sorularınız varsa, lütfen buyurun. Sevgili çok yakın 
arkadaşım Sayın Büyükelçi Çağatay’ın geleneğine uymaya devam etmeyi 
öneriyorum- Bu da şu demek oluyor; ayağa kalkıyorsunuz, kim olduğu-
nuzu kısaca söylüyor ve sorunuzu bu panelin konuşmacılarından birine 
yönlendiriyorsunuz. Lütfen bunun bir soru olduğundan ve bir konuşmaya 
dönüşmediğinden emin olun. Öndeki beyefendinin el kaldırdığını görü-
yorum. Lütfen bir mikrofon alabilir miyiz? Mikrofon kimde acaba? Kim-
sede mikrofon var mı? Evet, önde bir beyefendinin söz almak istediğini 
görüyorum. 

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - I am told that 
maybe you have 10 to 15 minutes. If there are any questions, which you 
can direct to any of the speakers, except the chair. As we will continue the 
tradition that my good friend Ambassador Çağatay established- That is, you 
stand up, you say who you are and you direct your question to a member 
of the panel. Please keep it as a question rather than another speech. I 
recognize a gentleman in front here. Could we have the microphone? 
Who’s got the microphone? Anybody got a microphone? Yeah, I recognize 
the gentleman in front here. 

Nejat GÜNERİ - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben öncelikle Anka-
ra Barosu’na çok teşekkür ederim böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik-
leri için. İsmim Nejat GÜNERİ. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. 
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Bakanlığın gündeminde de malumunuz bu MLC 2006 (Maritime Labour 
Convention) ve Deniz İş Kanunu konuları gündemde. Tam da yeri gelmiş-
ken gerek Erol hocama, gerekse ITF’ten Jonathan’a bununla ilgili, kendi 
alanımla ilgili bir soru sormak istiyorum. Jonathan’la da ortak bir dost-
luğumuz var ITF’ten. Arada ondan da bahsedeceğim. Bu MLC gelince, 
vergilendirme ve denetim nasıl yapılıyor? Organizasyon nasıl yapılabilir? 
Bu konuda kısa bir bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim.

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Bu soruyu 
yanıtlamak isteyen biri var mı?

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Anybody would 
like to pick that up?

Jonathan WARRING (Türkçe Çeviri) - Ben tam olarak öyle demeyi 
tercih etmezdim.  Sertifikasyon alanında, deniz taşıtlarının denetimi ve 
MLC alanlarında uzman değilim. Tam olarak benim çalışma alanım olan 
işçi hakları alanına giren bir konu olmadığından, sadece düşüncelerimi 
paylaşacağım.  Deniz taşıtlarının denetiminin, pek tabii ki, deniz taşıtlarıy-
la ilgili yargıya varabilecek birçok bağımsız organizasyona ihtiyaç duydu-
ğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bunu onlara karşı haksız nüfus kullanma-
dan da yapmaları gerekiyor. Ve bu, birtakım ülkelerde karşılaştığımız bir 
sorun. Muhtemelen en çok da, denetim otoritesinin kimin sertifikasyon 
hakkını vereceğini belirleme noktasında yeteri kadar bağımsız olmadığı ül-
kelerde. Ama evet, bu konuda yapabileceğim yorum ne yazık ki bu kadar. 
Bu durum, benim şahsen karşılaştığım bir durum değil. Özür diliyorum.  

Jonathan WARRING (İngilizce) - I wouldn’t say that. Unfortunately, 
I’m not an expert in the area of certification and inspection of vessels and 
MLC. Because this is not something that particularly falls in my scope of 
labor rights, inspection of vessels I think requires, of course, a lot of an 
independent organization, which is able to reach conclusions about vessels 
without any undue influence being levelled against them. And this is a 
problem we have seen in some other countries, where there is a lack of 
independence, perhaps, of inspecting authority to grant which then grants 
certification. But yeah, this is as far as I can really comment on this subject, 
it’s not something that I personally have experienced. I apologize.
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Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Burada bir 
beyefendinin el kaldırdığını görüyorum. Ah, özür dilerim, İzel’in eklemek 
istediği bir şeyler var, sonrasında sözü hemen size vereceğim. 

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - I recognize the 
gentleman here. Oh, sorry.İzel has got something to add and then then 
you will take up.

İzel VARAN - Yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla denetim ve bel-
gelendirme düzenleniyor MLC 2006’da. Devlet kendi eliyle yapabileceği 
gibi, yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla da yapabiliyor. Ama buradaki 
tamamıyla bir yetki devri. Kesinlikle sorumluluk devrolunmuyor bu yet-
kilendirilmiş kuruluşlara. Bakanlık bu konuda herhalde IMO’nun diğer 
sözleşmeleri bakımından yetkilendirilmiş kuruluşlar söz konusu, ama ba-
kanlık da sanırım şu an kendi imkanları dahilinde mi bunu gerçekleştire-
cek ya da yine yetkilendirilmiş bir kuruluşa mı bu yetki devrini yapacak? 
Sanırım siz de bilmiyorsunuz. Sizi göremiyorum ama. Hah. Evet. Bakanlık 
en son bir karara varmamıştı,  sanıyorum hala aynı.

Fatih ÖZPINAR - Merhabalar. Ben Türkiye Denizciler Sendikası, De-
niz Nakliyat ve Armatörler Şube Başkanı Fatih ÖZPINAR. Nejat Bey’in 
bulunduğu komisyonda biz de varız. Sonuçta MLC üçlü saç ayağını oluş-
turuyor, çalışan temsilcisi olarak. Bu konuda ben kısaca bir bilgi vermek 
istiyorum. Bu iki bölümden oluşuyor. İlk önce ILO’ya başvuru; mevcut 
idare kendi asgari standartlarını belirliyor, “DMLC Part I” dediğimiz bel-
geyi hazırlıyor. Bu asgari standartları ILO’ya sunuyor. ILO bunun kabu-
lünden sonra bir senelik,  kendi yasalarını revize etme hakkı var mevcut 
idarenin. Bu süreçte armatörlere de her bir firma için “DMLC Part II” 
dediğimiz sertifikayı, yani 38 ILO konvansiyonunun asgari standartları-
nı kabul eden sertifikayı hazırlamalarını ve belirlemelerini istiyor. Bundan 
sonra, akabinde, bir sene sonra “In Force” dediğimiz uygulamaya geçiyor ve 
MLC uygulanmaya başlanıyor. 

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Katkıları-
nızdan dolayı çok teşekkür ederim. Kimseyi görebiliyor muyum? Evet. 
Orada kalkmış bir el görüyorum. Onu görüyorum, evet. Lütfen mikrofo-
nu kendisine uzatır mısınız?
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Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Thank you very 
much for your contribution. Do I see? Yes, I see a hand here. I recognize 
him. Could you pass him the?

Faik YETKİN (Türkçe Çeviri) - Merhaba. Öncelikle, Ankara 
Üniversitesi’nde öğrenciyim. Adım Faik YETKİN. Sorum Jonathan’a ola-
cağı için İngilizce sormak istiyorum. Merhaba Jonathan. İsmim Faik. An-
kara Üniversitesi’nde öğrenciyim. Sana sormak istediğim soru şu- Neden 
bazı devletler, çalışanlarının insan haklarına dair konulardaki yükümlülük 
veya sorumluluklarından kaçmaya diğerlerine göre daha eğimliler? Mese-
la Panama ve Liberya gibi ülkeler? Ve sence neden işletme sahipleri sicil 
kayıtlarını bu gibi ülkelerde yapıyor da diğer ülkelerde değil? Teşekkürler. 

Faik YETKİN (İngilizce) - Hi Jonathan. My name is Faik. I’m a 
student at the University of Ankara. And I’d like to ask why is it that 
some states are more preferable than others in terms of escaping liability 
or responsibilities regarding human rights for laborers, such as, I believe 
Panama or Liberia? And why do you think that business owners are more, 
uh, why business owners are at incentive to register in these states instead 
of others? Thank you.

Jonathan WARRING (Türkçe Çeviri) - Bence, bunun nedeni, ol-
dukça farklı sebeplerden olabilir. İlk olarak, tabii ki, yönetmeliklere kendi 
içinde uyulmadığı aşikar. Bizlerin “kayıtlı olunan ülkenin bayrağı” yani 
“kolaylık sağlayan bayrak” dediğimiz bayraklara dair uygulamanın yavaş 
bir şekilde iyileştiğini görüyoruz. Birçoğu, yönetmeliklere karşı gelinen 
durumlara karşı herhangi bir önlem veya aksiyon almıyor. Bu nedenle, 
gemi sahipleri, yönetmeliklere karşı gelme hakkını kendilerinde buluyor 
ve bu bayrakları gemilerine asarak kendilerini bu hakkı elde etmiş olarak 
görüyorlar.  Bu gibi şirketlerin, vergi ödemelerine dair sonuçlar da söz ko-
nusu. İşçi sendikası bakış açısıyla, bu bayrakların verildiği ülkelerin birço-
ğundaki, işçilerin korunmasına yönelik eksiklikler de işin en kötü tarafı. 
Geminize taktığınız bayrağı “kolaylık sağlayan bayrak” ile değiştirdiğinizde, 
gemi çalışanları işçi haklarına ve çalışan güvenliğine dair kurallara tabi de 
olmuyor. Ki bu kural ve haklar, gemi sahibinin asıl ülkesinde geçerli olması 
çok olası asgari ücret koşullarını da kapsıyor. Kendi ülkelerinin bayrağını 
kaldıran gemi sahipleri, işe gelişmekte olan ülkelerden mürettebat alma 
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hakkına sahip oluyor ve bu mürettebatı aklınıza gelebilecek en düşük ma-
aşlarla çalıştırıyorlar. Ve git gide daha fazla sayıda gemi sahibi “kolaylık 
sağlayan bayrak” kullanmaya başlıyor. Bu deniz taşıtlarında görev yapan 
birçok mürettebatın işçi haklarında büyük zedelenmeler meydana geldi-
ğini ve gemi sahiplerinin çalışanlarına çok daha düşük ücretler ödeyerek 
büyük kârlara geçtiğini görüyoruz. ITF, buna karşı aksiyon alarak, bu gibi 
deniz taşıtlarına toplu iş sözleşmeleri imzalatmaya ve böylelikle bu en aşağı 
seviyeye inmiş durumda olan standartları olması gereken asgari seviyeye 
çekmeyi amaçlıyor. Böylelikle bu gibi deniz taşıtlarında çalışanlar, kabul 
edilebilir bir maaş ve hatırı sayılır haklara sahip olabiliyor. Fakat örneğin, 
FOC deniz taşıtları gibi ITF toplu iş sözleşmesine tabi olmayan bir takım 
deniz taşıtlarına baktığımızda, Hindistan veya Myanmar gibi bazı ülkeler-
den gemicilerin aylık 200 dolar gibi bir maaşla çalıştırıldığını görüyoruz.  
ITF toplu iş sözleşmesine tabi olan gemilerde ise, yanılmıyorsam sanırım 
gemicilere hizmet bölgelerine göre değişmek kaydıyla, aylık asgari 1000 
dolarlık bir ödeme yapılıyor. Tüm bunların da ötesinde, işçi hakları ko-
nusunda daha ileri tedbirlere sahip oluyor ve kendilerini temsil edebilecek 
bir işçi sendikasının parçası oluyorlar. Bu nedenle, FOC’nin etkilerini ve 
gemi sahiplerinin “kolaylık sağlayan bayrak” kullanma eğilimini tersine çe-
virmeye çalışıyoruz. Ancak bence, devletler de deniz taşıtlarının, “kolaylık 
sağlayan bayrak” almalarına izin vermektense, ait oldukları ülkenin bay-
rağını asmaları konusunda daha ısrarcı olmalı.  Sadece giderleri azaltmak 
amacıyla bile olsa. Teşekkürler.

Jonathan WARRING (Türkçe Çeviri) - Well the reasons for this, I 
think, are many and varied. Firstly, of course, there is an avoidance of 
regulation in itself. While, well, we do see some of what we call, these flags 
of convenience, slowly improving their practice. Many take no action and 
response to breaches of regulation. So the ship owners are thereby allowed 
to avoid regulation and its own rights by taking these flags of convenience. 
There’s often also tax implications for the way in which these companies 
then have to pay tax. And from a trade union perspective the worst of this 
is the reduction of workers protections and many of the countries, where 
these flags of convenience are being conducted. So, it also allows when the 
flag is changed to a flag of convenience, the ship is no longer subject to the 
workers rights and employment protections which may include such things 
as minimum wage provisions, which may have been in place in the home 
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country of the shipowner. By removing them, the ship owners, then will 
be permitted to hire a crew from developing countries, which they can pay 
at a minimum rate. And, the inception of the ship owners are beginning 
to use flags of convenience. We saw the massive erosion of workers rights 
on board these vessels and shipowners are saving huge amounts of money 
by underpaying their seafarers. The ITF through its actions tries to place 
collective bargaining agreements on these vessels which seeks to lift those 
standards up to a minimum standard, which allows people to have decent 
rates of pay and decent working conditions on board those vessels. But if 
you take, for example, some FOC vessels which are not covered by ITF 
Collective Bargaining Agreement, we can see seafarers from places like 
India and Myanmar working for as little as 200 US dollars per month. 
Whereas on ships covered by ITF agreement, that the able-bodied seaman 
is guaranteed somewhere around I think $1,000 per month, depending 
on different regional variations. And on top of that further protections for 
their workers’ rights and also access to a Trade Union who can represent 
them. So in this way, we are trying to reverse the effects of the FOC, the 
tendency of ship owners to use flags of convenience, but I think States 
need to be more vigilant in requiring vessels to remain on their national 
flags rather than switching to a flag of convenience, purely for cost-saving 
reasons.Thank you.

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Bayanlar ve 
baylar, lütfen söz almak isteyen başka birisi olup olmadığını görebilmem 
için elinizi kaldırarak bana yardımcı olabilir misiniz? Bir, iki… Bir, iki, 
tamam. O halde önce arka taraftaki beyefendiyi alalım, sonrasında DE-
HUKAM yöneticimiz söz alsın ve sonrasında da bitirelim. Arka taraftaki 
beyefendi. Lütfen, buyurun. 

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Ladies and 
gentlemen, can I by showing your hands, see who else would like to say 
anything? One, two… One two, okay, right. So we will have the gentleman 
behind there and then we will have the director of DEHUKAM, and then 
we’ll finish.The gentleman from behind there, please.

Teğmen ALTIN - Merhaba. Teğmen ALTIN. Deniz Kuvvetleri’nde de-
niz güvenlik subayı olarak görev yapıyorum. Sorum İzel Hanım’a olacak. 



“Gemi Adamları Açısından Denizde İnsan Hakları” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü

155Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Gemi adamları için bir işçi organizasyonu ya da uluslararası sendika gibi 
bir kuruluş mevcut mu? Ya da herhangi bir uluslararası ya da ulus üstü 
organizasyon var mı? Haklarını aramalarına yardımcı olacak, onları teşvik 
edecek bir kurum mevcut mu? Bunu merak ediyorum. Ayrıca bir sorum 
daha olacak. Gemi adamlarının terk edilmesi durumunda ya da herhan-
gi bir haksızlığa maruz kalmaları durumunda, başvuracakları ülke, ya da 
hangi ülkenin mahkemesine başvuracağını merak ediyorum. Teşekkürler.

İzel VARAN - Soru için teşekkürler. Türkiye’de örneğin Türkiye Deniz-
ciler Sendikası var. Çalışmalarından açıkçası çok haberdar değilim. Daha 
uluslararası anlamda baktığımızda ITF’in, ITF Seafarers’ı var.  Hayır ku-
ruluşu olarak bu işi gören başka platformlar var. Erol hocamın bahsettiği 
gibi, Hıristiyan kökenli yine pek çok hayır kuruluşu var. Baktığımız zaman 
zaten bu süreç zarfında, yeme tedariki ve temiz içme suyu tedariki ya kon-
solosluklar ya da bu söz konusu hayır işi gören gönüllü kuruluşlar tarafın-
dan yapılmakta. Diğer sorunuza geldiğimde de, aslında sunumumun so-
nunda oraya vurgu yapmak istemiştim. Örneğin, bahsettiğim uluslararası 
sözleşmelerde yer alan haklardan birini ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası 
mekanizmalar gündeme gelebilir. Türkiye açısından baktığımızda öncelik-
le örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmak istiyor-
sunuz, yaşam hakkınız ihlal oldu. Öncelikle iç hukuk yollarını tüketmeniz 
gerekiyor. Bu da bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmanızı 
da gerektiriyor. Herhangi bir engel yok. Ama tabi diğer kabul edilebilirlik 
kriterlerine de bakmak gerek. Bunun dışında, herhangi bir ülkenin yetkisi 
söz konusu değil.   

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Tamamdır. 
O halde bu… Katkıda bulunmak isteyen başka kimse var mı?Jonathan bir 
şey eklemek istiyor. Evet, Jonathan, lütfen.

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Okay, this will 
be… Any more contributions? Jonathan wants to add something. Yes, 
Jonathan, please.

Jonathan WARRING (Türkçe Çeviri) - İlk olarak, iki soruya da kısa 
birer yorumda bulunmak istiyorum. ITF bir işçi sendikası kuruluşu, ama 
bireysel üye kabul edemiyoruz. Üye olacak kişilerin, öncelikle kendi ül-
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kelerindeki sendikaya katılmaları gerekiyor. Eğer kendi ülkelerindeki bu 
sendika ITF tarafından tanınıyorsa, o zaman bu kişiler ITF’nin kendi 
sendikalarını desteklemeleri sonucunda belirli bir avantaj sahibi olabili-
yor ve bu kişilerin hakları korunmuş oluyor.  Terk durumunda ise, terk 
edilen gemicilerin devletleri tarafından asiste edilmelerini gerektiren bir 
hiyerarşi söz konusu. Gemide bayrağı asılı olan ülke ve hemen ardından 
da liman ülkesi, gemicileri destekleme konusunda birincil yükümlülüğe 
sahip. Eğer liman ülkesi yardım etmeyi reddedecek olursa ise, geminin 
bayrağını taşıdığı ülke sorumluluğu üstlenmek durumunda.  Bu ülkelerin 
yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bu 
gibi durumlarda izlenecek yasal yollar mevcut. Ancak ne yazık ki bu yasal 
yollara başvurmak oldukça pahalı ve çoğunlukla gemicilerin tek başlarına 
bu yollara başvurmaları mümkün değil. Bu nedenle iş çoğunlukla ITF gibi 
kuruluşlara düşüyor ve çeşitli mukavelelerin altına atmış oldukları imza-
nın hakkını vermeleri için ITF gibi kuruluşların, bu gibi kuruluşlara baskı 
uygulaması gerekiyor; ki bu kuruluşlar altına imza attıkları mukavelelerin 
gerektirdiği yükümlülüklere uysunlar ve gemiciler bu gibi terk durumla-
rında gerekli desteği görebilsinler.  

Jonathan WARRING (İngilizce) - First, I’d like to just add a quick 
comment to both of those questions. The ITF is a trade union organization, 
but we cannot accept individual members. Members should be joining the 
union in their and their local country, and this will, and if that union is 
affiliated to the ITF, then that will avail that member of the advantages 
that the ITF can provide by supporting their own union and protecting 
that person’s rights. And in terms of abandonment, there is a hierarchy 
in which states must assist abandoned seafarers. The flag state has the 
initial obligation to assist the seafarers followed by the port state and if the 
port state refuses to assist then then the country of origin of the seafarer 
should provide assistance. They may be legal remedies that seafarers can 
take if these states fail to fulfill their obligations, but unfortunately, these 
are very expensive and often not available to seafarers to pursue. So, it 
falls to organizations like the ITF to constantly put pressure on these 
organizations to actually adhere to the conventions which they have signed 
and fulfill their obligations in a way that assists the seafarers to avoid these 
abandonment situations.
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Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Teşekkürler. 
Az önce belirttiğim üzere, şimdi yöneticimiz son bir soru alacak.  Ah, sizin 
bir sorunuz var sanırım?

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Thank you. As 
I said, now our last question from the director. Oh, you have a question?

Salondan - Merhabalar herkese, tekrar. Günün son saatinde burada 
bu kadar kişiyi yakalamak gerçekten memnuniyet verici. Her ne kadar 
programda gözükmese de, bizim kendi programımızda bir kapanış konuş-
ması vardı. Ben bunu kısa keseceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. 
Gerçekten burada, birincisi konuşmacılarımız neredeyse dört saattir bura-
dalar.  Aynı zamanda moderatörler de takriben dört saattir burada. Ama 
şunu gördüm ben, bu kadar zamandır deneyimimle. Karşınızda dinleyici 
olarak bir topluluk bulamadığınız sürece, istediğiniz kadar bilgiye sahip 
olun, o bilginin hiçbir manası yok. Dolayısıyla sizin burada olmanız en az 
konuşmacılar kadar değerli bizim için. Ben bir aksini yapmak istiyorum. 
Konuşmacılarımızın lütfen, dinleyicilerimizi bir alkışlayalım biz. İlk önce, 
ardından da, dinleyicilerimiz tarafından hep birlikte alkışlayalım. Günün 
sonunda şunu yapacağız- Sayın Başkanım, zaten ona her zaman teşekkür 
ettik. Çok fazla teşekkürü daha sonra edeceğim ona. Genel sekreterimiz de 
dahil olmak üzere. Şurada plaketler ya da işte teşekkür belgesi verildikten 
sonra bir anı fotoğrafı çektirelim istiyorum. Bir yere ayrılmazsanız sevini-
rim. Çok teşekkürler.   

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (Türkçe Çeviri) - Peki, bayan-
lar ve baylar. Sanırım üzülerek de olsa, resmi oturumu sonlandırmamız ge-
rekecek. Ancak şundan eminim ki, bir konferansın en önemli yanlarından 
biri de profesyonel ilişkiler kurmak. Dolayısıyla, burada konuşulanlarla 
ilgili daha detaylıca konuşmak isterseniz, lütfen konuşmacılarla iletişime 
geçin. İtirazı olan yoksa oturumu şu anda resmi olarak sonlandıracağım. 
Teşekkürler. 

Ademuni ODEKE (Oturum Başkanı) (İngilizce) - Okay, ladies and 
gentlemen, I think sadly we have to bring the formal session to an end. 
But I’m sure part of the conference is that people should network. So if 
you like to follow up any of these issues, please network with the speakers. 
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Unless I hear any objections, I hereby bring the formal proceedings to the 
end. Thank you.

Sunucu (Türkçe Çeviri) - Kusura bakmayın. Her şeyden önce, Ankara 
Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü 
Sayın Profesör Hakan KARAN’a konuşmasından ötürü teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca, bu oturumun tüm konuşmacılarına ve moderatörümüz 
Sayın Profesör Ademuni-ODEKE’ye katılımlarından ötürü teşekkür 
ediyorum. Şimdi sahneye, konuşmacılara sertifikalarını sunmak üzere, 
Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç SAĞKAN’ı davet ediyoruz. 

Sunucu (İngilizce) - Apologies. First and foremost we would like to 
thank the director of the Ankara University, Center for Research of the 
Sea and Maritime Law -  director Professor Hakan KARAN for his speech. 
And we’d like to also thank the speakers of the session and its moderator 
Professor Ademuni ODEKE for their participation. Now, we invite the 
president of the Ankara Bar Association, Erinç SAĞKAN to the stage to 
deliver the certificates to the speakers.



ANKARA BAROSU
XI. ULUSLARARASI

HUKUK KURULTAYI 2020

Teoman EVREN Salonu Oturumları

Birinci Oturum

AVRUPA İNSAN HAKLARI KORUMA  
MEKANİZMALARINA ELEŞTİREL BAKIŞ





161Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Koruma Mekanizmaları Krizi 
“Bir Bölgesel Koruma Mekanizması Olarak Avrupa Konseyi’nin 

Devletlere Ekonomik Bağımlılığı Çerçevesinde 
İnsan Hakları Sözleşmesinin Sürdürülebilirliği”

Av. Gülşah DENİZ ATALAR

Ankara Barosu

Öz

İnsan Hakları, kişilere insan olduğu için doğal olarak sahip olduğu, sı-
nırlanması için bir takım mekanizmaların işletilmesi gerektiği ve genel iti-
bariyle dokunulmaz olan, devredilemeyen ve evrensel olarak nitelendirilen 
haklardır. İnsan hakları diğer hukuki hakları söz konusu olduğunda eşitler 
arasında birincidir ve tarihin oluşumuna, siyasal hareketlere, yeni huku-
ki metinlerin yazılmasına öncelik etmiştir. İnsan Hakları olması gereken 
ulaşmakta hep öncü olmuş ve pozitif hukukun şekillenmesini sağlamıştır. 
Bu şekillenme özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında metinlere yansımış 
ve ülkesel, bölgesel ve küresel insan hakları koruma mekanizmaları geliş-
tirilmiştir.

İnsan Hakları ile ilgili bölgesel düzeydeki koruma mekanizmalarının 
gelişmesi Avrupa ile başlamıştır. Dünyada yaşanan mevcut gelişmeler, ulu-
sal ve uluslararası politikanın ve kamu diplomasisinin çok hızla yön değiş-
tirdiği coğrafyalarda yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu bu koruma me-
kanizmaları işlerliğini koruduğunu kabul ile birlikte özellikle bölgesel bir 
koruma mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği 
denetim mekanizmalarının sözleşmeyi ihlal eden üye devletler açısından 
ne kadar işletildiği ya da işletilse bile üye devletlerin bunu ne kadar ciddiye 
aldığı çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. 

İnsan Haklarının korunmasında öncelik devletlere ait olup, devletler 
hakların korunması ve insanların haklarını özgür bir biçimde kullanma-
ları için gerekli mekanizmaları işletmek zorundadır. Ancak devletler her 
ne kadar adil yargı sistemlerini kurmuş olduklarını iddia etseler de yar-
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gı denetimini kabul ettikleri üst bölgesel koruma mekanizmalarında ihlal 
kararlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bölgesel mekanizmalar açısından 
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Anayasada yapılan değişiklikle denetim yetkisini kabul et-
tiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üst bir denetim mekanizması 
olarak hiyerarşinin en üstünde bulunmaktadır. Ancak Avrupa Konseyi her 
ne kadar savaş sonrası insan haklarını korumak için bir araya gelmiş üye 
devletlerden de kurulmuş olsa da dünya, siyaset ve uluslararası gelişmeler 
mekanizmaların kullanılmasını insan haklarından çok siyasete bağlaması-
na sebebiyet vermiştir.

Avrupa Konseyi ekonomik olarak varlığını üye devletlerin bütçeye kat-
kısına borçludur. Her devletin kendi siyasi çıkarları doğrultusunda aldığı 
kararlar her zaman Konseyi ve kuruluş amacı olan insan haklarının korun-
masını sağlayacak nitelikte gelişmeyebiliyor. Bu durumda Konseyin organ-
ları üye devletlerle ilgili yaptırım kararları alabiliyor fakat alınan yaptırıma 
üye devletin elindeki en büyük silah olan bütçe katkısını kesme yaptırımı 
ile karşılaşması da ne yazık ki olağan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. 
Konseyin insan hakları karnesi en kötü olan üyesi RUSYA ve 2014 yılın-
daki gelişmeler bunun en büyük örneklerinden biridir. Rusya’nın 2014 
yılında Kırım’ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM), Rus Heyetinin oy hakkının elinden alınmasına sebebiyet verecek 
kararlar almış, Rusya ise bu yaptırıma tepki olarak 2016 yılından itibaren 
ulusal heyet göndermeme ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi 
bütçesine katkı payını ödememe kararı almıştır. Bu durumun sonuçların-
dan biri Avrupa Konseyi’nin ekonomik olarak sıkıntıya girmesi olmuş, 
Konsey devamlılığı ve insan hakları arasında bir tercih yapmak zorunda 
kalmış olmalı ki Kırım’ın ilhakı ve sorunları bitmemesine rağmen AKPM 
son günlerde yaptığı bir toplantıda Rusya’nın geri dönmesini sağlayacak 
bir karar almıştır.

Tek sorun ekonomik değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
görev yapan ve devletler tarafından önerilen ve AKPM tarafından seçilen 
hakimlerin de AKPM’deki mevcut siyasi çatışmalar doğrultusunda seçili-
yor olduğu da başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz 
aylarda ülkemizde böyle bir sorunla karşılaşmış ve uzun bir süreç sonrasın-
da mahkeme hakimi belirlenebilmiştir. Bu sorunlarında bölgesel koruma 
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mekanizmalarının önüne geçmemesi için gereken önlemlerin alınması ve 
devletlerin insan haklarını herşeyin önünde tutarak politikalarını belirle-
mesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Avrupa Konseyi, Koruma Meka-
nizması, Ekonomi, Politika

(1). Konuşma Metni:

Merhaba, öncelikle stajyer avukatlarımızın burada böyle heyecanlı ol-
ması tabii bizi de heyecanlandırıyor ama onların burada bulunmasını zo-
runlu olması da birazcık böyle bir şey yapıyor. Dinledikleri şeyleri gerçek-
ten çok ilgiyle mi dinliyorlar, ondan da birazcık insanı ürküten bir durum 
söz konusu. Şimdi ben birazcık o yüzden burada çoğunlukla stajyer avukat 
olduğu için onlara yönelik bir sunum yapacağım.

Biz üniversiteden mezun olduğumuz zaman -ben mezun olalı çok oldu 
gerçi ama- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çok değer verilen, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin kararları henüz daha bireysel başvuru yöntemi 
Anayasa Mahkemesi’nde uygulanmadığı için çokça avukatlar tarafından 
tercih edilen ve Türkiye’de özellikle Güneydoğu’daki insan hakları ihlalle-
rinde de çok güzel kararlar alındığı ve o kararların uygulamaya konuldu-
ğunu düşündüğümüz zamanlardı. Ama ne yazık ki son zamanlarda belki 
yetişmiş insan gücünün -hakimleri kastediyorum- Türkiye’de insan hakları 
ihlallerine yol açmanın birincil sebebi olması; ikinci sebebi olarak da bel-
ki de yetişmiş insan gücü, yani avukatların Anayasa Mahkemesi’ne varıp 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne çokça kabul edilemezlik kararları verecek şe-
kilde başvuru yapmalarından, yani nasıl başvuru yapılacağını bilmedikle-
rinden dolayı, belki de Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve 
mahkemeye karşı güvenin ya da Anayasa Mahkemesi’ne ve bu tip insan 
hakları ihlallerinin giderilmesine ilişkin güvenin sarsılmasına yol açtı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aslında siyasi bir kuruluş olan Av-
rupa Konseyi’nin mahkemesi. Avrupa Konseyi, biliyorsunuz 1949’da 
kurulan ve bizim kurucu üyesi olduğumuz ve 1959’da da mahkemenin 
kurulmasıyla beraber bir yargılama makamı da haline de gelen bir yer. 
Avrupa Konseyi’nin Parlamenterler Meclisi, bizim kendi iç seçimlerimizde 
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seçtiğimiz milletvekillerinin katıldığı bir Parlamenterler Meclisi. O Par-
lamenterler Meclisi, genelde ülkelerin yaptıkları insan hakları ihlalleriyle 
ilgili bazı kararlar alıyorlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararla-
rını yürütülmesinden sorumlu Bakanlar Komitesi’nin de icra edilebilir-
liklerinin de aslında denetlendiği bir yer diyebiliriz. Ama 2014 yılında 
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile beraber, Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi, Rusya’nın Parlamenterler Meclisi’ndeki oy hakkının alınmasıyla ilgi-
li bir karar verdi ve geçtiğimiz aylarda da 2 ay önce, 5 yıl sonra Avrupa 
Konseyi’nde Rusya açısından ya da Ukrayna açısından hiçbir değişiklik 
olmamışken, Rusya hâlâ Kırım’ın ilhakını devam ettiriyorken; Rusya’da 
bir sürü insan hakları ihlalleri yaşanıyorken ve en çok başvuru da Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda Rusya olmasına rağmen Rusya, 
Avrupa Konseyi’nin bütçesini tehdit ettiği için ve ödemesi gereken 33 
milyon Euro katılım payını ödemediği için ve Avrupa Konseyi ekonomik 
olarak zor duruma düştüğü için, bir kararla, Türkiye’deki parlamenterlerin 
evet dediği bir kararla, Rusya Avrupa Konseyi’ndeki Parlamenterler Mecli-
si’ndeki oylama hakkını tekrar kazandı.

Bu şu demek: Hangi ülkenin içerisinde, ulusal güvenlik sınırları içeri-
sinde hangi ihlal olursa olsun, Avrupa Konseyi’nin paraya ihtiyacı var ve o 
parayla o zaman herkes her istediği şeyi yapabilecek durumdayız şu anda. 
Bu daha iki ay önce oldu. O yüzden takdir marjının da gelmesinin sebebi 
de belki de bu. Avrupa Konseyi artık çok fazla başvuru nedeniyle, yani 
Avrupa İnsan ve Mahkemesi artık çok fazla başvuru nedeniyle gerçek insan 
hakları ihlallerini tespit edemez durumda ve bu nedenle de takdir marjı-
nı da getiriyor ki, ülkeler kendi içlerinde ne yaparlarsa yapsınlar, oradaki 
vatandaşların uğradığı hak ihlallerinde biz bir şekilde konseyde çözmeye 
çalışırız ama buraya artık bu kadar başvuru gelmesin diye bir protokol. İşte 
bu yeni protokolün aslında siyasi amacı bu.

Avrupa Konseyi’nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görev 
yapacak olan hakimlerin seçilme şekli şöyle oluyor: Her devlet, üç tane 
hakim gönderiyor oraya isim olarak ve Parlamenter Meclisi’nde bu ha-
kimler seçiliyor İnsan Hakları Mahkemesine. Hatırlarsanız Türkiye’de Işıl 
Karakaş’ın görev süresi bitmesine rağmen, biz senelerce oraya şu andaki 
hükümetin istediği gibi hakim seçimleri sebebiyle gerekli hakim niteliğine 
sahip olmayan isimler gönderdik. Bu sadece Türkiye açısından değil, diğer 
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üye devletler açısından da aynı şekilde oluyor. Avrupa Konseyi Parlamen-
terler Meclisi de kendi iç çekişmeleri nedeniyle Ukrayna, Rusya’nın haki-
mine oy verirken onun en niteliksiz hakimini oy veriyor. İşte post Sovyet 
ülkeler zaten Rusya’ya karşı bir şekilde birlikte hareket ediyorlar ve Türkiye 
açısından da Türkiye’ye karşı özellikle bu son dönemde, Rusya’ya verilen 
destek nedeniyle de post Sovyet ülkelerin Türkiye’ye karşı da bir tepkisi var 
şu anda Avrupa Konseyi’nde. Böyle olunca da aslında hem niteliksiz hakim 
seçimleri; çünkü her devlet kendi istediğini yerine getirecek, insan hakları 
ihlalleriyle uğraşacak değil. Orada devletin kendi ulusal bütünlüğünü sa-
vunacak hakimlerin listesini verirken, oradaki zaten Parlamenterler Mecli-
si’ndeki kendi iç seçimleriyle gelen milletvekilleri de, kendi ülkelerinin dı-
şındaki hakimlere de en niteliksiz hakim kimse, ona oy vermeye başladılar. 
Şimdi bu durumda Avrupa İnsan Mahkemesi’nin geleceğini zaten sadece 
takdir marjı açısından değil, siyasi açıdan da konuşmamız gerekecek. Gi-
den hakimin zaten insan hakları ihlallerini ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi diline alışması belirli bir süreç alıyor. Oraya giden hakimin genç 
olması, oradaki bütün kararları hakim olamaması sebebiyle, kendi çalışma 
alanında belki de iyi şeyler başaramamasına da sebep oluyor. Ama bunların 
hepsi zaten Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin istediği bir durum. 
Çünkü Avrupa Konseyi, artık ülkelerin ulusal egemenlik kavramlarıyla uğ-
raşmaktan bıkmış durumda. Türkiye, 1949 yılından beri Avrupa Konseyi 
üyesi. Tamamlanmış 19 tane projesi var, devam eden 7 tane projesi var 
Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de; hakimlere ve avukatlara yönelik demokra-
tik gerekliliklerin ne olduğuna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin nasıl 
çalıştığına, bireysel başvurunun nasıl yapılması gerektiğine ilişkin. Bu ka-
dar projeyle biz hâlâ Türkiye’de bu kadar insan hakkı ihlâli yaşıyoruz. Hâlâ 
hakimlerimiz sanki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yokmuş gibi, o bizim 
Anayasa’mızda kabul ettiğimiz şekilde hiyerarşik sırada bir üst mevzuatı-
mız değilmiş gibi kararlar vermeye devam ediyorlar.

Avrupa Konseyi peki ne yapıyor bu durumda? Sadece çok derin bir 
şekilde endişe duyduklarını açıklıyorlar. Demirtaş-Türkiye kararında, Ka-
vala-Türkiye kararında son zamanlarda Demirtaş-Türkiye kararına göre 
Selahattin DEMİRTAŞ’ın şu anda artık serbest bırakılması gerekiyordu, 
tahliye edilmesi gerekiyordu ama ne yaptılar? Bir de son zamanlarda bu 
var artık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “karar kesinleşmediği için he-
nüz bununla ilgili bir şey yapamıyoruz” diyorlar. Kavala-Türkiye kararında 
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ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dosyanın bütününü ve bütün 
delillerini inceleyerek bir insan hakları aktivistinin bu kadar uzun süre ha-
piste kalmasının; tutuklandıktan 2 sene sonra ancak yargılamasının baş-
lamasının ve iddianamesinin ancak 1 sene sonra, şu anda firari olan ve 
yargılanan savcılar tarafından hazırlanan bir iddianame olmasına rağmen 
şu anda Osman KAVALA hâlâ Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Neden? Çünkü 
Türkiye’nin kendi istediği duruma uygun olmadığı için tutuklu. Bu du-
rumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden bir şey beklememiz artık 
söz konusu mu? Benim açımdan açıkçası söz konusu değil. 7 Haziran’la 
1 Kasım arasındaki seçimlerde yaşanan bir sürü insan hakları ihlallerinin, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlar bence Türkiye’deki 
insan hakları çalışan avukatları da çok büyük hayal kırıklığına uğratan ka-
rarlar oldu. 15 Temmuz sonrasında Türkiye’de yargılamaları yapacak ha-
kim kalmamasına rağmen, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu iç hukuk 
yollarının tüketilmesinin gerektirdiği bir durum olarak değerlendirdi. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi ve o nedenle de bir kabul edilemezlik ka-
rarları veriyor. Hâlbuki şu anda Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, iç hukuk 
yollarının tüketilmesini gerektiren bir durumda değil artık. O nedenle 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra insan hakları ihlallerine uğrayan insan-
lar da önce Anayasa Mahkemesi yolunu tüketecekler, ondan sonra Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidecekler. Bunların hepsi zaten bir süreç. 
Anayasa Mahkemesi’nin üzerinde de çok fazla iş yoğunluğu var. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde de çok fazla iş yoğunluğu var. Bu iş yoğun-
luğu içerisinde insan hakları ikinci plana atıldı. O nedenle de bu eleştirel 
bakışı ne yazık ki böyle bakmamız gerekiyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nden bence artık Türkiye’nin bir şey bekleme-
mesi gerekiyor.

Rusya’nın katılım payını ödemediği sırada biz dedik ki: “Biz öde-
riz en büyük katılım payını” dedik. Avrupa Konseyi’nin hem bir katılım 
paylarını ödeyen ülkelerden birisi olduk. Türkiye resmi dil olarak Avru-
pa Konseyi’nde temsil edilmeye başladı ve çeviriler de, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nde Türkçe çeviriler de olmaya başladı. Ama sonra 
2016’dan sonra fark ettik ki bu parayı ödemenin bize bir faydası yok. “O 
zaman bu parayı ödemeyelim” dedik, yine eski halimize geldik. Türkiye’de 
zaten Avrupa Konseyi’nde nasıl davranacağı ile ilgili henüz bir kendini 
konumlandıramamış durumda.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2017 yılında bu iş yoğunluğuyla 
ilgili Burmiç-Ukrayna Kararını verdi. Yaklaşık 12 bin tane mevcut baş-
vuruyu sonlandırdı, kayıttan düşürdü ve “ben bunlara bakmıyorum, ben 
bunlarla ilgili bir tane pilot karar verdim” dedi. Bu pilot karar nedeniyle de 
diğer başvurucuların başvuruları hiçbir zaman hakimlerin önüne gitmeden 
sonlandırılmış oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu anda sadece iş 
yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Bu iş yoğunluğunu azaltması özellikle 
Burmiç-Ukrayna Kararında şöyle gerekçelendiriliyor, sayılarla gerekçelen-
dirmişler. Diyorlar ki: 1999’dan beri Ukrayna’daki bu Burmiç Kararıyla 
ilgili ve bu kararın içeriği de şu. Yerel mahkeme kararlarının, kesinleşmiş 
yerel mahkeme kararlarının bir türlü Ukrayna’da uygulanmaması ile ilgili 
bir karar. Yani mahkemeler karar veriyorlar, başvurucuların lehine karar 
veriyorlar ama lehine verilen kararlar Ukrayna’da yerine getirilmediği için, 
başvurucular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyorlar. 99’dan 
beri toplamda 29 bin başvuru yapılmış. Bunların 8 bin 274 tanesi kabul 
edilemezlik kararı. Kabul edilemezlik kararı da şu: Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi’ne başvuruyorsunuz. İç hukuk yollarının tüketmediğiniz 
için -bu zamana kadar bunu da öğrenemiyorduk ama artık sonunda Ocak 
itibarıyla kabul edilemez kararına da gerekçe yazmaya başlayacak Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi. Kabul edilemezlik kararlarında neden, ne se-
beple olduğunu bilmediğiniz bir şekilde başvurunuz kabul edilmiyordu. 
Çoğunlukla iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilmiyor-
du. Ama başvuruda bu kararda bu sayıların verilmesi şu demek: “Ben se-
nin insan hakları ihlallerinle uğraşamıyorum, çok fazla başvuru var burada” 
demek. Peki bunu geliştirmek için ne yapıyorlar şu anda değiştirmek için? 
Avrupa Konseyi’nde bir e-komite kuruldu yapay zeka çalışmalarıyla ilgili. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşmiş, yerleşik, sistemlere gö-
mülü, yani hem ulusal düzeyde, hem uluslararası düzeyde artık yerleşmiş 
kararlarının, yapay zekaya sahip hakimler tarafından verilmesinin önünü 
açmaya çalışıyorlar. Çünkü mahkemenin iş yoğunluğu ancak bu şekilde 
gidebilecek. En azından kabul edilemezlik kararlarını yapay zeka verirse, 
o durumda o kabul edilemezlik kararları çok hızlı bir şekilde işleyeceği 
için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de belki de bu sayede gerçek-
ten karar vermesi gereken gerçek insan hakları ihlalleriyle uğraşabilmesinin 
önünü açacaklar. Bu çalışmaları yapanlar, Fransa’daki yani Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin bulunduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nin 
çalışma gruplarındaki hakimler çoğunlukla ve bu çalışmanın yapılmasını 



İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Koruma Mekanizmaları Krizi

168 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

çok büyük bir istekle devam ettiriyorlar. Çünkü Strazburg mahkemesi ilk 
kurulduğu andan itibaren, insan haklarını ulusal sistemlere gömmek için 
çalıştı çok uzunca bir süre. Kararları bu şekilde verdi. Bu kararların ulusal 
sistemlere gömülmesi için uğraştı ama Türkiye’ye bakın. Hadi post Sovyet 
ülkelere diyoruz ki: “Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra geldiler. Onlar yeni-
lerdi, Avrupa tarihini bilmiyorlardı, Avrupa’da ne olduğunu bilmiyorlardı” 
diyoruz ama Türkiye 1949 yılından beri Avrupa Konseyi’ne üye. Kendinin 
Avrupalı olduğunu iddia ediyor ve hukukunu da kabul ediyor ama buna 
rağmen hâlâ aynı ihlaller Türkiye’de de devam ediyor.

Mahkeme bu sebeple teknolojiyi takip edip en azından kesinlikle de-
ğerlendirilmesi gereken kararların hakimlerin önüne gelebilmesi için bir-
takım teknolojik atılımlarda bulunacak ileriki zamanlarda. Ben biraz tabii 
eleştirel bakışım tamamen hem Türkiye açısından, hem de Avrupa İnsan 
Mahkemesi’nin geleceği açısından bir siyasi bir bakış açısı oldu, akademik 
bir bakış açısı yerine ama bir de şunu eklemek istiyorum:. 

Ekonomik, sosyal, kültürel haklar; Evet, takdir marjı içerisinde ulusal 
devletlerin kendi sorumlukları içerisinde yer alması gereken bir şey. Ama 
mesela şu anda çok gündemde olan EYT’liler var mesela. EYT’lilerin du-
rumunda şöyle bir durum söz konusu: Başvurmuşlar Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’ne ama kabul edilemezlik kararları var. Çünkü Anayasa 
Mahkemesi başvurmamışlar. Yani iç hukuk yolu tüketilmediği için onlarla 
ilgili kabul edilemezlik kararlar verilmiş ama evet, sosyal güvenlik kendi 
ulusal devletin kendi sınırları içerisinde olması gereken bir şey. Ekonomik 
zorunluluklar nedeniyle ki bu Burmiç Kararında da geçiyor. “Ekonomik 
zorunluluklar varsa eğer, o zaman devletler kendi takdir marjını kullanmakta 
çok haklıdırlar” diyor ama artık insanlar ailenin korunmasını sağlayacak ya 
da asgari yaşam standartlarını sağlayacak durumda değiller mesela. Ama 
bu insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gittikleri zaman yine bu 
takdir marjı sebebiyle bir şey göremeyecekler; insan hakları ihlali olduğuna 
dair bir şey göremeyecekleri. Bu nedenle bu yeni gelen protokol de Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin ne yazık ki geleceğini sadece önceden veril-
miş kararların tekrarı haline getirecek. Teşekkür ediyorum.
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Mekanizması Gerekliliği ve Sorunları

Doç. Dr. Ulaş GÜNDÜZLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Avrupa kıtasında insan haklarının korunması bakımından çoklu bir 
mekanizma mevcuttur. Bir yandan ulusal anayasalar ve ulusal mahkeme-
lerce temel hak ve özgürlükler yerel düzeyde korunurken, 1950’li yıllar-
dan itibaren, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında uluslararası bir 
koruma mekanizması da yaratılmıştır. Aslında uluslararası koruma me-
kanizması, AİHS’in kurduğu sistemle sınırlı değildir. Küresel kapsamda 
yürürlükte bulunan insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalara Avru-
pa kıtasındaki devletler de taraftır. Bu uluslararası antlaşmalara, Birleşmiş 
Milletler bünyesinde hazırlanan insan haklarına ilişkin antlaşmalar, Ulus-
lararası Çalışma Örgütü kuralları örnek olarak verilebilir. Ancak küresel 
düzeyde atılan adımlardan farklı olarak, AHİS’in kurduğu sistem çeşitli se-
beplerden daha etkindir. Bu sebeplerin başında, AİHS ile kurulan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireylerin de başvuru yapabilmesi gelmekte-
dir. Böylelikle, klasik uluslararası hukuk mantığından farklı olarak, AİHS, 
sadece taraf devletlere hak ve yükümlülük yüklememekte, gerçek kişileri de 
salt insan hakları bağlamında uluslararası hukukun süjesi haline getirmek-
tedir. Bu bağlamada kişiler, kendileri aleyhine yapılan insan hakları ihlal-
lerine karşı, iç hukuk yollarını tükettikten sonra, AİHM’e başvurabilmek-
tedirler. AİHM verdiği kararlarda, Sözleşme’nin, Avrupa kıtasındaki kamu 
düzeninin sağlanması bakımından temel anayasal belgelerden biri olduğu-
na hükmetmiştir. Bu sebeple söz konusu antlaşma, taraf devletler arasında 
karşılıklı hak ve yükümlülükler yaratmanın ötesinde, Avrupa’daki kamu 
düzenin sağlanmasını temin edecek bir hukuki mekanizma yaratmaktadır. 
Bu bağlamda, sözleşmeye taraf olan devletler, sadece kendi vatandaşlarına 
karşı diğer devletlerin yaptığı insan hakları ihlallerini değil, her türlü insan 
hakları ihlalini, kendisini etkilemese bile AİHM önüne taşıyabilmektedir. 
Hatta bu bir hak olmanın ötesinde bir yükümlülük de teşkil etmektedir. 
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Sözleşme, esas itibarıyla medeni ve siyasi hakları düzenlemekte, bu 
hak türleri kapsamında Avrupa çapında ortak bir koruma standardı ge-
liştirmeyi hedeflemektedir. Klasik uluslararası antlaşmalara göre daha et-
kin olan Sözleşme’nin kurduğu bu sistem yine de insan haklarının ko-
runması bakımından tam etkin değildir. Bunun temel sebeplerinden biri, 
insan hakları ihlallerine ilişkin bireysel başvurunun AİHM’e yapılabilmesi, 
bazı istisnalar hariç, kişinin iç hukuk yollarını tüketmesine bağlıdır. Yani 
AİHM’in rolü esas itibarıyla, insan haklarının korunması bakımından en 
etkin mekanizma olan ulusal mahkemeler nihai karar verdikten sonra, ve-
rilen bu kararın AHİS’in kurduğu ortak ve asgari koruma düzeyini karşı-
layıp karşılamadığına bakmakla veya ulusal tasarrufun AİHS’ndeki insan 
haklarını ihlal edip etmediği tespit etmekle sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, 
AİHM, insan haklarını ihlal eden ulusal tasarrufları ortadan kaldıracak bir 
karar verememektedir Mahkeme’nin ihlal kararı verdiği durumlarda, üye 
devlet ihlali sonlandırma yükümlülüğü altına girmektedir. Mahkeme’nin 
elindeki en etkin güç, insan hakları ihlali nedeniyle uğranılan zararların 
tazminine de hükmedebilmesidir. Tazminata hükmetme, sadece uğranılan 
maddi zararlar için değil manevi zararlar için de söz konusudur. Ne kadar 
da tazminata hükmetme olanağı insan haklarının korunması bakımından 
etkin olsa da, ihlalin sonlandırılması her durumda söz konusu olmayabil-
mektedir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Daha önce de belirtildiği üzere, 
Mahkeme’nin yetkisi ihlalin varlığını tespit etmeye yöneliktir. Taraf devlet, 
Mahkeme kararına uymak bakımından ihlali sonlandırma zorunda kalsa 
da, ihlali nasıl sonlandıracağı konusunda belli bir takdir yetkisini haizdir 
ki bu durum bile yeni bir insan hakları ihlali iddiasını yaratabilir. Bazı 
hallerde ihlalin sonlandırılması, yani eski halin iadesi mümkün olmayabi-
lir. (Bkz. Kıbrıs’taki mülkiyet sorununa) Kısacası, iç hukukta en fazla etki 
doğuracak mahkemeler nihai kararı verdikten yani ihlal bazı durumlarda 
kalıcı hale geldikten sonra AİHS sistemi devreye girmektedir. Buna karşın 
AİHM yıllarca baktığı davalarda geliştirdiği içtihad ile insan haklarının 
korunması bakımından ulusal mahkemelerin takip edecekleri ve karar ve-
rirken uygulayacakları bir kaynak yaratmıştır.

Ancak Avrupa Birliği kurulduktan sonra, ulusal anayasa ve ulusal ana-
yasa mahkemeleri ile AİHS ve AİHM’nin Avrupa’da insan haklarının ko-
runmasını temin etmek bakımından yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Zira, 
üye devletler AB’ne üye olduktan sonra egemenliklerinden kaynaklanan 
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bazı yetkileri AB’ye devretmekte veya AB lehine egemenliklerini kısıtla-
maktadırlar. AB kendisine verilen yetkileri kullanıp tasarrufta bulundu-
ğunda sadece üye devletler üzerinde değil, gerçek kişiler ve özel hukuk 
tüzel kişileri üzerinde de haklar ve yükümlülükler yaratmaktadır. Adalet 
Divanı, verdiği kararlarda, Birliğin bu özel karakterine dikkat çekerek, ulu-
sal hukuk ile AB hukukunun çatıştığı hallerde AB hukukunun öncelikli 
olduğuna, çatışan ulusal hukuk kuralının anayasa hükmü olsa dahi uygu-
lanmaması gerektiğine hükmetmiştir. AB’nin uluslarüstü karakteri ve AB 
hukukumun önceliği prensibi, AB’nin ilk dönemlerinde (Topluluklar dö-
neminde) insan haklarının korunmasına dair ulusal ve uluslararası koruma 
mekanizmalarının etkinliğini kısıtlamaya başlamıştır. Zira AB insan hak-
larını ihlal eden bir tasarrufta bulunsa dahi, AB hukukunun önceliği ilkesi 
gereğince, üye devletlerin insan haklarını koruyucu anayasa hükümlerine 
rağmen, AB tasarrufunun uygulanması gerekmektedir. AB Hukukunun 
ilk dönemlerinde insan haklarına ilişkin bir katalog Antlaşmalar’da, yani 
Birlik Hukuku’nun kurallar hiyerarşisinin en üstünde yer almamaktaydı. 
Bu sebeple, Adalet Divanı, AB tasarruflarının insan haklarına uygunluğu-
nu denetleyemeyeceğine karar vermişti. Bu durum ulusal yüksek mahke-
melerin tepkisi ile karşılaştı. Özellikle Alman Anayasa Mahkemesi, insan 
haklarına aykırı olan AB tasarruflarının geçerliliğini denetleyemese de, bu 
tasarrufları uygulamaya yönelik ulusal kanunların Alman anayasasının 
temel ilkelerinden olan insan haklarına uygunluğunu denetleyeceğine ve 
insan haklarına aykırı AB tasarruflarını uygulamaya yönelik ulusal tasar-
rufları iptal edeceğine karar vermiştir. Diğer bir ifadeyle Alman Anayasa 
Mahkemesi, AB tasarruflarının ancak insan haklarına uygun olması ha-
linde ulusal hukuk ile çatıştığı ölçüde uygulanabileceğine karar vermiştir. 
İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin benzer bir karar vermesi, AB tasarrufları-
nın insan haklarına uygunluğunu denetleyecek bir mekanizma geliştirme 
yönünde baskı yaratmaya başlamıştır. 

Bu baskı AİHM kararlarıyla daha da artmıştır. AB, AİHS’e taraf ol-
madığı için, AB’nin tasarruflarının AHİM tarafından denetlenemeyeceği 
inancı AİHM kararları ile ortadan kalkmıştır. AİHM, AB’ye üye devletler 
aleyhine açılan davalarda, devletlerin yaptığı, egemenlikten kaynaklı yet-
kilerin AB’ye devredildiği, insan haklarına aykırı tasarrufun AB tarafından 
yürürlüğe sokulduğu, bu sebeple AİHM nezdindeki davalarda davalının 
kendileri olamayacağı argümanını reddetmiştir. AİHM, insan haklarına 
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aykırı AB tasarrufunun uygulanmasının ve bireyin insan haklarının ihlal 
edilmesinin ulusal tasarrufla gerçekleştiğini, bu sebeple insan hakları ihla-
linin devletlere atfedilebileceğine hükmetmiştir. Bu durum, AB tasarruf-
larının dolaylı da olsa, AİHM tarafından insan haklarına uygunluğunun 
denetlenmesi anlamına gelmiştir. Her ne kadar da, AİHM AB tasarruf-
larını veya uygulamaya yönelik ulusal tasarrufları iptal edemese de, ilgili 
tasarrufların insan haklarına aykırılığının tespiti, üye devletler üzerinde 
ihlali sonlandırma yükümlülüğü yaratmaktadır. Diğer bir ifadeyle, AİHM 
kararı üye devletlere insan haklarına aykırı AB tasarrufunu uygulamama 
yükümlülüğü altına sokmaktadır. Bu durum, üye devletler üzerinde AB 
hukukundan kaynaklanan yükümlülük ile AİHS’nden kaynaklanan yü-
kümlülüğün çatışması sonucunu da doğurmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, Adalet Divanı’nın AB tasarruflarının insan hakla-
rına uygunluğunu denetleyemeyeceğine dair içtihadını değiştirmeye itmiş-
tir. Divan, daha sonra verdiği kararlarda, üye devletlerin hukuklarına or-
tak olan prensiplerin, hukukun genel ilkesi olarak AB hukukunun birincil 
kaynaklarını teşkil ettiğine, yani AB hukuku içerisinde kurallar hiyerarşi-
sinin en üstünde olduğuna hükmetmiştir. Bu çerçevede insan hakları tüm 
üye devletlerin hukukunda yer aldığı ve korunduğu cihetle hukukun genel 
ilkesidir ve AB kurumları tasarrufta bulunurken insan haklarına uygun 
davranmak zorundadırlar. Sadece üye devletlerin anayasalarında yer alan 
insan hakları değil, AİHS ve üye devletlerin taraf olduğu insan haklarına 
ilişkin diğer uluslararası antlaşmalar da bu şekilde AB hukukunun kaynağı 
haline gelmiştir. Ne kadar da, Divan nezdinde doğrudan insan haklarına 
aykırılığı nedeniyle AB tasarruflarının iptali için dava açılamasa da,  Divan, 
önüne gelen davalarda, AB tasarruflarının sadece antlaşmalara değil, insan 
haklarına uygunluğunu da denetlemeye başlamıştır. Bu tutum, gerek ulusal 
mahkemeleri gerekse AİHM’i tatmin etmiştir. AİHM, Adalet Divanı’nın, 
kendisinin yaptığı denetime benzer bir insan haklarına uygunluk denetimi 
yapması halinde, üye devletler aleyhine ihlal kararı vermeyeceğine hük-
metmiştir. Ancak AİHM yine de, insan haklarına uygunluk denetiminin 
kendi denetimine benzeyip benzemediğini denetlemeye devam edeceğinin 
sinyallerini de vermiştir. 

Doğrudan AB tasarruflarının insan haklarına aykırılığı nedeniyle Ada-
let Divanı’na başvurulamaması ve Adalet Divanı’nın üye devletlerin hu-
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kuklarına ortak olan insan haklarını korumaya ilişkin prensipleri tespitinin 
güçlüğü, Divan’ın kaynak olarak kullanacağı bir katalog ihtiyacını daha da 
artırmış, bu ihtiyacı karşılamak için, Nice Antlaşması’na eklenmek üze-
re Temel Haklar Şartı hazırlanmıştır. Temel Haklar Şartı, Avrupa’daki en 
geniş insan hakları kataloğudur. Zira sadece üye devletlerin hukuklarında 
ortak olan hakları değil, AİHS içerisinde yer alan hakları, üye devletle-
rin akdetmiş olduğu insan haklarına ilişkin diğer uluslararası antlaşma ve 
metinlerde yer alan hakları (meselaUluslararası Çalışma Örgütü Kuralları, 
Avrupa Sosyal Şartı’ndaki hakları) da içermektedir. AİHS ile karşılaştırıldı-
ğında daha kapsamlıdır. Zira AİHS, esas itibarıyla medeni ve siyasi hakları 
düzenlerken, Temel Haklar Şartı bu haklara ek olarak sosyal hakları ve da-
yanışma haklarını da içermektedir. Özellikle İngiltere’nin karşı çıkması ne-
deniyle Nice Antlaşması’na eklenemese de, Şart, bugün Lizbon Antlaşma-
sı ile AB hukukunun bir parçası haline gelmiştir. Lizbon Antlaşması’nda 
AB’nin Temel Haklar Şartı’ndaki hakları tanıdığı ve Şart’ın Antlaşma’lara 
eşdeğer olduğu düzenlenmiştir.

Temel Haklar Şartı, özel hukuk kişilerini, AB tasarruflarına karşı ve AB 
hukukunu uygulamaya ya da iç hukuka aktarmaya yönelik ulusal tasarruf-
lara karşı korumaktadır. Temel Haklar Şartı’nın Lizbon Antlaşması’na ve 
diğer anayasal nitelikli antlaşmalara eş değer kabul edilmesi, AB tasarruf-
larının salt Şart’a aykırılığı nedeniyle Adalet Divanı nezdinde iptal davası 
açılabilme olanağı yaratmıştır. Bu durum, AB’nin insan haklarına aykırı 
tasarruflarının Adalet Divanı tarafından üye devlet tarafından daha uy-
gulanmadan iptal edilebilmesine olanak sağlamaktadır. (Rekabet hukuku 
kuralları kapsamında Komisyon’un özel teşebbüslere ilişkin kararları örnek 
verilebilir.)

Şart, ayrıca üye devlet tasarrufları için de uygulanabilmektedir. Şart’ın 
uygulanmasına ilişkin hükümleri uyarınca, Şart’ın uygulanabilmesi için, 
üye devlet tasarrufunun AB hukukunu iç hukuka aktarmaya ya da uygu-
lamaya yönelik olması gerekmektedir. Divan kararlarıyla Şart’ın uygulama 
alanı genişlemiştir. Divan, üye devlet tasarruflarının Şart kapsamına gire-
bilmesi için sadece iç hukuka aktarma ya uygulama nitelikli olması gerek-
mediğine, AB hukuku kapsamında olmasının yeterli olduğuna hükmet-
miştir. Buna göre, üye devletler AB hukukunu uygulamak yerine ondan 
sapmaya yönelik hareket ettikleri durumlarda bile AB hukuku kapsamında 
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hareket etmektedirler ve yine Şart’a uygun davranmak zorundadırlar.

Şart’ın üye devlet tasarrufları içinde uygulanabiliyor olması, AB tasar-
rufu insan haklarına uygun olsa da, uygulamaya yönelik ulusal tasarrufun 
insan haklarına aykırılığının Adalet Divanı tarafından tespit edilebilmesini 
sağlamıştır. Bu şekilde üye devletlerin AB hukukunu insan haklarına uy-
gun bir şekilde uygulamaları da güvence altına alınmıştır. Birlik hukuku 
tarafından öngörülen ve ulusal mahkemeler ile Adalet Divanı arasında iş-
birliğini sağlamaya yönelik önkarar usulü sayesinde, ulusal mahkemeler, 
AB hukuku kapsamındaki ulusal tasarrufların Şart’a uygun olup olmadı-
ğına dairAdalet Divanı’ndan hukuken bağlayıcı yorum alabilmektedirler. 
Divan, prensip olarak ulusal tasarrufun geçerliliğine ilişkin denetim yap-
mamakta ve ulusal tasarrufu iptal edememektedir, ancak ulusal tasarrufun 
Şart’a aykırılığını tespit ettiği takdirde, ulusal mahkeme önündeki mesele-
ye bu tasarrufu uygulamaktan kaçınmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, 
AİHS ve AİHM’den yeri geldiğinde daha etkin bir koruma mekanizması 
sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, AİHM ancak iç hukuk yolla-
rı tükendiğinde devreye girebilmekte, bazı durumlarda insan hakları ihlali-
nin ortadan kaldırılması yani eski halin iadesi mümkün olmamakta ancak 
tazminata hükmedilmektedir. Oysa, AB hukuku kapsamında oluşan insan 
hakları koruma mekanizması, ulusal mahkemeler safhasında önkarar usu-
lüyle devreye girmekte ve insan hakkı ihlali ulusal mahkemedeki yargılama 
sırasında ortadan kaldırılabilmektedir.

Görüleceği üzere, Avrupa’da insan haklarının korunması için ulusal 
ve uluslararası mekanizmaya ek olarak, ulusüstü mekanizmanın varlığı 
elzemdir. Ne kadar da bu mekanizmalar birbirini destekleyecek nitelikte 
olsa da, kendi içerisinde çelişkileri beraberinde getirebilecek niteliktedir. 
Zira AİHS ve THŞ arasındaki farklılıklara ek olarak1 , AİHM ve Ada-
let Divanı’nın misyonlarında da farklılıklar bulunmaktadır. AİHM, insan 
haklarının korunması bakımından asgari düzey belirleme misyonu üstlen-
miş uzman bir mahkeme iken, Adalet Divanı Avrupa’da ortak bir hukuk 
yaratma misyonu olan ve insan hakları bakımından uzman olmayan bir 
mahkemedir. Bu durum, aynı konuda bu iki mahkemenin farklı kararlar 

1 Örneğin, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin koşullar AİHS’nde ve 
THŞ’nda farklılık göstermektedir.
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üretebilmesine sebebiyet verebilecek niteliktedir.2  Hatta, ulusal mahkeme 
nezdindeki bir meselede insan haklarına ilişkin Divan’ın önkararının ar-
dından, ulusal mahkeme karar verdikten sonra iç hukuk yolları tükenmiş 
olacağından, karadan memnun olmayan bireyin AİHM’ne başvurması ve 
farklı bir karar elde etmesi mümkün olacaktır. Bu durum, üye devletlerin 
AİHM ve AD kararlarının yüklediği farklı yükümlülüklerle karşı karşıya 
kalmaları tehlikesini yeniden ortaya çıkarmaktadır.

Bu tehlikenin ortadan kaldırılması bakımından ikili bir mekanizma 
öngörülmüştür. Bu mekanizmlardan ilki, AİHS’deki haklara denk gelen 
Temel Haklar Şartı’ndaki hakları yorumlarken AD’nınAİHM kararları ışı-
ğında hareket etme mecburiyetidir. Bu çerçevede AD kararlarına AİHM 
içtihadına sıklıkla atıf yapmıştır. İki yargı organının kararları arasındaki 
çatışmayı önlemek bakımından AİHM de, AD kararlarına atıf yapmaya 
başlamıştır. Buna karşın iki mahkemenin aynı konuda farklı kararlar ver-
me olasılığı devam etmekte hatta zaman zaman bu durumla karşılaşılmak-
tadır. Ne kadar da AD birçok meselede AİHM’ne nazaran daha koruyucu 
kararlar verse de, yine de insan haklarını korumaya yönelik uluslararası 
ve uluslarüstü mekanizmanın çatışmasını engellemek gereklidir. Bu çer-
çevede, ikinci mekanizma olarak yine Lizbon Antlaşması uyarınca AB’ye 
AİHS’ne taraf olma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda, AİHS’nde 
de değişiklik yapılarak Birliğin Sözleşme’ye taraf olabilmesine olanak sağ-
lanmıştır. Ayrıca Birliğin taraf olmasını sağlayacak bir uluslararası antlaş-
ma tasarısı hazırlanmış ve Adalet Divanı’ndan bu antlaşmanın hukuka 
uygunluğu konusunda görüş istenmiştir. Divan, söz konusu Antlaşma’nın 
Lizbon Antlaşması’na aykırı olacağına dair görüş beyan etmiştir. AB tasar-
ruflarının geçerlilik denetimini yapmak konusunda Lizbon Antlaşması’na 
göre kendisinin münhasır ve zorunlu yargı yetkisine sahip olduğunda işa-
ret eden AD, kararlarının AİHM tarafından denetlenemeyeceğine vurgu 
yapmıştır. Bu bağlamda Divan, AİHS’ne taraf olunmasının AB hukuku-

2 AİHS kapsamında taraf devletlerin, insan haklarını daha fazla koruması hiçbir zaman 
problem teşkil etmese de, AD, prensip olarak üye devletlerin daha fazla koruma sağ-
layabileceğini kabul etmekte, ancak bunun AB hukukunun tüm üye devletlerde aynı 
şekilde uygulanmasını engelleyecek nitelikte olmasına izin vermemektedir. Örneğin 
Avrupa Turukleme Müzekkeresi’nin uygulanması bakımından üye devletlerin AD’nın 
belirlediği insan haklarını koruma standardından daha fazla koruma sağlamasının bu 
müzekkerinin üye devletlerde farklı şekilde uygulanmasına sebebiyet verebilir.
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nun özel doğasını ve AD’nın münhasır ve zorunlu yargı yetkisini etkile-
memesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu şartlar altında, AB’nin AİHS’ne 
taraf olmasının bir anlamı olmadığı hatta mümkün olmadığı düşünüle-
bilir. Ancak kanaatimce, AB’nin AİHS’ne taraf olması, esas itibarıyla iki 
yargı organı arasında görüş alışverişine olanak sağlayacak bir mekanizma 
geliştirmek şeklinde vukuu bulacaktır. Son dönemde yürürlüğe sokulan ve 
taraf devletlerin mahkemelerinin yargılama yaptıkları sırada ihtiyari olarak 
AİHM’ne başvurarak bağlayıcı olmayan görüş alabilmelerini sağlayan pro-
tokol, etkin bir mekanizma teşkil edebilir.

Kısacası, Avrupa’da insan haklarının korunması için ulusal mekanizma 
ve uluslararası mekanizmaya ek olarak, Birlik hukuku kapsamında da bir 
mekanizmaya yani ulusüstü mekanizmaya ihtiyaç vardır. Ancak bu çoklu 
mekanizma kendi içerisinde sorunlar yaratma potansiyeli yaratsa da, iki 
yargı organının işbirliğini sağlayacak bir yöntem bulunması, insan hakları-
nı koruma mekanizmalarının gelişimine de katkı koyacaktır. 
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Öz

Takdir marjı doktrini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargısal 
bir buluşu olarak ortaya çıkmıştır. Doktrin genel olarak devletlerin ege-
menlik yetkisine saygı gösterilmesi amacıyla özellikle ahlaki, dini, kültürel 
ve sosyo-ekonomik konularda uygulanmaktadır.  Çünkü bu alanlarda or-
tak bir Avrupa anlayışına ulaşmak mümkün olmadığı için daha geniş ve 
doğrudan bilgiye sahip olan ulusal makamlara temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanmasında değerlendirme serbestisi tanınmaktadır. Doktrin AİHM 
yargılamasında ilk kez Sözleşme’nin 15. Maddesi ile ilgili olarak uygulan-
maya başlamıştır. Ancak günümüzde takdir marjı doktrini bu anlayışın 
sınırlarını çoktan aşmış ve Sözleşme sisteminin genelinde rol oynayan bir 
unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda takdir marjı doktrininin, Sözleşme 
sisteminin devamlılığını ve AİHM kararlarının uygulanabilirliğini sağla-
dığı ileri sürülmektedir. Ancak takdir marjı doktrini AİHM’in yargısal 
olarak kendini sınırlamasına yol açarak, insan hakları koruması sistemini 
zayıflatmaktadır. Özellikle kültürel görecelilik iddiaları insan haklarının 
evrenselliğine zarar vermekte ve AİHM kararlarında istikrarsızlık ve öngö-
rülemezliğe yol açmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Takdir Marjı 
Doktrini, İkincillik İlkesi, İnsan Haklarının Evrenselliği, Kültürel Göre-
celik
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The Doctrine Of Margin Of Appreciation Influencing Of The ECHR  
As A Weakening Factor The Human Rights Protection Mechanism

Abstract

The doctrine of the margin of appreciation has emerged as a judicial 
finding of the European Court of Human Rights. The doctrine is generally 
applied to the respect of moral, religious, cultural and socio-economic 
issues in order to respect the sovereign power of the member states. 
As it is not possible to reach the common European understanding in 
these areas, the national authorities are given the freedom to assess the 
limitation of fundemantal rights and freedoms with more extensive and 
direct knowledge. The doctrine has started to be applied for the first time 
in article 15 of the Convention in the trial of ECHR. However, today, 
the doctrine of the margin of appreciation has already exceeded the limits 
of this understanding and has become a factor that plays a role in the 
entire Convention System. In this regard, it is suggested that the margin of 
appreciation is the means of providing the continuity of the Convention 
System and the applicability of the judgments of the ECHR. Nevertheless, 
the doctrine weakens the protection of human rights system, leading 
to ajudicial self-limitation of the Court. In particular, cultural relativity 
allegations undermine the universality of human rights and it leads to 
instability and unpredictability in decisions of ECHR.

Keywords: European Court of Human Rights, The Margin of 
Appreciation, The Principle of Subsidiarity, Universality of Human Rights, 
Cultural Relativity

I. Giriş

20. ve 21. Yüzyıl, insan haklarının kutsandığı buna karşılık ağır insan 
hakkı ihlallerinin de yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında insan hakları korumasının devletle-
rin tekelinden çıkarak, uluslararası hukuk alanına taşınması ve uluslararası 
koruma mekanizmalarının kurulması bir dönüm noktası olmuştur. Böyle-
ce devletlerin dokunulmaz görünen egemenlik yetkisi uluslararası hukuk 
açısından sınırlandırılmıştır. Söz konusu uluslararası koruma mekanizma-
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ları içerisinde, yaptırım gücü ve yargısal bir denetim mekanizmasına sahip 
olan Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS)günümüzde en etkili sistem olduğu söylenebilir.

Ancak Avrupa Konseyi’nin üye sayısındaki ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) iş yükündeki artış Sözleşme’nin koruma meka-
nizmasında bazı sorunlara yol açmıştır. AİHS’in ikincil konumu karşı-
sında üye devletler egemenlik yetkilerine saygı gösterilmesini açıkça dile 
getirmeye başlamıştır. Bu kapsamda 24 Haziran 2013’de imzaya açılan 
15 Nolu Ek Protokol ile Sözleşme’nin başlangıç metnine ikincillik ilke-
si ve takdir marjının eklenmesi kabul edilmiştir. Tebliğimizin konusunu 
oluşturan takdir marjı doktrini, AİHM içtihatlarıyla ortaya çıkmış olan 
ve Sözleşme’nin uygulanmasında sıklıkla başvurulan bir yorum aracıdır. 
AİHM’in kararlarında tanımladığı şekliyle takdir marjı doktrini1 “devlet-
lerin egemenlik yetkisine saygı gösterilmesi amacıyla özellikle ahlaki, dini, 
kültürel ve sosyo-ekonomik konular gibi üzerinde tek bir Avrupa anlayışına 
ulaşmanın mümkün olmadığı alanlarda daha geniş ve doğrudan bilgiye sahip 
olan ulusal makamlara temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında tanınan 
değerlendirme serbestisidir.” 2 Böylece Mahkeme yargılama yetkisi ile dev-
letlerin egemenlik yetkisini dengeleme aracı olarak takdir marjı doktrinini 
devreye sokmakta ve yargısal olarak kendini sınırlandırma yoluna gitmek-
tedir. Kültürel görecelik tartışması ve devletlerin egemenlik yetkisine saygı 
gösterilmesine yönelik taleplerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan tak-
dir marjı doktrini, insan haklarının korunmasında elde edilmiş en büyük 
kazanımlardan biri olan insan haklarının evrenselliği ilkesini zayıflatma 
tehlikesini beraberinde getirmektedir.

Ayrıca AİHS’de koruma altına alınan hak ve özgürlükler açısından 
takdir marjı doktrininin nasıl uygulandığının diğer bir ifadeyle bu marjın 
hangi haklarla ilgili olduğunda genişleyip daraldığının tespiti de oldukça 

1 Bu konuda geniş bilgi için yazarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında 
Takdir Marjı Doktrini isimli kitabına bakınız. Derya DOĞRU, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2019.

2 AİHM’in takdir marjı doktrinine başvurduğu kararlarında sıklıkla tekrar ettiği ben-
zer tanım için bkz. Handyside/The United Kingdom, 07.12.1976, Başvuru No 
5493/72, s. 47-49.
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güçtür. Çünkü takdir marjı doktrini AİHM yargılamasında düzensiz bir 
niteliğe sahiptir ve deyim yerindeyse bir bukalemun gibi uygulandığı her 
bir hak açısından görünüm değiştirmektedir. Bazı haklar açısından çok 
geniş uygulanmakta ve sınırlandırma neredeyse tamamen üye devletlerin 
değerlendirmesine bırakılmakta, bazı haklar açısından ise oldukça daral-
maktadır. Bu durum ilk bakışta haklar arasında bir hiyerarşinin bulundu-
ğu yanılgısına kapılmaya da neden olabilmektedir. Oysa çağımızda, insan 
hakları bir bütündür ve bir hakkın diğerinden daha az korumayı hak ettiği 
iddiası kabul edilemez. Çünkü hangi hakkı ihlal edilmişse, kişi için en 
önemli hak odur. Dolayısıyla söz konusu durum AİHM kararlarında hu-
kuki istikrarsızlığa ve öngörülemezliğe yol açmaktadır.

AİHM yargılamasında büyük bir etkiye sahip olan ve insan hakları ko-
rumasını zayıflatan takdir marjı doktrini açısından bir diğer önemli so-
run doktrinin ulusal makamlarca nasıl yorumlandığıdır. Ülkemiz özelin-
de bireysel başvuruları karara bağlayan Anayasa Mahkemesi’nin kararları 
incelendiğinde, AİHM’in takdir marjını genişlettiği konularda Anayasa 
Mahkemesi’nin de yargısal denetimini esnettiği ve doktrini doğrudan da-
yanak yaptığı görülebilmektedir. Oysa takdir marjı doktrini niteliği gereği 
ulusal makamların uygulayabileceği bir yorum aracı değildir. Ulusal ma-
kamlardan beklenen kendi özgün değerlendirmesini yapmasıdır.

Bu bilgiler ve karşılaşılan sorunlar doğrultusunda çalışmamızda önce-
likle takdir marjı doktrininin Sözleşme sistemindeki anlamı ve gelişimi, 
takdir marjı doktrinine yönelik ileri sürülen gerekçeler ve bu gerekçelerin 
eleştirisi, doktrinin sözleşmesel haklar açısından uygulanması ve ulusal bir 
organ olarak Anayasa Mahkemesi’nin doktrine yaklaşımı karar örnekleri 
üzerinden değerlendirilecektir.

II. Takdir Marjı Doktrininin AİHS Sistemindeki Anlamı ve Gelişimi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargısal bir buluşu3  olarak ni-
telenen ve ulusal ve uluslararası öğretide sıklıkla eleştirilen takdir marjı 
doktrini genellikle “Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında veya yorumlan-

3 Andrew LEGG, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: 
Deference and Proportionality, Oxford University Press, First Edition, Oxford, 
2012, s. 3; George LETSAS, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford 
Journal of Legal Studies,Vol. 26, No. 4, 2006, s. 705.
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masında, Mahkeme tarafından üye devletlere tanınan belirli bir hareket alanı 
ya da değerlendirme serbestisi” 4 olarak tanımlanmaktadır.  Buna benzer şe-
kilde takdir marjının, taraf devletler açısından bir nefes alma ya da manevra 
alanı5  ve Mahkeme açısından ise kendini sınırlandırma alanı6  olduğu da 
ifade edilmektedir.

Bu tanımların yanında doktrini kavramsal olarak açıklamaya çalışan 
Letsas AİHM’in doktrini maddi ve yapısal anlamda olmak üzere iki farklı 
şekilde kullandığını dile getirmektedir. Buna göre, maddi anlamda diğer 
bir deyişle sınırlandırmanın esasına ilişkin takdir marjı doktrini olarak ni-
telediği kullanımda Mahkeme, bir hakkın sınırlanmasında yarışan hak-
lar arasındaki yani kişisel özgürlük ile toplum yararı arasındaki dengenin 
kurulmasında doktrine başvurmaktadır. İkinci kullanım olan yapısal veya 
usulî anlamında ise doktrinin; uluslararası bir mahkeme olarak AİHM’in 

4 Yutaka ARAI-TAKAHASHI, The Margin of Appreciation Doctrine and the 
Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia 
Publication, First Edition, Oxford-Newyork, 2001, s. 2; Howard Charles YOUROW, 
The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human 
Rights Jurisprudence, Martinus Nijhoff Publishers,  First Edition, Kluwer Law 
International, The Hague/Boston/London, 1996,  s. 13; Jeffrey A. BRAUCH, “The 
Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights: Threat to the Rule of Law”, Columbia Journal of European Law, Vol. 
11, 2005, s. 115-116; Adam WISNIEWSKI, “On The Theory of The Margin of 
Appreciation Doctrine”,  Polish Review of International and European Law, Vol. 
63, 2012, s. 63; Eirik BJORGE, “Been There, Done That: The Margin of Appreciation 
and International Law”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, 
Vol. 4, 2015, s. 182; Julian ARATO, “The Margin of Appreciation in International 
Investment Law”, Virginia Journal of  International Law, Vol. 54, 2014, s. 547; 
Petra BUTLER, “Margin of Appreciation - A Note Towards a Solution for the 
Pacific”, Victoria U. Wellington Law Review, Vol. 39, 2009, s. 695.

5 Steven GREER, The Margin of Appreciation Interpretation and Discretion under 
the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, Stras-
bourg, 2000, s. 5.

6 YOUROW, s. 13; BRAUCH, s. 116; Cenap ÇAKMAK, “The Problem Relating to 
the Margin of Appreciation Doctrine under the European Convention on Human 
Rights”, Review of International Law & Politics, Vol. 2,2006, s. 22; Dimitrios 
TSARAPATSANIS, “The Margin of Appreciation Doctrine: A Low-Level Institutional 
View”, Legal Studies, Vol. 35 No. 4, 2015, s. 675; Matthias GOLDMANN-Mona 
SONNEN, “Soft Authority against Hard Cases of Racially Discriminating Speech: 
Why the CERD Committee Needs a Margin of Appreciation Doctrine”, Goettingen 
Journal of International Law, Vol. 7, 2016, s. 145.
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denetiminin sınırını ve yoğunluğunu belirlediğini ifade etmektedir. Bu 
kapsamda Mahkeme, takdir marjının yapısal kullanımını desteklemek için 
genellikle ikincillik ilkesine ve taraf devletlerin bir konudaki uzlaşısının 
varlığı ya da yokluğuna başvurmaktadır.7 Letsas doktrininin söz konusu 
iki farklı anlamda kullanımın ayrımında Mahkemenin başarısız olduğunu 
ve bu nedenle uygulamada karışıklığa yol açtığını dile getirmektedir. Bu 
karışıklık nedeniyle takdir marjı doktrini bir yandan “orantılılığın (propor-
tionality) diğer yüzü” 8 olarak ifade edilirken; diğer yandan da “Mahkeme ile 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf devletlerin bağımsızlığı arasındaki 
dengeyi sağlama aracı” 9 olarak tanımlanabilmektedir.10 Dolayısıyla takdir 
marjı doktrini Sözleşme sistemindeki orantılılık ve ikincillik (subsidiarity) 
ilkeleri ile çok yakın ilişki içindedir. 

Orantılılık ilkesi genel olarak, devletin meşru bir amacı gerçekleştire-
bilmek üzere bireysel hak ve özgürlükler alanına nereye kadar müdahale 
edebileceğini belirlemeye yarayan bir ölçüttür. Yani orantılılık ilkesi temel 
hak ve özgürlükleri sınırlamanın sınırına ilişkin bir yorumlama aracıdır.11  
AİHS’in tamamının yorumuna nüfuz eden orantılılık ilkesi, yarışan çı-
karlar arasında adil bir denge bulunması (fair balance) gerekliliğini ifade 
etmektedir. Sözleşme’de güvenceye bağlanmış temel haklardan kabul edi-
lebilir bir sapmayı öngören birçok durumda orantılılık ilkesinin uygulan-
dığı görülmektedir. Bu ilke özellikle sınırlandırmaya neden olan meşru 
ihtiyaç ve kamu yararına göre sınırlandırma derecesinin aşırı olmamasını; 
diğer bir deyişle makul olmasını gerektirir. Toplumun talepleri ile bireyin 

7 LETSAS, 2006, s. 706.
8 ARAI-TAKAHASHI, s. 14; LETSAS, 2006, s. 706.
9 R. St. J. MACDONALD, “The Margin of Appreciation”, in R. St. J. MACDONALD-F. 

MATSCHER- H.PETZOLD (eds), The European System fort The Protection of 
Human Rights, Martinus Nijhoff Publication, The Netherlands, 1993, s. 83; Lau-
rence R. HELFER-Anne-Marie SLAUGHTER, “Toward a Theory of Effective Sup-
ranational Adjudication”, Yale Law Journal, Vol. 107, Issue 2, November 1997, s. 
316-317; LETSAS, 2006, s. 706, 720.

10 LETSAS, 2006, s. 706.
11 Enzo CANNİZZARO, “Proportionality and Margin of Appreciation in the Whaling 

Case: Reconciling Antithetical Doctrines?”, EJIL (2016), Vol. 27 No. 4, s. 1068. 
Ozan ERGÜL, Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2007, 116-117; Yüksel METİN, Ölçülülük İlkesi-Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hu-
kuku İncelemesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002, s. 15-16.
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temel haklarının gerekleri arasındaki adil bir denge arayışı Mahkemenin 
deyimiyle sözleşme sisteminin doğasında vardır.12  Bu nedenle orantılılık 
ilkesinin sözleşme sisteminde genel bir ilke statüsüne sahip olduğu söyle-
nebilir.13  Bu kapsamda 1995 yılında AİHM’in Başkan Yardımcısı olan 
John Joseph Cremona “Orantılılık ilkesinin Sözleşme’de açıkça yer almama-
sına karşın, Sözleşme sisteminin doğasında ve insan hakları korumasının 
ayrılmaz bir parçası” olduğunu ifade etmiştir.14 AİHM’in yargılamasında 
başat rol oynayan orantılılık ilkesi ise takdir marjı doktrini ile çok sıkı bir 
bağ içindedir. Öyle ki, uluslararası insan hakları hukukunda orantılılığın 
doğru bir tanımının yapılabilmesini sağlayan anahtarın “orantılılık ile tak-
dir marjı doktrini arasındaki ilişkiyi” anlamak olduğu ifade edilmektedir. 
Çünkü orantılılık ve takdir marjı doktrini arasındaki etkileşim AİHS’in 
yorumunun doğasında vardır.15  Örneğin Arai-Takahashi orantılılık ilkesi 
ile takdir marjı doktrini arasındaki ilişkiyi bir “madeni paranın iki yüzü” 
olarak tanımlamaktadır. Çünkü orantılılık denetimi katı bir şekilde yapıl-
dığında, devletlerin takdir marjı daralır.16  Dolayısıyla genel olarak orantı-
lılık ile takdir marjı doktrini arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu ifade 
edilebilir. Ayrıca AİHM yargılamasında orantılılık daha yoğun ve sıklıkla 

12 Soering/The United Kingdom, 7.7.1989, Başvuru No 14038/88, s. 89; P. Van DIJK,- 
G.J.H Van HOOF, Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, Martinus Nijhoff Publishers, First Edition, Kluwer Law İnternational, 
The Hague, 1998, s. 80; benzer görüş için bakınız. Jonas CHRISTOFFERSEN, 
Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 
Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, International Studies 
in Human Rights, Lieden-Boston, 2009, s. 31 vd.

13 Van DIJK- Van HOOF, 1998, s. 80.
14 Jonas Joseph Cremona, “The Proportionality Principle in the Jurisprudence of the 

European Court of Human Rights”, Recht Zwischen Umbrauch un Bewahrung-
Festschrift für Rudolf Nernhardt, Eds. I Beyerlin, M. Bohte, R. Hoffmann and 
E.-U. Petersmann, Berlin: Max-Planck-Istitut für Ausländisches Öffentliches Recht 
un Völkerrecht, 1995, s. 323-330, s. 323, nakl. CHRISTOFFERSEN, s. 2.

15 LEGG, s. 177; Yukarıda da açıkladığımız üzere LETSAS yarışan çıkarlar arasındaki 
dengenin sağlanmasını maddi anlamda takdir marjı olarak kabul etmektedir. 
LETSAS, s. 709-715; Aaron A. OSTROVSKY, “What’s So Funny About Peace, 
Love, and Understanding? How the Margin of Appreciation Doctrine Preserves 
Core Human Rights within Cultural Diversity and Legitimises International Human 
Rights Tribunals”, Hanse Law Review, Vol. 1 No. 1, 2005, s. 49.

16 ARAI-TAKAHASHI, s. 14; benzer görüş için bkz. LEGG, s. 194; 
CHRISTOFFERSEN, s. 31.
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kullanılan bir ilke haline gelmişken; takdir marjı doktrini daha dar olarak 
ve yalnızca ulusal makamlara sınırlama konusunda izin ya da değerlendir-
me serbestisi verilirken kullanılmıştır. Bu kapsamda Sözleşme’deki bir hak-
ka yapılan müdahale makul ya da adil denge koşulunu sağlıyorsa, ulusal 
makamların takdir marjı sınırları içinde hareket ettiği kabul edilir.17 

Orantılılık ve takdir marjı doktrini arasındaki ilişkinin açıklanmasında 
ileri sürülen bir diğer görüşe göre, orantılılık ilkesi, ulusal makamların takdir 
marjını aşıp aşmadığının belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. AİHM’in 
eski yargıçlarından Matscher orantılılık ilkesini, “doğru ve sınırlı uygulanan 
bir takdir marjı” olarak tanımlamaktadır.18  Yine eski yargıç Spielmann da 
benzer şekilde “orantılılık ilkesini takdir marjını etkileyen en önemli, belki de 
en belirleyici faktör” olarak tarif etmektedir.19  AİHM yargılamasında bizzat 
görev almış yargıçların bu değerlendirmesi esasında Mahkemenin orantılılık 
ve takdir marjı doktrini arasındaki ilişkiye yaklaşımı hakkında ipucu sun-
maktadır. Bu görüşte dikkat çeken husus ise, takdir marjının doktrininin ön 
plana çıkarılarak, orantılılığın bir araca indirgenmesidir.

Doktrin AİHM yargılamasında ikincillik ilkesi ile de iç içe geçmiş ko-
numdadır. İkincillik ilkesine AİHS özelinde bakılacak olursa, bu ilkenin 
AİHM yargılamasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülmek-
tedir.20  Sözleşme kapsamında ikincillik ilkesi, insan haklarının korunma-

17 ARAI-TAKAHASHI, s. 14; Yuval SHANY, “All Roads Lead to Strasbourg?: 
Application of the Margin of Appreciation Doctrine by the European Court of 
Human Rights and the UN Human Rights Committee”, Journal of International 
Dispute Settlement, 2018, Vol. 9, s. 183; Jan KRATOCHVIL, “The Inflation of the 
Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights”, Neth. Q. Hum. 
Rts., Vol. 29/3, 2011, s. 344.

18 F. MATSCHER, “Methods of Interpretation of the Convention”, in R. St. J. 
MACDONALD-F. MATSCHER- H. PETZOLD (eds), The European System fort 
The Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff Publication, The Netherlands, 
1993, s. 79.

19 Dean SPIELMANN “Allowing the Right Margin the European Court Human 
Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity 
of European Review?”, Centre for European Legal Studies Working Paper Series, 
Cambridge, 2012, s. 22.

20 Bu konuda detaylı bilgi için yararlanılabilecek kaynaklar: Bülent ALGAN, Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007,s. 78-
82; Paolo G. CAROZZA, “Subsidiarty as a Strucrutal Principle of International 
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sında asıl sorumluluğun devletlere ait olduğunu ifade etmektedir. Algan 
bu genel kabulün başlıca iki nedene dayandığını ifade etmektedir. Buna 
göre ikincilliğin dayandığı ilk neden, temel hak ve özgürlüklerin öncelikle 
devlete karşı verilen bir mücadelenin sonucunda kazanılmış olmasıdır. Do-
layısıyla bu hak ve özgürlüklere ilişkin ilk önce ulusal makamlara karşı ta-
lepte bulunulacaktır. İkinci neden ise, insan haklarının korunmasında ulu-
sal makamların sahip olduğu imkân ve araçların uluslararası mahkemelere 
göre daha etkili ve elverişli olmasıdır.21  Bu doğrultuda Sözleşme’nin 13. 
maddesinde taraf devletlere, hakların korunması için etkili başvuru hakkı 
sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla ihlal iddiası durumunda 
öncelikle bu yolun işletilmesi gerekir. Ayrıca yine Sözleşme’nin 35. mad-
desinde AİHM’e bireysel başvuru yapılabilmesi için iç hukuk yollarının 
tüketilmesi şartı öngörülmüştür. Bu düzenlemeler de AİHS’in koruma sis-
teminin ikame edici ya da ikincil nitelikte olduğunun açık göstergesidir.22 

Human Rights Law”, The American Journal of Internatıonal Law, Vol. 97, No. 
1, January 2003, s. 38-79; M. Carter WILLIAM, “Rethinking Subsidiarity in 
InternatıonalHuman Rights Adjudication”, Journal of Public Law&Policy, Vol. 30, 
2008-2009, s. 319-334; Jean Paul COSTA, “On the Legitimacy of the European 
Court of Human Rights’ Judgments”, European Constitutional Law Review, Vol. 
7, 2011, s. 173-182; A. KOVLER, “The Enforcement of European Court Judgments: 
Subsidiarity and/or Sovereign Will?”, Law of Ukraine, No. 5-6, 2011, s. 143-147; 
Francesco De Santis di NICOLA, “Principle of Subsidiarity and ‘Embeddedness’ of 
the European Convention on Human Rights in the Field of the Reasonable-Time 
Requirement: the Italian Case”, Jurisprudence, Vol. 18, No. 1, 2011, s. 7-32; 
Monica LUGATO, “The ‘Margin of Appreciation’ and Freedom of Religion: Between 
Treaty Interpretation and Subsidiarity”, Journal of Catholic Legal Studies, Vol. 52, 
No. 49, 2013, s. 49-70; Jolanta BIELIAUSKAITE, “The Impact of the Principle of 
Subsidiarity on the Implementation of Socio-Economic Human Rights in Lithuania: 
Theoretical Approach”, Juriprudence, Vol. 19, No. 1, 2012, s. 231-248; Nicholas 
ARONEY, “Subsidiarity: European Lessons for Australia’s Federal Balance”, Federal 
Law Review, Vol. 39, 2013, s. 213-234; Marisa Iglesias VILA, “Subsidiarity, Margin 
of Appreciation and International Adjudication Within a Cooperative Conception of 
Human Rights”, I-CON, 2017, Vol. 15 No. 2, s. 400 vd; Eyal BENVENISTI, “The 
Margin of Appreciation, Subsidiarity and Global Challenges to Democracy”, Journal 
of International Dispute Settlement, 2018, Vol. 9, s. 251-252.

21 ALGAN, “Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar”, s. 79-80.
22 VILA, s. 401-402; Oddny Mjoll ARNARDOTTIR, “Rethinking the Two Margins 

of Appreciation”, European Constitutional Law Review, Vol. 12,2016, s. 39; 
Kemal GÖZLER, İnsan Hakları Hukuku, 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018, 
s. 512;Hasan Tahsin GÖKCAN, “Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi ve Denetim 
Yetkisinin Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 135, 2018, s. 11, 
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Doktrine başvurduğu kararlarında Mahkeme ikincillik ilkesinin bir gereği 
olarak taraf devletlere takdir marjı tanınması gerektiğini ifade etmekte-
dir. Bu açıdan, AİHM’in eski başkanlarından Costa’nın da belirttiği gibi 
“Mahkeme, ikincilliği sağlamak için taraf devletlere takdir marjı” tanımak-
tadır. Mahkeme son dönemde takdir marjı doktrinini “yerel makamlar ile 
AİHM arasındaki ilişkilerin tanımında kullanılan bir araç” olarak tarif et-
mektedir.23  Dolayısıyla Mahkemenin takdir marjı doktrinine çok özel bir 
anlam yüklediği ifade edilebilir.

Sözleşme organları denetim işlevini yerine getirirken, özellikle iç huku-
kun maddi ve usulî özellikleri gibi toplum yaşamını şekillendiren hukuki 
ve fiili özellikleri göz ardı edilemeyeceğinden dolayı takdir marjı doktrini-
nin ikincillik ilkesini gerçekleştirmek için gerekli olduğu ileri sürülmek-
tedir. Dahası sözleşme sistemi içinde takdir marjı doktrininin doğrudan 
ikincillik ilkesinden kaynaklanan bir ilke olduğu ve uluslararası sistemle 
birincil olan, ulusal makamlar arasındaki ilişkiyi doktrinin sağladığı belir-
tilmektedir.24 

Takdir marjı doktrininin Sözleşme sistemindeki anlamına ilişkin bu 
açıklamaların ardından, AİHM yargılamasındaki gelişimine bakılacak 
olursa; uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları içerisinde takdir 
marjı kavramını ilk kullanan mahkeme AİHM’dir. Takdir marjı kavramı 
AİHM içtihatlarında ilk kez Sözleşme’nin 15. maddesindeki olağanüstü 
durumlarda AİHS’in güvencelerine getirilen ulusal muafiyetlere ilişkin 

15-17.
23 COSTA, s. 179-180; Janneke GERARDS, “Pluralism, Deference and the Margin 

of Appreciation Doctrine”, European Law Journal, 2011, Volume 17(1), s. 104; 
Alastair MOWBRAY, “Subsidiarity and the European Convention on Human Rights”, 
Human Rights Law Review, 2015, Vol. 15,  s. 316; Dimitrios TSARAPATSANIS, 
“The Margin of Appreciation Doctrine: A Low-Level Institutional View”, Legal 
Studies, 2015, Vol. 35 No. 4, s. 682, 686-687; 15 Nolu Ek Protokol’de ikincillik 
ilkesi ile takdir marjı doktrininin birlikte Sözleşme metnine eklenecek olması da 
bunun en açık göstergesidir.

24 Herbert PETZOLD, “The Convention and the Principle of Subsidiarity ”, in R. St. J. 
MACDONALD-F. MATSCHER- H.PETZOLD (eds), The European System fort 
The Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff Publication, The Netherlands, 
1993, s. 58-59; LUGATO, s. 67; Kanstantsin DZEHTSIAROU, “What Is Law for 
the European Court of Human Rights”, Georgetown Journal of International Law, 
Vol. 49, 2017, 130.
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Yunanistan/Birleşik Krallık kararında kullanılmıştır.25 Komisyon kararında, 
ulusun varlığını tehdit eden durumu bertaraf edebilmek için başvurula-
cak tedbirlerin seçiminde, durumun vahameti ve olaylara ilişkin doğrudan 
bilgi sahibi olması nedeniyle, ulusal makamların Komisyon’dan daha iyi 
bir pozisyonda olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle de taraf devletlere bu 
konuda takdir marjı tanınması gerektiğine hükmetmiştir. Bununla bir-
likte taraf devletlere muafiyetler getiren 15. maddenin, söz konusu tak-
dir marjının Komisyon tarafından denetimini engellemediğinin de altını 
çizmiştir.26  Böylece bu kararla birlikte takdir marjı doktrininin AİHM 
yargılamasındaki temelleri atılmıştır. 15. madde hükmü istisnalar dışında 
genel bir muafiyet hükmü niteliğindedir. Bu bakımdan takdir marjı dokt-
rininin, devletlere verilen değerlendirme serbestisi olduğu göz önüne alın-
dığında, takdir marjı doktrini ile 15. maddedeki taraf devletlere tanınan 
muafiyet hakkı birbirine benzemektedir. Ancak aralarında bir nitelik farkı 
bulunmaktadır. Çünkü 15. madde ancak olağanüstü durumlarda başvuru-
labilecek daha kapsamlı bir serbesti tanırken, takdir marjı doktrini olağan 
dönemlerde Sözleşmesel hakların sınırlanması açısından devletlere sınırlı 
bir hareket alanı sunmaktadır. Bununla birlikte 15. maddenin düzenlenme 
amacı ile takdir marjı doktrinine başvurulma amacı da farklılık arz etmek-
tedir. Şöyle ki, tehdit ve tehlikenin ulusun yaşamını tehlikeye atacak bo-
yutta ağır, yakın ve ciddi niteliği nedeniyle, olağan dönemlerde ve olağan 
sınırlamalarla bertaraf edilemeyen olağanüstü durumlar için Sözleşme’de 
15. maddeye yer verilmiştir. Dolayısıyla 15. maddenin uygulanmasında da 
taraf devletler takdir marjından yararlanacaktır. Yunanistan/Birleşik Krallık 
ve Lawless/İrlanda kararlarında da görüldüğü gibi, Mahkeme genellikle bu 
maddeyle ilgili şu iki hususun değerlendirilmesinde taraf devletlere takdir 
marjı tanımaktadır: Birincisi savaş ya da diğer olağanüstü bir halin varlığı 
ve derecesi ile bu durumun Sözleşme’nin askıya alınması gerekliliğinin de-
ğerlendirilmesindedir. İkincisi ise bu durumlarla başa çıkabilmek için uy-
gun araçların seçilmesi ve önlemlerin belirlenmesindedir. Ulusal makamlar 
bu konularda AİHM’in denetimine tabi olmakla birlikte oldukça geniş bir 
takdir marjından yararlanacaktır.

25 Greece/The United Kingdom, 26.09.1958, Başvuru No 176/56.
26 Greece/The United Kingdom, s. 318, s.326.
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Bu kararların ardından Sözleşme’nin diğer maddeleriyle ilgili yargıla-
malara da sirayet eden takdir marjı doktrini, günümüzde özellikle 8-11, 
14, 15. maddeler ile 1 Nolu Protokol’ün 1, 2. ve 3. maddelerine ilişkin 
başvurularda ve son dönemde de 5. ve 6. maddeler bağlamında Mahke-
menin denetiminde sıklıkla başvurduğu araçlardan biri halini almıştır.27 
Ayrıca takdir marjı doktrininin açıkça kullanıldığı ve tam anlamıyla de-
ğerlendirildiği karar, Handyside/Birleşik Krallık davasında verilmiştir. Or-
tak bir Avrupa ahlakının mümkün olup olamayacağının sorgulandığı bu 
davada, Mahkeme zaman ve mekâna göre değişen bir kavram olarak ahlaki 
konulara ilişkin uyuşmazlıklarda neden takdir marjı doktrinine başvurul-
ması gerektiğini şu gerekçelerle açıklamıştır: 

“Taraf devletlerin iç hukukunda tek bir Avrupa ahlakı kavramı bulmak 
mümkün değildir. Bu konudaki görüşlerin hızla evrim geçirdiği günümüzde, 
ahlaki gerekliliklere ilişkin yaklaşım zamana ve mekâna göre değişmektedir. 
Ulusal makamlar, ülkede yaşananlarla doğrudan ve sürekli ilişki içinde ol-
duklarından, ahlaki gereklere getirilecek sınırlama ve cezalar hakkında görüş 
bildirirken uluslararası yargıçtan daha iyi konumdadır. Bu kapsamda yapıla-
cak müdahalenin gerekliliği ve toplumsal ihtiyaç baskısının varlığını öncelikle 
ulusal makamlar değerlendireceği için bu konuda devletlere bir takdir marjı 
tanınması gerekir.” 28

27 MACDONALD, s. 83; YOUROW, s. 12-13; Ignacio de la Rasilla del MORAL, “The 
Increasingly Marginal Appreciation of the Margin of Appreciation Doctrine”, German 
Law Journal, Vol. 07, No. 06, 2006, s. 613; SHANY, s.182; KRATOCHVIL, s. 325; 
Anne Marie von LUTTICHAU, “What Is the Meaning and Effect of the Principle 
of Margin of Appreciation within the Jurisprudence of the European Convention 
on Human Rights - Is This Principle Compatible with the Concept of Effective 
Protection of Rights”, Bracton Law Journal, Vol. 26, 1994, s. 99; ÇAKMAK, s. 22; 
Ivana RADACIC, “The Margin of Appreciations, Consensus, Morality and the Rights 
of Vulnerable Groups”, Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilistau Rijeci, Vol. 31, 
2010, s. 603; Önder BAKIRCIOĞLU, “Application of the Margin of Appreciation 
Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases”, German Law 
Journal, Vol. 8, 2007, s. 713-715.

28 Handyside/The United Kingdom, s. 48.
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III. Takdir Marjı Doktrinine Yönelik İleri Sürülen Gerekçeler ve 
Bu Gerekçelerin Eleştirisi

Birçok yazar takdir marjı doktrininin, üye devletlerin egemenliğine 
saygı ile Strazburg organlarının denetim yetkisinin dengelenmesinin bir 
yolu olduğu görüşünü ileri sürmektedir.29  Çünkü AİHS, klasik devletler 
hukukunda daha önce karşılaşılmayan bir konu olduğu için belirsizlik ya 
da bir bulanıklığa yol açmıştır. Uluslararası kuruluşlar onu doğuran dev-
letlerin iradesidir. Bu nedenle geleneksel devletler hukuku sadece devletler 
arasındaki ilişkileri düzenler. Devletlerin ülkesindeki nüfusla ilgili yetkileri 
düzenlemek, bazı istisnalar dışında devletin egemenlik yetkisi içindedir. 
Bu anlamda klasik devletler hukuku devletlerin bağımsızlığı üzerine ku-
rulmuştur. Ancak bireyin devletler hukukundaki konumu İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında değişmeye başlamıştır.30  Klasik devletler hukukunda-
ki devletlerin egemenlik yetkisi konusunda görülen söz konusu değişim, 
özellikle yargı yetkisi kabul edilen uluslararası mahkemelerin kurulmasıyla 
somutlaşmıştır.

Sözleşme’nin hazırlık aşamasında bireysel başvuru yolu oldukça tartış-
malı bir konu halini almıştır. İlk yıllarda, Sözleşme organları taraf dev-
letlere aşırı müdahale etmesi halinde, üyelerin Sözleşme’den çıkmasından 
çekinmiştir. Silahlı kuvvetlerin yaptığı darbeden dolayı Mahkemenin, 
Yunanistan’ın Sözleşme’nin 15. maddesini ihlal ettiğine ilişkin karar ver-
mesi nedeniyle, Yunanistan 1969’da Avrupa Konseyi’nden çıkacağını bil-

29 MACDONALD, 1993, s.83: ARAI-TAKAHASHI, s. 17; Michael R. 
HUTCHINSON, “The Margin of Appreciation Doctrine in the European Court 
of Human Rights”, International and Comparative Law Quarterly, 1999, Vol. 48, 
No. 3, s. 647; Tolga ŞİRİN, “Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi 
Açısından Anlamı”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Yıl, 2013, s. 379-380; 
Oren GROSS-Fionnuala Ni AOLAIN, “From Discretion to Scrutiny: Revisiting the 
Application of the Margin of AppreciationDoctrine in the Context of Article 15 of 
the European Convention on Human Rights”, Human Rights Quarterly, 2001, 
Volume 23, No. 3,, s. 626.

30 AlfredVERDROSS/ Bruno SIMMA, Universelles Völkerrecht, 3. Auflage, Duncker 
& Humblot, 1984, s. 47, s.1234, nakl. Annette RUPP-SWIENTY, Die Doktrin 
von der Margin of Appreciation in der Rechtsprechnung des Europaischen 
Gerischtshofs für Menschenrechte, Europarecht-Völkerrecht Studien und 
Materialien, Band 59, München, 1999, s. 201-202.
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dirmiştir. Ancak Avrupa Konseyi’ne üyelik AİHS’in siyasi açıdan yaşaması 
için bir zorunluluktur. Bundan dolayı takdir marjı doktrininin arkasında 
yatan nedenin Sözleşme’nin bütünlüğünü sağlamak olduğu ileri sürül-
mektedir. Bu görüşe göre, Mahkeme takdir marjı doktrinini devletlerin 
Sözleşme’den çıkma girişimlerini önlemek amacıyla kullanmaktadır. Ay-
rıca Mahkeme takdir marjı doktrinine dayanarak kendi kararlarını ulusal 
makamlara kabul ettirmeyi amaçlamaktadır. Takdir marjı doktrininin ka-
bul edilmesi pek çok yazara göre Sözleşme’nin etkinliğinin ve demokrasi-
nin gereklerine uyumun sağlanması endişesinden doğmuştur. Bu uyumun 
sağlanması amacı, Mahkemenin ihtiyatlı bir tutum takınıp yargısal olarak 
kendi kendini sınırlamasına yol açmıştır.31   Bunun sonucunda 1980’lerin 
başından bu yana öğretide, takdir marjı doktrininin doğasında bulunan 
birbirine zıt güçlerin, özellikle ulusal egemenlik ve uluslararası insan hak-
ları ikileminin analizi ile meşgul olunmuştur.32 

Ancak takdir marjı doktrinine bu gerekçelerle meşruiyet sağlayan gö-
rüşlerin aksine, günümüzde Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrılmak, sadece 
uluslararası ilişkiler açısından tehlikeli olmakla kalmamakta, ayrıca ulusal 
ve uluslararası kamuoyu tarafından da kınanma potansiyeli taşımaktadır. 
Mahkemenin kararlarına uyma konusunda ise çok az istisna dışında, taraf 
devletlerin sözleşme gereklerine göre davrandığı görülmektedir. Avrupa 
Birliği’nin kurulması ile de klasik devletler hukukunda benimsenen dev-
letlerin egemenliğine müdahale konusu -hiç olmazsa birlik üyesi devlet-
lerce- eskisi gibi sıra dışı karşılanmamaktadır. Bu nedenlerle devletlerin 
bağımsızlığı ve Sözleşme’nin devamlılığının sağlanması gibi gerekçelerle 
takdir marjı doktrinine mutlak haklılık kazandırılamaz.

Takdir marjı doktrini ile ilgili olarak dile getirilen bir diğer gerekçe, 
günümüzde insan haklarının evrenselliği ilkesine karşı ileri sürülen kültü-
rel göreceliliktir. Evrensellik ilkesine karşı çıkışlar, insan hakları anlayış ve 
kurumsallaşmasının sadece Batı kültür çevresinin ürünü33  olduğu doğrul-

31 RUPP-SWIENTY, s. 201-206; Shai DOTHAN, “Margin of Appreciation and 
Democracy: Human Rights and Deference to Political Bodies”, Journal of 
International Dispute Settlement, 2018, Volume 9, s. 147-148; BENVENISTI, 
2018, s. 241-242; VILA, s.406; BRAUCH, s. 52; DZEHTSIAROU, s. 131.

32 CHRISTOFFERSEN, s. 227; DOTHAN, s. 150-151; BAKIRCIOĞLU, s. 717.
33 Johan GALTUNG, İnsan Hakları-Başka Bir Açıdan Bakış, çev. Müge SÖZEN, 
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tusunda temellendirilmiştir. İnsan hakları düşüncesinin Batı dünyası ta-
rafından geliştirilmiş ve tamamen farklı siyasi, tarihi ilişkilerden doğan ve 
düşüncelerde kalan bir kavram olduğu, bu bakımdan başka kültürlerde uy-
gulanamayacağı ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre, küresel olarak insanlık 
sorunlarının çözümünde hiçbir kültür, gelenek, ideoloji ya da din tek başı-
na yeterli değildir. Çözüm için diyalog ve karşılıklı ilişki zorunludur. İnsan 
hakları düşüncesi her ülkenin ya da bir bölgenin sosyo-ekonomik, siyasal 
ve kültürel koşullarına göre belirlenmelidir.34   Bu tartışma insan hakları-
nın evrenselliği karşısında “kültürel çoğulculuğa dayalı kültürel görecelilik”35  

Metis Yayınları, İstanbul, 2013, s. 13-44; Virginia A LEARY, “The Effect of Western 
Perspectives on International Human Rights”, in. Human Rights in Africa: Cross-
Cultural Perspectives, ed. Abdullahi Ahmed AN-NA’IM and Francis M. DENG, 
The Brookings Institution, Massachusetts Avenue, Washington D.C., 1990, s. 15 
vd; Oktay UYGUN, Devlet Teorisi, Oniki Levha Yayınları, 4. Tıpkı baskı, İstanbul, 
2017, s. 509; Douglas Lee DONOHO,“Autonomy, Self-Governance, and The 
Margin of Appreciation: Developing a Jurisprudence of Diversity Within Universal 
Human Rights”, Emory International Law Review, Vol. 15, 2001, s. 391-392; 
Rona AYBAY, İnsan Hakları Hukuku, 3. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 76-78; H. Gökçe ZABUNOĞLU, “Kültürel Görecelik ve İnsan 
Haklarının Evrenselliği”, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 
316, Ankara, 2011, s. 790

34 Raimunda PANNIKAR, “Is the Notion of Human Rights a Western Concept?”, DI-
OGENES, No 120, Winter 1982, s. 75 vd. nakl. Mehmet Semih GEMALMAZ,  
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 5. Baskı, Legal Yayı-
nevi, İstanbul, 2005, s. 1017-1018; DONOHO, s. 392, 397-399; UYGUN, 2017, 
s. 510; Yougindra KHUSHALANI, “Human Rights in Asia and Africa”, Human 
Rights Law Journal, Vol. 4, 1983, s. 403; RUPP-SWIENTY, s. 238.

35 Bu konuda geniş bilgi için bakılabilecek diğer kaynaklar: DONOHO, s. 391 vd; Eva 
BREMS, “The Margin of Appreciation Doctrine in the Case Law of the ECHR”, 
ZaöRV, 56, 1996, s. 308-3014, http://www.zaoerv.de, Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.; Matthew A. RITTER, “Human 
Rights: the Universalist Controversy. A Response to are the Principles of Human 
Rights ‘Western Ideas?’, An Analysis of the Claim of the ‘Asian’ Concept of Human 
Rıghts From the Perspectives of Hinduism”, by Surya P. SUBEDI, California Western 
International Law Journal, Vol. 30, 1999-2000, s. 71-90;ALGAN, “Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar”, s.66-69; Zeynep KIVILCIM, “İnsan Hakları ve Karşı 
Hegemonya”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, Y. 2009, Sa. 
1-2, s. 217-240; Muhlis ÖĞÜTÇÜ, “Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk Işığında İnsan 
Hakları Alanındaki Bazı Kavramlar”, Prof.Dr.İrfan Baştuğ Anısına Armağan, 
DEÜHFD, C.7, Özel Sayı 2005. s.555-615; Zühtü ARSLAN, “Postmodern Söylem 
ve İnsan Hakları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 56-1, s. 1-22; Yasemin 
ÖZDEK, “Evrensellik/Kültürel Görecelik Geriliminde İnsan Hakları”, Birikim, S. 
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kavramını gündeme getirmiştir.

Ancak hiçbir kültür dünyadaki bütün uygarlıkları hegemonyası altı-
na alma iddiasında bulunamayacağı gibi, kültürel çoğulculuğu bir mutlak 
kültürel göreceliliğe bağlamak da, insan haklarında ifadesini bulan tüm 
değerleri yadsıma anlamına gelecektir. Örneğin, herhangi bir kültür çev-
resi kırbaçlama, organ/uzuv iptali, kadınların sünnet edilmesi ya da cinsi-
yete, inanca, düşünceye, renge, ırka, etnik kimliğe, sosyal statüye dayanan 
ayrımcı ve eşitsizlikçi cezaları ya da geleneksel uygulamaları kurumsallaş-
tırmış olabilir. Bu tür aşağılayıcı ve insanlık dışı bedensel ceza ve uygula-
maların yahut ayrımcı uygulamaların, sırf herhangi bir kültür çevresince 
üretildiğinden hareketle kültürel çoğulculuk/görecelilik gerekçesiyle ev-
rensel düzlemde haklılık kazanması olanaklı değildir.36 

AİHM ve diğer uluslararası sözleşme organları insan haklarının korun-
ması ve geliştirilmesinde evrensel ölçülerin belirlenmesi vaadinde bulun-
maktadır. AİHM bu düşünceyi yerleşik içtihat haline getirmektedir.37  Bu 
içtihadına örnek olarak AİHM’in Tyrer/Birleşik Krallık38  kararı gösterilebi-
lir. AİHS’in “Ülkesel Uygulama” başlıklı 56. maddesinin 3. fıkrasında Söz-
leşme hükümlerinin taraf devletlerde, yerel koşulların gerekleri göz önünde 
tutularak uygulanacağı düzenlenmiştir. Mahkeme buradaki yerel koşul-
ların gerekleri ifadesinin kültürel görecelilik anlamına gelip gelmediğini 
incelemiştir. Söz konusu başvuru, İngiltere’ye bağlı Isle of Man adasında 
uygulanan bedensel cezanın Sözleşme’ye aykırılığına ilişkindir. Birleşik 
Krallık hükümeti bu bedensel cezanın geleneksel bir uygulama olduğunu 
ve halkın çoğunluğu tarafından da benimsendiğini ileri sürmüştür. AİHM 
bu savunmayı reddederek, bedensel cezanın gelenekselliği ve halk deste-

65, Eylül 1994, s. 15-36; ŞİRİN, s. 390 vd.; RUPP-SWIENTY, s. 238vd.; James 
SWEENEY, “Margin of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court 
of Human Rights in the Post-Cold War Era”, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol 54, April 2005 s. 459-474; ZABUNOĞLU, s. 800-801.

36 GEMALMAZ, 2005, s. 1020-1021; UYGUN, 2017, s. 512-513; Bu tür cezalardan 
İslam Ceza Hukuku’nda yer alanlar ile ilgili geniş bilgi için bkz. Coşkun ÜÇOK-
Ahmet MUMCU-Gülnihal BOZKURT, Türk Hukuk Tarihi, Tamamen yenilenmiş 
17. Baskı, Ankara, 2015, s. 90-100.

37 Eyal BENVENISTI, “Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards”, 
International Law And Politics, Vol. 31, s. 843.

38 Tyrer/The United Kingdom, 25.04.1978, Başvuru No 5856/72.
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ğinin o cezanın aşağılayıcılığını ortadan kaldırmadığına hükmetmiştir.39 

Buna rağmen günümüzde insan haklarının kültürel çoğulculuk üzerin-
de yükseldiği inkâr edilemez bir gerçektir.40  Bu yansıma AİHM’in içtihat-
larında da kendini göstermektedir.  Mahkeme başlangıçtaki katı tutumu-
nu esnetme eğilimindedir. Bunun göstergesi de Mahkemenin geliştirdiği 
takdir marjı doktrininin 15 Nolu Ek Protokol ile AİHS’in başlangıç kıs-
mına eklenecek olmasıdır. 

Bu gelişmeler ışığında takdir marjının evrensellik-kültürel görecelilik 
çatışmasında, kültürel farklılıkların dile getirilmesini sağlayarak dengele-
yici bir işlev gördüğü ileri sürülmektedir. AİHS’in hedefi, temel hakların 
korunmasında uyumu sağlamak olmasına rağmen, bu doktrinin sözleş-
me organlarının yeknesaklığını kabul etmediği belirtilmektedir. Ayrıca, 
bu organların hiç olmazsa belli çerçevede Avrupa için çok karakteristik 
ideolojik ve hukuksal farklılıkları korumakla yükümlü olduğu iddia edil-
mektedir. Böylece takdir marjı doktrinine Avrupa çoğulculuğu misyonu 
da yüklenmiş olmaktadır.41 Brems de benzer bir şekilde, Sözleşme’ye taraf 
devletlerdeki içtihat hukuku (Common Law) ile Kıta Avrupası Hukuku-
nun, üniter devlet ile federal devlet yapısının, Hıristiyan mezhepleri ve 
diğer din anlayışlarının (örneğin İslam dinini benimsemiş Türkiye) Avrupa 
Konseyi’nde temsil edilmesinin, takdir marjı doktrini ile bu farklılıkları 
hukukileştirmek yolunda bir imkân sağladığını belirtmektedir.42  Bu fikri 
savunanlara göre, Mahkeme takdir marjı doktrinini, geleneklerin özel rol 
oynadığı alanlarda bilinçli bir şekilde kullanmaktadır. Ahlakın korunması, 
şeref, namus ve aile hayatına yönelik müdahaleler karşısında bu doktrin 
önemlidir. Bu tür ihlallerde Mahkeme, “ahlakın ya da dini değerlerin anla-
mının zamana ve mekâna göre değiştiğini dikkate alarak, ulusal organların 
hangi ahlaki ya da dini değerin korunması gerektiğine karar vermekte daha 
isabetli olduğu” 43 tespitinde bulunmaktadır.

39 Tyrer/The United Kingdom, s. 37-40; GEMALMAZ, 2005, s. 1022.
40 GEMEALMAZ, 2005, s. 1015.
41 RUPP-SWIENTY, s. 240; DONOHO, s. 462.
42 Eva BREMS, “The Margin of Appreciation Doctrine in the Case Law of the ECHR”, 

ZaöRV, Vol. 56, 1996, s. 308.
43 Handyside/The United Kingdom, s 207.
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AİHM’in içtihatlarına zamanla nüfuz eden takdir marjı doktrini, birey 
ile ulusal çıkarların ya da farklı ahlaki inançlar arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümünde her toplumun belli serbestlik hakkına sahip olmasını ifade et-
tiğine göre44, bu düşünce ile insan haklarının kültürel göreceliliği fikri ara-
sında bir paralellik göze çarpmaktadır. Kültürel görecelilik ile evrensellik 
arasındaki gerilim; takdir marjı doktrini ile evrensellik arasında da yaşan-
maktadır. Takdir marjı doktrini ahlaki göreceliliği tanımayı ilke edinmesi 
nedeniyle insan haklarının evrenselliği ilkesiyle çelişmektedir. 

Bizim de benimsediğimiz üzere, insan haklarının evrenselliğini savu-
nanlara göre ise, liberal olarak uygulanan doktrin, ulusal politikaları ev-
rensel insan haklarına üstün tutarak, AİHM ve diğer uluslararası kuruluş-
ların insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde evrensel ölçütlerin 
belirlenmesi vaadini sarsmaktadır. Ayrıca bu marjın kullanımı, söz konusu 
kuruluşların kararlarının güvenilirliğini de tehlikeye atabilir. Bu tür dava-
larda farklı ülkelere, farklı marjların uygulanması çifte standartlara ya da 
uygulamalara yol açabileceği gibi, ulusal takdir marjını destekleme tutumu 
evrensel değer ve ölçütlere dayanmada vurgu eksikliğine yol açabilir.45  Bu 
görüşe göre, AİHS’in başlangıç kısmı temel hakların evrenselliği üzerine 
kurulmuştur. AİHS’de yer alan haklar arasında sosyo-ekonomik yönü ağır 
basan haklara yer verilmemesi de bunun göstergesidir. Sözleşme’de genel 
olarak üye devletler arasındaki ortak noktalara işaret edilmektedir. Avrupa 
Konseyi’nde bunu sağlayabilmek için Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan 
Hakları Bildirgesinden ayrı, Avrupa düzeyinde bağlayıcı bir metine ihtiyaç 
duyulmuştur. Çünkü bölgesel olarak bağlayıcı ortak ölçütlere dayalı bir 
sistem kurmak, evrensel nitelikte ortak ölçüt belirlemekten daha kolaydır. 
Avrupa Konseyi’ne üyelik bir devletin kendini Avrupalı olarak tanımlama-
sı ve Avrupa ölçütlerine bağlı olmasıyla mümkündür. Bütün taraf devlet-
ler Avrupa kültür çevresinin üyeleridir. Bu nedenle insan hakları kavramı 
bu devletlere yabancı değildir. Her ne kadar üye devletler siyasi ve huku-
ki olarak birbirinden farklı bir tarihsel gelişim geçirmiş olsa da, evrensel 
insan hakları kavramı bu devletlerin hepsinde gelişmiştir.46 Sözleşme’de 

44 BENVENISTI, s. 843; DONOHO, s. 463-464.
45 BENVENISTI, s. 843; Paul MAHONEY, “Marvellous Richness of Diversity or 

Invidious Cultural Relativism?”, Human Rights Law Journal, Vol. 19, No. 1, 1998, 
s. 3-6; WISNIEWSKI, s. 66; MORAL, s. 621; RADACIC, s.600.

46 RUPP-SWIENTY, s. 242.  Doğu Avrupalı yeni üyelere bakıldığında, bu genç demok-
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Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin üzerinde durulmamış, ama ortak nokta-
lara dayalı bir koruma sisteminin oluşturulması esas alınmıştır.47 

Son olarak, kültürel görecelilik fikri, Batı Avrupa’da gelişen insan 
hakları düşüncesinin Batılı olmayan kültürlerde (Özellikle Afrika ve Asya 
kültürlerinde)48  uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin tartışmanın sonucu-
dur. Bu durumda, AİHS’i kabul eden devletlerin batılı olduğu ve Sözleş-
me’deki insan hakları ilkesine bağlı bulunduğu düşünüldüğünde, kültürel 
görecelilik vurgulanarak takdir marjı doktrininin de bu göreceliliği sağla-
mada bir araç olduğu iddiası temelsiz kalmaktadır. 

IV. Takdir Marjı Doktrininin Sözleşme ve Ek Protokolleri’nde Yer 
Alan Haklar Açısından Uygulanması

Takdir marjı doktrininin her bir sözleşmesel hak bakımından uygulan-
ması daha önce de belirttiğimiz üzere farklıdır. Dahası bu farklılık haklar 
arasında olduğu gibi, her bir hakkın düzenlediği çeşitli alanlarda dahi gö-
rülebilmektedir. Dolayısıyla takdir marjı doktrini AİHM yargılamasında 
ne zaman ve hangi konuyla ilgili karşılaşılacağı belirsiz bir yorum aracıdır. 
Bu durum ise AİHM içtihatlarında öngörülemezliğe yol açmaktadır.

Doktrininin uygulanmasıyla ilgili olarak öncelikle belirtilmesi gereken 
husus, Sözleşme’nin 15. maddesinde düzenlenen ve olağanüstü hallerde 
dahi sınırlanamayan mutlak haklarda takdir marjı doktrini uygulanamaz. 
Yaşama hakkı, işkence yasağı, kulluk ve kölelik yasağı ile kanunsuz suç 
ve ceza olmayacağına ilişkin maddelerde doktrininin uygulanma kabiliyeti 
bulunmamaktadır. 

Ancak, yaşama hakkı Avrupa Konseyi üyesi devletlerin temel değeri 
olarak kutsallaştırılırken49  ve olağanüstü dönemlerde dahi dokunulama-

rasiler Sözleşme’ye girmekle daha fazla demokratikleşme ümidi taşırlar ve bu devlet-
lerde demokrasinin gelişimi bunun insan hakları adına olması anlamına gelmektedir.

47 RUPP-SWIENTY, s. 244.
48 Bu kültürlerdeki insan hakları anlayışıyla ilgili geniş bilgi için bkz. UYGUN, 2017, s. 

512-533.
49 Oktay BAHADIR, Yaşama Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015, s. 58.
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yacak bir hak iken, yaşamın başlangıcı ve sona ermesi konusunda Avrupa 
Konseyi üyesi devletler arasında tek bir anlayış ve uzlaşı bulunmadığı için 
AİHM kürtaj, ötanazi ve ölüm yardımı konusundaki düzenlemelere iliş-
kin taraf devletleri oldukça geniş bir takdir marjından yararlandırmaktadır. 
Mahkemenin kürtaj konusundaki yerleşik içtihadı genel olarak “AİHS’in 
kürtaj hakkını güvence altına alıp almadığını ya da 2. madde kapsamında ce-
ninin yaşama hakkı bulunup bulunmadığını incelemenin Mahkeme’nin göre-
vi olmadığı” yönündedir.50  Mahkeme, özellikle insan yaşamının doğasına 
ilişkin inanç meseleleriyle bağlantılı ahlaki konularda ulusal makamların 
geniş bir takdir marjından yararlandığının kabul edildiğini vurgulamak-
tadır. Bu konuda taraf devletlerce Avrupa düzeyinde tek bir hukuki ya da 
toplumsal düzenleme bulma ihtimali olmadığı için ve ulusal makamların 
bu konuda daha iyi bir pozisyonda bulunmaları nedeniyle başvuruya konu 
müdahalenin 2. maddeyle uyumlu olduğuna karar vermektedir.51 

Yaşamın başlangıcı konusunda doğmamış bir ceninin yaşama hakkının 
varlığı sorgulanırken, ötanazide ise yaşayan bir bireyin mutlak bir hak olan 
yaşama hakkı üzerinde özgürce tasarrufta bulunma ehliyeti tartışılmakta-
dır. Mahkeme, Avrupa uzlaşısı bulunmayan ötanazi ve ölüm yardımı ko-
nusunda yargısal olarak kendini sınırlamakta ve denetiminin yoğunluğunu 
azaltmaktadır. Henüz üzerinde bir uzlaşıya varılmayan yaşamın sona erdi-
rilmesine ilişkin düzenlemeler taraf devletlerin oldukça geniş takdir marjı 
içerisinde görülerek Sözleşme’ye uygun bulunmaktadır.52 

Sözleşme’nin 4. Maddesinin 1. fıkrası mutlak emredici bir yasak olan 
kulluk ve kölelik yasağını düzenlemesine rağmen; maddenin 2. fıkrasında 
zorla çalışma ve çalıştırma sayılmayan haller düzenlenmiştir. Bu durumlar-
da da Mahkeme taraf devletlere belli oranda takdir marjı tanımaktadır. 4. 

50 Open Door ve Dublin Well Woman/Ireland, 29 Ekim 1992, Başvuru No 14234/88, 
14235/88, s. 66. Benzer kararlar için bkz. R.H./Norway (Kabuledilemezlik Ka-
rarı), 19.05.1992, Başvuru No. 17004/90; X./The United Kingdom, 13.05.1980, 
Başvuru No. 8416/79, Decision and Report 19, p. 244; Müller and Others/Switzer-
land, 24.05.1988, Başvuru No 10737/84, s. 35.

51 Open Door ve Dublin Well Woman/Ireland, s.68.
52 Pretty/The United Kingdom, 29.04.2002, Başvuru No. 2346/02, s. 54-61; Lam-

bert and Others/France, 05.06.2015, Başvuru No 46043/14, s. 181-182; Sanles 
Sanles/İspanya, 20.10.2000, Başvuru No 48335/99.
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Maddeyle ilgili kararlarında Mahkeme genellikle söz konusu zorunlu çalış-
manın Konsey üyesi diğer devletlerde de olup olmadığını dikkate almakta 
ve eğer varsa ihlale karar vermemektedir.53 

4. madde ile ilgili üzerinde durulması gereken ve ülkemiz açısından da 
önem arz eden konu zorunlu askerlik ve vicdani rettir. Buna göre zorunlu 
askerlik ve inançları gereği zorunlu askerliği vicdani olarak reddedenlere 
getirilecek alternatif kamu hizmeti düzenlemesi Sözleşme’ye uygundur ve 
zorunlu çalışmaları düzenlemek üye devletlerin takdir marjı içerisindedir. 
Özellikle zorunlu askerlik düzenlemesi, süresi ve koşullarının belirlenmesi 
tamamen taraf devletlere aittir. Buna karşın sorunlu alan taraf devletle-
rin vicdani reddi kabul edip alternatif kamu hizmeti getirip getirmeyeceği 
noktasında yaşanmıştır. Mahkeme’nin bu konudaki içtihadını 2011 tarihli 
Bayatyan/Ermenistan kararı öncesi ve sonrası olarak incelemek gerekmek-
tedir. Çünkü 2011 öncesi içtihatlarında Mahkeme zorunlu askerlik hiz-
metini taraf devletlerin münhasır alanı görmekte ve vicdani redde başvu-
ranlara alternatif kamu hizmeti gördürülmesini tamamen taraf devletlerin 
takdir marjına bırakarak, bu hakkı Sözleşme korumasının dışında bırak-
makta idi. Ancak Konsey üyesi 47 devlet arasında bu konuda ortaya çıkan 
uzlaşı sonrasında vicdani ret durumunda alternatif kamu hizmetini kabul 
etmeyen sadece iki ülke mevcut idi: Türkiye ve Ermenistan. Bunun netice-
sinde AİHM bu konudaki içtihadını değiştirerek, bu konuyu 4. maddenin 
kapsamı dışında değerlendirmeye başlamış ve 9. maddedeki din ve vicdan 
özgürlüğü kapsamında incelemiştir. Böylece Bayatyan/Ermenistan kararı 
sonrasında vicdani redde başvuran kişilere alternatif kamu hizmeti geti-
rilmesi zorunlu hale gelmiş ve bu alandaki taraf devletlerin takdir marjı 
kalkmıştır.54  Ancak aradan geçen sekiz yıllık sürede ülkemizde AİHM’in 

53 De Wilde, Ooms ve Versyp/Belgium, 18.06.1971, Başvuru No 2832/66; 2835/66; 
2899/66, s. 87-90; Van Droogenbroeck/Belgium, 24.06.1982, Başvuru No7906/77, 
s. 58-60; I/Norway (Kısmi Kabuledilemezlik Kararı), 17.12.1963, Başvuru No 
1468/62, AİHM Yıllığı, No 6, 1963; Van der Mussele/Belgium, 23.11.1983, Baş-
vuru No 8919/80, s. 35-41; Karlheinz Schmidt/Germany, 18.07.1994, Başvuru No 
13580/88, s. 22-23; Zarb Adami/Malta, 20.06.2006, Başvuru No 17209/02, s. 47. 
Ancak buradaki son iki kararda Mahkeme söz konusu zorunlu çalışmaların getirilme-
sini taraf devletlerin takdir marjı içerisinde kabul etmesine rağmen, bu çalışmaların 
uygulanmasındaki farklı muameleleri ayrımcılık yasağının ihlali olarak değerlendir-
miştir.

54 Bayatyan/Armenia, 07.07.2011, Başvuru No 23459/03, s. 121-128; Bu karardan 
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mevcut kararının yerine getirilmesi ile ilgili bir yasal düzenlemeye gidil-
memiştir.

İnsan hakları hukukunda usuli haklar olarak da ifade edilen kişi özgür-
lüğü ve güvenliği, adil yargılanma ve etkili başvuru haklarıyla ilgili karar-
larda da zamanla takdir marjı doktrini kullanılmaya başlamıştır. Ancak bu 
alandaki takdir marjının oranı ek protokollerde ve 8.-11. maddelerde gü-
vence altına alınan haklardaki ile kıyaslandığında daha dar olarak uygulan-
maktadır. Sözleşme’nin 5. maddesinde düzenlenmiş olan kişi özgürlüğü ve 
güvenliği hakkı kapsamında kişilerin özgürlüğünün sınırlanma nedenleri 
sayılmıştır. Bunlardan ilki olan yetkili mahkemenin mahkûmiyet kararı 
üzerine hapsetme halinde, AİHM “taraf devletlerin ilke olarak suç ve ceza-
ların belirlenmesi, ıslah ve önleyici güvenlik tedbirlerinin düzenlenmesi, şartlı 
salıvermenin koşulları ve hükmün infazının yürütülmesi konularında serbest 
ve belli bir takdir marjına sahip” olduğuna hükmetmektedir.55 5. Maddede 
düzenlenmiş olan özgürlüğün sınırlanması hallerine ilişkin Mahkemenin 
taraf devletleri belli bir takdir marjından yararlandırmasına karşın, bu marjı 
daha dar tuttuğu ve denetimini daha katı bir şekilde yaptığı söylenebilir.56  
Özellikle tutma nedenlerinin kanunla belirlenmiş olması, bu düzenleme-
lerin de öngörülebilir ve erişilebilir olmasını aramaktadır. Mahkûmiyet dı-
şındaki tutmalarda amacın cezalandırıcı olmamasını, amaçla seçilen aracın 
orantılı ve tutma sürelerinin makul olması gerektiğini vurgulamaktadır.57 

çok kısa bir süre sonra benzer yönde Türkiye aleyhine de karar verilmiştir. Erçep/
Turkey, 22.11.2011, Başvuru No 43965/04, s. 54-65. 

55 Kirzycki/Germany, 09.03.1978, Başvuru No 7629/76, Kararlar ve Raporlar Sayı 
31,s. 9; Bozano/France, 18.12.1986, Başvuru No 9990/82, s. 55; Benham/The 
United Kingdom, 10.06.1996, Başvuru No 19380/92, s. 42.

56 Gatt/Malta, 27.07.2010, Başvuru No 28221/08, s. 46; Vasileva/Denmark, 
25.09.2003, Başvuru No 52792/99, s 36-38; Steel and Others/The United King-
dom, 23.09.1998, Başvuru No 67/1997/851/1058, s. 49.

57 Ichin and Others/Ukraine, 21.12.2010, Başvuru No 28189/04, 28192/04, s 
39; D.G./Ireland, 16.05.2002, Başvuru No 39474/98, s. 80; Nielsen/Denmark, 
28.11.1988, Başvuru No 10929/84, s 63,64,72; Enhorn/Sweden, 25.01.2005, Baş-
vuru No 56529/00, s. 47-55; Winterwerp/The Netherlands, 24.10.1979, Başvuru 
No 6301/73, s. 39-40; Witold Litwa/Poland, 04.04.2000, Başvuru No 26629/95, s. 
60-61; Hilda Hafsteinsdottir/Islande, 08.06.2004, Başvuru No 40905/98, s. 42
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Mahkeme 6. maddede yer alan adil yargılanma ve 13. maddedeki etkili 
başvuru hakkına ilişkin başvurulardaki denetiminde müdahalelerin gerek-
liliğinin değerlendirilmesinde ulusal makamlara belli bir serbesti tanımakla 
beraber, bu marjın keyfi kullanılıp kullanılmadığı, makul olup olmadığı 
konusunda daha katı bir denetim uygulamaktadır. Ayrıca sınırlamanın 
meşru bir amaca dayanmasını ve bu amaca ulaşmak için kullanılan araçla-
rın orantılı olmasını da aramaktadır.58  Bununla birlikte bu haklarla ilgili 
bütün başvurularda yeknesak bir takdir marjı uygulandığı elbette söylene-
mez. Özellikle adil yargılanma hakkı ile ilgili dava sürelerinin belirlenme-
si59  ve dava açmak için getirilen mali koşullara ilişkin60  uygulanan takdir 
marjının geniş olduğu ifade edilebilir. Mahkemeye erişim hakkıyla ilgili 
bir diğer sorunlu alan ise yargı yolu kapalı olan işlemlerdir. Mahkeme bu 
konuda özellikle devlet ile özel güven ve sadakat ilişkisi bulunan silahlı 
kuvvetler personeline ilişkin işlemlerin yargı denetimi dışında bırakılması 
hususunu 6. maddenin koruması dışında bırakarak, taraf devletlerin takdir 
marjını kabul etmektedir.61 

58 Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Educati-
on in Belgium”/Belgium (Belgian Linguistic Case), 23.07.1968, Başvuru No 
1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64; Ashingdane/The Uni-
ted Kingdom, 28.05.1985, Başvuru No8225/78, s. 57; Lithgow and Others/The 
United Kingdom, 08.07.1986, Başvuru No 9006/80; 9262/81; 9263/81; 9265/81; 
9266/81; 9313/81; 9405/81, s. 197

59 Stubbings and Others/The United Kingdom, 22.10.1996, Başvuru No 22083/93; 
22095/93, s. 50-51.

60 Steel and Morris/The United Kingdom, 15.05.2005, Başvuru No 68416/01, s.59-
60, 63.

61 AİHM’in 04.07.2000 tarihli Kabul Edilmezlik Kararları, Batur/Turkey, Başvuru 
No 38604/97; Erbek/Turkey, Başvuru No 38923/97; Duran and Others/Turkey, 
Başvuru No 38925/97; Toraman/Turkey,  Başvuru No 39830/98; Ozden/Turkey, 
Başvuru No 40276/98; Gokden and Karacol /Turkey, Başvuru No 40535/98; Kap-
lan and Others/Turkey, Başvuru No 40536/98; Gumusalan/Turkey, Başvuru No 
40688/98; Dogan/Turkey, Başvuru No 40689/98; Durgun/Turkey, Başvuru No 
40751/98; Erez/Turkey, Başvuru No 40752/98; Denden and Others/Turkey, Baş-
vuru No 40754/98; Yıldırım/Turkey, Başvuru No 40800/98; Gulgonul/Turkey, 
Başvuru No 40806/98; Abul/Turkey, Başvuru No 40807/98; Dere/Turkey,  Başvu-
ru No 43916/98; bkz. European CounsilInformatıon Note No. 20 on the case-law 
of the Court, July 2000, http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2000_07_20_
ENG_815312.pdf , erişim tarihi 04.05.2016; Sükut/Turkey (Kabul Edilemezlik 
Kararı), 11.09.2007, Başvuru No 59773/00.
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7. maddede düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesi mutlak bir 
ilkedir. Bu nedenle AİHM’in bu maddeye ilişkin kararlarında açıkça tak-
dir marjı kavramını kullanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte taraf 
devletlerin kendi ulusal ceza hukuku sistemlerinde hangi fiillerin suç oluş-
turduğu ve bu fiillere karşı öngörülecek cezaları belirlemede serbest olduğu 
düşünüldüğünde bu alanın zaten üye devletlerin takdir marjına bırakıldığı 
söylenebilir.

Takdir marjı doktrininin AİHM yargılamasındaki gelişimi incelendi-
ğinde doktrinin sıklıkla uygulandığı maddelerin, özellikle 2. fıkralarında 
sınırlanma rejimi öngörülmüş olan 8.-11. maddeler olduğu görülür. Bu 
dört hakkın düzenlediği konular genellikle taraf devletlerin ulusal huku-
kunda çeşitlilik gösteren aile, din ve ahlaki konularla ilgili olduğu için, bu 
durum şaşırtıcı değildir. Ancak sayılan konularda takdir marjının yaygın ve 
geniş bir şekilde uygulanıyor olması, bu maddelerin güvence altına aldığı 
bütün hususlarda marjın geniş olarak tanındığı anlamına gelmemektedir. 
Marj belli konularda aşırı genişleyebilirken, özellikle demokratik toplum 
gerekleri açısından oldukça daralabilmektedir.

8. madde açısından doktrinin uygulanmasına bakacak olursak; bu mad-
dede kişinin dört ayrı menfaatinin bir arada düzenlendiği görülmektedir. 
Özel hayat, aile hayatı, konuta ve haberleşmeye saygı hakkı. Bu nedenle 8. 
madde ile ilgili doktrinin uygulanma alanı çok çeşitlilik göstermektedir. Özel 
hayat kapsamında olan anne babanın çocuğuna isim verme hakkına ilişkin, 
taraf devletler meşru amaçlarla ve keyfi olmayan sınırlama getirdiğinde Mah-
keme bunu takdir marjı içerisinde değerlendirmektedir.62  Buna karşın evli 
çiftlerin birbirinin soy ismini zorunlu olarak kullanmaları halinde ayrımcı-
lık yasağına aykırı bir durum ortaya çıkıyorsa, Mahkeme burada devletlerin 
takdir marjını kaldırmaktadır.63  Özel hayat kapsamında önemli konulardan 
biri de cinsel kimlik ve hayattır. Kişilerin cinsel yönelim ve tercihleri konusu-

62 Guillot/France, 24.10.1996, Başvuru No 22500/93, s. 25-26; Johansson/Finland, 
06.09.2007, Başvuru No 10163/02, s. 29-31; Bulgakov/Ukraine, 11.09.2007, Baş-
vuru No 59894/00, s. 43; Mentzen/Latvia (Kabuledilemezlik Kararı), 07.12.2004, 
Başvuru No 71074/01; Güzel Erdagöz/Turkey, 21.10.2008, Başvuru No 37483/02, 
52-57

63 Ünal Tekeli/Turkey, 16.11.2004, Başvuru No 29865/96, s. 61-68; Burghartz/Swit-
zerland, 22.02.1994, Başvuru No 16213/90; s. 25-30.
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na dünyadaki bakış açısının değişimi Mahkemenin içtihatlarını da etkilemiş-
tir.64  Özellikle erken dönem kararlarında eşcinsel ilişkilerin genel bir yasak 
olması, taraf devletlerin genel sağlık ve ahlakı koruması temelinde Mahke-
mece tartışmasız bir şekilde haklı görülmüştür.65  Daha sonraki dönemde ise 
kişilerin cinsel tercihlerindeki farklılıklara gösterilen katı tepkilerin yumu-
şaması ile cinsel hayata getirilecek sınırlamalarda haklı gerekçelerin varlığı 
aranmaya başlamıştır.66  Ayrıca özel hayatın bir parçası olan ve 3. maddeyle 
de yakından bağlantılı olan fiziksel ve psikolojik bütünlük konusunda da 
takdir marjı daralmakta ve katı bir denetimden geçirilmektedir.67  Mahke-
me bu konuda özellikle zorla tıbbi muayene ve müdahalede meşru amaç 
ve orantılılık aramaktadır. 8. maddede koruma altına alınan ikinci menfaat 
aile hakkıdır. Aile hakkına saygı hakkı ile 12. maddede düzenlenmiş olan 
evlenme hakkı çok yakından ilişkili olduğu için birlikte değerlendirilmesi 
yerinde olacaktır. Mahkeme aile hayatını, sadece ulusal hukuk düzenlerin-
de öngörülmüş resmi evliliklerle sınırlı olarak algılamamakta, kişilerin fiilen 
birlikteliklerini de 8. maddenin korumasında kabul etmektedir.68  Bununla 
birlikte Mahkemeye göre taraf devletlerin karşı cinsiyetten kişilerin ve eşcin-
sellerin fiili birlikteliklerine aile hayatı olarak saygı gösterme yükümlülüğü 
olması, devletleri bu kişilere resmi olarak evli kişilerle eşit bir statü sağla-
maya ve eşcinseller için evlenme hakkı tanımaya zorlamamaktadır.69  Yani 

64 ARAI-TAKAHASHI, s. 69-71.
65 X/Federal Republic of Germany, Başvuru No 104/55, ECHR Yearbook I (1955-

1957), p. 228-229; bkz. Pieter Van DIJK-Fried Van HOOF-Arjen Van RIJN- Leo 
ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 
Fourth Edition, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006,s. 678.

66 Dudgeon/The United Kingdom, 22.10.1981, Başvuru No 7525/76, s. 50-54; Lus-
tig-Prean and Beckett/The United Kingdom, 27.09.1999, Başvuru No 31417/96 
32377/96, s. 82, 89; Smith and Grady/The United Kingdom, 27.09.1999, Başvuru 
No 33985/96 33986/96, s. 89.

67 Juhnke/Turkey, 13.05.2008, Başvuru No 52515/99, s. 81-82; Matter/Slovakis, 
05.07.1999, Başvuru No 31534/96, s. 66-72.

68 Marckx/Belgium, 13.06.1979, Başvuru No 6833/74, s. 31; Keegan/Ireland, 
26.05.1994, Başvuru No 16969/90, s. 44; Kroon and Others/ The Netherlands, 
27.10.1994, Başvuru No 18535/91, s. 30; X, Y and Z/The United Kingdom, 
22.04.1997, Başvuru No 21830/93, s. 36; Emonet and Others/Switzerland, 
13.12.2007, Başvuru No 39051/03, s. 34; Van Der Heijden/The Netherlands, 
03.04.2012, Başvuru No 42857/0542857/05, s. 50.

69 Şerife Yiğit/Turkey, 02.11.2010, Başvuru No 3976/05, s. 97-98, 102; Hokkanen /
Finland, 23.09.1994, Başvuru No 19823/92, s. 55; Keegan/Ireland, s. 49.
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Mahkeme eşcinsellere resmi evlenme hakkı verilmesi hususunu tamamen 
taraf devletlerin takdir marjına bırakmaktadır. Ayrıca heteroseksüel fiili bir-
liktelikleri de özellikle mali, sosyo-ekonomik sonuçlar bakımından resmi 
evliliklerden farklı değerlendirmesini yine taraf devletlerin geniş takdir mar-
jına bırakmaktadır. Devletin planlamış olduğu ekonomik, mali veya sosyal 
politikalar alanındaki görüşler demokratik bir toplumda olağan olarak de-
ğişebileceğini; dolayısıyla bu takdir marjının kaçınılmaz olarak daha geniş 
olacağını ifade etmektedir. Bu nedenlerle taraf devletin dini evliliği tanıma 
ve özel bir evli olmayanlar kategorisi oluşturma yükümlülüğünün olmadı-
ğına hükmetmektedir.70  Ancak Mahkemenin burada ikircikli bir tutum 
takındığı göze çarpmaktadır. Resmi evliliğe dayanmayan birlikteliği taraf 
devletlerin değerlendirmesinden bağımsız, 8. madde kapsamında aile olarak 
kabul etmekte; buna karşın bu aile hayatının ekonomik ve mali sonuçları-
na ilişkin bir sorun ortaya çıktığında ise pasif bir rol üstlenerek bu konuda 
taraf devletlere karışmaktan çekinmektedir. Bu yaklaşım aile hayatının tam 
anlamıyla korunamaması nedeniyle kabul edilebilir değildir. Eşcinsellerin 
evlat edinmesi konusunda da Mahkeme ulusal ve uluslararası kamuoyunda 
derin ayrılıkların olduğunu özellikle kaydettikten sonra, Devletlerin bu ko-
nuda geniş bir takdir marjına sahip olmaları gerektiğine ve bu kişilere evlat 
hakkı tanınmamasının ihlal oluşturmadığına karar vermektedir.71  Yine aile 
hayatına ilişkin olarak üreme hakkı da sorunlu alanlardan biridir. Özellikle 
tıp alanındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak üreme konusu daha da 
karmaşıklaşmıştır. Bu durum beraberinde etik ve ahlaki sorunları getirmiş ve 
söz konusu sorunların çözümünde de henüz ortak bir Avrupa konsensüsü 
oluşmamıştır. Mahkeme bu konuda önüne gelen Evans/Birleşik Krallık72 da-
vasında durumu açıkça ortaya koymuştur. Başvuruya konu olayda, yumur-
talık kanseri teşhisi konulan başvurucunun yumurtalıklarının alınmasından 
önce son bir üreme şansı olarak birlikte olduğu kişiyle tüp bebek tedavisine 
başlanılmış ve döllenmiş embriyolar iki yıl sonra rahme yerleştirilmek üzere 
saklanılmıştır. Ayrıca bu embriyoların rahme yerleştirilmesinden önce her 
zaman rızalarını geri alabileceğine dair çifte belge imzalatılmıştır. Ancak bu 
süreçte çiftin ilişkisi sona ermiş ve erkek, embriyoların rahme yerleştirilme-
sine ilişkin rıza göstermediğini ve ortadan kaldırılmasını istediğini bildir-

70 Şerife Yiğit/Turkey, s. 100, 102; Hokkanen /Finland,s. 55.
71 Fretté/France, 26.02.2002, Başvuru No36515/97, s. 37-43; Gas et Dubois/France, 

15.03.2012, Başvuru No25951/07, s. 68-69.
72 Evans/The United Kingdom, 10.04.2007, Başvuru No 6339/05.
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miştir. Artık yumurtalıkları olmayan kadın ise biyolojik anne olabilmesinin 
tek ihtimalinin engellendiğinden dolayı Sözleşme’nin ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür.73  Mahkeme bu davada takdir marjı doktrinine ayrı bir başlık 
açarak davadaki sorunların çok hassas etik ve ahlaki konular olduğunu ve bu 
konuda ortak bir Avrupa görüşü bulunmadığını; bu nedenle bu alanda taraf 
devletin geniş bir takdir marjına sahip olduğunu belirterek Sözleşme’nin ih-
lal edilmediğine karar vermiştir.74  Mahkeme erkeğin çocuk sahibi olmama 
kararını kadının genetik anne olma hakkından üstün tutma konusundaki 
devletin takdir marjına saygı göstermiştir. Mahkeme bu davada embriyonun 
yaşam hakkının ve insan onurunun bulunup bulunmadığını dikkate alma-
mış, kadın ve erkeğin çatışan menfaatlerinden hangisine üstünlük tanınması 
gerektiği tartışmasına odaklanmıştır.

Ahlaki ve etik konularda çok genişleyen takdir marjı, konuta ve ha-
berleşmeye saygı hakkı söz konusu olduğunda ise daralmaktadır. Özellikle 
arama, el koyma ve dinleme şeklindeki müdahaleler bir suçla bağlantılı ol-
ması gerekeceği için Mahkeme bu tedbirlere başvurulurken meşru amacın 
varlığını aramakta ve gelişigüzel ve keyfi uygulamaların önüne geçilecek 
tedbirlerin gerektiğini vurgulamaktadır.75 

Takdir marjı doktrinine sıklıkla başvurulan maddelerden bir diğeri de 
9. maddedir. 9. madde çift yönlüdür. Şöyle ki hem forum internum de-
diğimiz kişinin içsel yönünü; hem de dorum externum dediğimiz inanç 
ve düşüncelerinin dışa yansıyan yönünü koruma altına almaktadır. Ancak 
kişinin içsel yönüne ilişkin olarak maddenin 1. fıkrasında yer alan dü-

73 Evans/The United Kingdom, s. 13-17.
74 Evans/The United Kingdom, 77-82. Benzer kararlar için bkz. X, Y and Z/The Uni-

ted Kingdom, 22.04.1997, Başvuru No 21830/93, s. 44; Fretté/France, 26.02.2002, 
Başvuru No 36515/97, s. 41; Christine Goodwin/The United Kingdom, s. 85.

75 Funke/France, 25.02.1993, Başvuru No 10828/84, s. 55; Camenzind/Switzerland, 
16.12.1997, Başvuru No 21353/93, s. 44-45; Funke/France, s. 56; Camenzind/
Switzerland, s. 37, 45; Elçi and Others/Turkey, 13.11.2003, Başvuru No 23145/93 
25091/94, s. 699; Wieser And Bicos Beteiligungen Gmbh/Austria, 16.10.2007, 
Başvuru No 74336/01, s. 57; Klass and Others/Germany, 06.09.1978, Başvuru No 
5029/71, s. 48-49; Roman Zakharov/Russia, 04.12.2015, Başvuru No 47143/06, 
s. 231-232; Malone/The United Kingdom,s. 68;  Leander/Sweden, 20.03.1987, 
Başvuru No 9248/81,s. 51; Huvig/France, 24.04.1990, Başvuru No 11105/84, s. 
29; Weber and Saravia/Germany, 29.06.2006, Başvuru No 54934/00, s. 94.
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şünce, din ve vicdan kişinin aklında ve kalbinde yer aldığı için dışa vu-
rulmadığı sürece sınırlandırılamaz ve mutlak nitelikteki bir özgürlüktür. 
Bu dokunulmazlık kişinin dini inanç ve kanaatlerini açıklamama, din de-
ğiştirme, herhangi dine mensup ya da inanca sahip olmama özgürlüğünü 
de kapsamaktadır. Böylece kişiler herhangi bir tarzda ibadet etmeye, dini 
uygulamaya ve ayine katılmaya da zorlanamazlar. Dolayısıyla bu alanda 
doktrininin uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır. 

Forum externum olarak nitelenen dışsal yönü ise, kişilerin tek başına 
ya da topluca, kapalı veya aleni olarak dinini ya da inancını açığa vurma 
özgürlüğüdür. Bu özgürlük ibadet etme, öğretme, kabul edilen dini uygu-
lama ve ritüelleri yerine getirme şeklinde kullanılmaktadır.76  Bu eylemler 
din veya inancı açıklama olarak dışa yansıdığı için, 1. fıkradaki mutlak 
korumadan yararlanmazlar ve 2. fıkradaki düzenlemeye göre kamu gü-
venliği, kamu düzeni, genel sağlık veya ahlak ya da başkalarının hak ve 
özgürlüklerini koruma gerekçeleriyle demokratik toplumda zorunlu olan 
tedbirlerle ve kanunla sınırlandırılabilirler. Bu noktada Avrupa’daki kül-
türel görecelilik ve dinsel farklılıklar, söz konusu alanda bir uzlaşmanın 
olmayışı ve Sözleşme sisteminin ikincilliği ilkesi gereğince Mahkemenin 
9. maddeye ilişkin yargılamalarında takdir marjı doktrini önemli bir rol 
oynamaktadır.77  Sözleşme’nin 9. maddesine ilişkin olarak Mahkemenin 
takdir marjı doktrinini uyguladığı konular ise, devlet ile din ilişkisi,  me-
murların -özellikle askeri personelin- ibadet özgürlüğü, dini sembollerin 
kullanılması, Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 2. maddesinde yer alan 
anne babaların çocuklarına kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitim 
öğretim verilmesini isteme hakkıdır.

Avrupa Konseyi üyesi olan Sözleşmeci devletlerin çoğunda bir devlet 
kilisesi78  vardır ya da dinî bir sistem kabul edilmiştir. Sözleşme, devlet 

76 Cha’are Shalom and Tsedek/France, 27.06.2000, Başvuru No 27417/95, s. 73; Ka-
laç/Turkey, 01.07.1997, Başvuru No20704/92, s. 27.

77 Tom LEWIS, “What Not to Wear: Religious Rights, the European Court, and the 
Margin of Appreciation”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 56, 
2007, s. 397.

78 Aernout NIEUWENHUIS, “European Court of Human Rights: State and Religion, 
Schools and Scarves. An Analysis of the Margin of Appreciation as Used in the Case 
of Leyla Sahin v. Turkey”, European Constitutional Law Review, Vol. 1, 2005, s. 
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tarafından bu şekilde bir yapılanmayı yasaklamaz. Hatta zorunlu katılma 
istenmemesi veya isteyerek ayrılmanın yasaklanmaması koşuluyla bir “dev-
let dininin” varlığı 9. maddeye aykırılık oluşturmayacaktır.79  Ayrıca söz 
konusu dinî devlet sisteminin koşul ve gerekliliklerine karar verme ko-
nusunda devletlerin belli bir takdir marjı vardır.80  Bu açıdan Sözleşme 
sisteminin ve Mahkemenin yargılamasının ikincil rolü ön plana çıkmakta-
dır. Mahkemenin pek çok kez belirttiği üzere, ulusal makamlar yerel ihti-
yaçları ve koşulları değerlendirme konusunda uluslararası bir mahkemeye 
göre daha iyi konumdadır. Demokratik bir toplum içerisindeki görüşlerin 
büyük oranda farklılık gösterebildiği, genel siyaset ile ilgili konularda, ye-
rel politika belirleyicilerin görevlerine özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu 
durum, özellikle, Devlet ve dinler arasındaki ilişki hakkındaki sorunların 
söz konusu olduğu hallerde geçerlidir.81  Bu nedenle Sözleşmeci Devletlere 
çeşitli dini topluluklarla işbirliği biçimlerini seçme konusunda takdir marjı 
tanınması gerekmektedir.82 

Din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin problemli konulardan birisi de iba-
dethanelerin statüsüdür. İbadethanelerle ilgili olarak ibadet yeri seçimi 
ve imar hukuku açısından devletler takdir marjına sahiptir. Ancak takdir 
marjına dayanılarak yapılan sınırlamalar meşru bir nedene dayanmalı ve 
orantılı olmalıdır.83 Dini topluluklarla ilişki ve işbirliği biçimlerini seçer-
ken devletler belli bir takdir marjından yararlanmakla birlikte, bu seçim 
dini topluluğun ibadet ve eylemlerini ortadan kaldırma ya da inancın dini 
mahiyetini inkâr şeklinde olamaz. Böyle bir uygulama taraf devletin tak-
dir marjını aşması anlamına gelmektedir. Çok yakın tarihli İzzettin Doğan 

499 vd.
79 İzzettin Doğan and Others/Turkey, 26.04.2016, Başvuru No 62649/10, s. 163; 

Darby/Sweden, 23.10.1990, Başvuru No 11581/85, s. 45.
80 ARAI-TAKAHASHI, s. 95; NIEUWENHUIS, s. 502.
81 İzzettin Doğan and Others/Turkey, s. 112; Fernandez Martinez/Spain, 

12.06.2014, Başvuru No 56030/07, s. 130; Sindicatul “Păstorul cel Bun”/Roma-
nia, 09.07.2013, Başvuru No 2330/09, s. 138.

82 İzzettin Doğan and Others/Turkey, s. 112; Magyar Keresztény Mennonita Egyház 
ve Others/Hungary, 08.04.2014, Başvuru No 70945/11, 23611/12, 26998/12, 
41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 ve 56581/12, s. 108.

83 Manoussakis and Others/Greece, 26.09.1996, Başvuru No 18748/91s. 43-44.
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ve Diğerleri/Türkiye84 başvurusuna konu olayda Alevilik inancının bir din 
olarak kabul edilerek devlet tarafından kamu hizmeti olarak sunulması ve 
cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi talep edilmiştir. Türk ma-
kamları ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Anayasa, yasalar ve diğer mevzuat 
uyarınca yürüttüğü hizmetleri İslam dinine mensup olan herkese yönelik, 
mezhepler üstü ve umumi olduğu için bu din hizmetlerinden herkesin 
eşit ölçüde yararlanma hakkının bulunduğundan, ayrıca ulusal mevzuat 
nedeniyle cem evlerine ibadethane statüsü verilemeyeceğinden bu talepleri 
reddetmiştir.85  Bu konuda Türk makamları Aleviliği ayrı bir din olarak 
değil, İslam dini içerisinde yer alan bir tarikat olarak değerlendirmiş ve 
677 sayılı Kanun86  kapsamındaki dini gruplar kategorisinde incelemiştir. 
Mahkeme, Aleviliğin kendine özgü niteliklerini göz ardı ederek taraf dev-
letin Alevi topluluğuna, dini uygulamalarına ve mabetlerine yönelik tutu-
munun, Devletin tarafsızlık göreviyle ve dini toplulukların özerk olarak 
var olma hakkıyla bağdaşmadığına hükmetmiştir.87  Çünkü üye devletler 
dinlerle olan ilişkilerinde takdir marjını bir dini yok sayacak şekilde kul-
lanamaz. Bu şekildeki bir uygulama ile Türkiye kendisine tanınan takdir 
marjını aşmıştır.88 

Din ve vicdan özgürlüğü alanında devlet ve din ilişkisindeki sorunlu 
konulardan biri de zorunlu din kültürü dersidir.Sözleşme’nin 1 Nolu Ek 
Protokolü’nün 2. maddesinde yer alan, ebeveynlerin çocuklarının eğitim 
ve öğretiminin kendi dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını talep etme 
hakkı doğrudan 9. madde ile bağlantılıdır.89  Mahkemeye göre eğitim sis-
teminin ve ders müfredatlarının düzenlenmesi ve planlanması konusunda 
devletlere takdir marjı bırakılmıştır.90  Ebeveynlerin bu hakkı, devletlerin, 
devlet okullarında verilen öğretim aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak 
dini veya felsefi türde objektif bilgi vermesini engellemez. Ebeveynlerin 

84 İzzettin Doğan and Others/Turkey, 26.04.2016, Başvuru No 62649/10.
85 İzzettin Doğan and Others/Turkey, s. 11.
86 30.11.1925 tarihli ve 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbe-

darlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun”, 13.12.1925 tarihli 
Resmi Gazete, Sayı 243.

87 İzzettin Doğan and Others/Turkey, s. 123-124.
88 İzzettin Doğan and Others/Turkey, s. 132-133.
89 Hasan and Eylem Zengin/Turkey, 09.10.2007, Başvuru 1448/04, s. 48.
90 Folgerø and Others v. Norway, 29.0.2007, Başvuru No 15472/02, s. 89.
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zorunlu din dersinin müfredat içeriğine itiraz etme hakkı yoktur.91  Ancak 
üye devletlere tanınan bu takdir marjı sınırsız değildir. Bu sınır, Devletin 
ebeveynlerin dini ve felsefi kanaatlerine saygı gösterilmemesi olarak değer-
lendirilebilecek tek yönlü koşullandırma (indoctrination) hedefi gütmesi-
nin yasaklanmış ve dersten muafiyet hakkının tanınmış olmasıdır.92 

9. maddeyle ilgili sorunlu alanlardan bir diğeri de dini sembollerin ta-
şınmasıdır. Mahkeme bu tür eylemleri ibadet ya da dini uygulama olarak 
değil, dini kaynaklı davranış olarak nitelendirmektedir.93  Ayrıca 9. mad-
denin din ve inançtan kaynaklanan her türlü davranışı güvence altına al-
madığı görüşündedir.94  Bu nedenle kişilerin örtünmesi ya da dini sembol 
taşıması konusunda devletlere oldukça geniş bir takdir marjı bırakılmıştır.95

Sözleşme’nin 10. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü 
açısından takdir marjı doktrininin uygulanması ifadenin türü, konusu ve 
ifade sahibine göre değişiklik göstermektedir. Dini ve ahlaki konulardaki 
ifadeler konusunda, ortak bir Avrupa ahlakından bahsedilemediği için ya-
pılacak sınırlamalarda taraf devletlerin oldukça geniş bir takdir marjından 
yararlandığı görülmektedir.96  Buna karşın Mahkeme siyasi ifade özgür-
lüğünü demokratik toplum değerlerinin başında geldiğini vurgulayarak 
bu alandaki takdir marjını yerinde bir yaklaşımla oldukça sınırlamaktadır. 
Özellikle siyasi ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamaları denetlerken çok 

91 Hasan and Eylem Zengin/Turkey, s. 51.
92 Folgerø and Others v. Norway, s. 84/h; Hasan and Eylem Zengin/Turkey, s. 52-

53.
93 Kalaç/Turkey, 01.07.1997, Başvuru No20704/92, s. 29.
94 Leyla Şahin/Turkey, 10.11.2005, Başvuru No 44774/98, s. 105; S.A.S/France, 

01.07.2014, Başvuru No 43835/11, s. 125.
95 Leyla Şahin/Turkey, s. 101, 154; Dahlab/Switzerland (Kabuledilemezlik Kara-

rı), 15.02.2001, Başvuru No 42393/98; S.A.S./France, 01.07.2014, Başvuru No 
43835/11, s. 155-159; S. M. EDWARDS, “No Burqas We’re French: The Wide Mar-
gin of Appreciation and the ECtHR Burqa Ruling”, Denning Law Journal, Vol. 26, 
2014, s. 246-260.

96 Handyside/The United Kingdom, s. 48; Akdaş/Turkey, 16.02.2010, Başvu-
ru No 41056/04, s. 24; Müller and Others/Switzerland, 24.05.1988, Başvuru 
No 10737/84, s. 36; Otto-Preminger-Institut/Austria, 20.09.1994, Başvuru No 
13470/87, s. 52-57.
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katı bir gereklilik ve orantılılık testi uygulamaktadır.97 Ticari söylemlerde 
ise, özellikle mesleki reklam yasakları konusunda Mahkeme ikincil konu-
munu ön plana çıkararak düzenleme yetkisini devletin takdir marjına bı-
rakmaktadır.98  Ulusal güvenliğe ilişkin konulardaki ifade özgürlüğünde 
ise ulusal güvenliğe ilişkin yerleşmiş bir Avrupa konsensüsü olmaması ve 
konunun taraf devletler açısından hassasiyeti nedeniyle AİHM de ulusal 
güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğüne getirilecek sınırlamalarda geniş 
bir takdir marjını uygulamaktadır. Leander/İsveç99 kararında da belirtildiği 
gibi, ulusal güvenliği koruma meşru amacına ulaşılması için, araçların se-
çimi ve toplumsal ihtiyaçların gerekliliğinin değerlendirilmesinde devletler 
geniş bir takdir marjından yararlanmaktadır. Ulusal güvenlik korunurken 
müdahalenin ağırlığı ile kişilerin hakları arasında denge olmalıdır.100 Mah-
keme de taraf devletler lehine tanınan bu marjı denetlerken devletlerin 
makul, dikkatli ve iyiniyetli davranıp davranmadığını değerlendirmekte-
dir.101 

11. maddede düzenlenen toplanma ve örgütlenme özgürlüğü açısın-
dan doktrinin uygulamasına bakılacak olursa, toplantı ve gösteri yürüyüşü 
doğası gereği kamuya açık alanlarda ve topluluk halinde gerçekleştirileceği 
için, bu özgürlüğün kullanılmasının kamu güvenliği ve düzeni üzerinde 
etkilerinin olması mümkündür. Bu nedenle ulusal makamların bir takım 
önlemler alması zorunlu hale gelir. Söz konusu önlemler alınırken top-
lanma ve örgütlenme özgürlüğüne getirilecek sınırlamaların gerekliliğinin 
değerlendirilmesi noktasında ise taraf devletler belli bir takdir marjından 

97 Cordova/Italy, 30.01.2003, Başvuru No 45649/99, s. 55; Karhuvaara and Iltalehti/
Finland, 16.11.2004, Başvuru No 53678/00, s. 50; Szanyi/Hungary, 08.11.2016, 
Başvuru No 35493/13, s. 33; Ceylan/Turkey, 08.07.1999, Başvuru No 23556/94, 
s.  34; Wingrove/The United Kingdom, 25.11.1996, Başvuru No 17419/90, s. 58; 
Castells/Spain, 23.04.1992, Başvuru No 11798/85, s. 46.

98 Mouvement Raëlien Suisse/Switzerland, 13.07.2012, Başvuru No 16354/06, s. 61; 
Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann/Germany, 20.11.1989, Başvuru 
No 10572/83,s. 33, Casado Coca/Spain, 24.02.1994, Başvuru No 15450/89, s. 50; 
Barthold/Germany, 25.03.1985, Başvuru No 8734/79, s. 58.

99 Leander/Sweden, s.  59.
100 Observer and Guardian/The United Kingdom, 2.11.1991, Başvuru No 13585/88; 

s. 59 (d).
101 Observer and Guardian/The United Kingdom, 2.11.1991, Başvuru No 13585/88; 

s. 59 (d).
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yararlanmaktadır.102  Taraf devletlerin toplantı ve gösterilerin güvenli şe-
kilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve sınırlamaların ya-
pılmasında takdir marjı vardır. Ancak bu marjın, 11. maddenin demok-
ratik bir devletteki öneminden dolayı iyiniyetli kullanılması esastır. Taraf 
devletlerin 2. fıkradaki sınırlama nedenlerini, hakkı ortadan kaldırma ara-
cı olarak kullanmasına izin verilmemektedir. Bu nedenle Mahkeme her 
olayın kendi koşulları içerisinde taraf devletin yaklaşımını önemsemek-
te ve takdir marjının içerisinde hareket edip etmediğine buna göre karar 
vermektedir. Yani taraf devletin kişilerin düşüncelerini dile getirebilmesi 
için elinden gelen bütün önlemleri alıp almadığını ve elinden geleni yap-
mış olduğu hallerde de sınırlamanın yine de kaçınılmaz olup olmadığını 
değerlendirmektedir. Dolayısıyla Mahkeme bu konuda katı bir gereklilik 
testi uygulamakta ve devletlerin sınırlamaları meşru ve gerekli gösterecek 
“göstermelik” gerekçelerini103  dikkate almamaktadır. 11. maddenin dü-
zenlediği diğer hak örgütlenme özgürlüğüdür. Siyasi partileri örgüt olarak 
değerlendiren Mahkeme, siyasi partilerin kapatılması konusunda partinin 
barışçıl ya da şiddet taraftarı olup olmadığını dikkate almakta ve eğer ba-
rışçıl ise siyasi partilerin varlığının devam etmesi yönünde bir yaklaşım 
sergilemektedir. Bu bağlamda, siyasi partinin programı, tüzüğü ya da ey-
lemleri mevcut düzeni değiştirme yönünde rahatsız edici olabilir. Ancak 
siyasi parti bu amaçlara ulaşmak için şiddeti bir araç olarak kullanmıyor 
ve demokratik çoğulculuktan yararlanıyorsa barışçıl kabul edilmelidir ve 
kapatılmaması gerekir.104  Buna karşılık siyasi parti şiddeti temel alıyor-
sa, eylem ve ifadeleri ile terör örgütlerine yardım ediyorsa 11. maddenin 
koruması dışında kalacaktır. Ancak bu durumda da Mahkeme sıkı bir de-
netim uygulamakta, kapatma gerekçesi olarak sunulan şiddet içeren ifade 
ve faaliyetlerin ciddiliği ve gerçekliğini araştırmaktadır.105  Mahkemenin 
siyasi parti kapatmalarına ilişkin kararları incelendiğinde bu konuda sınırlı 

102 Schwabe and M.G./Germany, 01.12.2011, Başvuru No 8080/08 8577/08, s. 113; 
Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden/Bulgaria, 02.10.2001, 
Başvuru No 29221/95, 29225/95, s. 87.

103 Bukta and Others/Hungary, 17.07.2007, Başvuru No 25691/04s. 37; Oya Ata-
man/Turkey, 05.12.2006, Başvuru No 74552/01s. 42.

104 United Communist Party of Turkey and Others/Turkey, 30.01.1998, Başvuru No 
19392/92, s. 57, 61; Socialist Party of Turkey and Others/Turkey, 12.11.2003, 
Başvuru No 26482/95, s. 46-47.

105 Herri Batasuna and Batasuna/Spain, 30.06.2009, Başvuru No 25803/04 25817/04, 
s. 79.
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bir takdir marjı tanımayı yerleşik içtihadı haline getirdiği görülmektedir. 
Buna göre Mahkeme siyasi partilere ilişkin 11. maddenin 2. fıkrasında 
düzenlenen sınırlama nedenlerinin dar yorumlanması gerektiğine ve bu 
sınırlandırma nedenlerinin gerekliliği konusunda taraf devletlere tanınan 
takdir marjının da çok sınırlı olduğunu ifade etmektedir 

İkinci kuşak haklardan biri olmasına rağmen istisnai bir şekilde 
Sözleşme’de yer alan sendika hakkı örgütlenme özgürlüğünün bir türü 
olarak açıkça düzenlenmiştir. Sosyal adaletin sağlama araçlarının başında 
gelen sendikalar106  bu açıdan devletlerin sosyo-ekonomik politikasıyla 
doğrudan ilişkilidir ve her devletin bu konuda kendine özgü tercih ettiği 
bir mali programı vardır. Bu bakımdan Mahkemenin bu alanda çekimser 
kalması ve geniş bir takdir marjı uygulaması muhtemeldir. Mahkeme bu 
yaklaşımını 2000’li yıllara kadar sürdürmüş ve bu alanda devletlerin dü-
zenlemelerine saygı göstermiştir. Ancak Mahkeme bu çekingen yaklaşımını 
2000’li yıllarda terk etmiş ve diğer uluslararası belgeleri de dikkate alarak107  
sendika özgürlüğünün kapsamını genişletici cesur adımlar atmaya başla-
mıştır. 2008 yılında verdiği Demir ve Baykara/Türkiye kararıyla birlikte 
30 yıllık yerleşik içtihadını değiştirmiş, sendika hakkının toplu görüşme 
ve sözleşme hakkını da kapsadığına karar vermiştir.108  11. Madde ile ilgili 
son olarak değinilmesi gereken husus belli kamu görevlerini yerine getiren 
kamu personelinin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne taraf devletlerin 
daha geniş sınırlamalar getirebileceğidir. Bu görevliler “silahlı kuvvetler, po-
lis ve devlet idaresi mensupları” dır. Bu grup personelin toplanma ve örgüt-
lenme özgürlüğüne getirilecek sınırlamalarda devletler çok geniş bir takdir 
marjından faydalanmaktadır.109 

106 Sindicatul “Pastorul Cel Bun”/Romania, 09.07.2013, Başvuru No 2330/09, s. 
130.

107 AİHM Sözleşme’nin 11. maddesinde yer alan sendika özgürlüğünü, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü Sözleşmeleri (-1948 tarihli Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşmesi (ILO 
87 sayılı Sözleşme), - 1949 tarihli Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 
(ILO 98 sayılı Sözleşme) ) ve Avrupa Sosyal Şartı Hükümleri ile birlikte yorumlaya-
rak uygulamaktadır. Özellikle Demir and Baykara/Turkey, 12.10.2008, Başvuru No 
34503/97, s. 37-52.

108 Demir and Baykara/Turkey, s. 154.
109 Vogt/Germany, 26.09.1995, Başvuru No 17851/91, s. 66-68; Rekvenyi/Hungary, 

20.05.1999, Başvuru No 25390/94, s. 59-62; Otto/Germany (Kabuledilemezlik 
Kararı), 24.11.2005, Başvuru No 27574/02.
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Sözleşme’nin 14. Maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağına ilişkin 
takdir marjı doktrininin uygulanması ise ikili bir ayrımla incelenebilir. 
Uluslararası insan hakları literatüründe farklı muamelenin gerekçesi ola-
rak gösterilen durumlar şüpheli kategori olarak nitelenmektedir. “Şüpheli 
kategori” ifadesi “belirli temellerde ortaya çıkan farklı muamelenin ayrımcı-
lık oluşturma ihtimalinin yüksek olduğuna dair bir şüphenin varlığına işaret 
etmektedir.” 110 Mahkeme de şüpheli kategori olarak isimlendirmemekle 
birlikte, ırk veya etnik köken111 , vatandaşlık112 , cinsiyet113 , evlilik dışı do-
ğum114 , din115 , cinsel yönelim116  ve engellilik117  temelinde farklı muamele 
yapılması halinde, çok sıkı bir denetim uygulamakta ve söz konusu ayrım-
cılığın Sözleşme’ye uygun olabilmesi için çok ciddi gerekçelerin bulunması 
gerektiğine hükmetmektedir.118  Böylece taraf devletler olağan gerekçelerle 
Sözleşme’nin ihlalinden kurtulamamaktadır. Dolayısıyla bu nedenlerle ya-
pılan farklı muameleler taraf devletin takdir marjından söz edilememekte 

110 Ulaş KARAN, “Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, içinde İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi ve Anayasa- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir 
İnceleme, editör Sibel İNCEOĞLU, Avrupa Konseyi, 1. Baskı, 2013, s. 467.

111 Abdulaziz, Cabales and Balkandali/The United Kingdom, s. 84, 91; Biao/Den-
mark, s. 138.

112 Gaygusuz/Austria, 16.09.1996, Başvuru No 17371/90, s. 42; Andrejeva/Latvia, 
18.02.2009, Başvuru No 55707/00, s. 87; Koua Poirrez/France, 30.09.2003, Baş-
vuru No 40892/98, s. 46; Luczak/Poland, 21.11.2007, Başvuru No 77782/01, s. 
48.

113 Ünal Tekeli/Turkey, 16.11.2004, Başvuru No 29865/96, s. 61; Abdulaziz, Cabales 
and Balkandali/The United Kingdom, s. 78; Stec and Others/The United King-
dom, s. 52.

114 Inze/Austria, 28.10.1987, Başvuru No 8695/79, s. 41; Şahin/Germany, 08.07.2003, 
Başvuru No 30943/96, s. 94; Sommerfeld/Germany, 08.07.2003. Başvuru No 
31871/96, s. 93; Mazurek/France, 01.02.2000, Başvuru No 30943/96, s. 49.

115 Hoffman/Austria, 23.06.1993, Başvuru No 12875/87, s. 36; Canea Catholic 
Church/Greece, 16.12.1997, Başvuru No 25528/94, 47.

116 E.B./France, 22.01.2008, Başvuru No 43546/02, s. 96; Salgueiro Da Silva Mouta/
Portugal, 21.12.1999, Başvuru No 33290/96, s. 36; Karner/Austria, 24.07.2003, 
Başvuru No 40016/98, s. 34-43.

117 Glor/Switzerland, 30.04.2009, Başvuru No 13444/04, s. 96-98; Zehnalova and 
Zehnal/The Czech Republic(Kabuledilemezlik Kararı), 14.05.2002, Başvuru No 
38621/97; Botta/Italy, 24.02.1998, Başvuru No 21439/93, s. 37-39.

118 Stec and Others/The United Kingdom, s. 52; Ünal Tekeli/Turkey, s. 53; Inze/
Austria, s. 41.
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ve söz konusu ayrımcı uygulamalar Sözleşme’nin ihlaline yol açmaktadır. 
Ancak bu nedenlerin dışındaki farklı muameleler açısından Mahkeme 
denetimini esnetmekte ve devletlere takdir marjı tanımaktadır. Özellikle 
ayrımcı uygulamanın gerekçesi taraf devletin sosyo-ekonomik mali poli-
tikalarına ilişkin ise Mahkeme çok geniş bir takdir marjı tanımaktadır.119 

Takdir marjı doktrininin AİHS sisteminde oynadığı role ilişkin ulaşılan 
son bir tespit, marjın uygulandığı hakkın ek protokolde yer alan bir hak 
olup olmadığına göre, Mahkemenin yaklaşımının değişiklik gösterdiğidir. 
Eğer ihlali ileri sürülen hak Sözleşme ana metninde değil de ek proto-
kollerden birinde düzenlenmişse, daha geniş bir takdir marjının tanındığı 
gözlenmektedir. Çünkü AİHS’in Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri tara-
fından hazırlanan ortak bir uzlaşma metni olarak ortaya çıktığı düşünül-
düğünde, Sözleşme’nin hazırlık çalışmalarında ana metinde yer almayan 
diğer haklar açısından da düzenleme önerileri getirilmiş ancak bunlar ka-
bul görmemiştir. Bu haklarla ilgili daha sonradan ek protokol çalışmaları 
yapılarak Sözleşme sistemine dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu haklar baş-
langıçta güvence altına alınması üzerinde mutabakata varılamayan haklar-
dır. Mahkeme de bu haklara ilişkin yargılamasında takdir marjı doktrinini 
uygularken paralel yönde bir evrilme geçirmektedir. Yani Mahkeme erken 
dönem içtihatlarında bu hakların sınırlanmasında taraf devletlere oldukça 
geniş bir takdir marjı tanımış, ancak 2000’li yıllardan sonra bu haklarla il-
gili daha etkin bir denetime giderek takdir marjını daraltmaya başlamıştır. 

1 Nolu ek Protokol’ün 1. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının120  
sınırlanma nedeni olan kamu yararının belirlenmesinde taraf devletlerin 
neredeyse mutlak bir takdir marjının olduğu görülmektedir.121  Dolayısıyla 
Mahkeme kararlarında sınırlamanın kamu yararına olduğunu tespit ettikten 
sonra, kullanılan araçların amaçla orantılı olup olmadığı yönünde bir ince-
leme yapmaktadır. Eğer ulusal makamlar kamu yararı ile bireysel menfaatler 

119 Murdock/The United Kingdom (Kabuledilemezlik Kararı), 25.01.2000, Başvuru 
No 44934/98; Schwizgebel/Switzerland, 10.06.2010, Başvuru No 25762/07, s. 4 
vd.; Şerife Yiğit/Turkey, 02.11.2010, Başvuru No 3976/05, s. 72.

120 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinde Mülkiyet Hakkı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.

121 James and Others/The United Kingdom, 21.02.1986, Başvuru No 8793/79, s. 46; 
Vukušić/Croatia, 31.05.2016, Başvuru No 69735/11, s. 57.
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arasında denge unsurunu gözetmiş ve keyfi bir uygulama yapmamışlarsa, 
Mahkeme taraf devletlerin kendilerine tanınan takdir marjını aşmadıkları-
na ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermektedir. Sonuç ola-
rak kamu yararının tespitiyle özdeşleşen takdir marjı, sınırlamanın orantılı 
ve açıkça dayanaktan yoksun olup olmadığının değerlendirmesinde daral-
maktadır. Mülkiyet hakkını sınırlayan vergilendirme konusunda da benzer 
yaklaşım gözlenmektedir. Vergilendirmenin doğrudan egemenliğin bir yan-
sıması olması Mahkemenin bu konudaki denetimini de oldukça etkilemiş-
tir. Mahkeme özellikle egemenliğe ilişkin konularda ikincil rolünü ön plana 
çıkarmakta ve vergilendirme konusunda asıl yetki sahibi olarak devleti gör-
mektedir.122 Bu açıdan Mahkemenin vergi konusunda yapılan başvurularda 
yakın tarihlere kadar pasif bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir.123  Mah-
keme vergi uyuşmazlıklarına ilişkin başvurulardaki denetiminde de meşru 
amaç açısından taraf devletlerin dayandığı kamu yararı veya genel yararın 
tespiti konusunda genellikle sorgulamaya gitmemekte ve mutlak derecede 
bir takdir marjı tanımaktadır.124  Dolayısıyla incelemesini adil dengenin sağ-
lanıp sağlanmadığı noktasında yoğunlaştırmaktadır. Bu kapsamda ise amaca 
ulaşmak için kullanılan araçlar ile kişilere yüklenen külfet arasında makul bir 
dengenin olması gerekmektedir. Devletlerin vergi ödenmesini güvence altı-
na almak için kullanacağı araçların tercihi konusunda geniş bir takdir marjı 
bulunmaktadır. 125  Mülkiyet hakkının diğer sınırlama türlerinde olduğu gibi 

122 WASA Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of app-
roximately 15000 individuals/Sweden (Kabuledilemezlik Kararı), 14.12.1988, 
Başvuru No 13013/8; Svenska Managementgruppen AB/Sweden (Kabuledile-
mezlik Kararı), 01.12.1985, Başvuru No 11036/84, s. 222.

123 Lindsay/The United Kingdom(Kabuledilemezlik Kararı), 11.11.1986, Başvuru 
No 11089/84.

124 Svenska Managementgruppen AB/Sweden(Kabuledilemezlik Kararı), s. 222; 
A., B., C. and D./The United Kingdom (Kabuledilemezlik Kararı), 10.03.1981, 
Başvuru No 8531/79, s. 209;Travers and Others/Italy (Kısmi Kabuledile-
mezlik Kararı), 16.01.1995, Başvuru No 15117/89, s. 11;WASA Ömsesidigt, 
Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse, a group of approximately 15000 
individuals/Sweden (Kabuledilemezlik Kararı); Gasus Dosier- und Fördertech-
nik GmbH/The Netherlands, s. 60.

125 Kiraly/Austria (Kabuledilemezlik Kararı), 09.12.1991, Başvuru No 15306/89; 
Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH/The Netherlands, s. 65-67; Bu karar-
larda vergi borcu nedeniyle mülkiyete el koyma tedbirine başvurulmuştur. Mahkeme 
vergi borçlularının yükümlülüklerinin yerine getirmesini sağlamak için başvurulan 
yolun orantısız olmadığına karar vermiştir. Vergilendirme konusunda benzer kararlar 
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vergilendirme konusunda da orantılılık testi esnek bir şekilde uygulanmak-
tadır. Adil dengenin bozulduğuna karar verilebilmesi için vergi yükümlü-
lüğünün kişiye aşırı bir yük getirmesi ve kişinin mali durumunu çok kötü 
etkilemesi gerekliliği aranmaktadır.126 

Son olarak 1 Nolu Ek Protokol’ün 3. maddesinde düzenlenmiş olan 
serbest seçim hakkına ilişkin doktrinin uygulamasına bakarsak, bu mad-
denin düzenleme şekli diğer hükümlerden farklıdır. Bu maddede herhangi 
bir sınırlama ölçütü getirilmemiştir. Ancak Mahkemenin de belirttiği üzere 
sınırlama ölçütüne yer verilmemesi, bu hakkın mutlaklığından değil, aksine 
bu hakkın sınırlanmasında devletlerin çok geniş bir takdir marjının olma-
sındandır.127  Bu takdir marjının aşılıp aşılmadığının denetimi ise Mah-
kemenin yetkisindedir. Mahkeme bu incelemesini sınırlamanın amacının 
meşruluğu ve amaçla kullanılan araçların orantılılığı noktasında yapmak-
tadır. Mahkeme, 1 Nolu Protokol’ün 3. maddesinde sınırlama amaçları 
düzenlenmediği için, hukukun üstünlüğü ve Sözleşme’nin genel ilkeleri ile 
bağdaşması koşuluyla, taraf devletlerin sınırlandırma amacının tespitinde 
serbest olduğuna hükmetmiştir.128  Serbest seçim hakkının sınırlanma ama-
cının belirlenmesinde taraf devletlerin yararlandığı takdir marjının genişliği 
mülkiyet hakkına yapılacak sınırlamalardaki kamu yararının tespitindeki 
takdir marjı ile oldukça benzer bir nitelik arz etmektedir. Bu durumda ise 
açıkça dayanaktan yoksun ve keyfi olmamak kaydıyla taraf devletler ileri 
sürdükleri amaçla serbest seçim hakkına sınırlama getirebilecektir.

için bkz. M.A. and 34 Others v. Finland (Kabuledilemezlik Kararı), 10.06.2003, 
Başvuru No 27793/95; Imbert de Trémiolles v. France (Kabuledilemezlik Kararı), 
04.01.2008, Başvuru No 25834/05 and 27815/05.

126 Svenska Managementgruppen AB/Sweden (Kabuledilemezlik Kararı), s. 223; 
Travers and Others/Italy (Kısmi Kabuledilemezlik Kararı), s.13.

127 Mathieu-Mohin and Clerfayt/Belgium, s. 52; Matthews/The United Kingdom, 
18.02.1999, Başvuru No 24833/94, s. 63; Labita/Italy, 06.04.2000, Başvuru No 
26772/95, s. 201; and Podkolzina/ Latvia, 09.04.2002, Başvuru No 46726/99, s. 
33; Hirst The United Kingdom (No. 2), 06.10.2005, Başvuru No 74025/01, s. 60.

128 Zdanoka/Latvia, 16.03.2006, Başvuru No 58278/00s. 115/b; Yumak and Sadak/
Turkey, 08.07.2008, Başvuru No 10226/03, s. 109/iii.



Dr. Öğr. Ü. Derya DOĞRU

215Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

V. Anayasa Mahkemesi’nin Takdir Marjı Doktrinine Yaklaşımı

Anayasa Mahkemesi’nin Türk hukukundaki rolü, 12 Eylül 2010 ta-
rihinde gerçekleştirilen referandum ile yapılan Anayasa değişikliği sonra-
sında hukuk sistemimize giren ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya 
başlayan “bireysel başvuru” yolu ile farklı bir nitelik kazanmıştır. Anayasa 
Mahkemesi anayasaya uygunluk denetiminin yanında temel hak ve öz-
gürlüklerin korunmasında çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Hu-
kuk sistemimizde benimsenen bireysel başvuru hakkının AİHS sisteminin 
bir prototipi olduğu görülmektedir. Çünkü söz konusu anayasal ve yasal 
düzenlemeler AİHS düzenlemesi ile paraleldir. Normatif açıdan bulunan 
bu benzerlik Anayasa Mahkemesi’nin yedi yıllık süreçte verdiği kararla-
rında da gözlenmekte ve uygulama bakımından Anayasa Mahkemesi’nin 
kararlarında, sadece AİHS ve AİHM içtihadı odaklı yaklaşım olarak ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle bireysel başvuruya konu edilebilecek hakların kap-
samı ve konu bakımından yetki noktasında Anayasa Mahkemesi neredeyse 
istisnasız AİHM içtihadını takip etmektedir.129 

Anayasa Mahkemesi’nin bu yaklaşımı takdir marjı doktrini konusunda 
daha da açık görülmektedir. Anayasa Mahkemesi AİHM’in ulusal makam-
lara tanıdığı takdir marjını kullanırken iki şekilde hareket etmektedir. İlki 
kanunların denetiminde yasamanın asliliği ilkesi gereğince yasama organı-
nın takdir yetkisine saygı gösterme eğilimi; ikincisi ise bireysel başvuruları 
incelerken AİHM’in uyguladığı takdir marjı doktrinini aynı şekilde bir 
ulusal makam olarak uygulamasıdır. 

Anayasa Mahkemesi’nin takdir marjı doktrinine başvurduğu kararlar 
incelendiğinde Mahkemenin iki şekilde karar verdiği görülmektedir. İlk 

129 Adil yargılanma hakkının kapsamı, uzun tutukluluk sürelerinin hesabı, ayrımcılık 
yasağı, toplantı gösteri yürüyüşü hakkı, serbest seçim hakkı Anayasada daha geniş 
kapsamda düzenlenmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi bunu görmezden ge-
lerek, denetimini AİHS ve AİHM içtihadı ile sınırlandırmaktadır. Ece GÖZTEPE, 
“Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikâyeti) 
6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, 2011, S. 95, s. 
35; Sibel İNCEOĞLU, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Türkiye ve Latin 
Modelleri,Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2017, s. 242-244, Bu konuda geniş bilgi 
ve Anayasa Mahkemesi’nin örnek kararları için bkz. DOĞRU, “Takdir Marjı Dokt-
rini”, s. 51-55.
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durum temel hak ve özgürlüklerin korunmasında asli sorumlu olan ulu-
sal bir makam olarak, önündeki konuda AİHM’in takdir marjı tanıdığını 
belirterek, başvuruya konu somut olayda yetkili makamların temel hak ve 
özgürlüklere müdahalesinde, bu marjın içinde kalıp kalmadığını araştıra-
rak bir sonuca ulaşmasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin bu şekildeki denetimi 
oldukça yerindedir.130  Çünkü Mahkeme burada konuya ilişkin AİHM 
içtihatlarını göz önünde bulundurmakta ve ulusal bir mahkeme olarak 
anayasal düzenimize göre bir denetim gerçekleştirmektedir. Anayasa Mah-
kemesi bu şekilde verdiği kararlarında temel hak ve özgürlükleri genişletici 
bir tutum sergileyerek, takdir marjı doktrinine atıfta bulunmuş, ancak baş-
vuruya konu somut olayın kendi içerisindeki özelliklerine göre özgün bir 
değerlendirme yapmıştır. Bununla birlikte Mahkemenin bu yönde karar 
vermesinin altında yatan nedenlerden biri de, söz konusu haklara ilişkin 
AİHM’in içtihatlarında taraf devletlere tanıdığı takdir marjının darlığı 
olabilir. Çünkü AİHM’in devletlere tanıdığı takdir marjının geniş olduğu 
konularla ilgili yapılan başvurularda Anayasa Mahkemesi hakları koruyucu 
ve genişletici yaklaşımından uzaklaşabilmektedir.

Eleştiri konusu olan ikinci yaklaşım biçiminde ise başvuruya konu 
olayda AİHM’in taraf devletlere takdir marjı tanıdığına ve bu gerekçeyle 
doğrudan ihlalin olmadığına karar vermesidir. Dolayısıyla ikinci durumda 
Anayasa Mahkemesi somut olaya ilişkin özgün bir değerlendirme yapmak-
tan kaçınmakta ve uluslararası bir mahkemenin yorum aracını doğrudan 
kullanmaktadır.131 

130 Anayasa Mahkemesi Kararı, Baskın Oran Kararı, 18.04.2018, Başvuru No 
2014/4645, s. 88-89; Bizim FM Radyo Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. Kararı, 
18.10.2017, Başvuru No 2014/11028, s. 65-68; Tayfun Cengiz Kararı, 18.09.2014, 
Başvuru No 2013/8463s. 37; Benzer müdahalelerle ilgili aynı değerlendirmelerin ya-
pıldığı benzer kararlar için bkz. Mehmet Çağdaş Serttaş Kararı, 06.01.2015, Başvu-
ru No 2013/8516, s. 38, 64-65; Emine Bulut Köse Kararı, 06.01.2015, Başvuru No 
2013/8744, s. 38, 64-65; Nihat Çan Kararı, 06.01.2015, Başvuru No 2013/8745, s. 
38, 64-65; Yüksel Polat Kararı, 06.01.2015, Başvuru No 2013/8746, s. 38, 64-65; 
Hayati Aktop ve Diğerleri Kararı, 10.06.2015, Başvuru No 2014/4199, s. 37, 62-
63.

131 Savaş Çetinkaya Kararı, 21.11.2013, Başvuru No 2012/1303, s. 42; Ramazan Aras, 
02.07.2013, Başvuru No 2012/239, s. 67; Solmaz/Turkey, 16.01.2007, Başvuru No 
27561/02,s. 23-24; Şahap Doğan/Turkey, 27.05.2010, Başvuru No 29361/07, s. 
26; Şuayip Şen Kararı, 14.09.2017, Başvuru No 2014/4859, s. 42-43; Birsen Ber-
rak Tüzünataç Kararı, 05.10.2017, Başvuru No 2014/20364, s. 58-61.
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Toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin Ali Rıza Özer ve Diğer-
leri132  başvurusunda, Anayasa Mahkemesi, AİHM’in kararlarına atıf ya-
parak “toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izin alma şartına bağlanmasının 
hakkın özüne dokunmayacağına” karar vermiştir.133  AİHM toplanma ve 
örgütlenme özgürlüğünün izin gibi birtakım yasal koşullara bağlanması-
nı taraf devletlerin takdir marjına bırakmıştır. Çünkü toplanma özgürlü-
ğü hakkında ortak bir Avrupa uzlaşısı bulunmamaktadır. Ancak Anayasa 
Mahkemesi, AİHM’in taraf devletlere bu gerekçeyle tanıdığı takdir marjı-
nı ulusal bir makam olarak hatalı bir şekilde uygulamıştır. Anayasada yer 
alan “önceden izin almadan” ibaresiyoruma yer bırakmayacak şekilde açık-
tır ve Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırı olarak yasama organı ile kamu 
makamlarına böyle bir takdir yetkisi tanıyamaz. 

Anayasa Mahkemesi yakın tarihli vergilendirme konusundaki bir başka 
kararında da doğrudan takdir marjı doktrinini gerekçe göstererek ihlalin 
olmadığına karar vermiştir. İlyas Yılmaz134 kararında Anayasa Mahkemesi 
“AİHM’in makul bir temelden uzaklaşmamak kaydıyla vergilendirme konu-
sunda taraf devletlere oldukça geniş bir takdir yetkisi tanıdığını”135 ifade ede-
rek, “vergi borçlarının ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kapsamında 
gerekli ve uygun araçların seçilmesinde kanun koyucunun geniş bir takdir yet-
kisi bulunduğu”136  gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar 
vermiştir.137  Çalışmamızın ikinci bölümünde de ele alındığı üzere AİHM 
mülkiyet hakkının vergilendirme yoluyla sınırlandırılması konusunda ta-
raf devletlere çok geniş bir takdir marjı tanımaktadır. Dolayısıyla bu konu-
da AİHM’e yapılan başvurularda ihlal kararı verilmesi ihtimali düşüktür. 
Anayasa Mahkemesi de bu doğrultuda vergilendirme konusunda oldukça 
esnek ve pasif bir denetim yaparak yasa koyucunun bu konudaki takdir 

132 Anayasa Mahkemesi Kararı, Ali Rıza Özer ve Diğerleri Kararı, 06.01.2015, Başvuru 
No 2013/3924.

133 Ali Rıza Özer ve Diğerleri Kararı, s. 122.
134 Anayasa Mahkemesi Kararı, İlyas Yılmaz Kararı, 22.03.2018, Başvuru No 

2015/1927.
135 İlyas Yılmaz Kararı, s. 41-42.
136 İlyas Yılmaz Kararı, s. 61; Mülkiyet hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin benzer 

yönde değerlendirmede bulunduğu başka bir karar için bkz. Gümüşdere İnşaat Ti-
caret ve SanayiA.Ş. Kararı, 16.04.2015,  Başvuru No 2013/5016, s. 58.

137 İlyas Yılmaz Kararı, s. 73.
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yetkisini neredeyse mutlaklaştırmaktadır.

Bu örnek kararlar ışığında Anayasa Mahkemesi’nin, uluslararası bir 
mahkeme olan AİHM tarafından taraf devletlere tanınan takdir marjı 
doktrinini, özellikle AİHM içtihatlarında marjın genişlediği konularda ay-
nen uygulama eğiliminde olduğu söylenebilir. Ancak takdir marjı doktrini-
nin uluslararası insan hakları hukuku alanındaki anlamı ve işlevi karşısın-
da Anayasa Mahkemesi’nin bu yaklaşımı yerinde değildir. Çünkü AİHM 
takdir marjını ulusal organlara bırakmaktadır. Anayasa Mahkemesi de bu 
takdir marjından yararlanacak ulusal makamlardan biri olmasına rağmen, 
kendisi bir değerlendirme yapmaktan kaçınmakta ve sanki ikincil bir or-
ganmış gibi sahip olduğu takdir yetkisinin kullanımını yasama organına 
bırakmaktadır. AİHM’in takdir marjı doktrinine başvurma gerekçeleri yu-
karıda da açıklandığı üzere Sözleşme sisteminin ikincilliğinin sağlanması, 
taraf devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ile yerel ve kültürel farklı-
lıklar nedeniyle bir Avrupa uzlaşısının olmadığı konularda değerlendirme 
serbestisini taraf devletlere bırakmaktır.138  Dolayısıyla takdir marjının bu 
anlamıyla ulusal makamlar tarafından birebir kullanımı uygun değildir. 
Çünkü ulusal makamlar ve Anayasa Mahkemesi, egemenliğine saygı gös-
terilmeye çalışılan devletlerin birer parçasıdır. Ayrıca uluslararası insan 
hakları hukukunun bir tartışması olan kültürel görecelik (ahlaki, kültürel 
ve dini konuların toplumdan topluma değişiklik göstermesi) gerekçesi de 
ulusal makamların kullanabileceği bir dayanak değildir. Ulusal makamlar 
zaten o toplumun bir unsuru olarak o kültürel ve ahlaki yapının içeri-
sindedir. Bu nedenle de denetimine sunulan konuların değerlendirmesini 
yaparak karar vermekten kaçınamazlar. 

Son olarak Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin korunması 
için yapacağı denetimde elbette AİHM içtihatlarını takip edecektir. An-
cak bunu yaparken takdir marjı doktrinini, temel hak ve özgürlüklerin 
korumasını azaltmak ya da asgarileştirmek için kullanmamalıdır. Çünkü 
daha önce de ifade edildiği gibi AİHS taraf devletlerin ortak mutabakatı 
ile ortaya çıkmıştır ve AİHM bu sistemin devamlılığı için belli durum-
larda daha az korumacı bir yaklaşım sergileyebilmektedir. Ancak Sözleş-
me sistemi hak ve özgürlüklerin sağlanmasında taraf devletlerin daha fazla 

138 Benzer görüş için bkz. ŞİRİN, “Takdir Marjı Doktrini”, s. 390.
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güvence getirmesine engel değildir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin, 
ulusal hukukumuzda temel hak ve özgürlüklere daha geniş koruma sağ-
layan düzenlemeleri göz ardı ederek, AİHM içtihatlarının uygulanması 
da bizzat Sözleşme’ye aykırılık oluşturmaktadır. Bu durum AİHS’in 53. 
maddesinde açıkça düzenlenmiştir: “Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, 
herhangi bir YüksekSözleşmeci Taraf ’ın yasalarına ve onun taraf olduğu başka 
bir Sözleşme uyarınca tanınmış olabilecek insan hakları ve temel özgürlükleri 
sınırlayacak veya onları ihlal edecek biçimde yorumlanamaz.” Bu kapsamda 
Anayasa Mahkemesi’nin,  eğer ulusal hukuk sistemi daha ileri derecede 
bir koruma sağlıyorsa elbette ulusal hukuku uygulaması gerekmektedir.139  

VI. Sonuç

Ulusun varlığını tehdit eden olağanüstü koşullarda, bu tehlikelerin ber-
taraf edilebilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından, devletle-
rin belli bir değerlendirme serbestisine sahip olması gerekliliğiyle, takdir 
marjı doktrini AİHM yargılamasında ilk kez kullanılmaya başlamıştır. An-
cak günümüzde takdir marjı doktrini bu anlayışın sınırlarını çoktan aşmış 
ve Sözleşme sisteminin genelinde rol oynayan bir unsur haline gelmiştir. 

Günümüzde takdir marjı doktrinini, üzerinde Avrupa uzlaşısı olmayan 
hemen her konuda Mahkemenin yargılamasında başvurduğu temel bir yo-
rum aracı olarak ifade etmek çok yanlış olmayacaktır. Takdir marjı dokt-
rinini savunanların vurguladığı gibi, uluslararası insan hakları hukukunun 
ahlaki ve yerel çeşitlilikler dolayısıyla kültürel göreceliği dikkate alması ge-
rekliliği yönündeki anlayış sonucunda, takdir marjı doktrini yargısal bir 
buluş olmaktan çıkmış ve Sözleşme bünyesinde kendisine normatif bir 
alan edinmiştir. Ancak bu durum insan haklarının dünyadaki bütün in-
sanlar için geçerli ve evrensel olduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle çağı-
mızda şiddet ve insan hakkı ihlallerinin, savaş boyutunda yaygın bir şekilde 
yaşandığı düşünüldüğünde, bu temel ilkeden uzaklaşılması, bugüne değin 
insan hakları alanında elde edilen kazanımlara çok büyük zararlar verebile-
cektir. Bu nedenle AİHS’in ikincil bir koruma getirmesi ve 47 üye devletin 
iç hukukundaki çeşitlilikler nedeniyle takdir marjı doktrininin uygulanma 

139 Benzer görüş için bkz. Mithat SANCAR, Temel Hakların Yorumu,Basılmamış Dok-
tora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, s. 319.
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zorunluluğu gündeme gelse de, bu doktrine temkinli yaklaşılması ve insan 
haklarının evrenselliğinin her daim hatırda tutulması mutlak gerekliliktir.

AİHM açısından bu endişeleri taşımakla birlikte, ulusal Anayasa Mah-
kememizin takdir marjını nasıl yorumladığı ise ayrı bir sorun olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere takdir marjı doktrini-
nin ancak uluslararası hukuk alanında uygulanması mümkündür. Çünkü 
devletin dışındaki ikincil bir yapı tarafından devlete ya da onun ulusal 
makamlarına tanınan bir değerlendirme serbestisi söz konusudur. Dolayı-
sıyla ulusal bir mahkeme takdir marjı doktrinini bu anlamıyla yorumlayıp 
kararlarında gerekçe gösteremez. Takdir marjı doktrini yukarıda bahse-
dilen gerekçelerle AİHM’in kendini yargısal olarak sınırlamasına imkân 
tanıyan bir araçtır. AİHM denetim yetkisinden ulusal makamlar lehine 
vazgeçmektedir. Buna karşın Anayasa Mahkemesi’nin de kararlarında tak-
dir marjı doktrinini ileri sürerek denetim yetkisinden yasama organı lehine 
vazgeçtiği görülmektedir. Bu yaklaşımı onaylamak mümkün değildir. Ön-
celikle Anayasa Mahkemesi ikincil bir makam değildir. Kuvvetler ayrılığı 
ilkesi gereğince yasama ve yürütmeyi eylem ve işlemlerinde denetlemekle 
görevli bir yargı makamıdır. Aynı zamanda kendine yapılan bireysel baş-
vurular yoluyla da kişi hak ve özgürlüklerini keyfi kamu müdahalelerine 
karşı korumakla yükümlüdür. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kendisine 
yüklenen önemli görev ve sorumluluklardan takdir marjı doktrini gerek-
çesiyle kurtulamaz. Dahası Anayasa Mahkemesi’nden, kendisini AİHS’in 
dar kapsamlı korumasıyla sınırlamadan, bireysel başvuru yolu aracılığıyla 
hak ve özgürlükleri daha da genişletici bir rol üstlenmesi beklenmektedir.
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Öz

15 No’lu Protokol Avrupa insan hakları hukukunda önemli değişik-
liklere yol açacaktır. Bunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru 
süresinin altı aydan dört aya düşürülecek olması, Sözleşmenin önsözüne 
ikincillik (subsidiarity) ilkesinin eklenmesi ve taraf devletlerin takdir mar-
jına vurgu yapılması, AİHM yargıçlarının yaşlarına ilişkin değişiklikler, 
Dairenin yargılama yetkisini Büyük Daireye bırakmasına ilişkin kimi de-
ğişiklikler ve nihayet ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelen-
memiş hiçbir davanın, başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması 
gerekçesiyle AİHM tarafından reddedilemeyeceği hükmünün bu proto-
kolle açıkça yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu çalışmada 15. Protokolde yer 
alan değişikliklerin AİHS sistematiği içinde ve AİHM pratiği ile birlikte 
değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, 15 Numaralı Protokol, Takdir Marjı, İkincillik İlkesi, 
Önemli Bir Zarara Uğramama, Dairenin Yargılama Yetkisini Büyük Dai-
reye Bırakması.

New Era In The European Convention On Human Rights:  
Innovations Caused By The Protocol No.15

Abstract

Protocol No. 15 will lead to significant changes in European human 
rights law. These include the fact that the period of application to the 
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European Court of Human Rights will be reduced from six months to four 
months, the inclusion of the principle of subsidiarity in the preamble of 
the Convention and emphasis on the margin of appreciation of the parties, 
changes in the age of the judges of the ECtHR; some amendments to the 
relinquishment of jurisdiction in favour of the Grand Chamber.Finally, 
ECHR provision that no case which has not been properly examined by 
a national court cannot be rejected by ECtHR on the ground that the 
applicant has not suffered any substantial disadvantage, will be repealed by 
the Protocol. In this study, it is aimed to evaluate and discuss the changes 
in the  ProtocolNo 15 within the systematic of the ECHR and together 
with the practice of the ECtHR.

Keywords: European Convention on Human Rights, European Court 
of Human Rights, Protocol No. 15, Margin of Appreciation, Principle of 
Subsidiarity, No Significant Disadvantage, Relinquishment of Jurisdiction 
in Favour of The Grand Chamber.

GİRİŞ

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanmış olan Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesinin (AİHS) Avrupa kıtası ve yakın çevresinde insan hakları 
standardı yaratmak adına halen mevcut olan en etkili insan hakları sis-
temini ortaya koyduğu söylenebilir. Özellikle yargısal bir denetim meka-
nizması olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kuruluşu ve zorunlu 
yargı yetkisinin tanımlanması ile bu Sözleşme, bireylerin Avrupa Konseyi 
ülkelerinin hayali sınırları içinde, insan hakları açısından ülkelerin ulusal 
insan hakları standartlarının hayli üzerinde bir korunmaya kavuşmasına 
izin vermiştir. 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren zaman içinde ek proto-
koller yoluyla yeni düzenlemeler yapılmış ve halen yapılmaktadır. 15 Nu-
maralı Ek Protokol de bu sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkmakta ve 
bu protokolle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde bir takım değişiklikler 
yapılmaktadır.

15 Numaralı Ek Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çe-
şitli maddelerinde yapılacak olan değişikliklerin önerilmesi 2012 yılında 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından İngiltere’nin Brighton şeh-
rinde yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Geleceğine İlişkin Üst 
Düzey Konferansa dayanmaktadır. Bu konferansın sonunda ortaya çıkan 
Brighton Deklarasyonu ile AİHS sisteminde bir dizi problem tespit edil-
miştir. Bu deklarasyonun öncülleri ise 2010 tarihinde İnterlaken’da düzen-
lenen AİHM’in Geleceği Üzerine Yüksek Düzeyli Konferans sonrasında 
hazırlanan Eylem Planı ile 2012’de İzmir’de düzenlenen konferans sonra-
sında hazırlanan İzleme Planıdır. 

15 Numaralı Ek Protokol 24.06.2013’te imzaya açılmıştır. Protokolün 
7. maddesindeki düzenlemeye göre,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
taraf ülkelerin tümünün protokolün bağlayıcı olması konusunda rızalarını 
bildirdikleri tarihten itibaren üç aylık bir sürenin sona ermesini izleyen 
ayın birinci günü 15 Numaralı Ek Protokol yürürlüğe girecektir. Çalışma-
nın kaleme alındığı tarih itibariyle ek protokol tüm taraf ülkelerce imzalan-
mış ancak Bosna Hersek ve İtalya onay aşamasını henüz tamamlamamıştır.

I. 15 NUMARALI EK PROTOKOL İLE DÜZENLENEN 
ALANLAR

Protokol ile aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır:

1- Sözleşmenin önsözüne eklenen paragrafla, Avrupa Konseyi üyesi hükü-
metlerin “ikincillik  (subsidiarity) ilkesi uyarınca işbu Sözleşme ve pro-
tokollerde tanımlanmış hak ve özgürlükleri koruma zorunluluğunun 
öncelikli olarak Yüksek Sözleşmeci taraflara ait olduğunu ve Yüksek 
Sözleşmeci tarafların bunu yaparken işbu Sözleşme ile kurulmuş olan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin denetleyici yargı yetkisine tabi 
bir takdir marjına sahip olduklarını” teyit ettikleri belirtilmektedir.1 

2- Sözleşmenin, AİHM yargıcı olarak görev alma koşullarının sayıldığı 
21. maddesinde, Protokolün 2. maddesiyle yapılan değişiklikle, üç 
adaylı yargıç listesinin Parlamenter Meclis tarafından talep edildiği ta-
rih itibariyle 65 yaşını doldurmamış olma koşulu eklenmiştir. Ayrıca 

1 15 No.lu Ek Protokol metni için bkz. https://www.echr.coe.int/Documents/Proto-
col_15_ENG.pdf ve Türkçe versiyonu için bkz. https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-
0911.pdf
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yargıçların görev sürelerinin 70 yaşına ulaştıklarında sona erdiğini dü-
zenleyen 23. maddenin 2. fıkrası silinmiştir.

3- Sözleşmenin 30. maddesindeki düzenleme uyarınca, “Daire önünde 
görülmekte olan dava, Sözleşme ve Protokollerinin yorumu konusun-
da ciddi bir sorun doğuruyorsa ya da bir sorunun çözümü Mahkeme 
tarafından daha önceden verilmiş bir karar ile çelişme yaratabilecek-
se, Daire, daha karar vermemiş olmak kaydıyla, başvurudan el çekerek 
dosyayı Büyük Daire’ye gönderebilir, meğerki, taraflardan biri buna 
itiraz etsin.” Protokolün 3. maddesi, taraflardan birinin itiraz etmemesi 
koşulunu kaldırmaktadır. 15 Numaralı Ek Protokolün 8. maddesi, bir 
geçiş hükmüyle, derdest davalarda protokolün yürürlüğe girmesinden 
önce gerçekleşmiş itirazların, Dairenin dosyadan el çekerek başvuruyu 
Büyük Daireye göndermesine engel olabileceğini düzenlemektedir.

4- Sözleşmenin 35 maddesinde yer alan ve mahkemeye başvuru süresini 
iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar 
tarihinden itibaren altı ay ile sınırlandıran hüküm değiştirilmekte ve 
başvuru süresi 4 aya indirilmektedir. Ancak bu süre kısıtı Ek Proto-
kolün yürürlüğe girişinden sonraki 6 aylık sürenin bitiminden itiba-
ren uygulanacaktır. Ek Protokole eklenen bir geçici hüküm gereğince, 
bu değişiklik, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce AİHS’in 35. 
maddesinin birinci paragrafı uyarınca nihai karar alınmış olan başvuru-
lar için geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla, 15 Numaralı Ek Protokolün 
yürürlüğe girmesinden sonraki 6 ay süresince iç hukuk yolları tüketil-
miş olan ihlal iddialarında 6 aylık başvuru süresi uygulanmaya devam 
edecektir. 

5- Sözleşmenin kabul edilebilirlik koşullarının sayıldığı 35. maddesinin 
3. fıkrasının b bendindeki hükme göre, Sözleşme ve Protokolleri ile 
güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesi başvurunun esastan 
incelenmesini gerektirmediği takdirde başvurucunun önemli bir zarar 
görmemiş olması halinde mahkeme bireysel başvurunun kabul edile-
mez olduğuna karar vermelidir. Ancak madde bu duruma bir istisna 
getirmiş ve ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş 
hiçbir davanın bu gerekçe ile reddedilemeyeceğini hükme bağlamış-
tır. 15 Numaralı Ek Protokol, bu istisnayı yürürlükten kaldırmaktadır. 
Böylelikle ulusal bir mahkemede gereği gibi incelenmemiş davalar da 
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başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması halinde kabul edile-
mez bulunabilecektir.

Önemli değişiklikleri tek tek ele almadan önce AİHM’e dair bir tespit 
yapmak faydalı olacaktır. AİHM’e zorunlu yargı yetkisi tanınması ve doğ-
rudan bireysel başvuruların yapılmaya başlanması ile birlikte, AİHM’e çok 
sayıda bireysel başvuru ulaşmıştır.

Başlangıçta, yüksek standartlı bir insan hakları koruma mekanizması-
nın oluşturulması amaçlanırken, 90’lı yıllardan sonra öncelikli amaç mah-
kemenin nicel kapasitesini zorlayan başvuru sayılarının düşürülmesi haline 
gelmiştir. Düzenlenen her resmi toplantıda öncelikli gündem AİHM’in iş 
yükü sorunudur. Gerçekten de 30 Kasım 2019 itibariyle AİHM’e yapılmış 
59.850 başvuru bulunmaktadır.2  Bütün bu başvuruları karara bağlamakla 
yükümlü yargıç sayısı ise 47’dir. Söz konusu yargılama sistemi bu haliyle 
sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla çok uzun zamandır, insan hakları stan-
dartlarını yükseltmek amacı bir kenara itilmiş, AİHS sisteminde yapılan 
her düzenleme artık bu iş yükü sorununu çözmeye yönelmiştir. Mesele 
şu ki sorun hep başvuru sayılarını ve esas olarak da Dairelerin önüne gi-
decek başvuru sayılarını azaltmak yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır. Sis-
tem içinde bu girişimler reform olarak yansıtılsa da, esasen sistemdeki krizi 
umutsuzca çözmeye yönelik adımlardır. Zira reformdan söz edebilmek için 
insan haklarını geliştirici, AİHM ya da benzer bir mekanizmayla ihlallerin 
giderilmesini kolaylaştırıcı bir adımın varlığı gerekir.  15 Numaralı Ek Pro-
tokolün de bu kapsamda hazırlanmış bir metin olduğu kuşku götürmez.

Önceki ek protokollerde de bu amaçla kimi düzenlemeler yapılmıştır. 
Özellikle 14 Numaralı Ek Protokol bu anlamda dikkat çekicidir. Kabul 
edilebilirlik incelemesi yapmak üzere tek yargıçlı oluşumların kurulması, 
mahkemenin yerleşmiş içtihatlarına giren konularla ilgili olarak üç yar-
gıçlı komitelerin esastan karar verebilmesi, Sözleşmenin kabul edilebilirlik 
şartlarını düzenleyen 35. maddesine “önemli bir zarara uğrama” kriterinin 
getirilmesi, yargılama sürecini kısaltmaya ve esastan incelenmek üzere Da-
irelere gidecek başvuru sayılarını azaltmaya yönelik düzenlemelerdir.  14 

2 European Court of Human Rights, Pendıng Applıcatıons Allocated To A Judıcıal 
Formatıon, 30.11.2019, https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_
month_2019_BIL.PDF
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Numaralı Ek Protokolün iş yükünü yeterince azaltmamasıyla birlikte 15 
Numaralı Ek Protokol metni hazırlanmış ve 2013’te imzaya açılmıştır.

II. DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Takdir Marjı ve İkincillik (Subsidiarity) İlkelerinin Sözleşme 
Metnine Girmesi

İkincillik ve devletlerin takdir marjı aslında AİHM içtihatlarıyla yerle-
şik hale gelmiş ilkelerdir. 

AİHS sisteminde ikincillik ilkesi, AİHS’te yer alan hakların tanınması, 
ihlallerin önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesinde öncelikli yetkinin 
taraf devletlere ait olmasına dayanan ilkedir.3  AİHM, sadece devletlerin 
mağduriyeti önlemek ve gidermek için gerekli tedbirleri almamaları halin-
de devreye girer. Bu ilke sadece içtihatlarda değil Sözleşmenin kendi siste-
mi içinde de zaten uygulanmaktadır. Nitekim AİHS’in İnsan Haklarına 
Saygı Yükümlülüğü başlıklı 1. Maddesine göre “Yüksek Sözleşmeci Taraflar 
kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, bu Sözleşme’nin birinci bölü-
münde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar.” Bunun 
dışında da örneğin iç hukuk yollarının tüketilmesi zorunluluğu ikincillik 
ilkesinin doğrudan bir sonucudur. 

Takdir marjı ise AİHM kararlarında ortaya çıkmıştır. Takdir marjı, yay-
gın olarak “Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, 
Mahkeme tarafından üye devletlere tanınan belirli bir hareket alanı ya da de-
ğerlendirme serbestisi” olarak tanımlanmaktadır.4  Handyside/ Birleşik Kral-
lık kararında mahkeme takdir marjını, “Devlet yetkilileri ülkelerinin esaslı 
güçleriyle doğrudan ve sürekli ilişkide bulunmaları nedeniyle, ahlaki gerekle-
rin tam içerikleri ve bunları karşılamak için tasarladıkları yasak veya cezanın 
gerekliliği hakkında bir görüş bildirirken, uluslararası bir yargıçtan genellikle 

3 Hasan Tahsin Gökcan, “Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi ve Denetim Yetkisinin 
Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2018, S. 135,s.15

4 Yutaka Arai-Takahashi, Howard Charles Yourow ve Jeffrey A. Brauch’tan aktaran: 
Derya Doğru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Dokt-
rini, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019, s. 9
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daha iyi bir durumdadırlar.”  ifadesiyle gerekçelendirmiştir.5  Takdir marjı, 
Mahkemenin bir taraftan Sözleşmenin güvence altına aldığı insan hakları 
konusunda evrensel standartları oluşturması ve uygulaması, diğer taraf-
tan ise taraf devletlerin egemenlik yetkilerine mümkün olduğunca saygı 
göstermesi gereğinin6  bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Takdir marjı 
her hak kategorisinde aynı genişlikte uygulanmamaktadır. Örneğin tak-
dir marjı işkence yasağı konusunda uygulama alanı bulmazken,7  kişinin 
varlığı ve kimliğine yönelik haklarda olabildiğince daralmakta,8  mülkiyet 
hakkı, genel ahlakla ilgili müdahalelerde, yine taraf devletlerin konsensüs 
içinde olmadığı meselelerde takdir marjı olabildiğince genişlemektedir.9  
Takdir marjının Mahkeme içtihatlarıyla yıllar içinde genişleyen bir uygu-
lama alanı bulduğu açıktır. Sözleşme metnine girmesiyle bu alanın daha da 
genişlemesi mümkündür. AİHM somut olayda takdir marjına yönelik ay-
rıca tespitte bulunma olanağına sahipken, bunun Sözleşmeye eklenmesiyle 
birlikte takdir marjı her başvuruda gözetilmesi zorunlu bir unsur haline 
gelecektir. Zira, artık Mahkeme takdir marjını gözetirken yargısal içtihat-
lara değil doğrudan doğruya norma dayanacaktır.

2. Bireysel Başvuru Süresinin Kısaltılması

Protokolde ilk göze çarpan değişiklik başvuru süresinin 6 aydan 4 aya 
düşürülmesidir. Açıklayıcı raporda bu durum “iletişim teknolojisindeki hızlı 
gelişme ve üye Devletlerde yürürlükte olan benzer uzunluktaki zaman sınır-
ları” 10 ile gerekçelendirilmektedir. Başvuru süresinin kısaltılmasındaki asıl 
amaç ise başvuru sayılarını azaltmak olarak düşünülebilir. Aksi yönde bir 
gelişme olsaydı ve örneğin AİHM’e ulaşmada zorluk çeken mağdurların 

5 Handyside/The United Kingdom, 07.12.1976, Başvuru No 5493/72, Para. 48.
6 Ali Rıza Çoban, “Strasbourg’da Herküllere İhtiyacımız Var mı? Ulusal Takdir Yetkisi 

ve Evrensel Standartlar Arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi”, Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.:57, S.:3, 2008, s.189

7 Tolga Şirin, “Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anla-
mı”, Anayasa Hukuku Dergisi, C.:2, S.:4, 2013, s.370.

8 Şirin, s.373
9 Şirin, s.379
10 Explanatory Report to Protocol No. 15 Amending The Convention For The Protec-

tion of Human Rights And Fundamental Freedoms, Para.21, https://www.echr.coe.
int/Documents/Protocol_15_explanatory_report_ENG.pdf
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Mahkemeye başvurmasını kolaylaştırmak adına süre uzatılsaydı bu elbet-
te bir reform olurdu. Ancak bu haliyle ortaya çıkan iradenin başvuruları 
azaltmak yönünde olduğu söylenebilir.

Başvuru süresinin kısaltılması özellikle coğrafi ya da teknolojik anlam-
da AİHM’e ya da bu konuda uzmanlaşmış bir avukata ulaşım olanakları 
sınırlı bireyler açısından önemli bir dezavantaj yaratabilecektir. Yine, iç hu-
kuk yollarının bütün aşamalarını dikkate alacak olursak, özellikle kapsam-
lı ve kompleks davalarda, belki binlerce sayfalık dosya bilgisinin bireysel 
başvuru usulüne uygun olarak AİHM’e ulaştırılacak duruma getirilmesi 
açısından, başvuru süresinin kısaltılmaması daha yerinde olabilirdi.

3. Önemli Bir Zarara Uğrama Kriterine Getirilen İstisnanın Kal-
dırılması

14 Numaralı Ek Protokolle AİHS’e eklenen bu kriter, Dairelerin önü-
ne giden dosya sayılarını azaltmaya yönelik bir düzenleme olarak karşımıza 
çıkmıştır. Açıklayıcı raporda, gerek 11 Numaralı Ek Protokolün yürür-
lüğe girmesiyle başvuru yolunun kolaylaşması gerekse Avrupa Konseyine 
taraf ülkelerin sayısal olarak artması ve yaklaşık 800 milyon kişinin Avrupa 
Konseyi ülkelerin yetki alanlarında bulunur olmasıyla birlikte Mahkeme-
nin aşırı bir yük altına girdiği tespit edilmiştir.11 

14 Numaralı Ek Protokolle 35. maddeye eklenen bu yeni kriter iki ko-
ruyucu hüküm içermektedir. Bunlardan ilki insan haklarına saygı ilkesinin 
başvurunun esastan incelenmesini gerektirmesi diğeri ise davanın ulusal 
bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemesi halidir. Başvuranın 
önemli bir zarar görmemiş olması halinde de AİHM bu gerekçelerden bi-
riyle başvuruyu esastan inceleyecektir. 

15 Numaralı Ek Protokol işte bu ikinci istisnayı Sözleşme metninden 
çıkarmakta, ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş hiç-
bir davanın, başvurucunun önemli bir zarar görmemiş olması gerekçesiyle 

11 Explanatory Report to Protocol No. 14 To The Convention for The Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending The Control System of The 
Convention, Para. 5,6, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Di
playDCTMContent?documentId=09000016800d380f.
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AİHM tarafından reddedilemeyeceği hükmü bu protokolle açıkça yürür-
lükten kaldırılmaktadır. 

Dolayısıyla ulusal yargı organlarınca gereğince incelenmemiş olsa bile, 
başvurucunun önemli bir zarara uğramamış olması halinde, başvuru ka-
bul edilemez bulunacaktır. Mevcut durum bir yandan ihlalin en azından 
bir yargı organınca değerlendirilmesine olanak tanırken öte yandan kendi 
içinde çelişkilidir. Zira maddenin bu haliyle AİHM “önemsiz” sayılabile-
cek ihlalleri görmezden gelme yetkisine sahipken, ulusal yargı organlarının 
da benzeri bir yaklaşımla bu tür ihlalleri değerlendirme dışı bırakması o 
devlet açısından hak ihlali oluşturmaktadır. 

15 Numaralı Ek Protokol bu çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır. Fakat 
bunu yaparken bazı hak ihlallerinin hemulusal hem de ulus üstü tüm yar-
gı organlarınca görmezden gelinmesini kabul etmekte, böylelikle AİHS’de 
sayılan kimi haklar koruma kapsamından çıkarılmaktadır. Bu durum Av-
rupa Konseyi çerçevesinde yüksek bir insan hakları standardı oluşturma 
fonksiyonunda açılmış önemli bir gedik olarak değerlendirilmelidir. Özel-
likle, tek tek bireyler açısından “önemsiz” görülebilecek ihlallerin yaygın 
biçimde uygulanması halinde Mahkemenin kullanabileceği tek araç “insan 
haklarına saygı ilkesi” olacaktır. AİHM’in iş yükü sorunu Avrupa Konseyi 
organlarınca çözülmelidir. Sözleşmedeki hakların tırpanlanarak bu yükün 
hakları ihlal edilen bireylerin sırtına yüklenmesi en kötü seçenektir.

4. Yargıçların Yaşlarına İlişkin Düzenleme

AİHS’teki mevcut düzenlemeye göre yargıçlar 9 yıl için seçilirler ve 
tekrar seçilmeleri mümkün değildir. 15 Numaralı Ek Protokol mevcut dü-
zenlemede 70 olan yaş sınırını kaldırmakta ve üç adaylı yargıç listesinin 
Parlamenter Meclis tarafından talep edildiği tarih itibariyle yargıçların 65 
yaşını doldurmamış olma koşulunu getirmektedir. Bu düzenlemenin ge-
rekçesi Açıklayıcı Raporda yüksek nitelikli yargıçların dokuz yıllık görev 
süresinin tamamına hizmet etmesini sağlamak ve böylece Mahkeme üyeli-
ğinin tutarlılığını güçlendirmek olarak açıklanmaktadır. 
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5. Yargı Yetkisinden Büyük Daire Lehine Vazgeçme Usulünde 
Değişiklik

AİHS 30. Maddenin mevcut düzenlemesine göre Mahkeme tarafından 
görülmekte olan bir dava Sözleşme ve protokollerin yorumlanmasında bir so-
run doğuruyorsa ya da bir sorunun çözümü Mahkemenin önceki bir kararıyla 
çelişme yaratabilecekse, Daire, taraflardan biri itiraz etmedikçe, başvurudan el 
çekerek dosyayı Büyük Daireye gönderebilir. 15 Numaralı Ek Protokol mad-
dede yer alan “taraflardan biri itiraz etmedikçe” ifadesini kaldırmaktadır.

30. madde metni “ … Büyük Daireye gönderebilir.” biçimindeki ifa-
desiyle Daireye bu açıdan bir takdir yetkisi tanımış görünüyor.  AİHM 
İçtüzüğünün 72. maddesi ise, Sözleşmede yer alan iki durumu ayrı ayrı dü-
zenlemiş, Daire önünde görülen bir davanın, Sözleşme veya Ek Protokolle-
rin yorumlanmasını etkileyen ciddi bir sorunu içermesi halinde bu takdir 
yetkisini korumakla birlikte; Daire tarafından görülmekte olan davadaki 
bir sorunun çözümü Mahkemenin içtihadı ile çelişebilecek ise Dairenin, 
taraflarından biri bu maddenin 4. fıkrası uyarınca itiraz etmedikçe, Büyük 
Daire lehine bu davadan el çekmek zorunda olduğunu düzenlemektedir.12 
15 Numaralı Ek Protokolün Açıklayıcı raporunda da 30. Maddede yapılan 
değişiklikle ilgili İçtüzüğün 72. maddesine atıf yapılmaktadır.13 

İçtüzük hükmünün, düzenlediği normun niteliği bakımından, üst norm 
olan AİHS’in 30. maddesini aşan bir düzenleme içerdiğini tespit etmek 
zorundayız. Zira AİHS her iki durumda da, yani gerek davanın, Sözleşme 
veya Ek Protokollerin yorumlanmasını etkileyen ciddi bir sorunu içermesi 
halinde gerekse Dairenin Mahkeme içtihadından ayrılacağını öngördüğü 
hallerde Dairenin davaya bakabilmesine cevaz verirken,  İçtüzük hükmü 
Mahkeme içtihadından ayrılmanın Daire tarafından öngörüldüğü hallerde 

12 European Court of Human Rights Rules of Court, Rule 72/2 , “Rule 72/2: ”Where 
the resolution of a question raised in a case before the Chamber might have a result 
inconsistent with the Court’s case-law, the Chamber shall relinquish jurisdiction in 
favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in 
accordance with paragraph 4 of this Rule.” https://www.echr.coe.int/Documents/Ru-
les_Court_ENG_2020.pdf

13 Explanatory Report to Protocol No. 15, Para.16, https://rm.coe.int/CoERMPublic-
CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383d
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Dairenin davaya bakmasına cevaz vermemektedir. 15 Numaralı Ek Proto-
kol tarafların itirazlarının Dairenin dosyadan Büyük Daire lehine el çekme-
sini önleme gücüne son vermektedir. Böylece Dairelerin AİHM içtihadın-
dan farklı yönde karar verme olanağı tümüyle ortadan kalkmaktadır.

Açıklayıcı Raporda bu düzenlemenin başlıca iki gerekçesi bulunmakta-
dır. Bunlardan ilki “Sözleşme’nin veya Protokollerinin yorumlanmasını veya 
mevcut içtihatlardan potansiyel olarak ayrılmasını etkileyen ciddi bir soruyu 
gündeme getiren davalarda Mahkeme huzurundaki işlemleri hızlandırmak”tır. 
Diğer bir gerekçe ise “Büyük Daire’nin gelecekte mevcut içtihatlardan veya 
Sözleşme’nin veya Protokollerinin yorumlanmasından kaynaklanan ciddi bir 
sorunun potansiyel olarak ayrılması konusunda taraflara daha spesifik bir gös-
terge vereceği” yönündeki beklentidir.14 

Böylelikle, Daireler uzun mesai gerektiren ayrışık meselelerle zaman 
yitirmeyecek, bu türden başvuruları Büyük Dairenin çözmesini sağlayarak 
orada bir içtihat birliği oluşmasını sağlayacaklardır.

Kabul edilmelidir ki Büyük Dairenin içtihat oluşturma gücü elbette tek 
tek Dairelerden daha fazladır. Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması 
anlamında bir tutarlılık sağlama açısından Büyük Dairenin rolü küçümse-
nemez. Ancak Sözleşmenin 43. maddesi zaten Dairelerin yerleşik içtihada 
aykırı kararlarının Büyük Dairede tekrar ele alınabileceğini hükme bağla-
maktadır. Böyle bir durumda, 30. maddedeki düzenleme İçtüzüğün 72. 
maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde, Dairenin yargılama yetkisinden 
iradesi dışında vazgeçmek zorunda bırakılması onu bir yargı organı olmak-
tan çıkarıp, yerleşik içtihatları dosyaya uygulayan teknik ve belki bürok-
ratik bir birime indirger. İçtüzükte yer alan yaklaşım, Dairelerin elinden 
içtihat oluşturma gücünü alıyor ve onların önlerindeki davalara Büyük 
Dairenin içtihatlarını basitçe uyarlamalarını bekliyor gibi görünmektedir. 
15 numaralı Ek Protokol de Dairelerin yerleşik içtihatlardan ayrılmasına 
olanak veren tek araç olan tarafların itirazı usulünü ortadan kaldırmak-
la bu durumu güçlendirmektedir. Bu ise AİHM sistemini dinamizmden 
uzaklaştırma riski taşımaktadır.

14 Explanatory Report to Protocol No. 15, Para. 17 ve 19.
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SONUÇ

Avrupa Konseyi, 10 devletle kurulduğundan bu yana Avrupa’da, dün-
yada ve Konseyin kendisinde çok fazla değişiklik yaşandı. Yıllar içinde, 
özellikle Konseyin genişleme politikası uyguladığı 90’lardan itibaren, eski 
Doğu Bloku ülkelerinin de katılımıyla, üye sayısı 47’ye ulaştı. Bu sayı-
sal değişikliğe ülkelerin niteliksel farklılıkları da eşlik etti. Avrupa Konseyi 
Statüsünü ortaya çıkaran demokratik standartları görece yüksek devletlerin 
yarattığı bu sisteme, sonrasında,birçoğu AİHS sisteminin dayandığı insan 
hakları anlayışıyla yeni tanışmış ve/veya bu anlayışla ciddi sorunları bulu-
nan devletler dahil oldu. Dolayısıyla, benzer demokrasi anlayışına sahip 
devletlerin kurduğu, başlangıçta ortak demokrasi mirasını korumak üzere 
oluşturulmuş ve bu niteliğe uygun olarak biçimlenmiş olan denetim siste-
mine, sonrasında bireylerin uğradığı hak ihlallerinin, gerçek uyuşmazlıkla-
rınçözümü için bireysel adalet dağıtmarolü verilmeye başlandı. AİHM’in 
kurulması bu denetimin gerçek bir mahkemede yürütülmesi zorunluluğu-
nun bir sonucuydu. Yine de Konseyin etki alanında yaşayanların, uğradık-
ları hak ihlallerinin giderilmesi adına can simidi gibi sarıldıkları AİHM bu 
beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Zamanla sadece başvuru sayılarının 
öngörülemez biçimde artması değil, bu ihlallerin daha nitelikli ve şiddetli 
hale gelişi AİHM sistemini içinden çıkılması zor bir krize soktu.15 

Bu süreçte dünyada ve Avrupa’da insan haklarına yaklaşımın önemli ölçü-
de değiştiği de söylenebilir. Neoliberalizmin etki alanının artması ve özellikle 
11 Eylül saldırıları sonrasında tüm dünyaya egemen olan güvenlik konsepti, 
insan hakları anlayışında yaygın bir gerilemeye neden oldu. AİHS’in devlet-
lerin egemenliklerini sınırlandırıcı rolüne, devletlerin egemenliklerinin de 
AİHS’i sınırlandırması eklendi. Belki de bu nedenle 2003 tarihinde kısmen 
yürürlüğe giren 13 Numaralı Ek Protokolle ölüm cezasının kaldırılmasın-
dan bu yana AİHS sisteminde, korunan hakların genişletilmesine yönelik bir 
adımdan yani bir gerçek reformdan söz edemeyiz. 

AİHS sisteminin bu nedenlerle hem nitel hem de nicel bir krizin için-
de olduğu söylenebilir. AİHM’in iş yükü sorununun çok uzun zamandır 

15 Bkz. Kerem Altıparmak, “Avrupa İnsan Hakları Sisteminde Bürokrasi Krizi : Tamam 
ya da Devam”, Çağımızda Hukuk ve Toplum, C. 28, S. 5, 2009, s.; 33 vd.
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üstesinden gelinmeye çalışılırken, ulus devletlerin egemenlik yetkilerine 
saygı ile insan haklarının korunması yükümlülüğü arasında sıkışmış gö-
rünen Avrupa insan hakları sistemi sürekli bir arayış içinde bulunuyor. 
Ancak bulunan çözümler, hak kategorilerinin ve kapsamlarının genişletil-
mesi yönünde değil, başvurularla çözümlenen davalar arasındaki orantısız 
farkın azaltılması yönünde seyrediyor. Hatta bu, AİHS’nin koruma alanı-
nın daraltılması pahasına yapılıyor. İhlallere karşı tedbir alınamadığı için 
başvurulara karşı tedbir alınıyor. 15 Numaralı Ek Protokol bu sürecin bir 
parçası olarak ortaya çıkmıştır.Bir yandan devletlerin insan hakları anlayışı 
takdir marjı yoluyla sisteme daha çok nüfuz ederken diğer yandan AİHS 
sistemi, içinde bulunduğu ve iş yükü sorununa indirgediği krizi,başvuru ve 
dava sayılarını azaltarak, AİHM yargılamalarını hızlandırmak adına Daire-
lerin yargısal rolünü Büyük Dairenin içtihatlarını uygulamaktan ibaret bir 
teknisyenliğe dönüştürerek, önemsiz ihlal anlayışıyla Sözleşmenin koruma 
kapsamını daraltarak çözmeye çalışıyor. Elbette bu girişimler tanımlanan 
iş yükü sorununu çözmeye yetmeyecektir. Bundan sonra yapılacak düzen-
lemelerde de aynı bakışın hakim olacağını öngörebiliriz.
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“AVRUPA İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARINA 
ELEŞTİREL BAKIŞ” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Öztürk TÜRKDOĞAN
Konuşmacılar    : Gülşah DENİZ ATALAR, Ulaş GÜNDÜZLER,  
       Derya DOĞRU, Ayşe Funda KILIÇ,

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Çok az zamanımız kal-
dı, soru alacağız. Sorudan önce birkaç noktaya ben özellikle değinmek is-
tiyorum tam da Gülşah Hanımın bıraktığı yerden, yıllardır insan hakları 
aktivisti olarak bu organlar nezdinde faaliyet yürütüyorum ve bazı gözlem-
lerim var. Bunların başında devletlerin lobiciliği, devletlerin lobiciliğinin 
özellikle konsey üzerindeki etkisinin yansımalarını görüyoruz ve bu aslında 
oldukça ileri bir noktaya gelmiş durumda ve birçok insan bunu gözlem-
leyebiliyor. Bu büyük bir tehlike olarak insan hakları mekanizmalarının 
insan haklarının korunması önündeki engel olarak duruyor ki özellikle 
para konusu bunların başında geliyor. Tabii siyasi konular, yani mülteci 
konusu, para konusu ve ondan da önce insan hakları değerlerinin savunul-
masında ve korunmasında bir aşınma söz konusu sevgili arkadaşlar, yani 
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan bu insan hakları sistemi zaman 
içerisinde aşındı ve araçsallaştı. Biz bu eleştiriyi çok sık yapıyoruz. Tabii 
bu aynı zamanda kapitalizmin kriziyle birlikte de ele alınması gerekiyor. 
Çünkü bu kapitalist modernitenin oluşturduğu kurumlar bunlar ve hep-
sinin birlikte ele alınmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi 
soruları alabiliriz arkadaşlar, soruları topluca alalım, arkadaşlarımız sırayla 
cevaplasınlar. Böylece zamandan tasarruf yaparız. Evet, buyurun Hocam.

Av. Eyüp DUMAN - Ben Derya Hanıma sormak istiyorum. Daha 
önce Kürt coğrafyasında sıkça başvurulan bir durum vardı. Bu son dönem-
de Türkiye genelinde FETÖ birlikte ve paralel yapılanması -ben birlikte 
diyorum, bunu bilerek kullandım- dolayısıyla Türkiye genelinde de kulla-
nıldı. Şüpheli ele geçirilmediğinde, yakalanmadığında yakını, kızı, oğlu, 
annesi-babası gözaltına alınıyor, şüphelinin teslim olmaya zorlanma yolu 
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olarak bu seçiliyor. Bu husus suç ve cezanın kanunilik ilkesine aykırı bir 
durum değil midir? Bu hususta takdir hakkı marjı argümanı kullanılabi-
lir mi? İkinci bir şey olarak da takdir marjı hakkının kullanılması tencere 
dibin kara, seninki benden kara özellikle Avrupa ülkelerinde özgürlük ve 
güvenlik dengesini son zamanlarda özgürlükler aleyhine bozulmasından 
kaynaklanan bir durum değil midir? Bu nedenle özellikle kullanılan bir şey 
değil midir? Bunu sormak istiyorum, saygılar sunuyorum. 

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Başka soru var mı ar-
kadaşlar?

Yunus ÖZDEMİR - Değerli Hocam Ulaş GÜNDÜZLER’e sormak 
istiyorum. Avrupa Birliği hukukundan kaynaklı olan hak ihlallerine hem 
Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesine başvurulması, hem de Avrupa 
Birliği Adalet Divanına başvurulması iki farklı karar oluşturabilir demiş-
tiniz. Bu farklılığı gidermek için Avrupa Birliği bir bütün olarak Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine üyeliği bir çözüm olarak söylemiştiniz. Böyle 
bir Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine üyeliği önce-
liklilik ilkesine aykırılık oluşturur mu Avrupa Birliği hukukunun, Avrupa 
Birliği hukukunun kendi iç dinamizmini ve yapısına bir etkisi olur mu? 
İlk sorum bu, ikinci sorum da Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını 
vermeden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bir görüş alıyor 
demiştiniz. Aynı şekilde Avrupa İnsan Mahkemesi de karar verirken Av-
rupa Birliği Adalet Divanından görüş alabilir mi, öyle bir durum ya da bir 
aralarında koordinasyon olabilir mi?

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Evet, başka soru var mı 
arkadaşlar? 

Salondan - Efendim, ben gözlemimi aktarmak istiyorum. Yani sizin 
dile getirdiğiniz hususları doğrular mahiyette, Ardahan’da meralar aşırı ot-
latılıyor. Mesela, ormana sık sık şey yapıyoruz ya, burada da belirteyim. 
Doğuda da meralar bazı yerlerde mesela, benim Ardahan ilinde bazı mera-
lar aşırı otlatılıyor. Aşırı otlatılınca tabii yeşil alan yok ediliyor, affedersiniz, 
hayvan doymayınca bir daha kemiriyor. Bir daha yeşil alan yok oluyor, 
simsiyahlaşıyor mera, onun fonksiyonu neydi, işlevi neydi? Ormanların 
paralelinde tıpkı ormanlar gibi karbon yutuyordu ve dolayısıyla küresel 
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ısınmanın tetiklenmemesine katkıda bulunuyordu. Efendim, bir mühen-
dis olarak işte bulunduğum, rahatsız olduğum kendi köyümdekini yargıya 
taşıdım. İşte önce dedi ki mühendis olduğu, hayvancılık yapmadığı, me-
raların onu ilgilendirmediği şeklinde çok enteresan, yani takdir edersiniz, 
kusuruma bakmayın. Yani ben konuşmak istemiyorum, onu ilgilendirmez 
gibisinden bir şey verdiler idare mahkemesinden, işte onu takip ettim Da-
nıştayla da, en sonunda Anayasa Mahkemesine götürdüm. Anayasa Mah-
kemesi bir davam için konu bakımından yetkisizlik, bir daha 3 sene sonra 
bir daha götürdüm, yetki bakımından konusuzluk, peki Anayasanın 56. 
maddesi var. Ben sizin kadar haddim yok, onu irdeleyemem, yorumlamam 
da, ne diyor? Devlet ve vatandaşlar çevre kirliliğinin önlenmesinde görev-
lidir. Hüküm neymiş? Danıştay 8’in onayladığı lehime olan yargı kararın-
da da aşırı otlatma ekolojik dengenin bozulması, erozyon, çevre kirliliği 
sebebi olduğundan işte yerel mahkeme lehime karar vermişti. Bu kararı 
da kullanıyorum yani ben, böyle de hüküm var. Neticede Anayasa Mahke-
mesi beni yok sayıyor. Yok hükmünde ya, ben yaşıyorum işte, hani sağlıklı 
çevrede yaşam hakkım var. Bir konu bakımından, bir de kişi bakımından 
olunca beni yok saydılar. Yani her iki şeyde de bir muvaffak olamadım. 
Böyle bir durumdan da sizin de malumatınız olsun istedim. Teşekkür ede-
rim. 

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Başka soru var mı ar-
kadaşlar? 

Staj. Av. İnci ÇEVRİM - Teşekkürler. Benim sorum şu olacaktı- Avru-
pa Parlamentosu bilindiği üzere daha çok siyasal gruplar üzerine toplanmış 
bir parlamento, bunun sadece ülkeler nezdinde değil de siyasal topluluklar 
nezdinde toplanması insan hakları açısından herhangi bir sıkıntı yaratır 
mı? Teşekkürler.

Öztürk  TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Başka soru? 

Av. Münci ÖZMEN - Teşekkür ederim. Ankara Barosundan Av. Münci 
ÖZMEN. Benim sorum şu- Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ka-
rarlarının uygulanmamasıyla ilgili çok ciddi bir sorun var Türkiye açısından, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ya da yerine ge-
tirilmesinden sadece tazminatların ödenmesini anlıyoruz veya yönetim öyle 
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anlıyor. Yasalarda ve Anayasada yapması gereken değişiklikleri yapmıyor. Bir 
süre yaptı, yapıldı, fakat epey bir süredir de yapılmıyor. Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının, bir de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 46. maddesinin 14 numaralı protokolle eklenen 4. paragrafı 
hükmü var. Orada Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyinin siyasi komitesi 
olan Bakanlar Komitesinin uygulamasını gördük. Mamedoff - Azerbaycan 
Kararı zor işleyen bir yöntem, ama uygulaması oldu. Şimdi işte Mamedoff - 
Azerbaycan Kararı, orada ne diyor? “Siz uygulamadınız” diyor, ama işte yine 
kararı siyasi organ olan Bakanlar Komitesine bırakıyor. Bakalım Bakanlar Ko-
mitesi ne karar alacak? Şimdi bir devletin hukuk devleti olma niteliğini kay-
betmesi nasıl ve hangi durumda tespit edilebilir? Bunun birtakım kriterleri 
vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması hukuk 
devleti niteliğini kaybetme kriteri midir? Şimdi Avrupa Konseyine üyeliğin 
sürdürülebilmesi için Avrupa Konseyi ana statüsünün bir maddesinde hukuk 
devleti niteliği koşulu aranır. Bu koşul kaybedilirse Avrupa Konseyi üyeliğini 
kaybetme olasılığı ortaya çıkar. Bir sürü koşulu var. Neyse, şimdi bir devletin 
hukuk devleti niteliğini kaybetmesinin kriterleri nelerdir ve Türkiye için de 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesinin 4. paragraftaki, o yeni 
eklenen 4. paragrafındaki yaptırım uygulanabilir mi Mamedoff - Azerbaycan 
kararında gördüğümüz gibi? Teşekkür ederim.

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Evet, teşekkür ediyo-
ruz. Şimdi arkadaşlarımıza sözü vereceğim, sırayla çok kısa olarak sorulara 
cevaplar verilecek. 

Gülşah DENİZ ATALAR - FETÖ soruşturmaları nedeniyle, şu anda 
3-4 yıllık süreçte de bu FETÖ terör örgütüyle mücadele sürecinde işte 
şüphelinin ya da sanığın ele geçirilmesi için yakınlarının gözaltına alın-
ması açısından takdir marjı doktrini uygulanabilir mi diye sordunuz, değil 
mi? Bunun sözleşmeye uygun olup olmadığı, şöyle ki, takdir marjı dokt-
rini evet sözleşmenin her yerine sirayet etmiş bir yorum aracı olduğunu 
söyledim, ama bereket versin ki hâlâ 5. madde açısından, sözleşmenin 5. 
maddesindeki özgürlük ve güvenlik hakkı açısından bence 7. maddedeki 
suç ve cezaların kanuniliği açısından mahkeme hâlâ bunu katı bir şekilde 
yorumluyor. Zorunlu mutlak gereklilik arıyor. Bundan dolayı takdir marjı 
doktrini alabildiğince burada dar uyguluyor. Henüz ona ilişkin bir problem 
yok. Burada diyelim ki hiç bu suçlarla alakası olmayan akrabalar gözaltı-
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na alındı ya da güvenlik soruşturmalarında görüyoruz. Bunu çapraz fişle-
melerin olduğunu duyuyoruz. İşte aileden biri bir şeye karıştı diye bütün 
ailenin topluca kolektif olarak cezalandırılması gibi ya da son dönemdeki 
bu iltisak, irtibat mevzuları hani suç işlemiş mi, işlememiş mi, ama kanun-
lara öyle hükümler yerleştiriliyor ki o bile cezalandırma aracı olarak kul-
lanılıyor. Bunlar şu an için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden ihlalle 
dönme olasılığı yüksek olan durumlar, ama bunlara henüz iç hukuk yolları 
tüketilmediği için, Anayasa Mahkemesi bunlarla ilgili bireysel başvurularda 
bir karar vermediği için AİHM’e taşınmadı. AİHM de zaten şu anda pek 
fazla bulaşmak istemiyor. Çünkü AİHM istese önüne gelen başvurularda 
Anayasa Mahkemesinin bu konudaki tutumu etkili iç hukuk yolu değildir 
deyip kendisi doğrudan bakmaya başlayabilir, ama AİHM kendisi özellikle 
OHAL Komisyonuna yönlendiriyor, pilot bir kararla onu önceledi. Ondan 
dolayı şu anda bu sözleşmeyi ihlal eder durumda takdir marjı doktrini bu 
durumda kullanılmıyor. Ayrıca bir de özgürlük-güvenlik dengesi açısından 
dediniz hani, ulusal güvenlik özellikle çok ön plana çıkartılarak özgürlükle-
rin sınırlanması açısından evet, şu anda söylediğimiz son 15-20 yıllık siyasi 
krizden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yargılamasında bun-
dan nasibini aldı. Ulusal güvenlik kavramının ülkeden ülkeye değişeceğini, 
ülkelerin kendi iç durumlarına göre ulusal güvenlik kavramının farklılık 
gösterebileceğinden dolayı burada alınacak tedbirlerin, işte temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki müdahalelerde takdir marjını daha ge-
nişlettiğini görüyoruz özellikle, yani bir erozyona uğratıyor özgürlüklerin 
korunmasını, burada maalesef sıkıntı var, ama diğer 5. madde ve 7. madde 
açısından suç ve cezaların kanuniliği ve şüpheden sanık yararlanması, ko-
lektif cezalandırmanın olmaması, bunlarda takdir marjını olabildiğince çok 
dar uyguluyor ya da uygulamıyor. Teşekkür ederim. 

Ulaş GÜNDÜZLER - Sorular için teşekkür ediyoruz. Esas itibarıyla iki 
soruya cevap vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesini Avrupa Birliğinin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olmasının önceliği, AB hukuku-
nun önceliğini etkileyip etkilemeyeceği sorusuydu. Bu bağlamda iki mahke-
menin niteliklerindeki farklılığa dikkat çekmek gerekiyor. Bir kere Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi asgari bir insan hakları standardının Avrupa’da 
kurulması için öngörülmüş. Dolayısıyla ulusal hassasiyetleri dikkate alan 
-ben çok keskin konuşmayacağım sizin kadar, ama- bir mahkeme, oysa Avrupa 
Birliği Adalet Divanı hukuk birliği yaratmak için kurulmuş bir mahkeme, 
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dolayısıyla kendi otoritesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre daha 
etkin bir şekilde zorlayabiliyor. Üye devletlerin hassasiyetlerinden öte ken-
disi Avrupa’daki bütünleşmeyi temin edici genel prensiplerini baskı yoluyla 
ortaya koyabiliyor. İşte eğer Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesine taraf olması eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Adalet Di-
vanı kararlarını denetlemesine yol açarsa, o zaman AB hukukunun önceliği 
tehlike altına girebilir. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı üye devletlerin 
hassasiyetlerinden bağımsız olarak Avrupa Birliği hukuku oluşmalıdır. Tüm 
üye devletlerde aynı şekilde uygulanmalıdır ki Avrupa Birliği amaçlarına 
ulaşabilsin diyor. Bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar-
larının Avrupa’daki hukuk birliğini bozmasını engelleyecek şekilde Avrupa 
Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olmalıdır diyor. Dolayısıy-
la öncelik ilkesi neleri tehdit edebilir? Çünkü Avrupa İnsan Hakları ulusal 
hassasiyetleri dikkate alıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı da “hayır, ulusla 
hassasiyetlere göre değil, Avrupa’da tek bir hukuk yaratmak maksadıyla hareket 
edeceğim ben” diyor. Bu açıdan önemli, ikincisi şu da önemli- Adalet Divanı 
Avrupa Birliği hukukunun yorumunu yapmak konusunda Lizbon Anlaşma-
sına göre münhasıran yetkili, yani ondan başka mahkemeye gidemezsiniz. 
Üye devletler Avrupa Birliği hukukunun yorumu için Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine gidememeli, bu sebeple de Adalet Divanı o hukuk bütünlü-
ğünün bozulmasını engelleyecek şekilde taraf olunmasını öngörüyor. Burada 
ben bir şey eklemek istiyorum. Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesine taraf olması eğer iki mahkemenin işbirliği yapmasını sağlayacak, 
birbirlerinin görüşlerini önceden almasına olanak sağlayacak bir mekanizma 
kurmayı başarırsa, genel olarak başlamış olan bu Avrupa’daki insan hakları 
standartlarının düşmesini de belki önleyebilecek bir etki de yaratabilir diye 
düşünüyorum. Çünkü Adalet Divanı üye devletlerden bağımsız, tabii ki on-
ların görüşlerini dikkate alıyor, ama onların menfaatlerinden bağımsız olarak 
hareket etme eğilimi gösteren bir mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesini de bu yönde biraz iteleyebilir diye düşünüyorum. 

İkinci olarak cevap vermek istediğim soru yanılmıyorsam siz sordunuz. 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliğinin organlarından olan Avrupa Parla-
mentosundaki siyasi grupların varlığının insan hakları ihlali olup olmadığı-
nı, negatif bir etkisi olup olmadığını soruyorsunuz. Şimdi öncelikle Avrupa 
Parlamentosundaki siyasi grupların Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi so-
rununu çözmek için öngörülmüş bir yöntem. Şöyle ki, Avrupa Birliği içeri-
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sinde bir demokrasi sorunu var. Sebebi de şu- Avrupa Birliği bir devlet değil, 
ulus üstü bir örgüt, yani bir federasyonla uluslararası örgüt arası bir şey, dola-
yısıyla kararları üye devletler üzerinde bağlayıcı olduğu gibi vatandaşlar üze-
rinde de bağlayıcı, ama bu kararlar alınırken basit çoğunlukla alınıyor Avru-
pa Parlamentosunda, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi içerisinde de nitelikli 
çoğunlukla alınıyor. Bir üye devlet hayır diyor, o üye devlet hayır demesine 
rağmen Avrupa Birliği kural koymuş oluyor. O kural ulusal parlamentonun 
koyduğu kuralın uygulanışını da durduruyor. Dolayısıyla demokrasi açığı 
ortaya çıkıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerine Avrupa Birliği vatandaşla-
rı katılıyor. Dolayısıyla hangi üye devletle yaşadığınızın hiçbir önemi yok. 
Şöyle, hangi üye devletin vatandaşlığını taşıdığınızın hiçbir önemi yok, AB 
vatandaşıysanız ikamet etmiş olduğunuz üye devletle Avrupa Parlamentosu 
seçimlerine katılıyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosuna gelen millet-
vekilleri sadece geldiği devletin ulusunu değil, orada yaşayan bütün Avrupa 
Birliği vatandaşlarını temsil etmiş oluyor ve Avrupa Parlamentosuna gittiği 
zaman da ulusal kimliklere göre oturmuyor oraya, siyasi benzerlikleri olan 
farklı üye devletlerden gelen milletvekilleri siyasi grup kuruyorlar ki Avrupa 
Parlamentosu oluşmadan önce Avrupa çapında siyasi partilerin olmamasının 
doğurduğu etkiyi gidersinler. Dolayısıyla bana sorarsanız insan hakları üze-
rinde olumsuz bir etki yaratıcı değil, demokrasiyi sağlamak için atılmış bir 
adım olması itibariyle katkı koyucudur. Teşekkür ederim. 

Derya DOĞRU - Ben de siyasi grupların Avrupa Parlamentosunda, 
hem de Avrupa Konseyinin parlamentosunda da var yine siyasi grupların 
olmasının çoğunluğun temsil edilmesiyle ilgili de siyasi kararlar alınırken 
de en azından siyasi fikirlere değer verilerek alınması açısından da ben de 
pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum. 

Öztürk TÜRKDOĞAN (Oturum Başkanı) - Evet, son bir soru vardı. 
Uzun uzun anlatılabilir bu, 46’ya 4 uygulanabilir mi? Bakanlar Komitesi 
siyasi bir organ, biliyorsunuz Türkiye’de 12 Eylül askeri darbesinden sonra 
üyelik askıya alınmıştı. İşte en son olarak da Rusya örneği vardı. Parla-
mentodaki söz hakkı askıya alınmıştı, dolayısıyla bu bir siyasi mekanizma. 
Uygulanabilir mi? uygulanabilir, ama uygulanması öyle çok kolay değil. 
O siyasi mekanizmaların bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Belki de en bü-
yük zorlukların başında da bunlar geliyor, ama ben bitirirken şunları ifade 
etmek istiyorum- Sonuçta insan haklarını koruyacak olan bizleriz sevgi-
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li arkadaşlar, savunacak olan bizleriz, bunun için mücadele edecek olan 
bizleriz. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüne inandığımız sürece ve hukuk 
mücadelesi yoluyla hak ve özgürlüklerimizi koruyacağımıza inandığımız 
sürece ve kararlı olduğumuz sürece de bu hakların en önemli güvencesi 
bizleriz. Yani özgür yurttaşlarız. Bunu söylemek istiyorum. Geldiğiniz için 
teşekkür ediyorum, katılımcı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 
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Öz

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Konseyi bünyesinde 
yer alan izleme mekanizmaları ve kurumlarından biridir. Avrupa Konseyi 
bünyesinde bir İnsan Hakları Komiseri’nin seçilmesi ve böyle bir maka-
mın kurulması, 1999 yılında mümkün olmuştur. Komiser’in görevi, esas 
olarak, “insan hakları konusunda farkındalık yaratmak” ve “üye devletlerde 
insan hakları standartlarının yükseltilmesini sağlamak”tır. İnsan Hakları 
Komiseri ve bürosu, esas olarak, Konsey üyesi devletlerin insan hakları ala-
nındaki faaliyetlerini izlemektedir. Ayrıca, Komiser tarafından yürütülen 
faaliyetler; Konsey üyesi devletlerin, Avrupa Konseyi organlarının ve Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) karar ve faaliyetleri üzerinde 
etki doğurmaktadır. Bu tebliğ kapsamında, İnsan Hakları Komiseri’nin 
AİHM yargılamalarındaki rolü ve Mahkeme’nin özellikle ceza hukuku ala-
nındaki içtihadına etkisi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, Üçüncü Taraf Sıfatıyla Katılma

I. Giriş

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Konseyi bünyesinde 
yer alan izleme mekanizmaları ve kurumlarından biridir. Avrupa Konseyi 
bünyesinde bir İnsan Hakları Komiseri seçilmesi ve böyle bir makamın 
kurulmasıgirişimi 10-11 Ekim 1997 tarihinde gerçekleştirilen İkinci Hü-
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kümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde başlamış, 1999’da ise bu süreç ta-
mamlanmıştır.1 

Komiser’in görevi,esas olarak,“insan hakları konusunda farkındalık ya-
ratmak” ve “üye devletlerde insan hakları standartlarının yükseltilmesini 
sağlamak”tır. Komiser’in faaliyetleri, ilgilendiği konuların bir yansıma-
sı olarak, ceza hukuku alanında özel bir önem taşımaktadır. Ayrıca, Ko-
miser tarafından bu görevleri kapsamında yürütülen faaliyetler; Konsey 
üyesi devletlerin, Avrupa Konseyi organlarının ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (AİHM) karar ve faaliyetleri üzerinde de etkiler doğur-
maktadır. Nitekim bu tebliğin konusu da, İnsan Hakları Komiseri’nin 
AİHM yargılamalarındaki rolü ve Mahkeme’nin özellikle ceza hukuku 
alanındaki içtihadı olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 

II. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin Faaliyetleri

Komiser’in faaliyetleri üç başlık altında incelenebilir: 

A. Konsey üyesi devletlerin insan hakları alanındaki faaliyetlerini 
izleme

İnsan Hakları Komiseri ve bürosu, esas olarak, Konsey üyesi devletlerin 
insan hakları alanındaki faaliyetlerini izlemektedir. Bu izleme faaliyeti kap-
samında Komiser; üye devletler hakkında gözlem raporları yayınlamakta, 
görüşlerini paylaşmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Komiser tarafından iki tip rapor hazırlanmaktadır:

• Bu raporlardan ilk grubu, Komiser’in ülke ziyaretleri sonrasında 
hazırladığı raporlardır. Komiser, Avrupa Konseyi üyesi devletlerdeki 
insan haklarıyla ilişkili görev ve yetkilere sahiptir. Komiser’in görev ve 
yetkisine giren konular bağlamında, Komiser tarafından hazırlanan 
raporlarda ceza hukukuna ilişkin hususlarda tespitler ve öneriler yer 
alabilmektedir. Örneğin; İnsan Hakları Komiseri’nin Türkiye ziya-

1 AK Bakanlar Komitesi’nin 7 Mayıs 1999 tarih ve 99 (50) sayılı kararıyla kurulmuştur. 
Bkz. CoE, CM, Resolution (99) 50 on the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, CM/Res (1999)50, 7 May 1999.
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retleri sonrasında hazırladığı raporlarda, suç oluşturan fiillere verilen 
ceza miktarlarının cezasızlıkla mücadeledeki rolünden uzun yargılama 
sürelerine ve terörizm ve bir suç örgütüne üyelikle ilgili suçlardan ta-
nımı ile mahkemelerin bu tanımları geniş yorumlama eğilimine kadar 
birçok konuda tespit ve öneriler yer almıştır.2  Hem maddi ceza hu-

2 İnsan Hakları Komiseri’nin 2011 ziyareti sonrası yayınladığı 2012 tarihli Rapor’da 
yer alan ve aşağıda fikir vermesi amacıyla yer verilen bölümlerden de açıkça görülece-
ği gibi, bu raporlar çok detaylı bir şekilde hazırlanmakta olup norm değişikliklerine 
ilişkin açık tavsiyeler içermektedir:

 “(…) Komiser, Türk savcılarının “kapı tutma işlevi”ni, yani kamu davası açılmasını hak 
etmeyen halleri elemek üzere kullanabilecekleri inisiyatifi artırmaları gerektiğini tekrar 
vurgulamaktadır. Savcılar bir davayı sürdürmeye karar verdikleri zaman, soruşturmayı 
yürütmek ve koordine etmek ve polisin ilettiği kanıtları değerlendirmek üzere kendilerine 
yeterli kaynak sağlanmalıdır. Ayrıca adli kolluk sistemi, savcıların bu görevleri yerine ge-
tirmelerine tam anlamıyla destek olmak üzere geliştirilmelidir. İddianamelerin kalitesine 
de dikkat edilmelidir. (…)

 Komiser, terörizm ve bir suç örgütüne üyelikle ilgili bazı suçların tanımı ve bunların 
mahkemeler tarafından geniş olarak yorumlanması konusunda kaygılarını ifade etmekte-
dir. Terörizmin oluşturduğu olağanüstü tehditleri ve bunun savcıların ve hâkimlerin gün-
lük çalışmalarında yol açtığı zorlukları tümüyle kabul etmekle birlikte, insan haklarına 
tam anlamıyla saygılı olmanın teröre karşı verilen mücadelenin merkezinde yer alması 
gerektiğini hatırlatır. Komiser, savcıların ve hâkimlerin, özellikle terörist eylemler ile dü-
şünce, ifade, toplantı ve dernek özgürlüğü hakları kapsamına giren eylemler arasındaki 
sınırı ilgilendiren AİHM içtihatları konusunda daha hassas hale getirilmeleri gerektiğini 
düşünmektedir. (…)

 Savcıların iş kalitesini artırmak amacıyla Komiser, adli kolluk yönetmeliğini yürürlüğe 
sokmak üzere daha atılabilecek adımların olduğunu düşünmektedir. Bunların amacı, 
kanıtların daha iyi toplanması ve soruşturmaların dışarıya sızdırılmasının önlenmesi 
dahil, kolluk kuvvetlerine net talimatlar vermesi gereken savcıların soruşturmaları daha 
iyi koordine etmesinin sağlanması olmalıdır. Soruşturmaları gerektiği gibi yürütmeleri ve 
polis memurları tarafından iletilen kanıtları değerlendirebilmeleri için, savcılara gerekli 
kaynaklar sağlanmalıdır. Adli konularla ilgilenen kolluk kuvvetleri gerekli ehliyete sahip 
olmalı ve adli kolluk hizmetlerini yürütürken eylemlerini hangi makamın denetlediğine 
dair açıklık sağlanmalıdır.

 Komiser, Türk makamlarını, özellikle tutukluluğun söz konusu olduğu durumlarda, ka-
nıt toplamak ve iddianameyi mahkemeye sunmak için makûl süre sınırları belirlemeye 
teşvik etmektedir. (…)

 Komiser, Türk makamlarını, AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında adil yargı-
lanma hakkının kilit bileşenleri olan çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkeleri ko-
nusunda, mevcut Rapor’da öne çıkarılan kaygılar ışığında, başta Türk Ceza Muhakemesi 
Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatta değişiklikler yapmaya teşvik etmektedir. (…)”

 Rapor’un tamamı için bkz. AK, İnsan Hakları Komiseri, Avrupa İnsan Hakları 
Komiseri Thomas Hammerberg’in 10-14 Ekim 2011 Tarihleri Arasındaki 
Türkiye Ziyaretini Müteakiben Hazırladığı Rapor, Strazburg, 10 Ocak 2012, 
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kuku hem de ceza muhakemesi hukuku normlarına ve uygulamasına 
yönelik olan bu tespit ve öneriler, çeşitli ulusal hukuk normlarının 
veya değiştirilmesini içermektedir. 

• Komiser’in üye devletleri izleme faaliyeti kapsamında hazırladığı ra-
porlardan ikinci tür ise üye devletlerdeki kriz halleri ile çatışmalı 
konulardaki insan haklarına ilişkin raporlardır. Örneğin Komiser, 
Türkiye’de olağanüstü halin ilanından sonra bu dönemde gerçekleştiği 
iddia edilen insan hakları ihlallerine ilişkin olarak bir tutum belgesi 
(memorandum) yayınlamıştır.3  Yine, Güneydoğu Bölgesi’ndeki te-
rörle mücadele operasyonları sırasında gerçekleştiği iddia edilen insan 
hakları ihlallerine ilişkin, AİHS ve AİHM standartlarına işaret edile-
rek, etkili soruşturma yapma konusunda tespit ve önerilerde bulunul-
muştur.4 

B. Belirli konular odağında genel nitelikli çalışmalar yapma

Komiser; üye devletleri izleme faaliyetine ek olarak, herhangi bir üye 
devlet ile bağlantılı olmayan belirli konular odağında, tematik nitelikte 
çalışmalar da yapmaktadır. Komiser bu çalışmalar kapsamında, belli ko-

CommDH (2012)2, https://rm.coe.int/native/09000016806db733, 10.02.2019. 
Rapor’un İngilizce orijinali için bkz. Council of Europe Commissioner for Human 
Rights, Report by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the 
Council of Europe Following his visit to Turkey from 10 to 14 October 2011, 
Strasbourg, 10 January 2012, CommDH (2012)2, https://rm.coe.int/16806db70f, 
20.05.2019.

3 Bu raporda ceza hukuku yönünden çeşitli tavsiyeler de yer almıştır. Bkz. AK, İnsan 
Hakları Komiseri, Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin 
İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum, Strazburg, 7 Ekim 2016, 
CommDH (2016)35, https://rm.coe.int/native /09000016806db768, 10.02.2019. 
Rapor’un İngilizce orijinali için bkz. Council of Europe Commissioner for Human 
Rights, Memorandum on the human rights implications of the measures taken 
under the state of emergency in Turkey, Strasbourg, 7 October 2016, CommDH 
(2016)35, https://rm.coe.int/16806db6f1, 20.05.2019.

4 AK, İnsan Hakları Komiseri, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele 
Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum, Strazburg, 2 
Aralık 2016, CommDH (2016)39, https://rm.coe.int/native/09000016806db68a, 
10.02.2019. Rapor’un İngilizce orijinali için bkz. Council of Europe Commissioner 
for Human Rights, Memorandum on the Human Rights Implications of Anti-
Terrorism Operations in South-Eastern Turkey, Strasbourg, 2 December 2016, 
CommDH (2016)39, https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)39, 20.05.2019.



Arş. Gör. Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI

257Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

nularda yapılan yayınlarlaüye devletlere çeşitli tavsiyelerde bulunmakta ve 
gerçekleştirdiği faaliyetlerle insan hakları konusunda farkındalık artırma-
ya çalışmaktadır. Komiserlik’in faaliyet gösterdiği konular arasında; çocuk 
hakları, terörle mücadele, basın özgürlüğü ve göç gibi konular ön plana 
çıkmaktadır. 

Avrupa Konseyi’ne üye bütün devletleri muhatap alan ve tematik ni-
telikteki öneri ve yönlendirmeler; “tavsiye”, “görüş”, “rapor” veya “çeşitli 
yayınlar” sayesinde ortaya konulmaktadır. Bu tematik yayınlarda, üye dev-
letlerin ceza hukuku sistemlerinde çeşitli fiillerin suç haline getirilmesine 
veya ceza muhakemesi süreçlerine ilişkin tavsiyeler de yer alabilmektedir.5 

C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davalara “üçüncü  
taraf” sıfatıyla katılma

İnsan Hakları Komiseri’nin üye devletleri izleme ve tematik çalışmalar 
yapma faaliyetlerine ek olarak, 2010 yılından bu yana Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi önündeki yargılama süreçlerine “üçüncü taraf” sıfatıyla 
katılma yetkisi de bulunmaktadır. İşte, nispeten yeni olan bu yetki, İnsan 
Hakları Komiseri’nin AİHM yargılamalarındaki rolünü ve Mahkeme iç-
tihadına etkisini bu tebliğ bakımından bir inceleme konusu haline getir-
miştir. 

5 Örneğin; “Çocuklar ve Bedensel Ceza: Aynı Zamanda Bir Çocuk Hakkı Olan Vurul-
mama Hakkı” başlıklı raporunda Komiser, çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 
bedensel ceza uygulamasının yasaklanmasına ilişkin tavsiyede bulunmaktadır. (Bkz.  
CoE, Commissioner for Human Rights, Children and Corporal Punishment: “The 
Right not to be Hit, also a Children’s Right”, CommDH/IssuePaper (2006)1, June 
2008, https://rm.coe.int/children-and-corporal-punishment-the-right-not-to-be-
hit-also-a-childr/16806da87b, 10.02.2019.) Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı 
devletlerin, Avrupa Sosyal Şartı’nı da ihlal ederek, yükümlülüklerini yerine getirme-
diğine işaret etmektedir. TCK’nin 232. maddesinde düzenlenen “kötü muamele” su-
çunda yer alan terbiye hakkından doğan disiplin yetkisinin kötüye kullanılmasının 
suça sebebiyet vermesi ve her türlü kötü muamelenin suç olarak düzenlenmemesi bu 
eleştiri ve tavsiyelerin nedenini oluşturmaktadır. Türkiye, BM nezdinde bu hususa 
ilişkin yasal düzenlemeleri yapacağı taahhüdünde bulunmuştur. (UNGA, Report of 
the Working Group on the Universal Periodic Review: Turkey, 17 June 2010, A/
HRC/15/13, para. 101 (4); UNGA, Report of the Working Group on the Univer-
sal Periodic Review: Turkey, 13 April 2015, A/HRC/29/15, paras. 149 (16) ve 149 
(17).)
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III. İnsan Hakları Komiseri’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Yargılamalarındaki Rolü

İnsan Hakları Komiseri’nin AİHM yargılamalarındaki rolü, yargıla-
malara Komiser’in “üçüncü taraf” sıfatıyla katılmasıyla somutlaşmıştır. 
Komiser; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) Ek 14 Numaralı 
Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Haziran 2010 tarihinden beri, 
kendi inisiyatifiyle AİHM önündeki davalara “üçüncü taraf” sıfatıyla ka-
tılabilmektedir. 

AİHM’nin kararlarının kamuoyu bakımından taşıdığı önem ile ka-
muoyunun kararlara duyduğu yoğun ilgi, AİHM önündeki yargılamalara 
katılma sürecini başlatmıştır. İlk kez 1978’de Tyrer/Birleşik Krallık yargı-
lamasında6, bir savunma grubu olan National Council for Civil Liberties 
(Liberty) gözlemlerini Mahkeme’ye sunmak istemişse de bu talep, Mah-
keme tarafından reddedilmiştir.7  Bir yıl sonra 1979’da ise Winterwerp/
Hollanda yargılamasında8, Birleşik Krallık yargılamaya katılmak istemiş, 
bu talebin Mahkeme tarafından kabulüyle birlikte, Birleşik Krallık Mah-
keme önündeki ilk “üçüncü taraf” olmuştur. 1998 yılına gelindiğinde ise, 
Sözleşme’nin 36. maddesiyle Mahkeme’ye, davaya taraf olmayan herhangi 
bir devleti veya davayla ilgili herhangi bir kişiyi yazılı görüş sunmaya veya 
duruşmalara katılmaya davet etme yetkisi tanınmıştır. İşte o zamandan bu 
yana, üçüncü taraf sıfatıyla katılma Mahkeme’nin karar verme sürecinde 
önemli bir mekanizma haline gelmiştir.9 

İnsan Hakları Komiseri, 2010 yılına kadar Mahkeme’nin davetiyle gö-
rüş sunabilecek bir kurum niteliğindeyken, bu tarihten itibaren kendi ini-
siyatifiyle yargılamalara katılabilme yetkisine sahip olmuştur. İnsan Hak-
ları Komiseri, 14. Protokol’ün hazırlanması sürecinde, kendisine, bir veya 

6 ECtHR, Tyrer v the United Kingdom (No. 5856/72), Judgment (Chamber), 25 April 
1978.

7 Nicole Bürli, Third-Party Interventions before the European Court of Human 
Rights: Amicus Curiae, Member-State and Third-Party Interventions, Intersentia: 
Cambridge-Antwerp-Portland, 2017, s. 4.

8 ECtHR, Winterwerp v the Netherlands (Appl No 6301/71), Judgment (Chamber), 
24 October 1979.

9 Bürli, s. 2.



Arş. Gör. Dr. Burcu BAYTEMİR KONTACI

259Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

daha fazla üye Devlet aleyhine Mahkeme’ye başvurma yetkisi tanınması 
önerisinde bulunmuştur.10  Bu yetki, yalnızca ciddi konularda ve genel 
insan hakları ihlalleri bakımından talep edilmiştir. Ancak, bu öneri çeşitli 
nedenlerle reddedilmiştir.11  Birçok ülke delegasyonu öneriye ilgi duymuş-
sa da, Komiser’in ofisinin bir tür İnsan Hakları Savcılığına dönüşmesi fikri 
destek görmemiştir. Fransızların Mahkeme’deki yargılamalarda Komiser’e 
müdahil olma yetkisinin tanınması önerisi ise üye devletler tarafından be-
nimsenmiş ve Ek 14 Numaralı Protokol ile düzenlenmiştir.

Böylece, Komiser hem “kendi inisiyatifiyle”, hem de “Mahkeme’nin 
daveti üzerine” üçüncü taraf olarak davalara katılabilen bir makam ha-
line getirilmiştir. Komiser’in kendi inisiyatifiyle yargılamalara katılması, 
AİHS’nin “Üçüncü taraf sıfatıyla davaya katılma” başlıklı Ek 14 Numara-
lı Protokol ile değişik 36/3 maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, 
“Bir Daire veya Büyük Daire önündeki her davada Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiseri yazılı görüş sunabilir ve duruşmalara katılabilir.”

Komiser’in AİHM yargılamalarındaki rolü, daha ziyade, üye ülkelerde 
insan haklarının korunmasına ilişkin genel durumun ve gözlemlerin orta-
ya konulmasına ilişkindir. Komiser’in AİHM önündeki davalarda sundu-
ğu gözlemler, aleyhine yargılama yapılan üye devlet hakkında olup, davay-
la ilişkili insan haklarına ilişkindir. Bu bağlamda, Komiser’in gözlemleri 
somut uyuşmazlık konusunun esasına ilişkin yorumlar içermemektedirler. 
Ayrıca bu gözlemler, yargılama sürecine yazılı olarak sunabileceği gibi, söz-
lü olarak da sunulabilir. 

10 Steering Committee for Human Rights Interim Activity Report, 26 November 
2003, para. 22; Jan Lathouwers, “Chapter I: Protocol No. 14: Object, Purpose and 
Preparatory Work”, in: Paul Lemmens/Wouter Vandenhole (Eds.), Protocol No. 14 
and the Reform of the European Court of Human Rights, Intersentia: Antwerpen-
Oxford, 2005, 1-22, s. 20.

11 Bu öneriye karşı ileri sürülen argümanlardan biri, Komiser’in görevleri bakımından 
bir karmaşa ortaya çıkacağı argümanıdır. Gerçekten de, insan hakları alanında eği-
tim düzenlemekten farkındalık yaratmaya kadar birçok görev ve faaliyet ile donan-
mış olan Komiser’in, insan hakları yapısını kurma ve geliştirme bakımından işbirliği 
yaptığı bir devlet aleyhine Mahkeme’ye başvuru yapması oldukça zor olacaktır. Bkz. 
Nathalie Van Leuven, “Chapter II: Organisation of the European Court”, in: Paul 
Lemmens/Wouter Vandenhole (Eds.), Protocol No. 14 and the Reform of the Eu-
ropean Court of Human Rights, Intersentia: Antwerpen-Oxford, 2005, 23-30, s. 
29.
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Komiser’in bu yetkisi, Türk ceza hukuku bakımından da önem taşı-
maktadır. Komiser, Türkiye’nin taraf olduğu davalara da birçok kez katıl-
mış ve insan haklarına ilişkin Türkiye uygulaması hakkındaki görüşlerini 
Mahkeme’ye sunmuştur. Türkiye’nin taraf olduğu ve Komiser’in katıldığı 
davalardan dikkat çekici olanlarından birkaçı  Mehmet Osman KAVALA12, 
Selahattin DEMİRTAŞ13  ve Ahmet Hüsrev ALTAN14  başvurularıdır.

IV. İnsan Hakları Komiseri’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Ceza Hukuku Alanındaki İçtihadına Etkisi

İnsan Hakları Komiseri’nin AİHM’nin ceza hukuku alanındaki 
içtihadına etkisi ise, Mahkeme’nin verdiği kararlarda, Komiser’in hazırla-
mış olduğu rapor ve gözlemlere yaptığı atıflarla görünür ve takip edilebilir 
hâle gelmiştir. AİHM’nin ceza hukuku alanındaki içtihatlarına etki eden, 
atıf yapılan ve kararlarının gerekçelendirilmesinde kullanılan Komiser faa-
liyetleri iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

• Bunlardan ilki, Komiser’in üye devletleri izleme faaliyeti kapsamında 
hazırladığı raporlardır. Anılan raporlar, özellikle üye devletler aleyhin-
deki AİHM içtihatlarının gerekçelendirilmesinde etkili olmaktadır. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi, AİHM tarafından yararlanılan bu ra-
porlar, Komiser tarafından ya ülke ziyaretleri neticesinde ya da kriz 
hallerinde ve çatışmalı alanlarda  hazırlanmaktadır. Bir başka deyişle; 
kimi zaman Komiser, bir veya daha fazla konuyu odağına alan ülke zi-
yaretleri yapmakta ve bu ziyaretler neticesinde raporlar hazırlamaktadır. 
Bu raporlarda, insan haklarıyla ilgili sorunlar konusundaki tespitlere 
yer verilmekte ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Kimi zaman ise Ko-
miser, üye devletlerdeki kriz hallerine ve çatışmalı alanlardaki insan hak-
larına ilişkin olarak rapor hazırlamaktadır. Bunun öncelikli örnekleri 
arasında; Rantseva/Kıbrıs ve Rusya, Tarakhel/İsviçre ve Tershiyev/Azer-
baycan gibi kararlar yer almaktadır.

• Komiser’in diğer faaliyeti ise, üçüncü taraf sıfatıyla katıldığı yargılama-
larda Mahkeme’ye sunmuş olduğu gözlemlerdir. Komiser’e tanınan yetki 
kapsamında Mahkeme’ye sunmuş olduğu görüşler, Mahkeme’nin ver-
diği kararların gerekçelerinde yer almakta ve bu görüşlere atıf yapıl-

12 ECtHR, Mehmet Osman Kavala v. Turkey, No. 28749/18.
13 ECtHR, Selahattin Demirtaş v. Turkey, No. 14305/17.
14 ECtHR, Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey, No. 13252/17.
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maktadır. Komiser’in katıldığı birçok yargılama olmakla birlikte, Tür-
kiye aleyhine yapılan yargılamalardan Wikimedia Foundation/Türkiye 
ve Mehmet Osman Kavala/Türkiye yargılamaları en güncel örneklerdir.

Sonuç

AİHM kararları incelendiğinde, İnsan Hakları Komiseri’nin faaliyet-
lerinin farklı şekillerde Mahkeme kararına yansıdığı gözlemlenmektedir:

• Mahkeme kararlarında, ilgili rapor ve gözlemlere davanın “Olgu-
lar” bölümünde yer vermektedir. Komiser tarafından hazırlanan ra-
porlar ile üçüncü taraf sıfatıyla yargılama sürecinde sunulan görüşler; 
ilgili ülkedeki insan hakları uygulamalarının ortaya konulması bakı-
mından önem taşımaktadır. İlgili rapor ve görüşlerde yer alan gözlem 
ve tespitler sayesinde, aleyhine yargılama sürdürülen üye devletteki 
insan haklarına ilişkin gerçek durumun Mahkeme’nin karar vermesi 
sürecinde dikkate alınmasında etkili olmaktadır.

• Mahkeme kararlarında ilgili rapor ve gözlemlere “Hukuk” kısmın-
da ve kararın gerekçesinde yer vermektedir. Mahkeme’nin kararları 
incelendiğinde, Komiser’in rapor ve görüşlerinin Mahkeme kararları-
nın gerekçelendirilmesinde bir destek olarak kullanıldığı gözlemlen-
mektedir. Bir başka deyişle, ilgili rapor ve gözlemleri kendi gerekçe-
sinde bir argümanı öne çıkarmak, reddetmek veya desteklemek için 
kullanmaktadır. 
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Dr. Öğr. Ü. Erkan DUYMAZ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
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Giriş

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren 
hükümet dışı örgütlerin tarihi eski olmakla birlikte, bu örgütlerin insan 
hakları yargılamalarına dahil olmaları nispeten yeni bir olgudur. Hükümet 
dışı örgütlerin uluslararası siyasetin ve uluslararası hukukun özneleri olarak 
güç kazanmaları esasen 20. yüzyıla ait bir olgudur.1  Sayıları tam olarak 
bilinemese de, 1914 yılında Dünya genelinde yaklaşık 1000 tane hükümet 
dışı örgüt bulunduğu, 2000 yılına gelindiğinde bu sayının 37000’e ulaştığı 
ifade edilmektedir. Hali hazırda faaliyet gösteren hükümet dışı örgütlerin 
dörtte birinin ise 1990’dan sonra kurulduğu bilinmektedir.2 

Doğrudan insan hakları alanında çalışan hükümet dışı örgütlerin gö-
rünür olmaları ve devletlerin insan hakları politikalarını etkilemeyebaşla-
maları iseİkinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. İnsan haklarının 
uluslararası alanda korunması yönünde ilk adımların atıldığı bu dönemde, 
uluslararası örgütlere paralel olarak çok sayıda hükümet dışı örgüt de or-
taya çıkmış ve insan haklarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında belirli 
bir rol üstlenmişlerdir.3 Bu örgütlerin sayıları ve etkinlikleri, insan hakla-
rı alanındaki gelişmelere koşut bir şekilde gelişim göstermektedir. İnsan 
haklarına ilişkin yeni uluslararası sözleşmelerin imzalandığı 70’li yıllar ve 
Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla birlikte sivil toplum hareketlerinin güç ka-

1 Peter R. Baehr, Non-Governmental Human Rights Organizations in International 
Relations, Palgrave Macmillan, 2009, s. 6.

2 Ibid.
3 Cenap Çakmak, “The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the 

Norm Creation in the Field of Human Rights”, Alternatives: The Turkish Journal of 
International Relations, Vol.3:1, Spring 2004, s. 100.
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zandığı 90’lı yıllar, bu bakımdan önemli dönüm noktalarıdır.4 

Hükümet dışı örgütlerin insan haklarının korumasında ve geliştiril-
mesindeoynadıkları roller çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. İnsan hak-
ları sözleşmelerinin hazırlanmasını ve devletler tarafından imzalanmasını 
teşvik etme ve bu konuda kamuoyu oluşturma;söz konusu sözleşmelerin 
içerikleri ve kişilere sağladıkları güvenceler hakkında halkı bilgilendirme 
ve farkındalık yaratma; ulusal düzeyde mevcut insan hakları sorunlarının, 
mevzuattaki ve uygulamadaki sorunlu alanların tespitine ve çözüm öneri-
lerinin geliştirilmesine katkı sunma; insan hakları ihlallerini takip etme, 
ulusal ve uluslararası içtihadı aktarma, mahkeme kararlarının icrasını iz-
leme; ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmaların etkilili-
ğinin artırılması için önerilerde bulunma gibi etkinlikler bu bakımdan ilk 
akla gelenlerdir.5 

Bu çalışma, daha sınırlı bir alana odaklanarak hükümet dışı örgütlerin 
insan hakları davalarında oynadığı rolü ele alacaktır. Çalışmada, hükümet 
dışı örgütlerin tanımına ve ayırt edici özelliklerine ilişkin tartışmalara gi-
rilmeden6, resmi bir kuruluşa sahip, hükümetten bağımsız şekilde örgüt-
lenmiş ve kar amacı gütmeyen bütün örgütler hükümet dışı örgüt olarak 
kabul edilmiştir.7  Söz konusu örgütlerin insan hakları davalarına katılımı 
üçbaşlıkta incelenmiştir. Bunlardan birincisi, doğrudan başvurucu sıfatıyla 
insan hakları mahkemelerine başvurulması; ikincisi, başvurucuların tem-
silcisi sıfatıyla veya bu sıfat olmaksızın başvuruculara hukuki destek sunul-
ması; üçüncüsü ise devam eden bir yargılamaya üçüncü taraf (third party 
intervener) sıfatıyla dahil olunması durumlarını ele almaktadır.

4 Ibid. s. 101-102.
5 Bu konuda bkz. Abdulkadir Baharçiçek, “Hükümet Dışı Örgütler (NGO’s) ve Demok-

ratikleşme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, sayı: 2, 2008, s. 299-
303; Laura Van den Eynde, “NGOs Before the European Court of Human Rights: 
Discreet Partners in Effectiveness”, European Journal of Human Rights, 2018/2, s. 86-
87.

6 Bu konuda bkz. Kemal Başlar, Uluslararası Hukukta Hükümet Dışı Kuruluşlar, No-
bel, 2005, s. 11 vd.

7 Aynı yönde bkz. Llyod Hitoshi Mayer, “NGO Standing and Influence in Regional 
Human Rights Courts and Commissions”, Brooklyn Journal of International Law, 
Vol: 36:3, 2010-2011, s. 911.
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I. Doğrudan Başvurucu Sıfatıyla Katılım

Hükümet dışı örgütlerin insan hakları davalarına en dolaysız katılım 
yolu kuşkusuz mağdur sıfatıyla mahkemelere başvuruda bulunmalarıdır. 
Ne var ki,bu yol, başta Avrupa sistemi olmak üzere, belli başlı ulusal üstü 
insan hakları koruma sistemleri tarafından önemli ölçüde sınırlanmış gö-
rünmektedir. Öncelikle, belirtmek gerekir ki, her türlü hükümet dışı ör-
gütün, tüzel kişiliklerine bağlı olarak sahip olduğu ve hak ve özgürlüklerin 
ihlal edildiği iddiasıyla insan hakları mahkemelerine başvurma hakları pek 
tabii bulunmaktadır. Buna karşın, örgütün, amacı doğrultusunda destek 
olduğu, yardım sağladığı veya hak ve özgürlüklerini savunduğu kişiler adı-
na başvuruda bulunması her mahkeme önünde mümkün değildir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuruyu dü-
zenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 34. maddesi, 
Mahkeme’ye başvuruda bulunabilecekler arasında hükümet dışı kuru-
luşlara açıkça yer vermektedir. Bununla birlikte, gerçek kişiler bakımın-
dan geçerli olan,öne sürülen hak ihlalinden veya müdahaleden doğrudan 
etkilenmiş olma koşulu tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda da 
aynı şekilde uygulanmaktadır. Bu koşulun sağlanmadığı durumlarda, ilgili 
tüzel kişinin mağdur sıfatına sahip olmadığı tespit edilerek başvuru ka-
bul edilemez bulunmaktadır. Örneğin, eşcinsel çiftlerin “sivil birliktelik” 
kurmasına olanak tanımayan bir yasanın ayrımcılık yasağını ihlal ettiği id-
dialarının tartışıldığı bir kararda, AİHM, eşcinsellere psikolojik ve moral 
destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşunun söz konusu düzenleme kar-
şısında doğrudan veya dolaylı yoldan mağdur olmamasını gerekçe göstere-
rek bireysel başvuruda bulunamayacağına hükmetmiştir.8  Benzer şekilde, 
Roman bir ailenin yakalanıp sınır dışı edilmesini konu alan diğer bir baş-
vuruda, Belçika’da faaliyet gösteren Ligue des droits de l’homme isimli der-
neğin aile ile birlikte yaptığı bireysel başvuru “kişi bakımından yetkisizlik” 
gerekçesiyle kabul edilemez bulunmuştur. AİHM, söz konusu derneğin, 
aile üyeleri hakkında uygulanan tedbirler nedeniyle mağdur olduğunun 
AİHS kapsamında kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.9 

8 AİHM, Büyük Daire, Vallianatos and Others/Yunanistan, No. 29381/09; 32684/09, 
07.11.2013, par. 48.

9 AİHM, Conka et Ligue des droits de l’homme/Belçika, No. 51564/99, 13.03.2001, 
(kabul edilemezlik kararı).
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Bu örneklerin ve daha birçoğunun gösterdiği gibi, AİHS kapsamında, 
hükümet dışı örgütlerin yalnızca kişisel mağduriyet iddialarını Mahkeme 
önüne getirmesi mümkündür. Bu örgütlerin, bunun ötesine geçerek, sahip 
oldukları misyon doğrultusunda ve belirli bir topluluk adına hareket etme-
lerine bu çerçevede olanak tanınmamıştır. AİHM’nin “mağdur” kavramı-
nı bu şekilde dar yorumlamasının değişik kesimlerden çok sayıda eleştiri 
aldığı belirtilmelidir.10  Bu eleştirilerin özünde, hükümet dışı örgütlerin, 
kolektif menfaati savunan kuruluşlar olarak insan hakları mekanizmaları-
nı kişisel bir mağduriyet iddiasına dayanmaksızın harekete geçirebilmeleri 
gerektiği; bunun AİHS’nin amacıyla tamamen bağdaştığı düşüncesi yer 
almaktadır. Kişisel menfaatin yanı sıra kolektif menfaatin de bireysel baş-
vuru kapsamında korunması için daha esnek kabul edilebilirlik kuralları 
oluşturulması önerileri barındıran bu eleştiriler, hükümet dışı örgütlerin 
insan hakları yargılamalarına katılımının güçlendirilmesi bakımından kay-
da değerdirler. Aslında AİHS sistemi, temel hak ve özgürlüklere kolektif bir 
koruma sağlanması fikrini dışlamamakta, aksine bunu Sözleşme’nin temel 
amaçlarından biri olarak benimsemektedir. Nitekim AİHS’nin Başlangıç 
kısmında, imzacı tarafların “aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, 
özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası pay-
laşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer alan 
bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adım-
ları atmaya kararlı olarak” bir araya gelerek birtakım yükümlülükler altına 
girmeyi kabul ettikleri belirtilmektedir. Bu vurgu, her devletin, temel hak 
ve özgürlüklerin korunması konusunda diğer devletleri izleyebileceği ve bir 
devlette meydana gelen insan hakları ihlallerine karşı, menfaat ihlali şartı 
aranmaksızın, AİHM’ye başvuruda bulunabileceği anlamına gelmektedir. 
Bu düşüncenin normatif ifadesi ise AİHS md. 33’te düzenlenen devletle-
rarası başvuru mekanizmasıdır.11  Ne var ki, Avrupa sahası içerisinde temel 
hak ve özgürlüklerin korunmasındaki ortak yarara gönderme yapan bu 
mekanizmanın harekete geçirilmesi ender rastlanan bir durumdur. Öte 
yandan, çok az sayıdaki devletlerarası başvuruda, genellikle, başvuruda bu-
lunan devletin özel bir çıkarı bulunmaktadır.12  Dolayısıyla, insan hakları 

10 Eleştiriler için bkz. Van den Eynde, “NGOs Before the European Court”, s. 91.
11 AİHS md. 33’e göre, “Her Yüksek Sözleşmeci Taraf, diğer bir Yüksek Sözleşmeci 

Taraf ’a karşı Sözleşme ve Protokollerinin hükümlerinin ihlali iddiası ile Mahkeme’ye 
başvurabilir”.

12 Julie Ringelheim, “Introduction: enjeux, tendances et défis soulevés par la participation 
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davalarında kolektif yararın temsil edilmesi konusunda ciddi bir eksiklik 
göze çarpmaktadır. Bu eksikliği doldurma potansiyeline sahip olan ulusla-
rarası örgütlere, amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanlarına giren konu-
larda doğrudan bireysel başvuruda bulunma hakkı tanınması son derece 
önemli bir açılım olacaktır. Bununla birlikte, AİHM içtihadında bu yönde 
bir esneme gözlemlenmemektedir. Bir sonraki başlıkta değinilecek olan 
Valentin Câmpeanu vakası, bütün önemine rağmen, bu yöndeki beklenti-
leri karşılayacak bir içtihada vesile olmamıştır. Doğrudan başvurucu ola-
mayan hükümet dışı örgütler ise başvuruculara hukuki destek sağlayarak 
ve amicus curiae sunma imkanını kullanarak kolektif yararın korunmasına 
yönelik çaba göstermektedirler.

İnsan haklarını ulusal üstü düzeyde koruma amacıyla oluşturulan di-
ğer mekanizmalara bakıldığında,hükümet dışı örgütlerin katılımı konu-
sunda farklı düzenlemeler dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi çerçevesinde, ek bir protokolle tanınan birey-
sel komünikasyon mekanizması, tıpkı AİHS sistemi gibi, hükümet dışı 
örgütlerin bizzat mağdur olmadıkları müdahalelere karşı İnsan Hakları 
Komitesi’ne başvurmalarına imkan tanımamaktadır. Buna karşın, Ameri-
kalılar-arası sistemde, söz konusu örgütlerin sosyal amaçları doğrultusunda 
tüzel kişilikleriyle ilişkili olmayan konularda da bireysel başvuruda bulun-
ma hakkı tanınmıştır. Ancak bu sistemde, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin 
doğrudan Amerikalılar-arası İnsan Hakları Mahkemesine erişim imkanları 
bulunmamaktadır. Kişilerden gelen başvurular ilk aşamada Amerikalılar-
arası İnsan Hakları Komisyonu tarafından incelenmekte, gerekli koşul-
lar oluştuğundaKomisyonun tarafından Mahkemeye iletilmektedir. Aynı 
doğrultuda, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın öngördüğü sistem 
de hükümet dışı örgütlere,doğrudan ve kişisel mağduriyet şartı koşma-
dan, bireysel başvuruda bulunma olanağı tanımaktadır. Ancak bu sistem-
de, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesinin bireysel başvuruları 
inceleme yetkisi (gerçek kişi ve hükümet dışı örgüt ayrımı yapmaksızın) 
Sözleşme’ye taraf devletlerin bu yetkiyi kabul etmiş olması koşuluna bağ-
lanmıştır. Buna karşın, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonuna 
başvuruda bulunmak benzer bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Uygula-
mada, Afrika ve Amerikalılar-arası sistemlerde, hükümet dışı örgütlerin 

des ONG au contentieux international des droits de l’homme”, Journal européen des 
droits de l’homme, 2018/2, s. 74.
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başkaları adına doğrudan başvurucu sıfatıyla dahil oldukları çok sayıda 
dava mevcuttur.13  Dolayısıyla, hükümet dışı örgütlerin insan hakları dava-
larına katılımı ve bu sayede kolektif yararın temsili bakımından, Afrika ve 
Amerikalılar-arası sistemlerinin Avrupa sisteminden bir adım önde olduğu 
rahatlıkla söylenebilecektir.

II. Başvuruculara Hukuki Destek ve Başvurucuların Temsili  
Yoluyla Katılım

Hükümet dışı örgütlerin başvurucu olarak insan hakları davalarına 
katılımının önündeki engeller bu örgütleri başvuruculara hukuki des-
tek sağlamaya ve/veya başvurucuları mahkemeler önünde temsil etmeye 
yönlendirmektedir. Ancak hükümet dışı örgütlerin bu tür faaliyetlerinin 
kapsamının ve etkisinin ortaya konmasında ciddi bir zorluk karşımıza 
çıkmaktadır. Bu konuda yapılan bazı ampirik çalışmalar olmakla birlikte, 
eksiksiz bir istatistik vermek mümkün görünmemektedir. Başvuruculara 
sağlanan hukuki destek doğası gereği ölçülebilir nitelikte değildir. Başvu-
rucuların mahkemeler önünde hükümet dışı örgütler tarafından temsil 
edildiği davaları tespit etmek daha kolay olsa da, mahkemelerin içtihat 
arama motorları bu türden bir ölçüt kullanmamaktadır. Öte yandan, bazı 
kararlarda başvurucunun bir örgüt tarafından temsil edildiği açıkça belir-
tilmekte ise  de, bazı kararlarda bu yönde bir bilgilendirme yapılmamakta-
dır. Dolayısıyla, bu alanda sağlıklı verilerin toplanması ancak hükümet dışı 
örgütlerden de bilgi toplanmasıyla mümkündür. Kısacası, başvurucuların 
bu örgütler tarafından temsil edildiği vaka sayısının, gerçekte, en azından 
AİHM tarafından karara bağlanan vakalar bakımından, tespit edilenden 
daha fazla olma ihtimali yüksektir.

Başvuruculara sağlanan hukuki destek ve başvurucuların temsili pratik-
te çok önemli faydalar sağlayabilmektedir. Bu destek, her şeyden önce, iç 
hukuk yollarının eksiksiz ve usulüne uygun olarak tüketilmesi aşamasında 
başvuruculara büyük avantaj sağlamaktadır. Ardından, yargılama aşama-
sında, başvurucunun tek başına elde edemeyeceği veriler, istatistikler veya 
raporlar hükümet dışı örgütler tarafından kolaylıkla derlenip mahkemelere 
sunulabilmektedir. Belirli alanlarda uzmanlaşmış olduğu varsayılan örgüt-

13 Ibid., s. 73-75; Mayer, s. 918 vd.
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lerin hukuki argüman üretme konusunda daha başarılı olabileceği de not 
edilmelidir. Başvurucunun yabancı, hasta, küçük olması, yeterli maddi 
güçten yoksun bulunması veya dezavantajlı bir gruba mensup olması gibi 
durumlarda, hükümet dışı örgütler tarafından sağlanan hukuki desteğin 
daha da önemli olacağı aşikardır.

Bunlara ek olarak, hükümet dışı örgütlerin, uluslararası insan hakları 
mekanizmalarına başvuruyu bir strateji çerçevesinde organize ederek in-
san hakları hukukunun gelişimine yön verdikleri vakaların da olduğunu 
belirtmek gerekir. Bu konuda akla gelen en çarpıcı örnek dini kıyafet ve 
dini sembol kısıtlamaları konusunda oluşan uluslararası içtihattır. Bu iç-
tihadın merkezinde Fransa’da, 2004 yılında kabul edilen bir yasayla, ilk 
ve orta dereceli devlet okullarında gösterişli dini sembollerin taşınmasına 
ve kıyafetlerin giyilmesine ilişkin yasaklar ve aynı dönemde uygulanmaya 
başlayan, pasaport ve sürücü belgesi gibi resmi fotoğraflarda başı açık fo-
toğraf bulundurma zorunluluğudur. Kişilerin din ve inancını açığa vurma 
özgürlüğüne müdahale teşkil eden bu düzenlemeler, uygulamada çoğun-
lukla Müslüman kız çocuklarını ve kadınlarını, Musevi erkek öğrencileri 
ve Sih erkekleri hedef almıştır. İnançları gereği kamusal alanlarda sürek-
li olarak “türban” ve “keski” denilen başlıklarla bulunan Sih erkeklerinin 
uluslararası alandaki hak savunuculuğu “United Sikhs” adında bir sivil 
toplum örgütü tarafından üstlenilmiştir.14  Bu örgütün tayin ettiği strateji-
ye uygun olarak, aynı hukuki ve fiili durumda bulunan başvurucuların bir 
kısmı AİHM’ye bir kısmı ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine 
başvuruda bulunmuşlardır. AİHM, başvurucuların din ve vicdan özgür-
lüğünün ihlal edildiği iddialarını açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle 
kabul edilemez bulurken; İnsan Hakları Komitesi bu başvuruların tama-
mında ihlal kararı vermiştir. Böylece aynı hukuki sorun hakkında iki farklı 
yaklaşım, dolayısıyla iki farklı standart ortaya çıkmıştır.15  Bu, bir yandan, 
potansiyel başvurucular açısından hukuk yolu seçimi konusunda yol gös-

14 Adı geçen örgüt, başvurucuların doğrudan yasal temsilciliğini üstlenmemekle birlikte 
yasal temsilci sağlama dahil hukuki sürecin tamamını idare etmiştir. Bkz. https://
unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-14-12-2012-01.html

15 Bu konuda bkz. Erkan Duymaz, “Dini Sembol ve Kıyafet Sınırlamalarında İki Farklı 
Yaklaşım: İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının 
Devletlerin Uluslararası Yükümlülükleri Bakımından Tahlili”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 64 (4), 2015, s. 1113.



Hükümet Dışı Örgütlerin İnsan Hakları Davalarındaki Rolü:
AİHM Örneği Üzerinden Kazanımlar ve Birkaç Soru İşareti

270 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

terici olmuş; öte yandan, AİHM içtihadının tartışılmasına ve bu sayede 
eksikliklerinin ortaya konmasına vesile olmuştur. 

Uygulamaya bakıldığında, hükümet dışı örgütlerin başvuruculara hu-
kuki destek sunduğu ve başvurucuları temsil ettiği davaların, tespit edi-
lebildiği kadarıyla, azımsanmayacak sayıda olduğu görülmektedir. Ancak 
bu konuda da Amerikalılar-arası ve Avrupa sistemleri arasında ciddi bir 
farklılaşma göze çarpmaktadır. 2000-2010 arası on yıllık dönemi kapsayan 
bir araştırmaya göre, AİHM tarafından esastan karara bağlanan yaklaşık 
10000 davanın 305’inde (yaklaşık %3’ünde) başvurucular bir hükümet 
dışı örgüt tarafından temsil edilmiştir.16  Aynı dönem için Amerikalılar-
arası İnsan Hakları Mahkemesi tarafından esastan sonuçlandırılan davalara 
bakıldığında, bu oranın 96 davada 66 (yaklaşık %69) olduğu görülmekte-
dir.17  Kanımızca, aradaki farkın bu denli büyük olmasında, birçok faktö-
rün yanı sıra, Amerikalılar-arası Mahkemeye iletilen başvuruların Komis-
yonun filtrelemesinden geçmesi ve bunun sonucunda yalnızca “nitelikli” 
ve “özgün” başvuruların Mahkeme tarafından karara bağlanması önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Başvurucuların mahkemeler önünde hükümet dışı örgütler tarafından 
temsil edilmesinin önünde büyük engeller bulunmamaktadır. Bu konuda 
gündeme gelebilecek belki de tek sorun başvurucunun kendisini temsil 
edecek hükümet dışı örgüte geçerli bir temsil yetkisi verme noktasında 
ortaya çıkabilmektedir. AİHM’nin bu konuda katı bir tutum içerisinde ol-
duğu ve geçerli bir yetkilendirme belgesi içermeyen başvuruları reddettiği 
bilinmektedir.18  Bu tutum, mağdurun bizzat başvuru yapamadığı ve elin-
de olmayan herhangi bir sebeple kendisini temsil için bir kişiye veya örgüte 
yetki veremediği durumlarda tartışmalı bir hal alabilmektedir. Bu türden 
bir maddi imkansızlığın yaşandığı Valentin Câmpeanu Vakası19  AİHM iç-

16 Mayer, s. 924.
17 Ibid., s. 930. Yazarın aktardığına göre, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu-

na yapılan başvurularda da hükümet dışı örgütlerin temsilci sıfatıyla katılımı oldukça 
yüksek bir orandadır. Komisyonun bu süre zarfında karara bağladığı 44 başvurunun 
30’unda, temsilci hükümet dışı örgütlerdir. s. 934.

18 Helen Keller; Aurore Garin, “Câmpeanu: quo vadis? - Le recours individuel en péril”, 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2017/111, s. 485.

19 AİHM, Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu/Romanya, No. 
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tihadında bu açıdan sınırlı bir esnemeye neden olmuştur. 

Bu davadaki gerçek mağdur, tedavi gördüğü sağlık kurumunda haya-
tını kaybeden Roman kökenli genç bir kişidir. Hayatta olduğu süre bo-
yunca bir yetimhanede kalan ve kendisini temsil edecek bir yakını bu-
lunmayan bu kişi, AİDS hastası ve ağır zihinsel engellidir. Devlet, yasal 
zorunluluk bulunmasına rağmen, bu kişiye hiçbir zaman yasal bir temsilci 
veya vasi atamamıştır. Centre for Legal Resources isimli bir hükümet dışı ör-
güt, Câmpeanu tarafından verilmiş herhangi bir yetkilendirme olmaksızın, 
mağdurun hayatını kaybetmesinden sonraki iç hukuki sürecini yürütmüş-
tür. Örgüt daha sonra AİHM’ye başvurarak mağdura yeterli bir sağlık hiz-
meti sunulmadığını, bunda devlet organlarının ağır ihmali bulunduğunu, 
Romanya devletinin ölüm olayını etkili bir şekilde soruşturmadığını ve 
sorumluları cezalandırmadığını öne sürmüştür. AİHM, “vakanın istisnai 
koşullarını ve ihlal iddialarının ciddiyetini” göz önüne alarak, geçerli bir 
temsil belgesine sahip olmamasına rağmen Centre for Legal Resources ör-
gütünü mağdurun “de facto” temsilcisi olarak kabul etmiştir.20  Nitekim 
Mahkemeye göre, aksi yönde bir değerlendirmede bulunulması, ciddi hak 
ihlali iddialarının devletlerin kendilerini savunmayacak durumda olan ki-
şilere yasal temsilci atamamaları nedeniyle uluslararası düzeyde incelenme-
mesi sonucunu doğuracaktır. Bu ise devletlerin AİHS kapsamında sorum-
lu tutulmalarına mani olacaktır.21 

Valentin Câmpeanu Kararı sonrası, hükümet dışı örgütlerin davalara 
katılımı konusunda Mahkemenin daha esnek ilkeler benimseyeceği yö-
nünde beklentiler oluşmuştur. Ne var ki, Mahkemenin sonraki içtihadı, 
mevcut yaklaşımda köklü bir değişikliğin olmadığını ve Mahkemenin ka-
bul ettiği sınırlı esnekliğin arkasında gerçekten de bu vakanın istisnai ko-
şullarının bulunduğunu göstermiştir.22  Nitekim AİHM’nin 2016 yılında 
karara bağladığı G.J. başvurusu bunu doğrulayan en açık örnektir.23  Bu 

47848/08, 17.07.2014.
20 Par. 112.
21 Ibid. Mahkemenin aynı yönde bir diğer önemli kararı için bkz. AİHM, Association 

for the Defence of Human Rights in Romania – Helsinki Committee on behalf of 
Ionel Garcea/Romanya, No. 2959/11, 24.03.2015.

22 Bkz. Keller; Garin, s. 493-498.
23 AİHM, G.J./İspanya, No. 59171/12, 21.06.2016 (kabul edilemezlik kararı).
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vakanın konusu, İspanya’da insan ticareti kurbanı olan hamile bir kadının 
Nijerya’ya gönderilmesidir. Başvurucu İspanya’da mülteci statüsü almak 
için iki kez başvuruda bulunmuş ancak olumlu sonuç alamamıştır. Öte 
yandan, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği başvurucunun id-
dialarının doğruluğuna kanaat getirmiştir. İltica başvurusu sürecinin son 
aşamalarında ise Women’s Links Worldwide isimli bir örgüt başvurucuyu 
ulusal makamlar önünde ve belirli bir tarihe kadar temsil etme konusunda 
bizzat başvurucu tarafından yetkilendirmiştir. Başvurucunun, önceden bil-
dirim yapılmaksızın ve temsilcisinin haberi olmadan Nijerya’ya gönderil-
mesi nedeniyle, yeni tarihli ve uluslararası makamlara başvurmaya imkan 
tanıyacak bir yetki belgesi alınamamıştır. Women’s Links Worldwide örgütü, 
başvurucunun Nijerya’da da insan tacirlerinin eline düştüğünü, bu neden-
le kendisinden geçerli bir yetki belgesi alınamadığını, ancak yapılan bir 
telefon görüşmesinde başvurucunun AİHM önünde temsili için sözlü ta-
lebinin alındığını öne sürmüştür. Buna karşın AİHM, Valentin Câmpeanu 
Vakasında tespit ettiği istisnai koşulların bu vakada oluşmadığı gerekçesiyle 
başvuruyu kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulmuş-
tur. Mahkeme bu sonuca ulaşırken, bilhassa, Câmpeanu AİHM önünde 
temsil eden hükümet dışı örgütün temsil yetkisinin iç hukuktaki süreçte 
de kabul edildiğine, buna karşın G.J. adına hareket eden örgütün temsil 
yetkisinin ulusal mahkemeler nezdinde de tartışmalı olduğuna; ağır dere-
cede engelli ve hasta olan Câmpeanu ile G.J.’nin tek başlarına hukuki iş-
lem yapma kapasitelerinin aynı olmadığına; Câmpeanu davasında devletin 
temsilci atama yükümlülüğünü ihlal ettiğine, ancak G.J. davasında başvu-
rucunun farklı kişilerce temsil edilebildiğine dikkat çekmiştir.24  Böylece 
Mahkeme, geçerli bir temsil belgesine sahip olmayan hükümet dışı örgüt-
lerin mağdur adına hareket edebilmesini bir araya gelmesi son derece güç 
koşullara bağlamıştır. AİHM’nin bu katı tutumu tabii ki eleştiriye açıktır. 

Hükümet dışı örgütlerin başvuruculara sağladığı hukuki destek birçok 
açıdanhayati önemdedir. Bununla birlikte,bazı yazarlar, bu aşamada ortaya 
çıkabilecek önemli bir soruna dikkat çekmektedir: mağdurun araçsallaştı-
rılması.25  Gerçekten de, bazı istisnai durumlarda, mağdurun ve mağduru 
temsil eden hükümet dışı örgütün çıkarlarının tam olarak örtüşmeyebile-

24 Par. 52.
25 Ringelheim, s. 82.
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ceği, ikincisinin birincinin önüne geçebileceği ihtimal dışı bırakılmamalı-
dır. Bu hususta akla ilk gelen olasılık AİHM tarafından başvurucuya dos-
tane çözüm yolunun önerilmesidir.26  Bu durumda, kişisel mağduriyetinin 
giderileceği kanaatine varan başvurucu yargılamanın devam etmesinde bir 
menfaatinin olmayacağını düşünebilir. Ancak kurumsal amacı çerçevesin-
de hareket eden bir hükümet dışı örgüt açısından bakıldığında, başvuru-
nun esasa ilişkin bir kararla sonuçlandırılması, örgütün üyeleri veya yararı-
na faaliyette bulunduğu kişiler için daha avantajlı bir durum oluşturabilir. 
İnsan haklarının korunması alanında daha yüksek standartların belirlen-
mesi; belirli konularda ulusal ve/veya kamuoyu oluşturulması; bir iç hu-
kuk kuralının kaldırılması veya değiştirilmesi veya örgütün tanınırlığının 
artması gibi sosyal, siyasal veya kurumsal hedefler bu noktada mağdurun 
kişisel menfaati ile çatışabilecektir.

III. Üçüncü Taraf Sıfatıyla Katılım (Amicus Curiae)

Hükümet dışı örgütlerin insan hakları davalarına katılımını sağlayan 
bir üçüncü yol amicus curiae kurumudur. Mahkemenin dostu anlamına 
gelen amicus curiae kavramı, devam eden bir yargılamanın tarafları dı-
şında, üçüncü bir kişinin mahkemeye olgusal bilgi veya hukuki görüş su-
narak davaya dâhil olmasını ifade etmektedir.27  Tarihsel olarak Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve Anglo-Amerikan hukuk sistemiyle 
özdeşleşen, ancak günümüzde uluslararası insan hakları hukukunda da 
kendisine yer bulanbu katılım şeklinin en önemli işlevi, toplumun belirli 
kesimlerinin, bazen de tüm toplumun ortak çıkarının temsil edilmesidir. 
Yukarıda değinildiği gibi, devletler arası başvuru mekanizması, temel hak 
ve özgürlüklerin objektif korunmasına hizmet etmekten uzaktır. Avrupa 
sisteminde hükümet dışı örgütlere doğrudan başvurucu sıfatıyla kolektif 
yarar adına başvuru imkanı tanınmamasından doğan eksiklik amicus curi-
ae kurumu sayesinde bir nebze giderilmektedir. Bu sayede, kişisel hak ihlali 
iddialarının ötesine geçilerek, bir hukuki düzenlemenin veya düzenleme 
eksikliğinin, bir müdahalenin veya ihmalin toplum üzerindeki gerçek et-
kisi ortaya konulabilmekte ve toplumun farklı kesimlerinin görüş ve öne-

26 Ibid.
27 Lize R. Glas, “State Third-Party Interventions before the European Court of Human 

Rights: The “What” and “How” of Intervening”, European Journal of Human Rights, 
2016/5, s. 539.
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rileri dile getirilebilmektedir. Bu faaliyet, somut uyuşmazlığın çözümüne 
katkı sunabileceği gibi mahkemelerin işini de kolaylaştırabilmektedir. Ni-
tekim, amicus curiae mütalaaları mahkemelere olgusal bilgi ve istatistik-
ler, hukuki analizler ve spesifik konularda karşılaştırmalı hukuk verileri 
sunabilmektedir. Davanın konusuna bağlı olarak belirli alanlarda oluşan 
konsensüs veya ortak eğilimden mahkemelerin haberdar edilmesi de bu 
yolla mümkün olabilmektedir.28  Bilhassa AİHM’nin ulusal ve uluslararası 
hukuk standartlarına ve insan haklarının korunması alanında oluşan ortak 
eğilimleri dikkate alarak AİHS’yi yorumladığı ve içtihadına yön verdiği 
bilinmektedir. 

Amicus curiae yoluyla üçüncü kişilerin insan hakları davalarına katılı-
mı, yargılama sonucu verilen kararların kalitesini artırma işlevi görmek-
tedir. Bununla bağlantılı olarak kararların meşruiyeti de güçlenmektedir, 
zira iyi biçimde gerekçelendirilmiş ve tutarlı bir kararın ikna kabiliyetinin 
yüksek olacağı açıktır.29  Diğer yandan, bünyesinde çeşitli argümanlara yer 
veren, en güncel gelişmelere gönderme yapan ve temsil yetkisini haiz farklı 
örgütlerin bakış açılarını aktaran bir mahkeme kararının daha geniş kitle-
ler tarafından kabul göreceği varsayılabilir. Bundan kasıt, yalnızca davanın 
taraflarının değil, profesyonel hukukçuların, sivil toplum kuruluşlarının 
hatta bütün vatandaşların verilen kararın kalitesi bakımından tatmin ol-
malarıdır.30 

Uygulamaya bakıldığında, üçüncü taraf katılımının uluslararası mah-
kemelerin çoğu tarafından kabul edildiği görülmektedir.31 Ancak bu ka-
tılım türünün genellikle sözleşme metinlerinde öngörülmediği, daha çok 
uygulamayla yerleşik hale geldiği belirtilmelidir. Amerikalılar-arası İnsan 
Hakları Mahkemesi bakımından durum tam olarak böyledir. Amerikalı-
lar-arası İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bu yönde bir düzenleme olmama-
sına rağmen, Mahkeme, incelediği ilk vakadan itibaren, amicus curiae ta-

28 Ludovic Hennebel, “Le rôle des amici curiae devant la Cour européenne des droits de 
l’homme”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007/71, s. 658.

29 Van den Eynde, “NGOs Before the European Court”, s. 97.
30 Ibid. s. 98.
31 Anna Dolidze, “Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Par-

ticipation as a Vertical Legal Transplant”, European Journal of International Law, 
2015, Vol. 26, No. 4, s. 862.
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leplerini kabul etmiştir. 2009 yılında gerçekleşen bir iç tüzük değişikliğiyle 
bu uygulama resmen tanınmıştır. Uygulamada, Amerikalılar-arası Mah-
keme tarafından karar bağlanan vakaların yaklaşık 1/3’ünde bir hükümet 
dışı örgütün üçüncü taraf sıfatıyla davaya dahil olduğu not edilmektedir.32  
AİHM bakımından ise bir farkla benzer bir gelişim söz konusudur. Bi-
lindiği kadarıyla, bir hükümet dışı örgüt tarafından AİHM’ye yapılan ilk 
amicus curiae başvurusu 1977 yılında yapılmıştır.33  Bu talebin reddedil-
mesinin bir yıl sonra AİHS’ye taraf bir devletin Winterwerp vakası kap-
samında yaptığı katılım isteği AİHM tarafından kabul edilmiştir.34  1982 
yılında, Mahkemenin iç tüzüğünde yapılan bir değişiklikle amicus curiae 
katılımı açıkça düzenlenmiştir. Nihayet 1995’te 11 No’lu ek protokolün 
kabulüyle birlikte AİHS’nin “Üçüncü taraf sıfatıyla davaya katılma” başlıklı 
36. maddesinin 2. paragrafına “Mahkeme başkanı, adaletin gereği gibi yerine 
getirilmesi amacıyla, davaya taraf olmayan herhangi bir Yüksek Sözleşmeci 
Tarafı ya da başvurucu dışında davayla ilgili her kişiyi yazılı görüş sunma-
ya veya duruşmalara katılmaya davet edebilir” hükmü eklenmiştir. Uygu-
lamada, hükümet dışı örgütler katılma taleplerini Mahkeme Başkanı’na 
iletmekte ve Mahkeme Başkanı’nın uygun görmesi halinde katılım gerçek-
leşmektedir. Mahkeme Başkanı’nın karar verirken başvurduğu ölçütler ve 
kabul etmediği katılım talepleri konusunda somut bir bilgi bulunmakta-
dır. Bu alanda ampirik çalışma yapan yazarlar tarafından aktarılan istatis-
tiklere göre, özellikle 2000’li yıllardan itibaren amicus curiae katılımının 
arttığı gözlemlenmektedir.35  Bu istatistiklerden çıkan bir başka önemli 
veri de en çok katılımın Büyük Daire kararlarında görülmesidir. 1994-
2014 yılları arasında Büyük Daire tarafından karara bağlanan 386 başvu-
runun 113’ünde en az bir üçüncü taraf katılımı olduğu belirtilmelidir.36  
Aynı dönemde Büyük Daire’ye sunulan amicus curiae görüşlerinin 89’u 
devletler tarafından, 193’ü ise hükümet dışı örgütler veya bireyler tarafın-
dan hazırlanmıştır.37 

32 Mayer, s. 930-931.
33 Ringelheim, s. 78. Söz konusu katılım talebi Tyrer/Birleşik Krallık, (No.5856/72, 

25.04.1978) davasına ilişkin olarak National Council for Civil Liberties adlı örgütten 
gelmiştir.

34 AİHM, Winterwerp/Hollanda, No. 6301/73, 24.10.1979.
35 Dolidze, s. 864. 
36 Ibid.
37 Ibid.
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Üçüncü taraf sıfatıyla davalara katılan hükümet dışı örgütler olduk-
ça çeşitlidir. Bu örgütlerin önemli bir kısmı İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri merkezli olmakla birlikte, son yıllarda başka ülkelerde faaliyet 
gösteren örgütlerin katılımında da bir atış söz konusudur.38  Bu örgütler-
den bazıları tek seferlik katılım gerçekleştirirken, bazıları amicus curiae ka-
tılımını sürekli bir faaliyet olarak benimsemiş görünmektedir. En çok ka-
tılım gerçekleştiren örgütler arasında Interights, International Commission 
of Jurists, AIRE Centre, Helsinki Foundation for Human Rights, Liberty, Am-
nesty International, Open Society Justice Initiative ve Human Rights Watch 
bulunmaktadır.39 

Amicus curiae katılımının davanın sonucuna etkisi konusunda kesin bir 
yargıya varmak mümkün görünmemektedir. İstatistiklere bakıldığında da 
üçüncü taraf katılımı ile AİHM’nin ihlal kararı vermesi arasında doğrudan 
bir korelasyon tespit edilmemektedir.40  Ancak bu amicus curiae kurumu-
nun işlevsiz kaldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Nitekim bu katılım yo-
lunun öncelikli misyonu doğrudan  davaya taraf olmayan kolektif çıkarları 
temsil etmek ve Mahkemeye bilgi ve hukuki görüş sunmaktır. AİHM’nin, 
birçok kararında, amicus curiae mütalaalarına sadece prosedür kısmında 
değil, esasa ilişkin değerlendirmeler kısmında da yer verdiği gözlemlen-
mektedir. 41 Öte yandan Mahkeme, kimi kararlarında, hükümet dışı ör-
gütler tarafından sunulan görüşleri aktarmakla yetinmeyip, bunlara katılıp 
katılmadığını belirtmekte ve böylece hükümet dışı örgütler ile doğrudan 
diyalog kurmaktadır.42  Nihayet AİHM, bazı kararlarında, hükümet dışı 
örgütler tarafından sunulan tespit ve değerlendirmeleri doğrudan esas ala-
rak belirli konularda kendi kanaatini oluşturabilmektedir. Mahkemenin, 
Yunanistan’daki iltica başvurusu mekanizmasının barındırdığı sorunları ele 

38 Laura Van den Eynde, “An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice of Human 
Rights NGOs before the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly 
of Human Rights, Vol. 31/3 (2013), s. 280 ve 286.

39 Ibid. s. 285. Bu örgütlerin katılım sayıları 17 ila 37 arasında değişmektedir.
40 Ibid. s. 292-293. Yazarın derlediği istatistiğe göre, AİHM’ye yapılan başvuruların 

%83’ünde en az bir ihlal kararı çıkmaktadır. Amicus curiae katılımının olduğu dava-
larda ihlal çıkma oranı ise %78’dir.

41 Van den Eynde, “NGOs Before the European Court”, s. 98.
42 Bu yönde güzel bir örnek için bkz. AİHM, Büyük Daire, S.A.S./Fransa, No. 

43835/11, 01.07.2014, par. 137 ve 147.
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aldığı M.S.S. kararı bu bakımdan dikkat çekmektedir.43  Daha yakın tarihli 
Kavala kararın da aynı yaklaşımı sergileyen Mahkeme, başvurucunun tu-
tukluğunun Sözleşme’de öngörülmeyen bir amaç güdüp gütmediğini ince-
lerken, hükümet dışı örgütlerin, insan hakları savunucuları ve sivil toplum 
kuruluşları üzerinde ciddi bir baskı olduğu yönündeki değerlendirmeleri-
ne göndermede bulunmuştur.44 

Tüm bunlar göstermektedir ki, hükümet dışı örgütlerin üçüncü taraf 
sıfatıyla insan hakları davalarına katılımı kayda değer olumlu sonuçlar ver-
mektedir. Bununla birlikte, amicus curiae katılımının sıradanlaşmasının 
bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiği göz ardı edilmemelidir. Öncelik-
le, kolektif yararı temsil misyonuyla hareket eden hükümet dışı örgütlerin 
bu yönde bir temsil gücünü haiz olup olmadıkları her örgüt bakımından 
ayrıca tartışma konusu yapılabilecektir.45  Bilhassa aynı alanda faaliyet gös-
teren ancak farklı bakış açılarına sahip veya farklı strateji yürüten örgütler 
için durum böyledir. Hükümet dışı örgütlerin finansmanı, sahip oldukları 
ekonomik güç, karar alma mekanizmaları, hesap verebilirlik düzeyleri ve 
şeffaflığı datemsil meselesiyle yakından ilgilidir. Bu ve benzeri konularda 
oluşabilecek tereddütler hükümet dışı örgütlerin insan hakları davalarına 
katılımı ile hedeflenen yararın minimize olmasına yol açabilecektir. Öte 
yandan, geniş maddi imkanlara ve politik desteğe sahip örgütlerin katılım 
işlevini bir nevi lobi faaliyetine dönüştürme riski de göz ardı edilmeme-
lidir. Bu noktada insan hakları savunuculuğu ile lobi faaliyeti arasındaki 
sınırlar ihlal edilebilecektir. AİHM’nin ve diğer uluslararası mahkemele-
rin, katılım taleplerini incelerken bu tür konularda herhangi bir değerlen-
dirme yapıp yapmadıkları belirsizdir. Bunlara ek olarak, görüş veya bilgi 
sunan örgütlerin güvenilirliği ve profesyonelliği konularında soru işaretleri 
oluşabilir. Bu soru işaretleri ise doğrudan mahkemelerin güvenilirliğini ve 
meşruiyetini zedeleyebilir.

Nihayet, bu kapsamda değinilmesi gereken son bir husus insan hakları 
yargılamalarına dahil olan hükümet dışı örgütlerin savundukları pozisyon 

43 AİHM, Büyük Daire, M.S.S./Belçika ve Yunanistan, No. 30696, 21.01.2011, par. 
300.

44 AİHM, Kavala/Türkiye, No. 28749/18, 10.12.2019, par. 230.
45 Ringelheim, s. 82.
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veya yer aldıkları taraftır. Nitekim son yıllarda AİHM davalarına katılan 
hükümet dışı örgütler arasında klasik hak savunuculuğu profilinin dışın-
da kalan birtakım örgütler ön plana çıkmaktadır. “Muhafazakar” olarak 
nitelendirilebilecek bu örgütler, geleneksel toplum ve aile yapısını dini re-
feranslarla savunarak insan haklarının eşitlikçi, laik ve dinamik yapısının 
karşısında konum almaktadırlar. AİHM davalarına katılım sayısı göz önü-
ne alındığında European Centre for Law and Justice (ECLJ) örgütünün bu 
alanda en faal örgüt olduğu rahatlıkla söylenebilir.46  American Center for 
Law and Justice örgütünün Avrupa kolu olan ECLJ bugüne kadar yaklaşık 
40 davada üçüncü taraf sıfatıyla katılım gerçekleştirmiştir.47  Ancak bu ör-
güt, alışılagelenin aksine, başvurucuların hak ihlali iddialarının karşısında, 
savunmacı pozisyonundaki devletlerin yanında yer alarak, temel hak ve 
özgürlüklere getirilen sınırlamaların Sözleşme’ye uygun olduğu veya baş-
vurucular tarafından öne sürülen hak ve özgürlüklerin Sözleşme tarafından 
korunmadığı yönünde argümanlar sunmuştur. Bu davalar, kürtajın yasak-
lanması ve cezalandırılması;48  devlet okullarındaki sınıflarda dini sembol-
lerin bulunması;49  eşcinsel birlikteliklerin resmi olarak tanınması;50  bazı 
suni döllenme tekniklerine erişim;51  Ortodoks Kilisesi rahiplerinin sendi-
ka kurmalarının yasaklanması52  gibi çok sayıda kişinin hak ve özgürlükle-
rini etkileyecek düzenleme veya uygulamalarla ilgilidir. Bu davaların tama-
mı, konuları itibariyle, dini ve geleneksel değerlerin insan hakları hukuku 
ile karşı karşıya gelebildiği alanlara temas etmektedir. Bu tür davalarda, 
özgürlükçü ve yenilikçi fikirlerin yanı sıra, muhafazakar görüşlerin de dile 
getirilmesi gerçek bir tartışma ortamının oluşması bakımından kuşkusuz 
faydalıdır. Bu sayede, verilecek hükümlerin, en azından teorik olarak, daha 
ikna edici olacağı varsayılabilir. Dolayısıyla, çoğulculuğa hizmet ettiği öl-
çüde ve insan hakları hukukunun asgari standartları ile çelişmediği sürece 
bu tür katılımların da gerekli ve yararlı olduğu söylenebilecektir. 

46 Laura Van den Eynde, “An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice”, s. 287.
47 http://media.aclj.org/pdf/Article-pour-les-20-ans-de-l’ECLJ,-décembre-2018.pdf
48 AİHM, Büyük Daire, A.B.C./İrlanda, No. 25579/05, 16.12.2010.
49 AİHM, Büyük Daire, Lautsi ve diğerleri/İtalya, No. 30814/06, 18.03.2011.
50 AİHM, Oliari ve diğerleri/İtalya, No. 18766/11; 36030/11, 21.07.2015.
51 AİHM, Büyük Daire, S.H. ve diğerleri/Avusturya, No. 57813/00, 03.11.2011.
52 AİHM, Büyük Daire, Sindicatul «Păstorul cel Bun»/Romanya, No. 2330/09, 

29.07.2013.
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Bununla birlikte, ECJL gibi finansal açıdan güçlü, iyi örgütlenmiş 
ve deneyimli hukukçulardan oluşan profesyonel bir katılımcı karşısında 
başvurucuların zayıf bir konumda kalma tehlikesi mevcuttur.53  Bilhassa 
başvurucuların herhangi bir örgüt tarafından desteklenmediği durumlar-
da, taraflar arasındaki güç dengesizliği mahkeme kararlarının meşruiyetini 
haklı olarak tartışmaya açabilecektir. Bu açıdan LAUTSI Vakası mükem-
mel bir örnektir. 

Bu vakada, İtalya’da devlet okullarında çarmıha gerilmiş İsa figürünün 
küçük yaştaki öğrencilerin din ve vicdan özgürlüğü üzerinde bir baskı yara-
tıp yaratmadığı tartışılmıştır.54  Başvuruyu ilk aşamada inceleyen 2. Daire, 
söz konusu dini figürün “güçlü bir dış sembol” olarak henüz çocuk yaştaki 
kişiler üzerinde baskı yaratacağını oy birliği ile kabul etmiştir.55  İtalyan 
Hükümetinin itirazı üzerine başvuruyu inceleyen Büyük Daire ise aynı 
sembolü “pasif ” olarak nitelendirmiş ve bu sembolün herhangi bir telkin 
ve aşılama amacı taşımadığına oy çokluğuyla kanaat getirmiştir.56  Büyük 
Daire önünde görülen davaya çok sayıda taraf devletin hükümeti; Vatikan 
ve Vatikan’ı destekleyen Polonya, Yunanistan ve Rusya kiliseleri; bir grup 
Avrupa Parlamentosu üyesi ve yine çok sayıda dini kuruluş ve hükümet 
dışı örgüt üçüncü taraf sıfatıyla katılmıştır. Bu örgütlerin bir kısmı başvu-
rucuların yanında yer alırken, aralarında ECJL’nin de yer aldığı bir diğer 
kısmı ise İtalyan hükümetini desteklemişlerdir. Öte yandan, daire kararına 
karşı sosyal medyada kampanyalar başlatılmış ve Lautsi ailesi tehdit, haka-
ret ve fiziksel saldırılara maruz kalmıştır. Kuşkusuz, ECJL ve aynı pozisyo-
nu savunan diğer “muhafazakar” örgütlerin Büyük Daire kararı üzerinde 
ne derece etkili oldukları bilinmemektedir. Ancak,oy birliği ile alınan bir 
daire kararının Büyük Daire tarafından bozulmasının istisnai bir durum 
olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle, bir gerçek kişi olan başvurucunun ka-
tılımcı devletler ve örgütler karşısında güçsüz kaldığı izlenimi doğmuştur.
Bu da göstermektedir ki, hükümet dışı örgütlerin katılımı bazı durumlarda 
başvuruyu güçlendirerek devlet karşısında dengeli bir yargılamaya vesile 
olurken, bazı durumlarda aksi bir etki yaratarak başvurucuyu yalnızlaştır-

53 Ringelheim, s. 83.
54 Bkz. Duymaz, s. 1137-1138.
55 AİHM, Lautsi/İtalya, No. 30814/06, 03.11.2009.
56 AİHM, Büyük Daire, Lautsi ve diğerleri/İtalya, No. 30814/06, 18.03.2011.
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makta ve güçsüzleştirmektedir. Adil ve dengeli bir yargılama için, bu riske 
karşı AİHM ve diğer hak savunucularının tetikte olması gerekmektedir. 

Sonuç

Hükümet dışı örgütlerin insan hakları davalarına katılımı gün geçtikçe 
artmakta, hatta sıradanlaşmaktadır. Zayıf durumda olan mağdurların hak-
larının korunması, mahkemelere bilgi, belge ve uzman görüş sunulması, 
başvuruya taraf olmayan kolektif çıkarların temsili ve sonuç olarak kaliteli 
ve ikna gücü yüksek kararların çıkması bu katılımın kuşkusuz en önemli 
faydalarıdır. Hükümet dışı örgütler bu sayede uluslararası insan hakları 
hukukunun gelişimine, ayrıca mahkemelerin ve hukukun kendisinin meş-
ruluğunun güçlenmesine katkı sunmaktadırlar. Bu çalışmada kısaca deği-
nilen risklere karşı duyarlı olunduğu müddetçe,bu katılımın genel olarak 
insan haklarının daha iyi korunmasına hizmet ettiği tereddütsüz bir şekil-
de ifade edilebilir. 

İnsan haklarının uluslararası alanda korunması amacıyla tesis edilen 
mekanizmalar günümüzde ciddi bir sorunla karşı karşıyadır: aşırı iş yükü. 
Bilhassa Avrupa Konseyi ve doğal olarak AİHM, iş yükünü hafifletmek 
ve başvuruları daha kısa sürede karara bağlayabilmek amacıyla AİHS’nin 
ikincil niteliğine her geçen gün daha güçlü bir vurgu yapmakta ve insan 
haklarının ulusal ölçekte korunması için yeni hukuk yolları oluşturulması 
konusunda sözleşmeci devletleri cesaretlendirmektedir. Türkiye’de 2010 
anayasa değişikliği ile kabul edilip, 2012 yılında yürürlüğe giren Anaya-
sa Mahkemesine bireysel başvuru yolu da büyük ölçüde bu anlayışın bir 
ürünüdür. Bu aşamada, hükümet dışı örgütlerin uluslararası alanda in-
san haklarının gelişimine sağladıkları katkının ulusal hukuka aktarılması 
önemli bir kazanım olacaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin bireysel 
başvuru mekanizması kapsamındaki faaliyeti, özü itibariyle, AİHM’nin-
kinden farklı değildir. Hükümet dışı örgütlerin katılımından sağlanan fay-
daların iç hukuktaki süreçte elde edilmesinin önünde hiçbir engel bulun-
mamaktadır. Bu katılım kuşkusuz başvuruculara hukuki destek sağlama 
ve başvurucuları temsil bakımından halihazırda gerçekleşmektedir. Ancak, 
tıpkı AİHM gibi, Anayasa Mahkemesi de hükümet dışı örgütlerin bizzat 
mağdur olmadıkları bir vakada başvurucu sıfatıyla hareket etme kabiliyeti-
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ni kabul etmemektedir.57  Bu nedenle üçüncü taraf sıfatıyla katılım iç hu-
kukta da önemli bir misyon üstlenebilecektir. Bu yönde bir katılım talebi 
ilk kez 2015 yılında Anayasa Mahkemesine iletilmiştir. Norm denetimi 
kapsamında sunulun söz konusu amicus curiae görüşü kamuoyunda “İç 
Güvenlik Yasası” olarak bilinen 6638 sayılı Kanun’un anayasaya aykırılığı 
iddiasını desteklemek amacıyla Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği 
(Anayasa-Der) ve Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD) ortaklığında ha-
zırlanmıştır.58  Bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine iletilen 
katılım talebi ve Mahkemenin kabul ettiği amicus curiae mütalaaları sayısı 
konusunda kamuya açık bir veri mevcut değildir. Mahkemenin Delali Öz-
demir ve Leyla Padır kararında üye Engin Yıldırım’ın karşı oy yazısı, amicus 
curiae görüşlerinin Mahkemeye sunulduğunu ve bu katılımın Mahkeme 
tarafından kabul edildiğini göstermektedir.59 

Hükümet dışı örgütlerin insan hakları davalarındaki rolünün tam ola-
rak anlaşılabilmesi ve daha da önemlisi bu kapsamdaki faaliyetlerin geniş 
kitleler tarafından takip edilebilmesi için üçüncü taraf sıfatıyla katılıma 
ilişkin temel ilkelerin mahkemeler tarafından ortaya konması, katılım ta-
leplerinin değerlendirilmesi aşamasının şeffaf olması ve bu konudaki her 
türlü bilgiye ve veriye erişimin sağlanması son derece önemlidir. Hükümet 
dışı örgütlere ve kamuya yönelik bilgi notu hazırlanması, içtihat arama 
motorlarında üçüncü taraf sıfatıyla katılıma ilişkin kriter eklenmesi ve dö-
nemsel veya yıllık faaliyet istatistiklerinde ilgili verilere yer verilmesi bu 
hususta öncelikle dile getirilebilecek önerilerdir. Ancak bu sayede hükümet 

57 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
md. 46’ya göre “Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edil-
diği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilirler”. Örnek bir karar için bkz. AYM, 
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, No. 2012/95, 25.12.2012.

58 Bkz. Erkan Duymaz, “Mahkeme’nin Dostlarından “İç Güvenlik Yasası” Uyarısı: Ana-
yasa Mahkemesi’ne Sunulan İlk Amicus Curiae Raporu Kabul Edildi”, Anayasa Hu-
kuku Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 8, 2015, s. 307-310.

59 AYM, Delali Özdemir ve Leyla Padır, No. 2015/19218, 04.07.2019. Zorla kaybetme 
vakalarında zamanaşımı sorununu ele alan bu görüşler Hakikat Adalet Hafıza Merke-
zi isimli dernek tarafından koordine edilmiştir. Başak Çalı ve Hakikat Adalet Hafıza 
Merkezi, “Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Zamanaşımı: Karşılaştırmalı Bir Değerlen-
dirme”; Hülya Dinçer, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve Zorla Kaybetme-
ler”. Amicus curiae görüşlerinin tam metinlerine şu bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 
https://hakikatadalethafiza.org/?s=amicus
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dışı örgütlerin insan hakları yargılamalarına katılımından beklenen fayda 
gerçekleşebilecek ve bu katılımdan kaynaklanan tereddütler ortadan kaldı-
rılabilecektir. 

Hükümet dışı örgütlerin amicus curiae yoluyla insan hakları davaları-
na katılımı, ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının 
mevcut işleyişi içerisinde en etkili yol olarak görünmektedir. Bu katılım 
yöntemi, önemli olmakla birlikte, söz konusu örgütlerin insan hakları hu-
kukunun gelişimine sunabilecekleri potansiyel katkının yalnızca bir kısmı-
nın ortaya çıkmasına elverişlidir. Bu çalışmanın başında değinilen, doğru-
dan başvurucu sıfatıyla katılım yolu daha somut ve büyük kazanımların 
elde edilmesine imkan tanıyacaktır. Bu nedenle, kolektif menfaatin temsil-
cisi olarak kabul edilebilecek örgütlere bireysel başvuru yolu kapsamında 
daha esnek kuralların uygulanması ve bu örgütlerin kişisel bir mağduriyet 
iddiası olmadan ulusal ve uluslararası mekanizmaları harekete geçirebilece-
ğinin kabul edilmesi güçlü bir talep olarak dile getirilmelidir. 
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Öz

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, ulusal makamlarla karşı karşıya kal-
masına yol açacak muhtemel gerilimleri azaltarak ortak bir ideali gerçek-
leştirmek uğruna yargısal diyalog süreci işletmekte ve insan haklarını etkili 
bir şekilde korumak için “sorumluluk paylaşımı” yöntemini benimsemek-
tedir. Son dönemde bu kavramın sıkça kullanıldığı ve bu şekilde taraf dev-
letlerin egemenlik yetkilerine sahip çıkmak endişeleri ile yükümlülükleri 
arasındaki hassas dengenin kurulmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu çalışma 
kapsamında, Mahkeme’nin ulusal makamlarla yargısal diyaloğu sağlayan 
yorum araçları ışığında ulusal makamlarla sorumluluk paylaşımı incele-
nerek, ulusal makamlarla sorumluluk paylaşımının karşılıklı ve çift yönlü 
karakteri ortaya konulacaktır. Böylelikle, ulusal makamlar insan haklarına 
saygı yükümlülüğü asli sorumluluğu ile yükümlü olup, Mahkeme tarafın-
dan bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği yargı yetkisi çerçeve-
sinde denetime tabi tutulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk paylaşımı, yargısal diyalog, insan 
haklarına saygı yükümlülüğü, asli sorumluluk, takdir marjı doktrini

1 Basılı Kurultay kitabında sehven ilk hali yayımlanan tebliğin düzeltilmiş ve genişletil-
miş son halidir.
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The Relations Between The European Court Of Human Rights And 
The National Authorities: Shared Responsibility

Abstract

The European Court of Human Rights operates a process of judicial 
dialogue to achieve a common ideal by reducing the possible tensions that 
may lead to confrontation with national authorities and adopts the “shared 
responsibility” method to effectively protect and promote human rights. 
It can be said that this concept has been used frequently in the recent 
period and in this way, the delicate balance between the concerns of the 
states’ sovereignty and obligation to respect human rights is tried to be 
established by ECtHR. In the context of this study, the mutual and dual 
character of the shared responsibility with the national authorities will be 
argued by examining the responsibilities of the ECtHR with the national 
authorities in the light of the judicial tools that provide judicial dialogue 
with the national authorities. Thus, the national authorities are obliged 
by their primary responsibility for the obligation to respect human rights, 
and the ECtHR reviews under its jurisdiction whether national authorities 
fulfills its obligation.

Keywords: Shared responsibility, judicial dialogue, Obligation to 
respect Human Rights, principal responsibility, the margin of appreciation 
doctrine

I. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ’NİN YARGISAL 
DİYALOG SÜRECİ

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Avrupa Konseyi bünyesinde ku-
rumsallaşmış bağımsız niteliğe sahip bölgesel bir insan haklarını koruma 
ve denetleme mekanizmasıdır. Başlangıçta on ülke tarafından kurulan 
Avrupa Konseyi, etki alanını genişleterek kırk yedi üye ülkeye ulaşmıştır. 
İlk etapta Batı Avrupa’nın ağırlıkta olduğu bölgesel bir örgüt olan Avrupa 
Konseyi, farklı kültürlerin giderek çeşitlendiği ve bir arada bulunduğu bir 
örgüt halini almıştır. Bununla birlikte Avrupa Konseyi’nin organları tara-
fından hazırlanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (Sözleşme/İHAS), böl-
gesel bir denetim mekanizması olarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ni 
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(Mahkeme/İHAM) kurumsallaştırmıştır2. Mahkeme, Avrupa Konseyi 
Statüsü’nde belirtilen amaçların teminini sağlamak üzere, taraf devletle-
rin hukukun üstünlüğü ve yasal yetkisi altında bulunan her şahsın insan 
haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanma prensibini sağlamasında 
bir araç olarak başvuru üzerine vaka üzerinden yargısal denetim gerçek-
leştirmektedir3. Vaka ışığında yapılan yargısal denetim ise Sözleşme’nin 
Başlangıç metninde belirtildiği gibi asgari temelde ortak bir insan hakları 
anlayışını oluşturmaktadır. 

Avrupa Konseyi’nin amacı, ortak mirasa sahip ülkeler arasında siyasi 
bir birlik oluşturmak ve bunun için iş birliği geliştirmektir4. Sözleşme’nin 
amacının ise Konsey’in amacının gerçekleşmesinin yollarından birini sağ-
lamak üzere, demokratik siyasal rejim ve asgari temelde ortak bir insan 
hakları anlayışı geliştirmek olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Böyle-
likle Avrupa Konseyi bünyesinde teşkilatlanan Mahkeme, Konsey organ-
larıyla ortak amaçları doğrultusunda iş birliği içerisinde çalışmakta; fakat 
insan haklarını koruma ve denetleme mekanizması sıfatıyla bağımsız bir 
niteliğe sahip olmaktadır. Bu çerçevede Mahkeme’nin denetim mekaniz-
ması, bireylerin Sözleşme ve Ek Protokoller’de güvencelenen hak ve özgür-
lüklerini korumak ile asgari temelde ortak insan hakları anlayışı geliştir-
mek yönünde işlevleri bir arada gerçekleştirmekte; bu şekilde Mahkeme, 
ulusal makamların koruma sistemini tamamlayıcı ve ikincil nitelikte bir ko-

2 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 19. maddesi uyarınca devamlı görev yapacak bir 
Mahkeme kurulmuştur. Verilen kararlar sonucunda oluşan yaptırım mekanizması ise 
Mahkeme’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nden farkını oluş-
turmaktadır. Bu konuda bkz. Ahmet Mumcu, Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu 
Özgürlükleri, 7. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2015, s.118.

3 Avrupa Konseyi Statüsü madde 3.
4 Avrupa Konseyi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir tepki olarak doğmuştur. Ortak 

amaçlar etrafında bir araya gelen devletler pek çok Sözleşme yürürlüğe sokmuşlardır. 
Ancak İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi bağımsız niteliğe sahip kurumsallaştırdığı 
Mahkeme ile özellik arz etmektedir. Avrupa Konseyi’nin amaçları ve İHAS’ın imza-
lanma süreci hakkında bkz. Mumcu/Küzeci, s.114 vd.; Şeref Gözübüyük, Feyyaz 
Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 11. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 
2016, s. 7-11; Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 2. Baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2004, s.31 vd.



İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Ulusal Makamlarla İlişkisi: Sorumluluk Paylaşımı

288 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ruma sağlamaktadır5. Dolayısıyla Mahkeme başvuruya konu olayda mü-
dahalenin öznesi olan süjelerin hak ve özgürlüklerinin ihlalinden önceki 
konuma gelmesini sağlayarak bireysel adaleti gerçekleştirirken; öte yandan 
Sözleşme’nin genel ilkelerini yorumlayarak ortak bir insan hakları anlayışı 
geliştirdiğinden anayasal adaleti teminat altına almaktadır. Her iki durum 
birbiriyle zıtlık içermeyip, Mahkeme’nin Başlangıç metninde işaret edilen 
amaçları sağlaması ise bireysel adaleti ve anayasal adaleti denge içerisinde 
sağlamasından geçmektedir. 

Bu çerçevede bağımsız niteliği ile yargısal denetim gerçekleştiren Mah-
keme, yaklaşık 830 milyon bireyin hak ve özgürlüklerinin teminatıdır6. 
Bu kültürel çeşitlilik içerisinde; farklı toplumlar, hatta farklı bireylerin 
özerkliği nazara alındığında, kültürel çeşitliliğin asgari ortak anlayış te-
melinde bir arada bulunması; aynı zamanda Sözleşme’ye taraf devletlerin 
insan haklarının korunmasında ortak standartlara erişmesi beklenmekte-
dir. İnsan haklarının evrenselliği Sözleşme sisteminde geçerli kabul edilse 
de ulusal değerlere ve anayasal geleneklere saygı duymak gerektiğinden 
bahisle taraf devletlerin yükümlülükleri ile egemenlik yetkileri arasında 
hassas dengenin kurulması gerektiği dile getirilmektedir. Gerçekten de 
Sözleşme’nin amacı olan insan haklarının korunmasında Avrupa düzle-
minde bir ortaklık sağlama hedefine rağmen; Mahkeme tekdüzeliği dikte 
etmeye yetkili değildir. Bunun yerine, elbette ki belirli sınırlar içerisinde, 

5 Janneke Gerards, “The European Court of Human Rights and The National Co-
urts: Giving Shape to the Notion of ‘Shared Responsibility’”, in: Implemantation of 
The European Convention on Human Rights and of the Judgments of the ECtHR 
in National Case-Law, (eds.: Janneke Gerards, Joseph Fleuren), Intersentia, Camb-
ridge-Antwerp-Portland 2014, s.15, 16, 88. Her bir taraf devletin sahip olduğu ve 
benimsediği farklı gelenek ve kültürleri, insan haklarına ilişkin olarak aynı Avru-
pa standartları anlayışı içerisinde tanımlamanın güç olduğu aşikârdır. Bu güçlüğü 
aşmak adına İHAS asgari ortak paydayı öngörmektedir. Bkz. Yutaka Arai-Takahas-
hi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in 
the Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, Antwerp/Oxford/New York 2002, s.3. 
Mahkeme’nin görevi yalnızca önüne gelen davada karar vermek olmayıp; aynı zaman-
da Sözleşme hükümlerini geliştirmek, korumak ve açıklığa kavuşturmaktadır. Böylece 
taraf devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmesine katkı sağlanmaktadır. Bu konu-
da bkz. İrlanda/Birleşik Krallık, 5310/71, 18.10.1978, p.154.

6  Avrupa Konseyi’nin web sitesinde, İHAS’ın 830 milyon insanın haklarını koruduğu 
belirtilmektedir. https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights, 
(e.t.: 28.10.2019)
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Avrupa’da mevcut olan hukuki, kültürel, ideolojik çeşitliliğe saygı duy-
makla mükelleftir7. Çünkü insan haklarını koruma görevi, öncelikle ulusal 
makamlara aittir ve Sözleşme sistemi, ulusal yargı mekanizmalarının yerini 
alma amacı taşımamakta, sadece ulusal yargı sisteminin insan haklarının 
korunması hususunda eksiklerini tamamlamak ve hatalarını gidermek için 
müdahalede bulunmaktadır8.

Mahkeme, farklı kültürlere ve geleneğe sahip toplumlar arasında asgari 
temelde ortak insan hakları anlayışı ve koruma standartları belirlediğinden 
kimi zaman yapılan yargısal denetim neticesinde verilen kararlar gerilim-
lere sahne olmaktadır. Keza Mahkeme bu gerilimin oluşmasını önlemek 
ya da mevcut gerilimleri gidermek adına kendi meşruiyetini pekiştirecek 
kimi yargısal araçlar kullanma yoluna gitmektedir. Mahkeme hak ve öz-
gürlüklere yönelen müdahalelerinin Sözleşme’ye uygun olup olmadığına 
ilişkin gerçekleştirdiği yargısal denetimde ulusal makamlarla yargısal di-
yalog süreci içerisine girmektedir. Bu yargısal diyaloğun çeşitli amaçları 
bulunsa da temel amaç ihlalin potansiyel faili sayılabilecek taraf devletler 
ile oluşacak kaçınılmaz gerilimleri önlemektir. Bir yanda ulusal makamlar 
ulusal değerleri ve gelenekleri dikkate alarak hak ve özgürlükleri korumak 
istemekte; öte yandan Sözleşme’de düzenlenen hak ve özgürlüklerin ulu-
sal düzlemde korunmasını tamamlayıcı nitelikte Mahkeme’nin denetim 
mekanizması karşı karşıya gelmektedir9. Mahkeme bu gerilimleri azaltarak 
ortak bir ideali gerçekleştirmek uğruna ulusal makamlarla yargısal diyalog 
süreci işletmekte ve insan haklarını etkili bir şekilde korumak için “sorum-
luluk paylaşımı” yöntemini benimsemektedir. Son dönemde bu kavramın 
sıkça kullanıldığı dikkate değerdir.  Zira bu şekilde taraf devletlerin ege-
menlik yetkilerine sahip çıkmak endişeleri ile yükümlülükleri arasındaki 
hassas dengenin kurulmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu kapsamda öncelikle 
Mahkeme’nin ulusal makamlarla yargısal diyaloğu sağlayan yorum araçla-
rını ele almak gerekmektedir. 

7 Franz Matscher, “Methods of Interpretation of the Convention”, in: The European 
System for the Protection of Human Rights, (ed.: Ronald-St. John Macdonald, Franz 
Matscher, Herbert Petzold), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London 
1993, s.75.

8 Matscher, s.76; Paul Mahoney, “Marvellous Richness of Diversity or Invidious 
Cultural Relativism?”, Human Rights Law Journal, C.XIX, 1998, S.I, s.3

9 Bu gerilimin kaçınılmaz olduğu yönünde bkz. Gerards, “Shared Responsibility.”, 
s.20.
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Yargısal diyalog kavramı, farklı devletlerde bulunan iki veya daha fazla 
sayıda ulusal mahkemelerin kendi aralarında; ayrıca farklı bölgesel ya da 
uluslararası mekanizmaların yine kendi aralarında gerçekleştirdiği etkile-
şim şeklinde yatay düzlemde gerçekleşebilir. Bununla birlikte, bir yanda 
bölgesel veya uluslararası mahkeme; diğer yanda davaya taraf veya taraf 
olmayan bir ulusal mahkemenin gerçekleştirmiş olduğu diyalog süreci 
ise dikey düzlemde bir etkileşimi meydana getirebilir. Son olarak, yatay 
ve dikey etkili karma niteliği haiz diyalog süreci bölgesel veya uluslarara-
sı mahkemelerin, ulusal mahkemeler arasında aracı olduğu bir diyaloğa 
neden olabilmektedir10. Mahkeme, ikincil ve tamamlayıcı yargı yetkisini 
gerçekleştirirken davaya taraf olan/olmayan ulusal makamlar ve uluslarara-
sı organlarla yargısal diyalog süreci içerisine girmektedir11. Keza Mahkeme 
yargı yetkisini kullanırken çeşitli kaynaklardan bilgi erişimi sağlamaktadır. 
Mahkeme’nin inceleme sonucu vardığı sonuç sadece başvurucu ve veki-
li tarafından sağlanan bilgi ve belgelerle sınırlı değildir. Hatta Mahkeme, 
Sözleşme’nin 38. maddesi uyarınca taraf devletin tüm kolaylıkları sağla-
makla yükümlü olduğu bir soruşturma yapabilmektedir. 

Bununla birlikte, yargısal diyaloğun aktörlerini temelde üç başlığa ayır-
mak mümkün gözükmektedir. İlk olarak, ilgili davaya taraf olan devle-
tin ulusal makamlarının kararları doğrudan Mahkeme’nin incelemesine 
argüman oluşturmaktadır. İkinci olarak, davanın tarafı olmayan Avrupa 

10 Anne-Marie Slaughter, “A Typology of Transjudicial Communication”, University 
of Richmond Law Review, C.XXIX, S.1, 1994, s.103-112.

11 Bu çalışma kapsamında Mahkeme’nin müdahalenin haklılığı denetlenirken kullan-
mış olduğu takdir marjı doktrini, ölçülülük ilkesi, Avrupa Konsensüsü, ikincillik ilke-
si gibi yorum araçları çerçevesinde gerçekleşen dikey yargısal diyalog süreci incelene-
cektir. Venedik Komisyonu, İnsan Hakları Avrupa Komiseri’nin görüşleri gibi Avrupa 
Konseyi mekanizmalarının, hükümet dışı kuruluşların amicus curiae görüşleri de yar-
gısal diyalog kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu diyalog süreci sonucun-
da Mahkeme önüne gelen bilgiler ve raporlar bağlayıcı olmamakla birlikte denetime 
etki etmektedir. Mahkeme kanaatlerini oluştururken bu verilere dayanmaktadır. Yar-
gısal diyalog sürecinin çeşitli boyutlarıyla ele alındığı çalışma için bkz. Amrei Müller, 
Hege Elisabeth Kjos, Judicial Dialogue and Human Rights, Studies on International 
Courts and Tribunals, Cambridge University Press, Cambridge 2017. “Yargısal diya-
log” yerine “etkileşim” teriminin tercih edildiği görüş için bkz. Luca Pasquet, “Dialo-
gue or Interaction? A Non-Cosmopolitan Reading of Transjudicial Communication”, 
in: Judicial Dialogue and Human Rights, (ed.: Amrei Müller, Hege Elisabeth Kjos), 
Cambridge University Press, Cambridge 2017, s.467-503.
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Konseyi’ne üye olan diğer devletlerin veya Konsey üyesi olmayan dev-
letlerin ulusal makamlarının kararları dolaylı olarak Mahkeme’nin ince-
lemesinde etkili olmaktadır. Üçüncü olarak ise diğer bölgesel veya ulus-
lararası mahkemelerin ya da diğer denetim mekanizmalarının görüşleri 
Mahkeme’nin yargısal denetiminde değerlendirilen veriler olarak karşımı-
za çıkmaktadır12.

Bu durum ulusal makamlar tarafından yerine getirilen görevlerin Mah-
keme tarafından bizzat gerçekleştirilmesini yansıtmamaktadır. Yargısal 
diyalog süreci; davaya taraf olan makamların uyuşmazlık konusu olayda 
hukuku uygulaması ve yorumlamasını, vaka hakkında araştırmaları, ilgili 
devletin tarihi, kültürel özelliklerini içeren yerel koşullar hakkında kap-
samlı bir anlayışı elde etmeyi içermektedir. Mahkeme neredeyse her da-
vada ulusal makamlar önüne getirilen bilgiler ve veriler aracılığıyla ulusal 
makamlarla geniş bir diyalog süreci gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda 
Mahkeme’nin davaya taraf olmayan devletlerin ulusal makamlarıyla da 
yargısal diyalog süreci içerisine girdiği söylenebilir. Bu kapsamda dava-
ya taraf olmayan devletlerin ulusal makamlarıyla gerçekleştirilen yargısal 
diyalog ise Mahkeme’nin belirli bir konuda ortak bir anlayışın bulunup 
bulunmadığını tespit ettiği Avrupa konsensüsü arayışında karşımıza çık-
maktadır13. 

Peki ulusal makamlarla yargısal nitelikte bir diyalog gerçekleştirmenin 
amacı nasıl değerlendirilebilir? Diyalog sürecinin davaya taraf olan ulusal 
makamlarla gerçekleştirilmesinin stratejik amacı olduğu; davaya taraf ol-
mayan ulusal makamlarla diyaloğa girişilmesinin ise sayısız amaçları içerdi-
ği, ancak özellikle ahlaki ve siyasi içerikli zor davalarda ilham kaynağı elde 
edebilmek ve bölgesel insan hakları koruma mekanizması olarak dinamik 
bir yorum yapabilmek için kapsamlı bir inceleme yapabilme uğraşına gir-

12 Angelika Nußberger, “The ECtHR’ Use of Decisions of International Courts and 
Quasi-Judicial Bodies”, in: Judicial Dialogue and Human Rights, (ed.: Amrei Müller, 
Hege Elisabeth Kjos), Cambridge University Press, Cambridge 2017, s.419-434.

13 Erik Møse, “The ECtHR’s Use of Decisions of Domestic Courts from States Not 
Involved in the Case and of Other Council of Europe Bodies”, in: Judicial Dialogue 
and Human Rights, (ed.: Amrei Müller, Hege Elisabeth Kjos), Cambridge University 
Press, Cambridge 2017, s.411, 418.



İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Ulusal Makamlarla İlişkisi: Sorumluluk Paylaşımı

292 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

diği belirtilmektedir14. Davaya taraf olan ulusal makamlarla diyalog süreci-
ne girişilmesinin stratejik amaçlarından ilki, Mahkeme’nin sınırlı imkan-
larını telafi etmek olarak değerlendirilmektedir. İkinci amacın, Sözleşme’de 
korunan hak ve özgürlükleri uygularken daha aktif bir rol almaları konu-
sunda ulusal makamları cesaretlendirmek olduğu izah edilmektedir. Ör-
neğin ulusal makamların Sözleşme’yi ve Mahkeme içtihatlarını doğrudan 
değerlendirip dikkate almaları veya daha iyi gerekçelendirilmiş kararlar 
vermek ve Mahkeme’nin belirli usulleri uygulamaları için ulusal makamlar 
teşvik edilmektedir. Mahkeme’nin üçüncü stratejik amacının ise gerekli 
olduğunda dinamik yorum aracılığıyla Sözleşme’yi aktif bir şekilde geliş-
tirmek için ulusal makamları teşvik etmek olduğu dile getirilmektedir15. 
Zira Mahkeme’nin bu amacı sağlamak adına, özendirici nitelikte takdir 
marjı doktrinini kullandığı kabul edilmektedir16. Mahkeme, içtihatları 
doğru bir şekilde uygulayan ulusal makamları doğrudan onaylayarak veya 
Sözleşme’yi ve Mahkeme’nin önceki içtihatlarının yanlış bir şekilde uygu-
landığı vakalarda ulusal makamları uyararak bu amacın gerçekleştirildiği 
ifade edilmektedir.

Mahkeme yargıcı Guerra, yargısal diyalog sürecinin dört farklı durumu 
olduğunu belirtmektedir17. İlk diyalog türü, olması gerektiği ve sıklıkla ol-
duğu gibi ulusal makamların koşulsuz bir biçimde Mahkeme içtihatlarını 
uyguladığı onaylayıcı diyalog (confirmative dialogue) olarak karşımıza çık-
maktadır. İkincisi, ulusal makamlar Mahkeme kararlarının bağlayıcı etkisi-
ni kabul etmekle birlikte, içtihatları yanlış bir şekilde yorumladığından do-
layı Mahkeme hatalı yorumu düzeltmektedir. Bu durumda Mahkeme ve 
ulusal makamlar arasında gerçekleşen düzeltici diyalog (corrective dialogue) 
söz konusu olmaktadır. Üçüncüsü, ulusal makamların Mahkeme’nin ilgili 

14 Amrei Müller, “Conclusion”, in: Judicial Dialogue and Human Rights, (ed.: Amrei 
Müller, Hege Elisabeth Kjos), Cambridge University Press, Cambridge 2017, s.522.

15 Amrei Müller, “The ECtHR’s Engagement with German and Russian Courts’ 
Decisions”, in: Judicial Dialogue and Human Rights, (ed.: Amrei Müller, Hege 
Elisabeth Kjos), Cambridge University Press, Cambridge 2017, s.338.

16 Müller, “The ECtHR’s Engagement with German and Russian Courts’ Decisions”, 
s.338.

17 Luis López Guerra, “Dialogues between the Strasbourg Court and National Courts”, 
in: Judicial Dialogue and Human Rights, (ed.: Amrei Müller, Hege Elisabeth Kjos), 
Cambridge University Press, Cambridge 2017, s.401 vd.
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davadaki yorumunu kabul etmediği uyuşmazlık içeren diyalog (dialogue 
with discrepancy) olup, ulusal makamlar içtihadın somut olayın farklı özel-
likleri nedeniyle uygulanamayacağını ve kararın uyumlaştırılması, Mahke-
me içtihadının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret etmekte ise de 
kararın bağlayıcı etkisi nedeniyle yetersiz bulunan karar uygulanmaktadır. 
Dördüncüsü ise ulusal makamların Mahkeme kararını yerine getirirken 
eleştirerek uyguladığı ve ulusal makamlar tarafından Mahkeme’nin diyalo-
ğa davet edilerek (proposed dialogue) yargısal diyalog süreci yaşanmaktadır. 
Bu örneklerin her birinde Mahkeme içtihadı eleştiriye tabi tutulsa bile ka-
rarların bağlayıcı etkisi nedeniyle uygulandığı görülmektedir.  

II. YARGISAL DİYALOĞU GERÇEKLEŞTİREN YORUM 
ARAÇLARI

Mahkeme’nin ulusal makamlarla yargısal diyalog sürecinin genel ola-
rak yorum araçları vasıtasıyla gerçekleştiği kabul edilebilir. Yargısal diyalog 
süreci, ulusal makamlarla sorumluluk paylaşımının gelişmesini sağladığı 
gerekçesiyle savunulmaktadır18. Nitekim insan haklarına saygı yükümlülü-
ğünü gerçekleştirecek olan asli sorumluluğun süjesi, taraf devletlerin ulu-
sal makamları olarak görülmektedir. Mahkeme’nin dördüncü dereceli bir 
temyiz mercii olmadığı, ikincil ve tamamlayıcı bir koruma mekanizması 
sıfatıyla asgari ortak standartları koruduğu ve ulusal makamların sorunlara 
daha yakın konumda bulundukları dile getirilmektedir. Bu başlık altında 
ulusal makamların insan haklarına saygı yükümlülüğünü yerine getirmede 
asli sorumluluğun altını çizen yorum araçları incelenecektir19. 

1. Takdir Marjı Doktrini ile Ölçülülük İlkesi

Taraf devletlerin kendi ulusal koşullarını göz önüne alarak, Sözleşme 
standartlarını yerine getirmede değerlendirme yapma yetkisi olarak takdir 

18 Johanna Rinceanu, “Judicial Dialogue between the European Court of Human 
Rights and National Supreme Courts”, in: Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice 
and the Way Forward: Essays in Honour of Nestor Courakis, Ant. N. Sakkoulas 
Publications L.P. 2017, s.1038, 1039.

19 Bu başlık altında ele alınan yorum araçları hakkında daha kapsamlı bir inceleme için 
bkz. Egemen Esen, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı 
Doktrini, On iki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s.7 vd.
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marjı, İHAS kapsamında taraf devletlerin yükümlülükleri ile egemenlik 
yetkileri arasındaki hassas dengeyi sağlamak için İHAM’ın genel yaklaşı-
mını tasvir etmektedir20. Takdir marjı doktrini, uluslararası organlar tara-
fından ulusal makamlara bırakılan hareket (elbow room), başka bir deyişle 
nefes alma (breathing room) veya manevra (room for manouvre) alanıdır21. 
Keza takdir marjı doktrini; Strasbourg organlarının, Sözleşme çerçevesin-
de güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasından veya 
Sözleşme’nin askıya alınmasından önce, ulusal yasama, yürütme ve yargı 
organlarına bırakılan bir değerlendirme yapma yetkisi olarak tanımlanır22. 
Bu değerlendirme yapma yetkisi de Sözleşme’de yer alan hak ve özgürlük-
lerin içeriğinin belirlenmesinde veya hukukun yürürlüğe konmasında ya 
da uygulanmasında taraf devletlere bırakılan bir değerlendirme alanıdır23. 
Öğretide takdir marjı doktrini içtihatlar ışığında analiz edildiğinde, kabul 
edilebilecek yaklaşım mahiyetinde dört ihtimalin mevcut olduğu kabul 
edilmektedir24. Takdir marjı doktrininin ilk ihtimalde yeni bir sistemin 

20 Arai-Takahashi, Margin of Appreciation., s.2; Ronald-St. John Macdonald, “The 
Margin of Appreciation”, in: The European System for the Protection of Human 
Rights, (ed.: Ronald-St. John Macdonald/Franz Matscher/Herbert Petzold), Mar-
tinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London 1993, s.83, 123. Takdir marjı 
doktrini, taraf devletlerin yükümlülükleri ile egemenlik yetkileri arasında uzlaşma sağla-
mak için uygulanan önemli bir güvencedir. Bu konuda aynı yönde bkz. Humphrey 
Waldock, “The Effectiveness of the System setup by the European Convention on 
Human Rights”, Human Rights Law Journal, C.I, 1980, S.1, s.9.

21 Howard Charles Yourow, “The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics 
of European Human Rights Jurisprudence”, Connecticut Journal of International 
Law, C.III, 1987, S.111, s.118.

22 Yourow, Margin of Appreciation Doctrine., s.13; Tolga Şirin, “Takdir Marjı Dokt-
rini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı”, AYHD, C.II, 2013, S.4, 
s.363.

23 İHAS’dan kaynaklanan yükümlülükleri belirlemede İHAM tarafından geniş bir uy-
gulaması bulunan takdir marjı doktrini; İHAS’da yer alan hak ve özgürlüklerin içeri-
ğini belirlemede taraf devletlere bırakılan bir alandır. Dimitrios Tsarapatsanis, “The 
Margin of Appreciation Doctrine: A Low-lewel Institutional View”, Legal Studies, 
C.XXXV, 2015, S.4, s.675. Yourow da hukukun uygulanmasında taraf devletlere bı-
rakılan bir değerlendirme alanı olduğunu belirtmektedir. Yourow, Margin of Appre-
ciation Doctrine., s.13. Ayrıca bkz. Derya Doğru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini, Turhan Kitabevi, Ankara 2019, s.9-10. Takdir 
marjı doktrininin teorik ve pratik çerçevesi için bkz. Esen, s.7 vd.

24 Bu görüşe göre takdir marjı doktrini her davada sonucu etkilememekte, iddiaların 
ileri sürülmesinde uygulanmaktadır. Takdir marjı doktrini gösterişten başka bir şeye 
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başlangıcıyla bağlantılı olarak “geçiş doktrini” olduğu belirtilmektedir. Söz-
leşme sistemine dâhil olan devletler arttıkça ve ortak Avrupa standartları 
oluştukça takdir marjı doktrininin varoluş nedenini kaybedip kaybetmeye-
ceği sorusunu sormanın daha fazla ilgi çekici olabileceğinin altı çizilmekte-
dir. İkinci ihtimal olarak, takdir marjı doktrininin ulusal kararlar karşısında 
yetki aşımı ve yargısal aktivizm eleştirilerini önlemek adına Mahkeme’nin 
kullanmış olduğu “retorik araç” olduğu kabul edilmektedir. Takdir marjı 
doktrininin retorik kullanımı, ulusal makamların insan haklarını koruma 
yönünde asli sorumluluğunu yansıtmaktadır. Üçüncü ihtimal, incelene-
cek olan çeşitli sebeplerle takdir marjı doktrininin “sakıncalı bir doktrin” 
olduğuna odaklanmakta; son olarak karşıt görüş ise takdir marjını sakın-
calı görmeyip “gerekli bir doktrin” olduğunu savunmaktadır. Takdir marjı 
doktrini bir yandan çatışan hak ve özgürlükler veya çatışan ilke ve değerler 
arasında adil dengeleme faaliyetine hizmet eden yargısal bir araç olarak gö-
rülmekte; öte yandan geniş kapsamda eleştirilere maruz kaldığı tespit edil-
mektedir25. Buna rağmen takdir marjı doktrini, ikincillik ilkesi ile birlikte 
henüz yürürlüğe girmeyen 15. No’lu Ek Protokol aracılığıyla Sözleşme’nin 
Başlangıç metnine eklenerek normatif nitelik kazanacaktır.

Bununla birlikte takdir marjı doktrini ile ölçülülük ilkesi arasında var 
olan etkileşim ve ilişki göz ardı edilmemelidir. Arai-Takahashi, ölçülülük 
ilkesini takdir marjı doktrininin öteki yüzü olarak nitelendirip, iki ilke 
arasındaki bağı ortaya koymaktadır26. Böylelikle ulusal makamların takdir 
marjı daraldıkça, ölçülülük denetimi bir o kadar yoğunlaşmaktadır. Bura-
dan hareketle öğretide ölçülülük ilkesinin ulusal makamların takdir mar-
jının aşılıp aşılmadığını belirleyen bir araç olarak uygulanması gerektiği 
önerilmektedir27. Harbo ise Sözleşme sisteminde ölçülülük ilkesinin içerik 

hizmet etmemektedir. Arai-Takahashi ise takdir marjının bu şekilde gereksiz kullanıl-
dığı alanların bulunduğunu ancak tamamen bu şekilde değerlendirilemeyeceğini be-
lirtmektedir. Bu konuda bkz. Arai-Takahashi, Margin of Appreciation., s.231-235.

25 Mahkeme’nin takdir marjı doktrini uygulamasının ve kavramın belirsiz olduğu, dokt-
rinin Sözleşme sistemi içerisinde gerekli olmadığı, takdir marjı doktrininin Mahkeme 
tarafından otomatik bir şekilde yanlış uygulandığı, Mahkeme’nin kendini sınırlama 
aracı olduğu, rölativist bir argüman olduğu yönünde eleştirilerle karşılaşılmaktadır. 
Takdir marjı doktrinine yönelik olarak öğretide süregelen tartışmalar ve eleştiriler için 
ayrıca bkz. Esen, s.349 vd.

26 Arai-Takahashi, Margin of Appreciation., s.14
27 Matscher, s.79.
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ve kapsamının belirlenmesinin takdir marjı doktrini uygulaması nedeniyle 
zorlaştığını belirtmektedir28. Keza yazara göre, Mahkeme’nin karşılaştığı 
çelişki; bir yandan taraf devletler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik, kül-
türel çeşitliliklerden kaynaklanırken, öte yandan Sözleşme’yi uygulamaya 
yarayan kapsamlı denetim araçlarını geliştirme sorumluluğuna nasıl sadık 
kalınacağı sorununa dayanmaktadır29. Bu nedenle, takdir marjı doktrini-
nin ulusal ve uluslararası düzey arasındaki ilişkileri düzenlediğini, özellikle 
ulusal ve uluslararası düzeyde “yetki paylaşımı” olduğunu ifade etmekte-
dir30. Bu durumun gerekçesini, Mahkeme içtihatlarına da sıklıkla yansıyan 
ulusal makamların sorunlara yakın olmaları nedeniyle daha iyi konumda 
bulunmaları oluşturmaktadır. Zira Mahkeme’nin takdir marjı doktrinini 
uygulayarak, dava konusu hakkında karar vermek hususunda kısmen yet-
kisinden vazgeçtiğini ortaya koymaktadır31. 

Harbo’ya göre, ölçülülük ilkesi ile takdir marjı doktrini arasındaki bağ-
lantının yansıttığı gerçek şudur ki demokratik toplumda gereklilik ölçütü-
nün yorumu, alınan tedbirin hem orantılı olup olmadığını hem de takdir 
marjı sınırı içerisinde kalıp kalmadığını belirlemek için başlangıç noktası 
işlevi görmektedir32. Öğretide, ölçülülük ilkesinin takdir marjını sınırla-
yan veya düzelten bir ölçüt şeklinde algılanabileceği33; ölçülülük ilkesinin 
aslında takdir marjı doktrininin öteki yüzü olduğuna ilişkin görüşler ileri 
sürülmektedir34. Eissen tarafından ise Avrupa denetimini yerine getirmekte 
olan Mahkeme’nin bir yandan ölçülülük ilkesi, diğer yandan ulusal takdir 
marjı kavramı arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığı savunulmakta-
dır35. Keza Mahkeme içtihatlarında yer alan takdir marjı doktrininin Av-
rupa denetimiyle el ele yürüdüğü ifadeleri temelde ölçülülük denetimiyle 
ilgili kabul edilmektedir36. 

28 Harbo, Tor-Inge; The Function of Proportionality Analysis in European Law, Brill 
Nijhoff, Leiden Boston 2015, s.68.

29 Harbo, s.68.
30 Harbo, s.68.
31 Harbo, s.68.
32 Harbo, s.70.
33 Matscher, s.79.
34 Arai-Takahashi, Margin of Appreciation., s.14.
35 Eissen, s.125-146.
36 Sözleşme’de yer alan demokratik toplumda gereklilik ölçütü, takdir marjı ve ölçülü-
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Ayrıca öğretide takdir marjı doktrini, ölçülülük ilkesi ve Avrupa kon-
sensüsünün üç ayrı gerilimi çözme işlevine sahip olduğu ve tespit edilmiş 
bulunan, çözülmesi hedeflenen tüm gerilimlerin demokratik toplumda 
gereklilik denetiminde bütünleştiği belirtilmektedir37. Yazara göre demok-
ratik toplumda gereklilik ölçütünün analitik çerçevesi marjın darlığı veya 
genişliği üzerine kurulmuş olduğundan, kararlardaki sorunlar ulusal ege-
menlik ile Mahkeme’nin yetkisi arasındaki sorunmuş gibi görülmektedir38. 
Halbuki takdir marjı doktrini, ulusal egemenlik ile Mahkeme’nin denetim 
yetkisi; ölçülülük ilkesi, hak ve özgürlükler ile kamu menfaatlerini; Avru-
pa konsensüsü ise ulusal değerler ile Avrupa değerleri arasındaki gerilimi 
çözme işlevini üstlenmektedirler39. Burada yazar Mahkeme’nin hak ve öz-
gürlükleri koruma görevinin yanı sıra; liberal ulus devletin aynı zamanda 
kamu menfaatlerini koruduğundan hareket ederek, Mahkeme’nin ayrıca 
kamu menfaatlerini koruma görevini üstlendiğini açıklığa kavuşturmakta-
dır. Fakat bu durum takdir marjı sayesinde Mahkeme’nin kamu menfaati-
ni koruma kararı olarak anlaşılmamakta; Mahkeme’nin ulusal makamların 
kararlarına saygı duyması şeklinde algılanmaktadır40. Dolayısıyla takdir 
marjı doktrini Mahkeme’nin denetim yetkisinden vazgeçmesi olarak gö-
rülmeyip, Mahkeme’nin denetim faaliyeti nihayetinde toplumsal düzenin 
nasıl korunacağı hakkında bir tercih yaptığı ileri sürülmektedir41. 

Greer ise demokratik toplumda gereklilik testinin üç unsuru bulun-
duğunu kabul etmektedir. Demokratik toplumda gereklilik testinin üç 
ana unsurunun; demokratik gerekliliğin niteliği, ispat yükü ve ölçülülük, 
takdir marjı ve Avrupa denetimi olduğunu ortaya koymaktadır42. Mah-
keme, gereklilik sıfatının vazgeçilemez ile kabul edilebilir, makul, olağan, 

lüğün uygulanan norm hakkında belirleyici olmasına rağmen, Mahkeme’nin takdir 
marjı doktrini ile ölçülülük ilkesindeki normları ayrı bir şekilde tartışabileceği belir-
tilmektedir. Bu konuda bkz. Harbo, s.71.

37 Demir Gürsel, “Demokratik Toplumun Sınırı.”, s.199, 200.
38 Demir Gürsel, “Demokratik Toplumun Sınırı.”, s.199.
39 Demir Gürsel, “Demokratik Toplumun Sınırı.”, s.199.
40 Demir Gürsel, “Demokratik Toplumun Sınırı.”, s.200. Sözleşme’nin temel amacının 

insan haklarını ve demokrasiyi birlikte korumak olduğu belirtilmektedir. Bu görüş 
için bkz. Çoban, s.192, dn.13.

41 Demir Gürsel, “Demokratik Toplumun Sınırı.”, s.202.
42 Greer, The Exceptions., s.14.
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faydalı, beklenen arasında bir yerlerde konumlandığını ifade eder. Ayrıca 
Mahkeme’ye göre demokratik toplumun çoğulcu, hoşgörülü, açık fikirli 
nitelikleri; demokratik toplumun temel değerleri olarak vurgulanan hak 
ve özgürlüklerin içtihatlarda belirtilmesi demokratik gerekliliğin niteliğini 
açıklamaktadır43.Yazara göre, diğer bir ana unsur ise ispat yükü ve ölçü-
lülük ilkesidir. Müdahalenin orantılı olup olmadığı hususunda ispat yü-
künün taşıyıcısının her zaman belirgin olmadığını; ancak Mahkeme’nin 
zaman zaman kullandığı çeşitli ifadeler aracılığıyla, Sözleşme’de korunan 
hakların ispat yükünü taraf devletin üzerine bırakmak konusunda öncelik 
verdiğini tespit etmektedir44. Bununla birlikte Mahkeme’nin diğer karar-
ları, usuli bir şekilde nasıl gerçekleştiği belirtilmeksizin hak ve özgürlükler 
ile istisnalar arasında denge kurulması gerektiğini ortaya koymaktadır45. 
Sonuç olarak, “haklara öncelik verme” veya “denge” testleri arasında seçim 
yapmanın, ulusal takdir marjı kavramı ve Avrupa denetiminin sınırları ara-
sında önemli bir karışıklık kaynağı haline gelmiş olduğunu belirtmekte-
dir46. Greer, demokratik toplumda gereklilik testinin üç ana unsurunu bu 
şekilde inceleyerek denetim araçları arasındaki etkileşimi tasvir etmektedir. 
Demokratik toplumda gereklilik testinin ana unsuru görülen takdir marjı, 
devletin hakları gözetmesine, özellikle Sözleşme’deki istisnaları uygulama-
sına izin veren takdir yetkisini yansıtmaktadır47.

2. Avrupa Konsensüsü

Latince kökenli olan konsensüs kavramı, kelime anlamı itibarıyla bir fi-
kir üzerinde uzlaşma anlamına gelmektedir48. İHAM tarafından kullanılan 
“Avrupa konsensüsü” ibaresinin, içtihatlarda açıkça bir tanımı yapılmamak-

43 Greer, The Exceptions., s.14, 15.
44 İlgili ve yeterli gerekçeler ileri sürülmesi, ikna edici bir şekilde sınırlamanın gereklili-

ğinin ortaya konulması, Sözleşme’nin 8-11. maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan 
istisnaların dar yorumlanması örneklerini verir. Greer, The Exceptions., s.15.

45 Greer, “Universal Principle.”, s.11, 12.
46 Bu görüş için bkz. Greer, The Exceptions., s.15. Sözleşme sisteminde haklara öncelik 

verme ve haklar ile ortak amaçlar arasında denge kurma ilkeleri asli anayasal ilkeler 
olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda bkz. Greer, Steven; The European Conven-
tion on Human Rights Achievements, Problems and Prospects, Cambridge Univer-
sity Press, New York 2006, s.203 vd.

47 Bu görüş için bkz. Greer, The Exceptions., s.15, 16.
48 www.tdk.gov.tr, (e.t.: 17.10.2018).
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tadır49. Mahkeme’nin kararlarında sıklıkla Avrupa konsensüsüne değinil-
mesine rağmen; net, öngörülebilir ve etkili bir Avrupa konsensüsü standar-
dı oluşturulamadığı belirtilmektedir50. Mahkeme tarafından Sözleşme’nin 
günün koşulları ışığında yorumlanması gerektiği vurgulanarak, Avrupa 
konsensüsünün ilk dönemki kararlara atıfla uygulandığı gözlemlenmek-
tedir51. Böylece Mahkeme’ye göre, söz konusu kararlar üzerine inşa ederek 
içtihadî birikim oluşmakta; Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin birçoğunun 
uygulamaları konsensüs oluşturmakta52  ya da yeterli genişlikte konsensüs 
bulunmamakta53  veya çok küçük bir ortak zeminin varlığı54  mevcut ol-

49 Kanstantsin Dzehtsiarou, European Consensus and the Legitimacy of the European 
Court of Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge 2015, s.11; Daniel 
Regan, “European Consensus: A Worthy Endeavour for the European Court of 
Human Rights”, Trinity College Law Review, C.XIV, 2011, s.53; Nergiz Karadağ, 
“AİHM Kararlarında Kullanılan Bir Kavram Olarak Avrupa Konsensusu”, (Prof. Dr. 
Mehmet Akad’a Armağan), Der Yayınları, İstanbul 2012, s.584.

50 Brauch’a göre otuz yıllık süreçte Mahkeme, konsensüsün ne olduğunu ve konsensüsün 
nasıl var olduğunu açıkça ortaya koymamıştır. Hatta İHAM’ın bu tutumu, Amerika 
Federal Yüksek Mahkeme uygulaması ile karşılaştırılmış ve Yüksek Mahkeme’nin 
konsensüs standardı oluşturmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Jeffrey Brauch, “The Dangerous Search For an Elusive Consensus: What the 
Supreme Court Should Learn from the ECHR”, Howard Law Journal, C.LII, 2009, 
s.277, 278, 317. Takdir marjı doktrininin kapsamını belirlemek noktasında Avrupa 
konsensüsünün faydalı bir kriter olmadığı yönünde bkz. Eva Brems, “The Margin 
of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights Accommodating 
Diversity within Europe”, in: Human Rights and Diversity: Area Studies Revisited, 
(ed.: David P. Forsythe, Patrice C. McMahon), University of Nebraska Press, Lincoln/
London 2003, s.81-110.

51 Luzius Wildhaber, Arnaldur Hjartarson, Stephen Donnelly, “No Consensus on 
Consensus? The Practice of the European Court of Human Rights”, Human Rights 
Law Journal, C.XXXIII, 2013, S.7-12, s.249. Bu kararlar için bkz. Tyrer/Birleşik 
Krallık, 5856/72, 25.04.1978, p.31; Marckx/Belçika, 6833/74, 13.06.1979, p.41; 
Dudgeon/Birleşik Krallık, 7525/76,22.10.1981, p.56.

52 Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin bir çoğunun uygulamaları (great majority) 
kullanımları için bkz.  Dudgeon/Birleşik Krallık, 7525/76, 22.10.1981, p.60; Marckx/
Belçika, 6833/74, 13.06.1979, p.41; Sitaropoulos ve Giakoumopoulos/Yunanistan, 
42202/07, 15.03.2012, p.74.

53 Yeterli genişlikte konsensüs bulunmadığının (no sufficiently broad) ifade edildiği ka-
rar için bkz. B./Fransa, 13343/87, 25.03.1992, p.48.

54 Çok küçük bir ortak zeminin varlığına (little common ground) ilişkin kararlar için bkz. 
Schalk ve Kopf/Avusturya, 30141/04, 24.06.2010, p.92; X., Y. ve Z./Birleşik Krallık, 21830/93, 
22.04.1997, p.44; Christine Goodwin/Birleşik Krallık, 28957/95, 11.07.2002, p.85.
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maktadır55. 

İnsan haklarının bölgesel düzlemde korunması için asgari ve ortak Av-
rupa standartları oluşturan Mahkeme, ortak Avrupa anlayışının varlığı veya 
yokluğunu ortaya koymak için çeşitli ifadeler kullanmaktadır56. Mahkeme, 
Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında “ortak standart”57, Konsey’e üye 
devletler arasında “Avrupa konsensüsü”58, “ortak Avrupa standardı”59, “genel 
eğilim”60, “ortak zemin”61 şeklinde kullanımlar benimsemektedir. Mahke-
me, Man adasındaki 15 yaşındaki çocuğa karşı yargısal bedensel ceza uygu-
lamasına ilişkin Tyrer/Birleşik Krallık davasında, Sözleşme’nin yaşayan bir 
belge olduğunu ve günümüz koşulları ışığında yorumlanması gerektiğini 
belirtmektedir62. Mahkeme önündeki davada, Avrupa Konseyi’ne üye dev-
letlerin ceza politikalarında kabul edilen ortak standartların ve gelişmele-
rin etkisinden uzak duramayacağını vurgulayarak, kurumsallaşmış yargısal 
bedensel cezayı aşağılayıcı ceza olarak nitelendirmiştir63. Keza Mahkeme 
Tyrer davasında, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ceza politikalarını dik-
kate alarak bir değerlendirme yaptığı için Avrupa konsensüsü mantığını 
bu davada geliştirdiği kabul edilmektedir64. Böylece, Sözleşme sisteminde 

55 Mahkeme’nin eski kararlarının eksik yönleri ve bulanıklığı kimi yazarlar tarafından 
eleştirilmiştir. Ancak Wildhaber/Hjartarson/Donnelly’e göre; hâlâ eleştiriler yapılması-
na rağmen, “yeni Mahkeme” daha dikkatli bir şekilde desteklenmiş, gelişmiş ve daha 
çeşitli içtihatlarıyla güçlenmektedir. Bu görüş için bkz. Wildhaber/Hjartarson/Don-
nelly, s.249.

56 Dzehtsiarou, European Consensus., s.11.
57 T./Birleşik Krallık, 24724/94, 16.12.1999, p.72.
58 Kararda aynı zamanda uluslararası konsensüs veya Avrupa konsensüsü kavramı kulla-

nılmaktadır. Bkz. Evans/Birleşik Krallık, 6339/05, 10.04.2007, p.77.
59 Kararda ortak Avrupa standardı, eğilim ve Avrupa konsensüsü kullanılmaktadır. İlgili 

karar için bkz. X., Y. ve Z./Birleşik Krallık, 21830/93, 22.04.1997, p.44.
60 Ünal Tekeli/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004, p.62.
61 S.H. ve diğerleri/Avusturya kararında, taraf devletler arasında konuya ilişkin dü-

zenlemeler yapıldığı tespit edilerek bu durumun konsensüsün oluşumunu yansıttığı 
belirtilmektedir. Ancak konsensüsün ortaya çıkmaya başlaması, taraf devletlerin dar 
takdir marjına sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Kararda taraf devletler arasında 
Avrupa konsensüsü ve ortak zemin (common ground) kavramları kullanılmıştır.  Bkz. 
S.H. ve Diğerleri/Avusturya, 57813/00, 03.11.2011, p.83, 96.

62 Tyrer/Birleşik Krallık, 5856/72, 25.04.1978, p.31.
63 Tyrer/Birleşik Krallık, 5856/72, 25.04.1978, p.31-34.
64 Anatoly Kovler, Vladimiro Zagrebelsky, Lech Garlicki, Dean Spielmann, Renate 



Arş. Gör. Egemen ESEN

301Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

konsensüsün rolü üzerine gerçekleştirilen ve yargıçlardan oluşan organizas-
yonda, genel olarak ortak standartlar ışığında Sözleşme’nin gelişim göste-
receğinin kabul edildiği görülmektedir65.

Öğretide, konsensüs kavramının “herkesin belirli bir konu üzerinde an-
laşması” yönündeki anlamından hareketle; ancak tüm taraf devletlerin bir 
konuyu sadece benzer veya aynı şekilde düzenlemeleri halinde, o konu 
hakkında bir konsensüsün varlığının işaret edilebileceği belirtilmektedir66. 
Ancak konsensüsün kelime anlamı kabul edilirse, bir taraf devletin bile 
farklı bir çözüme sahip olması halinde, ilgili konu üzerinde konsensüsün 
oluşmadığı kabul edilebilecektir67. Bu nedenle de Mahkeme’nin Avrupa 
konsensüsü ifadesi ile tüm taraf devletler nezdinde bir konu hakkında tek 
tip ve aynılık içeren düzenlemelerin anlaşılamayacağı aşikârdır. Mahkeme 
içtihatlarından, Avrupa konsensüsünün; Sözleşme ile ulusal hukuk sistem-
leri arasındaki etkileşim ve Sözleşme sisteminin temelini oluşturan kolektif 
yaklaşımın gerektirdiği ortak zeminin bir ifadesi olduğu anlaşılmaktadır68. 
Keza, bir konu üzerinde konsensüsün yokluğu, Sözleşme’nin dinamik yo-
rumuna engel olmayacağı gibi; Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında 
konsensüsün ve ortak gerekçelerin varlığı Sözleşme güvencelerini zayıf-
latmak için uygulanamaz69. Buradan hareketle, Avrupa konsensüsü, taraf 
devletler arasında bir konu üzerindeki uygulamaların veya hukuki düzen-

Jaeger, Roderick Liddell, “The Role of Consensus in the System of the European 
Convention on Human Rights”, Dialogue Between Judges, Council of Europe, 
2008 Strasbourg, https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2008_ENG.
pdf, (e.t.:18.10.2018). İHAM’ın erken dönem kararlarında “Avrupa konsensüsü” 
kavramı gelişim göstermiştir. İlgili kararlar için bkz. Tyrer/Birleşik Krallık, 5856/72, 
25.04.1978, p.31.; Marckx/Belçika, 6833/74, 13.06.1979, p.41; Dudgeon/Birleşik 
Krallık, 7525/76,22.10.1981, p.56.

65 Konsensüsün ortak standartlara erişildiğinde, Sözleşme içtihatlarının gelişim göstere-
ceği düşüncesine dayandığının kabul edildiği görülmektedir. Aynı yönde bkz. Regan, 
s.53

66 Dzehtsiarou, European Consensus., s.12.
67 Dzehtsiarou, European Consensus., s.12.
68 Organizasyon komitesinin hazırladığı metne göre; Mahkeme’nin Avrupa konsensüsü 

deyi, içtihatlar aracılığıyla Sözleşme standartlarının evriminin dayanağı olarak anlaşıl-
malıdır. Bu konuda bkz. Kovler/Zagrebelsky/Garlicki/Spielmann/Jaeger/Liddell, 
aynı yer, (e.t.:18.10.2018).

69 Kovler/Zagrebelsky/Garlicki/Spielmann/Jaeger/Liddell, aynı yer, (e.t.:18.10.2018).
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lemelerin aynılığını ve fikir birliğini, bir başka deyişle eşdeğerliğini yansıt-
mamakta, taraf devletler arasındaki eğilimi ortaya koymaktadır70. 

Bununla birlikte, öğretide sıklıkla eleştiri konusu olan Avrupa konsen-
süsü hakkında; Mahkeme tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ye-
terli bir tanım ortaya konulmadığı, konsensüs arayışında etkenin Avrupa 
Konseyi’ne üye olan gelişmiş devletlerin uygulamalarının ve mevzuatının 
örnek oluşturduğu ideal normlar olduğu ya da tüm taraf devletlerin ço-
ğunluğunun uygulamalarının Avrupa konsensüsünü oluşturduğu yönünde 
bir belirsizliğin hâkim olduğu ileri sürülmektedir71. Buna göre Mahkeme, 
konsensüsün varlığı ya da yokluğuna ilişkin arayışı sırasında taraf devlet-
lerin ulusal hukuklarında mevcut uygulamalara ve mevzuata odaklandığı 
için taraf devletlerin “yerçekimsel etkisi”72  altında kalmakta ya da Avrupa 

70 Dzehtsiarou, çalışması çerçevesinde bir kısmı görevde olan İHAM yargıçlarıyla gö-
rüşmüştür. Yargıçlara göre; Mahkeme ulusal yasama organlarının yerine geçemez ve 
kural koyucu bir organ değildir.  Günün koşulları ışığında Sözleşme’yi yorumlamak 
gerektiğini belirten yargıçlar, günün koşulları ışığında yorum faaliyetlerini konsen-
süsü göz önüne alarak yaptıklarını belirtmişlerdir. Konsensüs yoksa veya henüz kon-
sensüs oluşmadıysa, bu durumda öncülük edemeyecekleri anlamına gelmediğini vur-
gulamışlardır. Yeni çözümler konusunda bir eğilime (trend) ihtiyaçları olduğunu dile 
getirmişlerdir. Bu konu hakkında bkz. Dzehtsiarou, European Consensus., s.12 ve 
dn.16.

71 Martens, Avrupa konsensüsü arayışında bir kaynak olarak sadece ulusal hukuka da-
yanmak gerektiğine göre, İHAM’ın kaçınılmaz bir şekilde, tamamen ulusal hukukun 
normatif alanının yerçekimsel etkisi içerisinde kalacağını belirtmektedir. Bu konu 
hakkında bkz. Paul Martens, “Perplexity of the National Judge Faced with the Va-
garies of European Consensus”, in: Dialogue Between Judges, Council of Europe, 
Strasbourg 2008, https://www.echr.coe.int /Documents /Dialogue _2008_ENG.pdf, 
(e.t.:19.10.2018). Regan’a göre; Mahkeme Avrupa konsensüsü aramayı bırakarak, 
insan haklarının korunmasında kendi anlayışını ortaya koymalıdır. Taraf devletlerin 
anayasal gelenekleri, Mahkeme’nin kendi anlayışını ortaya koyma konusunda sadece 
başlangıç noktası teşkil edebilir. Yazar, Avrupa konsensüsünün net bir tanımı olma-
dığını belirttikten sonra, karşılaştırmalı hukukun değerlendirilmesini gerektiren kon-
sensüs arayışı sırasında, usuli bir şeffaflık eksikliği olduğunu belirtmektedir. Regan, 
s.51-76. Eleştiriler için ayrıca bkz. Dzehtsiarou, European Consensus., s.115 vd.

72 Martens’ın öğretiden alıntıladığı ifade için bkz. Martens, aynı yer, (e.t.:19.10.2018). 
Ulusal hukuktaki mevcut uygulamalara ve mevzuata dayanarak, karşılaştırmalı bir 
şekilde konsensüs arayışına girildiği belirtilse de Helfer’e göre; konsensüsün kanıtı 
için İHAM tarafından üç faktöre dayanılmaktadır. Bu faktörler; Avrupada bölgesel 
nitelikte düzenlemeler, uluslararası antlaşmalar ve ulusal hukukun işaret ettiği hukuki 
konsensüs (legal consensus), uzman konsensüsü (expert consensus) ve Avrupa kamusal 
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konsensüsü Mahkeme’nin Avrupa kamu düzeninin temini için bir “ilham 
kaynağı”73 , bir başka deyişle diğer taraf devletlerle gerçekleştirilen diyalo-
ğun bir aracı olmaktadır. Ancak Avrupa konsensüsüne ilişkin olumlu ya da 
olumsuz tek ve basit bir cevap bulmanın zorluğu karşısında, sadece Mah-
keme tarafından kullanımı konusunda değil; insan haklarının ihlal edilip 
edilmediğini denetleyen uluslararası bir Mahkeme’nin konsensüs arayışına 
girmesi, meşruiyete yönelik olarak önemli soruları beraberinde getirmekte-
dir74. Nitekim, görevi evrensel insan haklarını güvence altına almak, özel-
likle de azınlıkların haklarını korumak olan bir Mahkeme, nasıl olur da 
kararlarında çoğunluğun iradesine başvurmaktadır?75  Konsensüs arayışına 
girmek Sözleşmeye taraf olan egemen devletler arasındaki çeşitliliğe saygı 
ile bağdaşmakta mıdır?76 

Tüm bu eleştirel tutumların yanı sıra; konsensüs arayışı, ulusal de-
mokratik süreçlere saygı gösterirken, taraf devletlerin kademeli bir bi-
çimde yeni standartlar oluşturarak, kendi uygulamalarını güncellemeye 
teşvik etmek için çok yönlü bir mekanizma olarak tasvir edilmektedir77. 
Keza Mahkeme’nin meşruiyet algısında Avrupa konsensüsünün önem-
li bir yeri olduğu, kamu güvenliğine yönelen tehditlerin çözüm metodu 
olarak algılanması gerektiği belirtilmektedir78. Buna ek olarak, Avrupa 

konsensüsü (European public consensus) olarak ifade edilmektedir. Bu konuda bkz. 
Laurence R. Helfer “Consensus, Coherence and the European Convention on 
Human Rights”, Cornell International Law Journal, C.XXVI, 1993, s.139 ve oradaki 
atıflar.

73 Rozakis, İHAM’ın diyaloğa açık olması gerektiğini belirtmektedir. Christos L. 
Rozakis, “The European Judge as Comparatist”, Tulane Law Review, C.LXXX, 2005, 
s.257-279.

74 John L. Murray, “Consensus: Concordance, or Hegemony of the Majority?”, in: 
Dialogue Between Judges, Council of Europe, 2008 Strasbourg, https://www.echr.
coe.int /Documents/Dialogue_2008_ ENG.pdf, (e.t.:20.10.2018).

75 Murray, aynı yer, (e.t.:20.10.2018).
76 Murray, aynı yer, (e.t.:20.10.2018).
77 Benvenisti, konsensüs kavramını savunanların gerekçesini belirttikten sonra, teorikte 

ve pratikte problematik noktalarını ortaya koyarak dikkatli olunması gerektiğini 
dile getirir. Eyal Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus and Universal 
Standards”, New York University International Law and Politics, C.XXXI, 1999, 
s.843.

78 Or Bassok, “The European Consensus Doctrine and the ECtHR Quest for Public 
Confidence”, in: Building Consensus on European Consensus: Judicial Interpretation 
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Konseyi’ne üye devletlerin önemli bir çoğunluğu arasında benzerlik içeren 
uygulamaların -Avrupa konsensüsünün- Mahkeme’nin yetkisinin reviz-
yonu mahiyetinde dinamik yorumu meşrulaştırdığı ileri sürülmektedir79. 
Dzehtsiarou’a göre; Mahkeme’nin meşruluğu, ilgililer hakkında verilecek 
hükümden kaynaklanan, Mahkeme’ye duyulan saygı ve destek; bir başka 
deyişle insan hakları enstrümanı olarak Sözleşme’ye ve Mahkeme’nin yargı 
yetkisine riayet etmek olarak anlaşılmalıdır80. Nihayet, tutarlı bir şekilde 
uygulanan ve doğruluğu kanıtlanabilir verilere dayanan Avrupa konsensü-
sünün, Mahkeme’nin meşruiyetini geliştirebileceği kabul edilmektedir81. 
Gerçekten de uluslararası nitelikteki mahkemelerin, kararların yerine geti-
rilmesi için sahip oldukları zorlayıcı mekanizmaların eksiklikleri nedeniy-
le, uluslararası mahkemelerin kararlarının infazı, bu organların meşruiyet-
lerine dayandırılmaktadır82. Böylece, Avrupa konsensüsü tutarlı bir şekilde 
uygulandığı sürece, Avrupa Konseyi’ne taraf devletler arasında “genel bir 
anlaşma” niteliğinde anlaşılabilir görünmekte ve Mahkeme’nin meşruiye-
tine katkı sunma potansiyeline sahip bulunmaktadır83.

Elbette ki bireylerin devlete karşı Sözleşme’de yer alan hak ve özgür-
lüklerinin korunması merkezli bir misyona sahip olan İHAM, insan hak-
larına ilişkin kendi anlayışını ortaya koyarken yorum araçlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak Mahkeme’nin içtihatlarında Sözleşme’nin yaşayan 

of Human Rights in Europe and Beyond, (ed.:Kapotas/Tzevelekos), Cambridge 
University Press, Cambridge 2018, s.1-18.

79 Hakların geniş yorumlanmasında konsensüs savunulabilir bir argüman olarak kul-
lanılmakta; ancak daraltıcı yorum söz konusu olduğunda ise çifte standart yapıldığı 
belirtilerek eleştiriye tâbi tutulmaktadır. Bu konuda bkz. Carmen Draghici, “The 
Strasbourg Court between European and Local Consensus: Anti-Democratic or Gu-
ardian of Democratic Process?”, Public Law, 2017, s.11, 17.

80 Dzehtsiarou, European Consensus., s.143.
81 Dzehtsiarou, European Consensus., s.2; Aynı yönde bkz. Draghici, s.6.
82 Kanstantsin Dzehtsiarou, “Does Consensus Matter? Legitimacy of European 

Consensus in the Case Law of the European Court of Human Rights”, Public Law, 
2011, s.553.

83 Dzehtsiarou, bu görüşün ikna edici olduğunu; çünkü demokratik yollarla seçilmiş 
olan organların kararlarına dayanıldığını, Mahkeme’nin gerekçelerinin olumlu etki-
sini dile getirmektedir. Bu nedenle, Avrupa konsensüsü, sadece Mahkeme’nin yorum 
aracı olarak ve insan haklarının ahlaki değerlerini sarsan bir kavram olarak görülme-
melidir. Bu görüş için bkz. Dzehtsiarou, “Legitimacy.”, s.553.
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belge niteliği işaret edilmekte, bunun gereği olarak da Mahkeme günün 
koşulları ışığında dinamik yorum aracılığıyla ortak bir insan hakları anla-
yışı geliştirmektedir. Bu yüzden Mahkeme’nin konsensüs arayışına girme-
si her ne kadar söz konusu denetimi kolaylaştırmaya yarayan bir yargısal 
araç; bunun yanı sıra taraf devletler karşısında Mahkeme’nin meşruiyetini 
sağlamlaştıran bir argüman olsa da Avrupa konsensüsü Sözleşme’ye taraf 
devletlerin egemenlik endişelerini gidermek adına kullanılmamalıdır. Taraf 
devletlerin egemenlik yetkisi ile Sözleşme’den doğan yükümlülükleri ara-
sında denge kurmakla yükümlü olan Mahkeme her davada ilgili konuya 
ilişkin, konsensüsün varlığını veya yokluğunu ya da oluşmakta olduğunu; 
hukuki kaynaklar, uluslararası örgütlerin raporları, Avrupa Konseyi organ-
larının faaliyetleri çerçevesinde ortaya koymalıdır84. Nitekim konsensüs 
üzerine Mahkeme yargıçlarının da vurguladığı üzere, bir konu üzerinde 
konsensüsün yokluğu, Sözleşme’nin dinamik yorumuna engel olmamalı; 
Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında konsensüsün varlığı Sözleşme 
güvencelerini zayıflatmak için uygulanmamalıdır85.

Bununla birlikte, Avrupa konsensüsün bulunduğu veya bulunmadığı 
hususlar incelemeye tâbi tutularak, taraf devletlere dar veya geniş takdir 
marjı tanınan konular saptandığı ölçüde ortaya konulabilmektedir86. Böyle-

84 2004 yılında Mahkeme’nin araştırma birimi kurulmuştur. Bu birim Büyük Daire ve 
karmaşık niteliğe sahip Daire kararlarında karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası hukuk 
verilerini incelemektedir. İlgili birim hukukçulardan oluşmakta; gelişen trendler ve 
eğilimler değerlendirilerek yargıçlara sunulmaktadır. Kararların karşılaştırmalı hukuk 
verileri bu değerlendirmeleri içermektedir. Bu konuda bkz. Møse, s.411.

85 Aynı yönde bkz. Kovler/Zagrebelsky/Garlicki/Spielmann/Jaeger/Liddell, aynı yer, 
(e.t.: 20.10.2018). Arai-Takahashi’e göre; çoğunluk görüşü Sözleşme’nin gelişen ya-
pısıyla uyumlu olmayabilir. Bununla birlikte, çoğunluk görüşü Sözleşme organlarının 
yargısal politikasının yönünü dikte etmemelidir. Arai-Takahashi, “Margin of Appre-
ciation.”, s.216.

86 Dzehtsiarou, European Consensus., s.17 vd. Öğretide, konsensüsten hareketle tak-
dir marjının derecesinin dar ya da geniş olup olmadığı ve konsensüsün, daha ziyade 
“destek” veya “kontrol” olarak anlaşılması gerekip gerekmediği hususunda karar ver-
mek için, ortak anlayışın varlığının Sözleşme’nin yorumlanmasına yardımcı olduğu 
belirtilmektedir. Bu nedenle de Mahkeme’nin gerçekleştirdiği konsensüs analizine 
ilişkin yapılan yorumların, yalnızca -kontrol ve destek olmak üzere- iki etkiden birini 
yansıtacak ve vurgulayacak bir biçimde dile getirilmesinin kafa karıştırıcı olduğunun 
altı çizilmektedir. Konsensüsün uygulanmasına ilişkin hatalı uygulamaların olabi-
leceği kabul edilmekte; ancak insan hakları standartlarını geliştirmeyi desteklediği 
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ce Avrupa konsensüsü, ölçülülük ilkesi, takdir marjı doktrini, Sözleşme’nin 
özerk anlamı, dinamik yorumu ile birlikte yorum araçlarından biri olarak 
görülmektedir87. Mahkeme’nin Avrupa konsensüsü arayışına yönelik zor-
lu testinde, ilk olarak karşılaştırmalı hukuk verileri toplanarak başlangıç 
aşaması gerçekleşmekte, ardından değerlendirme ve uygulama aşaması söz 
konusu olmaktadır88. Uygulama aşamasında ise Avrupa konsensüsünün 
yoksunluğu; somut olaydaki uygulama ve hukuk kuralı hakkında Avrupa 
konsensüsünün oluştuğu; ne oluşan konsensüsün ne de buna ilişkin eksik-
liğin kararda belirleyici olmadığının tespiti; konuya ilişkin Avrupa konsen-
süsünün oluştuğu, fakat somut olaydaki uygulamanın veya kuralın Avrupa 
konsensüsüyle çelişmesi sonuçlarından birine varılmaktadır89.

(destek etkisi) veya dizginlediği (kontrol etkisi) yönünde söz konusu etkilerinden yal-
nızca birinin ön plana çıkarılması kabul edilmemektedir. Böylece, yazarlar tarafından 
konsensüs analizinin makul bir uygulaması olduğu belirtilmekte ve örnekleri ortaya 
konmaktadır. Bu konuda bkz. Wildhaber/Hjartarson/Donnelly, s.251. Konsensü-
sün hakların geniş yorumlandığı örneklerde övüldüğü; aksi durumda ise eleştirildiği 
belirtilerek çifte standart yapıldığı görüşü için bkz. Draghici, s.17.

87 Dzehtsiarou, European Consensus., s.17. Brauch ise aksi yönde; ne zaman konsen-
süs oluşacağını, eğilimin yeterli olup olmadığını, yoksa konsensüse mi ihtiyaç du-
yulduğunu ya da uluslararası veya Avrupa genelinde konsensüsün hangisinin geçerli 
olacağının bilinemeyeceğini belirtmekte ve cevaplanamayan sorular olduğunu ileri 
sürmektedir. Brauch, “The Margin of Appreciation.”, s.145, 150.

88 Dzehtsiarou, European Consensus., s.24.
89 Bu ayrımın yanı sıra, Mahoney/Kondak tarafından dört grup halinde iki kural ve 

iki istisna ayrımı yapılmaktadır. Birinci grubu mevcut Avrupa konsensüsünün ihlal 
bulgusunu desteklediği kararları oluşturmaktadır. İkinci grup ise bu kuralın istisnası 
olan Avrupa konsensüsün oluştuğu; ancak ihlalin bulunmadığı kararları içermektedir. 
Üçüncü grup kararlar ise kural olarak, Avrupa konsensüsünün bulunmadığı, takdir 
marjının geniş olduğu ve ihlalin bulunmadığı kararlardan oluşmaktadır. Dördüncü 
grup da bahsedilen bir önceki kuralın istisnası olarak, konsensüs eksikliğine rağmen 
Sözleşme’nin ihlali ile sonuçlanan kararlardan meydana gelmektedir. Yararlanılan ay-
rım ve Mahoney/Kondak tarafından yapılan tasnif için bkz. Dzehtsiarou, European 
Consensus., s.24, 29. Yanlış sayılmayacak şekilde, Mahkeme’nin Avrupa konsensüsü-
nü kullandığı durumların iki başlık altında toplanarak, kamu ahlakını ilgilendiren da-
valar ile toplumda siyasal gerilim ve çatışma konusu teşkil eden davalar olduğu kabul 
edilmektedir. Bu konuda bkz. Ali Rıza Çoban, “Strasbourg’da Herküllere İhtiyacımız 
Var Mı? Ulusal Takdir Yetkisi ve Evrensel Standartlar Arasında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi”, AÜHFD, C.LVII, 2008, S.3, s.214.
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İlk duruma ilişkin olarak, Avrupa konsensüsünün bulunmadığı alanlara 
pek çok örnek arasından yaşamın başlangıcı hakkında kararlar veya eşcinsel 
evlilikler örnek verilebilir. Mahkeme’ye göre; yaşamın başlangıcının bilim-
sel ve hukuki tanımı konusunda Avrupa konsensüsü oluşmamıştır90. Keza, 
Avrupa düzeyinde embriyo ve ceninin niteliği ile statüsü konusunda henüz 
konsensüs oluşmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla Mahkeme, Sözleşme’nin 
2. maddesi bağlamında doğmamış çocuğun kişi sayılıp sayılmamasına iliş-
kin soruyu soyut bir biçimde cevaplamanın makul ve istenir olmadığına 
kanaat getirmiştir. Avrupa konsensüsünün bulunmadığı diğer bir durum 
için eşcinsel evlilikleri belirtilebilir. Zira Mahkeme; kırk yedi üye devletten 
sadece altısının eşcinsel evliliği hukuken kabul ettiğini belirtmiş, on üç 
üye devletin ise evlilikleri kabul etmese de eşcinsel ilişkileri tanıyan hukuki 
düzenlemeler gerçekleştirdiklerini işaret etmiştir91. Böylece eşcinsel evli-
likler ile ilgili olarak Avrupa konsensüsü oluşmadığını dile getirmiştir92. 
2017 tarihli bir kararında ise bu sayıların gelişim gösterdiğini vurgulamış, 
kırk yedi üye devletten yirmi yedisinin ya evliliğin tanınması ya da medeni 
birliktelik olarak taraf devletler arasında düzenlemeler gerçekleştirildiğini 
belirtmiştir93. 2010 tarihli Schalk ve Kopf/Avusturya davasında; eşcinsel ev-
liliklere müsaade etmeyen ama birliktelikleri tanıyan son on yılda meydana 
gelen hukuki gelişmeleri dikkate alan Mahkeme, eşcinsel birlikteliklerin 
hukuken tanınması noktasında konsensüs oluşmaya başladığını not et-
miştir94. Ancak eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınmasına ilişkin alan, 

90 Vo/Fransa, 53924/00, 08.07.2004, p.82.
91 Belçika, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç eşcinsel evlilikleri tanımakta iken; 

Andora, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Macaristan, İzlanda, Lüksemburg, Slovenya, İsviçre, Birleşik Krallık devletleri eşcin-
sel ilişkileri tanıyan hukuki düzenlemeler gerçekleştirmişlerdir. On dokuz devlet ise 
ne eşcinsel evliliklerini ne de ilişkileri tanımaktadır. Söz konusu gelişmeler için bkz. 
Schalk ve Kopf/Avusturya, 30141/04, 24.06.2010, p.27-34.

92 Schalk ve Kopf/Avusturya, 30141/04, 24.06.2010, p.52.
93 Orlandi ve diğerleri/İtalya, 26431/12, 26742/12, 44057/12, 60088/12, 14.12.2017, 

p.205. Mahkeme, bir önceki kararı Oliari ve diğerleri/İtalya davasında, yirmi dört 
taraf devletin evlilik ya da medeni birliktelik şeklinde hukuki tanıma sağladığı işa-
ret ederek, eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak tanınması noktasında yaygın eğilimin 
varlığını belirtmiştir. Başvurucuların birlikteliklerin yasal olarak tanınmamasının 
Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlaline yol açmıştır. Söz konusu karar için bkz. Oliari ve 
diğerleri/İtalya, 18766/11, 36030/11, 21.07.2015, p.55, 178.

94 Schalk ve Kopf/Avusturya, 30141/04, 24.06.2010, p.105; Orlandi ve diğerleri/İtalya, 
26431/12, 26742/12, 44057/12, 60088/12, 14.12.2017, p.205.
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henüz konsensüs oluşmadığından taraf devletlerin takdir marjına sahip 
olduğu bir alan ve gelişen haklardan biri olarak görülmüştür95. Belirtmek 
gerekir ki eşcinsel evliliklerin hukuken kabul edilmesi noktasında taraf 
devletlerin takdir marjı bulunmakta ise de Mahkeme, Oliari ve diğerleri/
İtalya davasında; eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınmasının genel ge-
rekliliği ve başvurucuların esas koruma alanına odaklanmıştır96. Uygula-
nan marjla ilgili olarak bireyin kimliğinin ve varlığının önemli yönünü 
teşkil eden cinsel yaşamı ve hızla artan uluslararası eğilimi dikkate alarak, 
eşcinsel birlikteliklerin hukuken tanınması konusunda ulusal makamların 
takdir marjını sınırlandırmıştır. Nitekim, eşcinsel birlikteliklerin hukuken 
tanınması ve korunmasını sağlayan erişilebilir bir yasal çerçeve sunulma-
dığından, Sözleşme’nin 8. maddesinde yer alan özel ve aile yaşamına saygı 
hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediğini ve takdir 
marjının aşıldığını tespit etmiştir97. 

Avrupa konsensüsü arayışı sırasında varılan ikinci sonuç, somut ola-
ya ilişkin uygulama veya hukuk kuralının mevcut Avrupa konsensüsü ile 
uyumlu olmasıdır. Bu ihtimalde her zaman aynı sonuç çıkmasa da kon-
sensüsle uyumlu bir uygulamanın Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmeyece-
ği dile getirilmektedir98. Örnek vermek gerekirse, Stoll/İsviçre davasında, 
gizli bilgilerin açığa çıkmasını engellemek için uygun cezai yaptırımlara 
ihtiyaç olduğu konusunda Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında kon-
sensüsün varlığı ortaya konulmuştur. Somut olayda başvurucuya gizli bil-
gilerin ifşasına ilişkin olarak hükmedilen para cezasının orantılı olduğuna 

95 Schalk ve Kopf/Avusturya, 30141/04, 24.06.2010, p.105; Oliari ve diğerleri/İtalya, 
18766/11, 36030/11, 21.07.2015, p.55, 163; Orlandi ve diğerleri/İtalya, 26431/12, 
26742/12, 44057/12, 60088/12, 14.12.2017, p.204-206.

96 Oliari ve diğerleri/İtalya, 18766/11, 36030/11, 21.07.2015, p.177.
97 Aksi takdirde, Mahkeme günün değişen koşullarına önem vermekte ve Sözleşme’yi 

pratik ve etkili bir şekilde uygulamakta isteksiz görünür. Başvurucuların birliktelik-
lerin yasal olarak tanınmamasının Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlaline yol açmıştır. 
Mahkeme’nin bu kararı verirken İtalya Yüksek Mahkeme kararları ve İtalya kamuo-
yunun yaklaşımının zıt olmadığını tespit ederek, İtalya’daki konuya ilişkin mevcut 
durumu ortaya koymuştur. Ancak eşcinsellerin birlikteliklerinin en azından medeni 
birliktelik şeklinde hukuken tanınmasında konsensüs oluşmaya başlamıştır. Mah-
keme bu konudaki eğilimi ve hakkın birey bakımından önemini, hakkın niteliğini 
dikkate alarak, takdir marjını sınırlamıştır. Bkz. Oliari ve diğerleri/İtalya, 18766/11, 
36030/11, 21.07.2015, p.185-187.

98 Dzehtsiarou, European Consensus., s.26.
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ve Sözleşme’nin 10. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün 
ihlal edilmediğine karar verilmiştir99.

Üçüncü durumda ise nihai olarak Mahkeme, konuyla bağlantılı ne bir 
Avrupa konsensüsünün oluşmuş olduğunu ne de yokluğunu ortaya koy-
maktadır. Öğretide bu söz konusu sıra dışı durumun, sınırlı sayıda devletin 
bir konuyu düzenlemesi durumunda ve karşılaştırmalı analizin çıktıları-
nın her iki şekilde de varsayım kurmaya mâni olduğu alanlarda gerçekle-
şebileceği belirtilmektedir100. Bu konuyla bağlantılı olarak, X ve diğerleri/
Avusturya davası örnek verilebilir101. Mahkeme bu davada, eşcinsel birlik-
teliklerde bir eşin diğer eşin çocuğunu evlat edinmesini istemesine ilişkin 
başvuruda, evli olmayan heteroseksüel bir çiftin durumuyla karşılaştırıldı-
ğında, bir eşin diğer eşin çocuğunu evlat edinmesi hakkının eşcinsel çiftlere 
tanınmamasının geleneksel ailenin muhafazası veya çocuğun çıkarlarının 
korunması için gerekli olduğunu ortaya koyacak çok sağlam ve inandırıcı 
nedenler sunulmadığı kanaatindedir102. Bu nedenle Mahkeme, özel yaşam 
ve aile yaşamına saygı hakkı ile bağlantılı olarak Sözleşme’nin ayrımcılık 
yasağını düzenleyen 14. maddesinin ihlaline karar vermiştir103. Kararın 
konumuz bakımından ilgi çekici noktası, Mahkeme’nin örneklerin azlı-
ğından dolayı Avrupa konsensüsü arayışından bir sonuç çıkarılamayacağı 
kanaatine varmış olmasıdır104. Hükümet Avrupa konsensüsü oluşmadığını 
ileri sürmüş; Mahkeme ise eşcinsel birlikteliklerde bir eşin diğer eşin çocu-
ğunu evlat edinmesi hakkının tanınmasıyla bağlantılı genel hususla ilgili 
değil, eşcinsel çiftler ile heteroseksüel çiftler arasında iddia edilen muamele 
farklılığı ile bağlantılı bir karar vermek gerektiğini belirtmiştir105. Böylece 
evli olmayan çiftler arasında evlat edinmenin tanındığı Avrupa Konseyi 
üyesi on üye devlet arasından, sadece altı devletin heteroseksüel çiftler ile 

99 Stoll/İsviçre, 69698/01, 10.12.2007, p.155.
100 Dzehtsiarou, European Consensus., s.26.
101 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.9 vd.
102 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.151.
103 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.153.
104 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.149. Dzehtsiarou’a göre, söz konu-

su davada Mahkeme, Avrupa konsensüsünün varlığı ya da yokluğunun değerlendir-
mede faydalı olmayacağından bahisle, diğer yorum araçlarını kullanarak ihlal sonucu-
na varmaktadır. Bu görüş için bkz. Dzehtsiarou, European Consensus., s.27.

105 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.149.
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eşcinsel çiftler arasında ayrım yapmadığı tespit edilmiş; örneklerin azlığın-
dan dolayı olası Avrupa konsensüsünün varlığı konusunda herhangi bir 
sonucun çıkarılamayacağına karar verilmiştir106. 

Son ihtimal olarak Mahkeme, taraf devletin somut olaydaki uygulama-
sının veya mevzuatının Avrupa konsensüsü ile çeliştiğini ortaya koymak-
tadır. Bu durumda konuyla bağlantılı bir biçimde Avrupa konsensüsünün 
varlığı, bir başka deyişle konsensüsün oluştuğu aşikârdır. Ancak taraf devlet 
konsensüsün aksine bir uygulama geliştirmektedir107. Öğretide, oluşan Av-
rupa konsensüsüne rağmen, uygulama veya mevzuatıyla konsensüs dışında 
kalan taraf devletin “kara koyun” olarak adlandırıldığı görülmektedir108. Bu 
bağlamda, aile birliğini korumak ve kamu düzeni gerekçeleriyle evlendik-
ten sonra kadının tek başına soyadını kullanamamasının özel yaşam ve aile 
yaşamına saygı hakkının ihlaliyle birlikte ayrımcılık teşkil ettiğine karar 
veren Mahkeme, taraf devletlerin ortak aile adı seçmeksizin de aile birliğini 
koruyabildiklerini gözlemlemiştir109. Keza Mahkeme, Avrupa Konseyi’ne 
üye devletler arasında aile soyadını seçmede çiftlerin eşit söz hakkına sahip 
olması hususunda Avrupa konsensüsü oluştuğunu belirtmiştir110. Böylece 
Mahkeme’nin uygulamalarıyla tek başına konsensüs dışında kalan taraf 
devletleri kara koyun olarak işaret ettiği söylenebilir.

Bu açıklamalar ışığında, Mahkeme öncelikle başlangıç aşamasında ve-
rileri toplamakta, ardından değerlendirme ve uygulama safhasında; genel 
olarak Avrupa konsensüsünün yoksunluğuna, oluştuğuna ya da oluşmakta 
olduğuna kararlarında yer vermektedir. Bunun sonucunda yukarıda açık-
lanan dörtlü tasniften birine ilişkin durum ortaya çıkmaktadır111. 

106 X ve diğerleri/Avusturya, 19010/07, 19.02.2013, p.57, 149.
107 Dzehtsiarou, European Consensus., s.27.
108 Wildhaber/Hjartarson/Donnelly, s.260.
109 Ünal Tekeli/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004, p.61-62.
110 Ünal Tekeli/Türkiye, 29865/96, 16.11.2004, p.61.
111 İlk ihtimalde Avrupa konsensüsünün yoksunluğu tespit edilmektedir. İkinci ihtimalde, 

Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında Avrupa konsensüsü oluşmuş bulunmakta; 
istisnai olarak, somut olaydaki uygulama bu konsensüsle bağdaşmakta ve Sözleşme’ye 
uyumluluk söz konusu olmaktadır. Üçüncü ihtimalde, konsensüsün ne varlığı ne de 
yokluğu ortaya konmakta ve kararda Avrupa konsensüsünün belirleyici etkisi bulun-
mamaktadır. Dördüncü ihtimalde ise Avrupa konsensüsü oluşmuş bulunmasına rağ-
men; davalı devletin uygulamaları ve mevzuatı konsensüs ile bağdaşmamaktadır.
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Avrupa konsensüsünün eksikliği, diğer bir deyişle henüz oluşmadığı or-
taya konarsa taraf devletin takdir marjı daha geniş kabul edilmektedir. An-
cak geniş takdir marjına sahip olan taraf devletin hak ve özgürlüğe yönelen 
müdahalesi, aynı zamanda ölçülülük incelemesine tâbi tutulmaktadır. Do-
layısıyla Avrupa konsensüsünün oluşmadığı konularda, taraf devletlerin 
geniş takdir marjına sahip olduğu söylenebilirse de bu durumda davanın 
her zaman Sözleşme’nin ihlal edilmediği yönünde bir kararla sonuçlana-
cağı söylenememektedir. Mahoney/Kondak’ın tasnifinde bu durum; kural 
olarak Avrupa konsensüsünün henüz oluşmadığı, taraf devletin geniş tak-
dir marjına sahip olduğu ve kararın Sözleşme’nin ihlal edilmediği yönünde 
kararla sonuçlandığı şeklinde tasnif edilmiştir112. Yazarlar tarafından bu ku-
ralın istisnası olarak da Avrupa konsensüsü henüz oluşmamasına rağmen, 
Sözleşme’nin ihlal edildiğine karar verilmesi durumu ifade edilmektedir.

Mahkeme, denetimi yapılan konuda Avrupa konsensüsü oluştuğu ka-
naatinde ise taraf devletlerin takdir marjı daha dar kabul edilmektedir. 
Keza hak öznelerinin Sözleşme’de listelenen haklarını korurken bir yandan 
da ortak insan hakları standartları geliştirmeye özgülenen bir denetleme 
mekanizması, ortak anlayış oluşan konularda taraf devletlerin değerlendir-
me yapma yetkisini daraltma yoluna gitmektedir. Avrupa konsensüsünün 
oluştuğu konularda dar takdir marjına sahip olan taraf devletlerin uygu-
lamalarının, her zaman Sözleşme’nin ihlaline yol açmadığını belirtmek 
gerekmektedir. Mahoney/Kondak’ın tasnifinde, Avrupa konsensüsünün 
oluştuğu durumlar; kural olarak, mevcut Avrupa konsensüsünün ihlal 
bulgusunu desteklediği kararlar şeklinde ifade edilmektedir113. Bu kuralın 
istisnasını da oluşan Avrupa konsensüsüne rağmen, somut olaydaki uygu-
lamanın konsensüs ile bağdaşması nedeniyle, Sözleşme’nin ihlal edilmedi-
ğine karar verilmesi durumu teşkil etmektedir. 

Sonuç mahiyetinde, Mahkeme’nin Avrupa konsensüsü arayışı sırasında 
kimi zaman zorlu davalarla karşılaştığını söylemek mümkündür. Öğretide 
ve kimi zaman yargıçlar arasında dahi bir davada konsensüsün oluşup oluş-
madığının tespiti konusunda zıt düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Yargıç-
lar arasındaki görüş ayrılığına, Avrupa konsensüsünün tespiti ve tayini ko-

112 Akt. bkz. Dzehtsiarou, European Consensus., s.29, dn.107.
113 Akt. bkz. Dzehtsiarou, European Consensus., s.29, dn.107.
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nusunda ortaya çıkan muhtelif ihtilaflar diyerek, bu durumu görmezden 
gelmek bir tercih olsa da yukarıda işaret edildiği üzere özellikle ahlaki veya 
siyasi meselelere ilişkin davalarda karmaşıklığın ortaya çıktığını belirtmek 
gerekmektedir114. Mahkeme sürekli gelişim gösteren Avrupa toplumuna 
uyum sağlayarak, Sözleşme’yi günün koşullarına uyarlamak durumunda-
dır. Bunu yaparken de taraf devletlerin egemenlik yetkisi doğrultusunda 
tercihlerine saygı göstermesi gerekmektedir. Sözleşme’yi günün koşulları 
ışığında yorumlayarak denetleme mekanizmasının güncelliğini sağlamak 
ve taraf devletlerin egemenlik yetkisine saygı göstermek arasında kalma-
ması önem arz etmektedir. Bu nedenle, Sözleşme sisteminin etkililiği ve 
devamlılığı için tutarlı bir uygulama ortaya koyması elzemdir. “Öngörü-
lebilirlik” için ikna edici gerekçelerle her vakada hem Avrupa Konseyi’ne 
üye devletler arasındaki mevcut gelişmeleri hem de uluslararası hukuktaki 
eğilimleri ve gelişmeleri birlikte ele almasında yarar görülmektedir. Zira 
Avrupa konsensüsünün ikna edici ve açık gerekçelerle varlığının ya da yok-
luğunun ortaya konmasının, aynı zamanda takdir marjı doktrininin içeri-
ğini ve anlamını güçlendireceği gerçeği yadsınamaz.

3. İkincillik İlkesi ve Pilot Dava Usulü

Mahkeme’nin Sözleşme’nin ihlal edilip edilmediğine ilişkin yargı yetkisi 
ikincil ve tamamlayıcı nitelikte olup, Mahkeme ulusal makamlar karşısın-
da dördüncü dereceli temyiz mercii değildir. İkincillik ilkesi, Sözleşme’nin 
henüz yürürlüğe girmeyen 15 No’lu Ek Protokolü aracılığıyla Başlangıç 
metnine eklenerek normatif nitelik kazanacaktır. Sözleşme’nin kabul edi-
lebilirlik kriterlerini düzenleyen 35. maddesinde iç hukuk yollarının tüke-
tilmesi koşulu ikincillik ilkesini yansıtırken; ayrıca Sözleşme’nin Başlangıç 
metnine eklenmesi ihtiyacının hissedildiği görülmektedir. Sözleşme’nin 
35. maddesi usuli ikincillik ilkesi olarak adlandırılırken; Sözleşme’nin 53. 

114 Yargıçlar arasında konsensüsün oluşup oluşmadığı hususunda görüş ayrılıkları çıka-
bilmektedir. İşkence eylemine ilişkin olarak hukuk davalarında yargı yetkisi konusun-
da konsensüsün bulunmadığına karar veren Mahkeme’nin yanı sıra; Yargıç Dedov 
işkenceye karşı etkili tedbirler alınması gerektiği konusunda Avrupa konsensüsünün 
oluştuğu kanaatindedir. Görüldüğü gibi, Avrupa konsensüsünün oluşup oluşmadığı-
nın tespitinde, davanın konusuna ilişkin hangi noktaya odaklanılacağı tartışma konu-
su olabilmektedir. Bkz. Naït-Liman/İsviçre, 51357/07, 15.03.2018, Yargıç Dedov’un 
karşı oyu.
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maddesine atıfla Sözleşme’nin öngördüğü koruma sisteminin asgari stan-
dartları oluşturması ise maddi ikincillik ilkesi olarak ifade edilmektedir115. 

İkincillik ilkesinin ağırlık verildiği uygulamanın, Sözleşme’nin 13. 
maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkı ve pilot dava usulünde kar-
şımıza çıktığı söylenebilir. Mahkeme’nin iç hukuk yolunun erişilebilir, 
yeterli ve etkili olup olmadığına karar verirken, son dönemde ikincillik 
ilkesine ağırlık verdiği görülmektedir. Başlangıçta etkili bir hukuk yolunun 
tespiti için kural olarak, başvurunun yapıldığı tarihteki hukuk yollarının 
etkili olup olmadığı incelenmektedir. Ancak Mahkeme ikincil niteliğine 
dayanarak, istisnai olarak başvurunun yapıldığı tarihten sonra, fakat baş-
vurunun kabul edilebilirliği hakkında karar verilmesinden önce iç hukuk 
yolunun oluşturulmuş olması durumunda, başvurucunun sonraki hukuk 
yolunu iç hukukta tüketmesi gerekebilmektedir116. Böylelikle ikincillik il-
kesine ağırlık verilerek, hatta mevcut iç hukuk yolunda öngörülen usulle-
rin etkililiği hakkında karar verilemeyeceği erken dönemlerde dahi başvu-
ruları ulusal hukuka havale etmekte; bu şekilde iş yükünün hafiflemesini 
sağlamaktadır. 

Bu konu aynı zamanda öğretide eleştiri konusu olmakta; Mahkeme’nin 
reform süreçlerine hâkim olan verimlilik ilkesi gerekçesiyle, paradoksal bir 
şekilde en ciddi insan hakları ihlallerin en az şekilde korumasının sağlan-
dığı dile getirilmektedir117. Keza, Türkiye’de terörle mücadele alanında 
tazminat komisyonlarının kurulmasının tüketilmesi gereken bir iç hukuk 
yolu olduğuna karar verildiği İçyer/Türkiye kararının eleştirildiği görülmek-
tedir118. Mahkeme daha önceki kararlarında köy boşaltma davalarında sos-

115 Gertrude Lübbe-Wolff, “How can the European Court of Human Rights Reinforce 
the Role of National Courts in the Convention System?”, in: How can we ensure 
greater involvement of national courts in the Convention system?”, Dialogue Between 
Judges 2012, https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2012_ENG.pdf, (e.t.: 
10.12.2019)

116 2001 tarihli Baumann/Fransa davasında, başvuru tarihinde iç hukuk yollarının etkili-
liğinin incelenmesinin istisnalarının olabileceği kabul edilmiştir. Bu konuda bkz. Ke-
rem Altıparmak, “Kopya Davalar ve Pilot Kararlar: Bir Kararda Bin Adaletsizlik?”, 
in: 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı?, (yay.
haz.: Kerem Altıparmak), Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2009, s.81.

117 Altıparmak, “Pilot Kararlar.”, s.106.
118 Altıparmak’a göre, İçyer/Türkiye kararı Strasbourg birikimini hiçe sayan bir karardır. 
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yal riske dayanan idare mahkemesi kararlarının tazminat sorumluluğunu 
yeterli görmemiş ve sorumluların cezalandırılmasının önemine vurgu yap-
mıştır119. Ancak Mahkeme İçyer/Türkiye kararıyla 1500’e yakın davayı pilot 
dava usulü ile tazminat komisyonlarına göndermiştir. 

Bununla birlikte, Mahkeme Ümmühan Kaplan/Türkiye davasında uzun 
süreli yargılamaların Türkiye açısından yapısal bir sorun olduğunu tespit 
ederek, genel ilkelerini hatırlatmış ve Sözleşme’nin 46. maddesi uyarınca 
yükümlülüklerini yerine getirmek için taraf devletin iç hukukta kullanma-
sı gereken araçları seçmede asıl sorumlu olduğunu belirtmiştir120. Ardın-
dan Turgut ve diğerleri/Türkiye davasında ise 6384 sayılı Kanun ile anayasa 
şikâyetinin yürürlüğe girdiği 23 Eylül 2012 tarihinden önce İHAM önünde 
derdest olan uzun yargılama şikâyetine ilişkin başvurular için etkili hukuk 
yolu kurulması için komisyon kurulduğundan bahisle, başvuru kabul edi-
lemez bulunmuştur121. Böylelikle, Mahkeme pilot dava usulü aracılığıyla 
iç hukukta mevcut yapısal sorunun çözümünü taraf devlete bırakmıştır122.

Mahkeme’nin ikincil niteliğinden hareketle, başvuru tarihinde etkili bir 
hukuk yolunun bulunup bulunmadığını incelediği genel kural yerine, istis-
na olarak sonradan kurulan hukuk yoluna başvurulması gerektiğini belirt-
tiği diğer bir konu ise Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 

Nitekim, bu karar verimlilik üzerine inşa edilen reform süreçlerinin ne derece tehli-
keli olabileceğine dair sembol niteliği taşımaktadır. Bu görüş için bkz. Altıparmak, 
“Pilot Kararlar.”, s.101, 105. İçyer/Türkiye, 18888/02, 12.01.2006, p.73.

119 Menteş ve diğerleri/Türkiye, 23186/94, 28.11.1997, p.89; Akdıvar ve diğerleri/Türkiye, 
21893/93, 16.09.1996, p.71.

120 Ümmühan Kaplan/Türkiye, 24240/07, 20.03.2012, p.67.
121 Turgut ve Diğerleri/Türkiye, 4860/09, 26.03.2013.
122 Pilot dava türleri üçe ayrılmaktadır. İlk olarak, ulusal hukuktaki bir kural veya uy-

gulamanın Sözleşme’ye aykırı olduğu çok sayıda kişiyi etkileyen spesifik ihlaller, yani 
bir mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmaması, kamulaştırma bedelleri gibi ihlaller; 
ikinci olarak, usule ilişkin yapısal veya sistematik ihlaller ise spesifik ihlal türlerinden 
farklı olarak toplumun tümünü etkilemektedir. Örnek olarak, yargılama süresinin 
uzunluğuna ilişkin başvurular belirtilebilir. Son olarak ise esasa ilişkin olan yapısal 
sorunlar ve sistematik ihlaller pilot dava türü olsa da esasa ilişkin yapısal ihlallerde 
pilot dava usulüyle etkili bir giderim aracı sunmanın güç olduğu vurgulanmaktadır. 
Öğretide, pilot davanın siyasi araç haline gelme tehlikesi belirtilerek açıklanan şekilde 
üçlü ayrıma gidilmektedir. Bu konuda bkz. Altıparmak, “Pilot Kararlar.”, s.89-95.
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etkililiği sorunudur. Türkiye’de OHAL uygulamaları için 685 sayılı KHK 
ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun etkili bir 
hukuk yolu olup olmadığına ilişkin süregelen tartışmalar ve Mahkeme’nin 
bu konudaki yaklaşımı bu başlık altında incelenmeyi gerektirmektedir. 
Komisyon’un kurulduğu, ancak henüz göreve başlamadığı tarihte veri-
len kabul edilemezlik kararlarında, Mahkeme OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu’nun kararlarına karşı idari ve AYM denetiminin mümkün 
olacağını belirtmiştir. Mahkeme’ye göre, Komisyon’a başvuru aracılığıyla 
yeterli bir telafi sağlanamayacağını ve Komisyon’un makul başarı beklen-
tilerini sunmadığının söylenmesine imkân sağlayacak herhangi bir unsur 
bulunmamaktadır. Zira Mahkeme, daha sonra Komisyon kararlarının etki-
lilik sorunlarının yeniden incelenebileceğini vurgulamaktadır. Ancak 685 
sayılı KHK’nin 10. maddesinden anlaşıldığı üzere, Komisyon’un verdiği 
kabul ve ret kararı kamu görevinden ihraç işlemini tüm etki ve sonuçları ile 
kaldırmamaktadır. Komisyon kararı iptal niteliğinde geçmişe etkili olma-
yıp, ortadan kaldırma ve geri alma işlemi değildir. Kararın idare hukuku 
bağlamında ileriye yönelik olarak bir değiştirme işlemi olduğu ileri sürül-
mektedir. Bu nedenle belirtilebilir ki Komisyon kararları yargı denetimine 
açık olsa dahi ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak bakımından yeterli ve 
etkili bir hukuk yolu değildir123.

Bölgesel insan hakları koruma mekanizmasının sistematik ve yapısal 
ihlalleri bütüncül bir şekilde iç hukuka havale etmesi problematik bir du-
rum olmanın yanı sıra; taraf devletin yapısal ihlalleri tek başına çözebile-
ceği yönünde iyimser bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Sözleşme’de güvence 

123 Bu yönde eleştiriler için bkz. İbrahim Kaboğlu, Christelle Palluel, “İnsan Hakları 
Avrupa Hukuku Bağlamında Türkiye’de Olağanüstü Hal”, Suç ve Ceza, 2018, S.1, 
s.21. Karar için bkz. Köksal/Türkiye, 70478/16, 06.06.2017, p.25-30. Komisyon ka-
rarının iptal ve ortadan kaldırma niteliği olmadığı yönünde bkz. M. Artuk Ardıçoğ-
lu, “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu İşlemlerinin Hukuki Niteliği”, 
Ankara Barosu Dergisi, 2017, S.2, s.52. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 
Venedik Komisyonu kriterlerine uygun olmadığı, verilen kararla ihlalin sonuçları-
nın ortadan kalkmadığı ve sonradan kurulan komisyonların İHAM nezdinde kabul 
edildiği davaların dosya üzerinden incelenebileceği; ancak OHAL Komisyonu’nun 
incelemesinin mekanik bir şekilde savunma hakkı tanınmadan yapılamayacağı ge-
rekçeleriyle, isabetli bir biçimde Komisyon’un etkili bir hukuk yolu olmadığı ileri 
sürülmektedir. Söz konusu görüş için bkz. Kerem Altıparmak, “Ölü Doğan Çocuk: 
685 Sayılı KHK ile Kurulan OHAL Komisyonu”, Ankara Barosu Dergisi, 2017, S.1, 
s.69-88.
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altına alınan hak ve özgürlüklerin esasına ilişkin taraf devletlerde ortaya 
çıkan yapısal veya sistematik ihlaller karşısında daha titiz bir inceleme ger-
çekleştirilmeli ve ikincillik ilkesi aracılığıyla taraf devletlerin egemenlik 
yetkisine saygı göstermek adına, aşırı şekilci bir yaklaşımla Sözleşme’de yer 
alan hak ve özgürlüklerin ihlalinin iç hukukta giderilmesi beklenirken yeni 
ihlallere yol açılabilecek durumların önüne geçilmelidir124. Esasa ilişkin ya-
pısal ihlal iddialarının iç hukukta çözülebileceği yaklaşımı, insan hakları 
ihlallerini bir süre görmezden gelmek, daha sonra incelemek üzere ötele-
mek anlamına gelmektedir. Öğretide Strasbourg koruma mekanizmasının 
tarihinin, uluslararası hukukunun süjesi haline gelen bireylere uluslararası 
bir giderim imkânı sunan bireysel adalet dağıtmak veya Mahkeme’nin asli 
görevinin Sözleşme’de güvencelenen hakları tanımlayan anayasal adaleti 
kurmak olduğu yönündeki söz konusu iki yaklaşım arasında süregelen ge-
rilim üzerine inşa edildiği ifade edilmektedir125. Her iki yaklaşım birbi-
rine zıt olmayıp birbirini tamamlar nitelikte olduğundan, Mahkeme’nin 
verimlilik ve iş yükü gerekçeleriyle insan hakları ihlallerini ötelemek ve 
ikincillik ilkesi ile takdir marjına kontrolsüz bir biçimde anlam yüklemek, 
Mahkeme’nin varlığını sorgulamaya yol açmaktadır. Zira Mahkeme’nin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan ağır insan hakları ihlallerine tepki 
neticesinde doğduğu göz önüne alındığında, ihlal iddialarının muhatabı 
olan taraf devletlere sorunu çözmek için gereğinden fazla güven duyup 
iyimser yaklaşmak tehlike yaratabilecektir. 

III. EŞİTLER ARASINDA BİRİNCİ: İNSAN HAKLARI AVRUPA 
MAHKEMESİ’NİN ULUSAL MAKAMLARLA SORUMLU-
LUK PAYLAŞIMI

İnsan hakları ulusal ve uluslararası düzeyde çoklu koruma mekaniz-
maları tarafından koruma altına alınmaktadır. Dolayısıyla insan hakları-
nın yorumu konusunda ulusal ve uluslararası mahkemeler arasında anlayış 

124 İkincillik ilkesine bağlılık, Mahkeme’nin varoluş nedenini zayıflatmamalıdır. Ka-
boğlu/Palluel, s.24. Bu sorunun temel nedeni İHAM reformlarının iş yükü soru-
nuna odaklanmasıdır. Aynı yönde bkz. Kerem Altıparmak, “Avrupa İnsan Hakları 
Sisteminde Bürokrasi Krizi: Tamam ya da Devam”, Çağımızda Hukuk ve Toplum, 
C.XXVIII, S.5, s.44.

125 Altıparmak, “Bürokrasi Krizi.”, s.36.
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farklılıkları ortaya çıkabilmektedir126. Avrupa kıtasında bu anlayış farklılık-
larını çözmek ve ortak insan hakları anlayışı geliştirmek Mahkeme’nin so-
rumluluğuna girmektedir. Mahkeme, önüne gelen başvurular genel ilkeler 
ortaya koyarak ve ortak asgari standartlar çizerek bu sorumluluğunu yerine 
getirmektedir. Bununla birlikte, ulusal veya bölgesel/uluslararası düzlemde 
insan haklarını koruma mekanizmaları bulunmaktadır. Bu mekanizmalar 
içerisinde Mahkeme’nin “eşitler arasında birinci” olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. 

İnsan haklarına saygı yükümlülüğünün bir gereği olarak, ulusal ma-
kamların hak ve özgürlüklerin korunması bakımından maddi ve usuli ol-
mak üzere asli sorumluluğu bulunmakta; taraf devletler yetki alanlarında 
bulunan herkesin haklarını korumakla ödevlendirilmektedir. Ancak taraf 
devletlerin asli sorumluluğu bulunan insan haklarına saygı yükümlülüğü 
Mahkeme’nin yargı yetkisine tabi tutulmaktadır127. İnsan haklarına saygı 
yükümlülüğü çerçevesinde taraf devletler keyfi müdahalelerden kaçınmak; 
hak ve özgürlükleri korumak yükümlülüğü altında bulunmaktadır. Taraf 
devletlerin söz konusu yükümlülüğü, asli sorumluluk şeklinde somutlaştı-

126 Sözleşme sisteminin 11 No’lu Ek Protokol ile gelişmesi ve Sözleşme’nin ulusal hukuk 
düzenlerinde anayasal, anayasa-üstü, yasal veya başka şekillerde iç hukuk düzenine 
geçmesi insan haklarını koruma mekanizmalarında çokluk yarattığı ileri sürülmekte-
dir. Bu konuda kaynak çokluğu ve yargı yetkisi çokluğu olduğunu ileri süren yazara 
göre bir mahkemeler toplumu oluşmuş bulunmaktadır. İHAM ise bu toplum içerisin-
de eşitler arasında birinci kabul edilmektedir. Alec Stone Sweet, “From the Point of 
View of National Judiciaries: The Role of National Courts in the Implementation of 
the Courts Judgment”, in: Implementation of the judgments of the European Court 
of Human Rights: a shared judicial responsibility?, Dialogue Between Judges 2014, 
https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2014_ENG.pdf, (e.t.: 10.12.2019).

127  lusal makamların insan haklarına saygı yükümlülüğü kapsamında asli sorumluluğu; 
Mahkeme’nin ise tamamlayıcı ve ikincil yetkisi ihlal iddialarının iç sorun olduğu ve 
egemenlik yetkisi bağlamında çözülmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Aksine 
ulusal makamların asli sorumluluğu taraf devletlerin yükümlülüklerini ağırlaştırmak-
tadır. Bunun nedenleri insan hakları ihlalleri bakımından asıl tehlikenin devletler ta-
rafından gelmesi ve devletin ulusal düzeyde insan haklarının korunmasında elinde 
bulunan olanaklardan kaynaklanmaktadır. Sorumluluk paylaşımı yaklaşımı ihlal id-
dialarının potansiyel failinin devlet olduğu; diğer deyişle insan haklarına yönelen teh-
likenin en önemli aktörünün devlet olabileceğini ortaya koyan bir şekilde anlaşılma-
lıdır. Dolayısıyla paylaşımdan ziyade sorumluluk kavramına odaklanılmalıdır. Ulusal 
düzeyde korumanın aslilik niteliğinin nedenleri için bkz. Bülent Algan, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s.79.
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rılmaktadır. Bununla birlikte, taraf devletlerin bu yükümlülüklerini yerine 
getirip getirmedikleri ise Mahkeme’nin inceleme konusunu oluşturmakta; 
Mahkeme tarafından taraf devletlerin asli sorumluluklarını gerçekleştirip 
gerçekleştirmedikleri denetlenmektedir. Dolayısıyla taraf devletlerin asli 
sorumluluğunu yerine getiren ulusal makamlar ile bölgesel bir insan hakla-
rı koruma mekanizması olarak ulusal makamları yargısal açıdan denetleme 
yetkisine sahip Mahkeme arasında karşılıklı bir diyalog sürecinin oluştuğu 
kabul edilebilir.

Sanılmaktadır ki bu yargısal diyalog sürecinde insan haklarını korumak 
noktasında asli sorumluluğun ulusal makamlara ait olması, Mahkeme’yi 
‘ikincil’ bir konuma sıkıştırmakta; diğer bir deyişle Mahkeme’nin insan 
haklarını korumak ve geliştirmek gibi herhangi bir görevi bulunmamak-
tadır. Bu durum ise hak ve özgürlüklerin koruma alanının ve kapsamı-
nın daraltılmasına yol açmaktadır. Zira kurumsallaşan bir mekanizmanın, 
şikâyete konu bireysel başvuruların incelenmesi neticesinde, sadece ihlalin 
varlığı veya yokluğu hakkında karar vermesi yeterli görülmektedir. Ancak 
Mahkeme’nin başvuruları incelerken Sözleşme’nin genel ilkelerini, hak ve 
özgürlükleri yorumladığı hatırda tutulmalı ve Sözleşme’nin anayasal nite-
liği göz ardı edilmemelidir.

Gerçekten de Sözleşme’nin 35. maddesinde, dayanağını ikincillik il-
kesinden alan olağan kanun yollarının tüketilmesi ölçütü aranmaktadır. 
İkincillik ilkesi, Sözleşme’de yer alan hak ve özgürlüklerin korunması hu-
susunda, asli sorumluluğun ulusal makamlara ait olduğunu yansıtmakta; 
Mahkeme ise asli sorumluluğun yerine getirilmediğini düşünen başvuru-
cunun dilekçesiyle de ulusal makamların asli sorumluluğunu denetleyerek 
sürece dâhil olmaktadır. Buradaki ikincillik niteliği, asıl olanın karşısında 
ikincil sorumluluğa sahip ve değeri ikincil önemde olan bir mekanizmayı 
ifade etmemektedir. Ulusal makamların asli sorumluluğunu denetleyen, 
bu sorumluluğun nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğini belirleyen bizzat 
Mahkeme’nin kendisi olmaktadır. Dolayısıyla ulusal makamların asli so-
rumluluklarını nasıl ve ne şekilde yerine getireceği konusu Mahkeme’nin 
kriterleriyle çerçevelenmektedir. Bu nedenle taraf devletler kendilerinin 
taraf olmadığı davalarda dahi nihai yorumu yapan Mahkeme’nin kriter-
leriyle bağlı olmaktadır. Burada söz konusu ikincillik niteliği, asli sorum-
luluğu tamamlayan bir işleve sahip olup, Mahkeme’nin denetim yetkisini 
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zayıflatmamalıdır. 

Burada ele alınan sorumluluğun karşılıklı ve çift yönlü olduğunu dile 
getirmek gerektirmektedir. Mahkeme, Sözleşme’nin genel ilkelerini nihai 
olarak yorumlamaya yetkili olup, müdahalenin haklılığını yargı yetkisi 
çerçevesinde incelemektedir. Ancak somut olayda meydana gelen uyuş-
mazlıkla karşılaşan ulusal makamlar, uyuşmazlığı giderirken Sözleşme’nin 
genel ilkelerinden, Mahkeme içtihatlarından yararlanarak Sözleşme’yi yo-
rumlamaktadır. Mahkeme ise başvuru üzerine Sözleşme’nin yorumunun 
uygunluğunu denetlemektedir. Dolayısıyla eşitler arasında birinci olan 
Mahkeme, her bir aktörün yorum yapmaya yetkili olduğu ve insan hak-
larının çoklu bir mekanizma içerisinde korunduğu sistem içerisinde nihai 
yorumu yapmaktadır. Bu nedenle Mahkeme’nin ulusal makamlar karşı-
sında ikincil ve tamamlayıcı yargı yetkisi, Sözleşme’nin genel ilkelerinin 
ve Mahkeme içtihatlarının yanlış yorumlanması söz konusu olduğunda 
ulusal makamlara müdahaleyi gerekli kılmakta; diğer bir deyişle ulusal ma-
kamların asli sorumluluğunu yerine getirmeyerek Sözleşme’nin ihlaline yol 
açtığı anlamına gelmektedir. 

Ulusal makamların asli sorumluluğu ise insan haklarına saygı yü-
kümlülüğünü çağrıştırmaktadır. Son dönemde gerçekleşen gelişmeler 
Sözleşme’nin iç hukukta yorumlanarak uyuşmazlıkların ulusal düzlemde 
çözümlenmesini amaçlamaktadır. Böylelikle Mahkeme’nin iş yükünün 
azalacağı, denetim mekanizmasının etkililiğinin artacağı, ulusal makam-
ların egemenlik yetkisine ilişkin itirazlarının azalacağı bir ideal olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Sorumluluk paylaşımının çift yönlü olduğunu kabul 
etmek gerekmektedir. Bir yanda ulusal makamların insan haklarına saygı 
yükümlülüğünü yerine getireceği asli sorumluluğu; diğer yanda ise eşitler 
arasında birinci olan Mahkeme’nin ikincil ve tamamlayıcı yargı yetkisi bu-
lunmaktadır. Burada idealize edilen çerçeve aracılığıyla Mahkeme’nin geri 
planda kalıp, Sözleşme’nin ve koruduğu değerlerin ön plana çıkartılarak 
insan hakları ihlallerinin ulusal hukukta çözümlenmesinin amaçlandığı 
söylenebilir. Ancak sorumluluk paylaşımının çokça dile getirilmesi bu iyi-
niyetli çabaları boşa çıkarabilir. Nitekim ihlallerin ulusal hukukta çözüm-
lenmesi beklentisini gereğinden fazla dilemek, karşıtlık ilişkisi içerisinde 
olan ihlalin potansiyel faili devlet ile bireyi uzun süre baş başa bırakmak 
anlamına gelmektedir. Bu durum ise bireyi hak arama mekanizmaları içe-
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risinde uzun süre yalnızlaştıracaktır. Keza sorunun çözüm mercii olarak, 
doğası gereği insan haklarını ihlal etme potansiyelini haiz devlet aygıtını 
işaret etmek hassas bir yaklaşımı gerektirmektedir. Nitekim yargısal diya-
log süreçleri, ikincillik ilkesi ve takdir marjı doktrininin yanlış kullanımla-
rı, bireyi hak ve özgürlükleri ihlal etme potansiyeli taşıyan devlet aygıtı içe-
risine hapsedebilir. Bu nedenle Mahkeme ile ulusal makamlar arasındaki 
sorumluluk paylaşımının yanlış yorumlanması veya sorumluluğun istisna 
gözetilmeksizin iç hukuka emanet edilmesi bireyi yalnızlaştırarak hak ara-
ma yollarının önünü tıkayabilecektir. 

Son dönemde sorumluluk paylaşımı fikrinin Mahkeme’ye hâkim ol-
duğu göze çarpmaktadır. Denetimin yoğunluğunu tayin eden takdir marjı 
doktrini adeta ikincillik ilkesi gibi uygulanmaktadır. Bu yolla Mahkeme’nin 
meşruiyetini arttırdığı ve sorumluluk paylaşımını geliştirmeye çalıştığı dik-
kat çekmektedir. Takdir marjı doktrininin yapısal kullanımı olarak nitelen-
dirilen, takdir marjı doktrininin ölçülülük ilkesinden uzaklaşan kullanımı, 
sorumluluk paylaşımını belirsiz bir hale sokmakta; yargısal araçlarını ve 
diyalog süreçlerini belirsizleştirdiğinden denetim mekanizmasının zayıf-
lamasına yol açmaktadır128. Bununla birlikte pilot dava usulü aracılığıyla 
ikincillik ilkesinin uygulama alanını genişletmek denetim mekanizmasını 
zayıflatmaktadır. Zira Mahkeme bireyi, ihlal sonrası ihlalin potansiyel faili 
devlet tarafından oluşturulan mekanizmalara yönlendirmektedir.

Keza Mahkeme’nin geleceğine odaklanılan üst düzey konferanslarda; iş 
yükü karşısında, bir çözüm yöntemi olarak ulusal makamlar ile sorumlu-
luk paylaşımı fikrinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede henüz 
yürürlüğe girmemiş olan Sözleşme’nin 15 No’lu Ek Protokolü aracılığıyla 
takdir marjı doktrini ile ikincillik ilkesi Başlangıç metnine girerek normatif 
dayanak kazanacaktır. Bu yaklaşım sorumluluk paylaşımının geliştirilme-
sine yönelik hamleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten Sözleşme siste-
mi içerisinde başlangıçtan beri uygulanagelen yorum araçlarının normatif 
nitelik kazanması bu ilkelere ağırlık verilebileceği endişelerini beraberinde 
getirmektedir. Sorumluluk paylaşımını güçlendirmek insan haklarının et-
kili bir şekilde korunması gerektiği vurgusuyla gerçekleşmeli ve bu tarz 

128 Takdir marjı doktrininin maddi ve yapısal boyutu için bkz. George Letsas, “Two 
Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal Studies, C.XXVI, 
2006, S.4, s.705-732. Detaylı bilgi için bkz. Esen, s.399.
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yargısal stratejilerden uzak durulmalıdır. 

Keza 1 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren 16 No’lu Ek Protokol’de 
ulusal makamlarla yargısal diyalog süreci yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Bu kapsamda 16 No’lu Ek Protokolü imzalayıp onaylayan taraf devlet-
lerin Yüksek Mahkemeleri önlerine gelen davada uyuşmazlık hakkında 
Mahkeme’nin yorumu ve uygulaması hakkında tavsiye niteliğinde görüş 
sorabilmektedirler. Son yaşanan gelişmeler ve içtihatlar göstermektedir ki 
ulusal makamlarla ilişkiler geliştirilerek, uyuşmazlığın Mahkeme önüne 
gelmeden çözülmeye çalışılması yönünde hamleler yapılmakta; ulusal ma-
kamlarla sorumluluk paylaşımı geliştirilmeye çalışılmaktadır129.

Sorumluluk paylaşımını geliştirmeye yönelik stratejilerin insan hak-
ları ve Sözleşme sistemi üzerinde yol açabileceği tehditlerden sonra, 
Mahkeme’nin ve ulusal makamların sorumluluk paylaşımını nasıl ve han-
gi araçlarla gerçekleştirebileceği tartışma konusu yapılacaktır. Bu çerçeve-
de Mahkeme ikincil ve tamamlayıcı yargı yetkisini, Sözleşme’nin yaşayan 
belge niteliğini, dinamik yorum ilkesi ve otonom kavramlar doktrinini na-
zara alarak yerine getirmelidir. Bununla birlikte ulusal makamlar ise ken-
dilerinin taraf olmadığı davalarda bile Mahkeme’nin içtihatlarında ortaya 
koyduğu genel ilkeleri somut olaylara uygulayarak çözüme ulaşmalıdırlar.

1. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Sorumluluğu: İnsan  
Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Yaşayan Belge Niteliği ve Otonom 
Kavramlar Doktrini

İnsan hakları ulusal hukukun öznelere tanımış veya bahşetmiş olduğu 
hak ve özgürlüklerden ibaret sayılamayacaktır. Ayrıca insan hakları, siya-
si arena veya uluslararası hukuktaki gelişmeler sonucunda kabul edilen 
belgelerin tanımış olduğu hak ve özgürlüklerle sınırlandırılamayacaktır. 
Bu nedenle hak ve özgürlükleri koruma mekanizmaları etkili bir dene-
tim gerçekleştirmek için açık kapı bırakmaktadır. Örneğin bu çalışmanın 
konusunu oluşturan İHAS’ın korumakta olduğu hak ve özgürlükler, Ek 
Protokoller aracılığıyla gelişime açıktır; Mahkeme ise önüne gelen baş-

129 16 No’lu Ek Protokolün Mahkeme’yle taraf devletler arasında sürekli bir diyalog sağ-
layan ilave bir araç olduğu yönünde bkz. Rinceanu, s.1041.
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vurularda günün koşulları ışığında yorum yapmaktadır130. Mahkeme’nin 
içtihatlarında Sözleşme’nin yaşayan belge niteliği işaret edilmekte, bunun 
gereği olarak da Mahkeme günün koşulları ışığında dinamik yorum ara-
cılığıyla ortak bir insan hakları anlayışı geliştirmektedir. Bununla birlikte, 
Mahkeme Sözleşme’de geçen kavramları yorumlarken, otonom kavramlar 
doktrini gereğince kendisini ulusal hukukun nitelendirmesiyle bağlı say-
mamaktadır131. Otonom kavramlar doktrini uyarınca özerk yorum yap-
manın amacı ise taraf devletlerin Sözleşme güvencelerini dolanmasının 
önüne geçmektir132. Sözleşme günlük hayatta kullanılan, bilimsel içeriğe 
sahip ya da hukuk terminolojisine ait pek çok kavramı bünyesinde barın-
dırmaktadır. Sözleşme organları 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi’nin 31. maddesi uyarınca alelade anlama uygun şekilde yorum 
yapmakta ve bilimsel tartışmalara girmemektedirler. Hukuki kavramlar 
açısından Sözleşme organlarının özerk bir yorum benimsemekte tereddüt 
etmediği ifade edilmektedir. Zira Sözleşme metninde yer alan; medeni hak 
ve uyuşmazlıklar, mahkeme, suç isnadı, özel hayat, aile hayatı gibi kav-
ramlar, Mahkeme tarafından ulusal hukuka bağlı kalınmaksızın yorum-
lanmaktadır. Ancak Matscher özerk yorumun göründüğünden karmaşık 
bir yorum faaliyeti olduğuna dikkat çekmekte; Sözleşme organlarının ise 
zaman zaman gereğinden fazla basit bir şekilde bu yorum faaliyetini yerine 
getirdiğini inkâr edemeyeceğini belirtmektedir133. 

130 Sözleşme’nin 1 No’lu Ek Protokolü ile mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim 
hakkı; 6 No’lu Ek Prokolü ile barış zamanında ölüm cezası kaldırılmış, Sözleşme’nin 
13 No’lu Protokolü ile her durumda ölüm cezası kaldırılmıştır. Sözleşme’nin 12 No’lu 
Ek Protokolü ile bağımsız bir hüküm olarak ayrımcılık yasağı düzenlenmiş ve diğer 
madde hükümlerine ihtiyaç duyulmaksızın genel ayrımcılık yasağı koruma kapsamı-
na dahil edilmiştir.

131 Yazara göre en uygun özerk yorum, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 
Eurocontrol davasında yapılmıştır. Karara göre, ulusal hukuk sistemlerinin tümünün 
izlediği hukukun genel ilkeleri ve Sözleşme’nin sistematiği ile amacının dikkate 
alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu konuda bkz. Matscher, s.70-73. Medeni 
hak ve uyuşmazlıklar, mahkeme, suç isnadı, özel hayat, aile hayatı gibi kavramlar 
İHAM tarafından yorumlanmaktadır. Bkz. Rudolf Bernhardt, “The Convention and 
Domestic Law”, in: The European System for the Protection of Human Rights, (ed.: 
Ronald-St. John Macdonald, Franz Matscher, Herbert Petzold), Martinus Nijhoff 
Publishers, Dordrecht/Boston/London 1993, s.34.

132 Aynı yönde bkz. George Letsas, “Truth in Autonomous Concepts: How To Interpret 
the ECHR”, EJIL, C.XV, 2004, S.2, s.279-305.

133 Matscher, s.70-73.
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Bununla birlikte bölgesel bazda asgari ortak paydayı belirleyen Mahke-
me, Sözleşme’nin 53. maddesi uyarınca maksimum korumayı ifade etme-
mektedir. Mahkeme’nin çizdiği çerçeve hak özneleri için asgari korumayı 
tesis etmekte; ulusal makamlar hak ve özgürlüklerin korunması için daha 
yüksek düzeyde koruma sağlayabilir. Hatta denilebilir ki insan haklarına 
saygı yükümlülüğü gereğince ulusal makamların Sözleşme sistemine göre 
sağladığı koruma daha etkili, elverişli diğer bir deyişle yüksek düzeyde ise 
Sözleşme’nin sağlamış olduğu asgari ortak payda bahane edilerek alt dü-
zeyde koruma yeterli görülmemelidir.

2. Taraf Devletlerin Sorumluluğu Kapsamında Mahkeme’nin 
İhlal Kararlarının Etkisi: Res Interpretata 

İHAS ortak Avrupa kamu düzenini amaçlayan bir uluslararası antlaşma 
niteliğinde olmasının yanı sıra, sui generis bir Sözleşme’dir134. Uluslararası 
hukuk açısından klasik anlamda çok taraflı bir antlaşma olmanın ötesinde, 
Başlangıç metninde ifade edilen amaçları gerçekleştirmeye ve korumaya 
yönelen bir “yasa antlaşma”dır135. Böylelikle Sözleşme’nin büyük bir bö-
lümünü içeren birinci kuşak hak ve özgürlüklerin; diğer bir deyişle geniş 
ölçüde klasik anlamda liberal hak ve özgürlüklerin korunması amaçlan-
maktadır. Bunun yanı sıra, hak ve özgürlüklerin belirli ölçütlerle sınırlan-
dırılabileceği kabul edilmektedir. Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin 
bir kısmı mutlak nitelikten korunurken; diğer kısmı ise sınırlamalara tabi 
tutulmaktadır. Örneğin işkence yasağı mutlak nitelikte korunmaktayken; 
din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bazı hak ve özgürlükler ise 
ilgili hükümlerin ikinci fıkralarında yer alan sınırlama ölçütleri gerekçe 
gösterilerek sınırlandırılmaktadır. Söz konusu sınırlama ölçütleri ise sınır-
lamanın sınırı ölçütü olan demokratik toplumda gereklilik ile denetim al-
tına alınmaktadır. 

134 Gözübüyük/Gölcüklü, s.24. İHAS ortak bir güvence sistemi yaratmayı amaçlayan 
devletlerin sübjektif haklarına ve karşılıklılık esasına dayanmamaktadır. Sözleşme’nin 
taraf devletlere yüklediği sorumluluk objektif olup, Sözleşme kamu düzenine ilişkin 
bir belge niteliğini taşımaktadır. Bu konuda bkz. Özdek, s.29.

135 Gözübüyük/Gölcüklü, s.24. Yazarlar bu durumu “kural koyucu sözleşme” olarak 
belirtmektedirler. Bkz. Tezcan/Erdem/Sancakdar, “İnsan Hakları Sorunu.”, s.68.
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Mahkeme özellikle Sözleşme’nin 8-11 maddelerinin koruduğu hak ve 
özgürlüklere yönelen müdahalenin haklılığını denetlerken; müdahalenin 
ilgili maddelerin ikinci fıkralarında yer alan şartlara uygun olmasını ara-
maktadır. Böylelikle, müdahalenin haklılığı denetlenirken sırasıyla; müda-
halenin hukuken öngörülmüş olması, müdahalenin sınırlama ölçütlerin-
den olan ikinci fıkradaki meşru amaçlardan birini izlemesi ve müdahalenin 
demokratik toplumda gereklilik ölçütünü taşıyor olması gerekmektedir136. 
Gerçekleştirdiği denetim neticesinde Mahkeme ihlalin varlığı veya yoklu-
ğu hakkında karar vermektedir. Sözleşme’nin 46. maddesi uyarınca bağla-
yıcı olan kararlar, Sözleşme’nin ihlal edilip edilmediğine ilişkin olup, tespit 
hükmü niteliğindedir. Mahkeme’nin vermiş olduğu kararlar doğrudan, bir 
başka deyişle kendiliğinden ulusal hukuku etkilememektedir. Sözleşmeye 
aykırılığı tespit edilen eylem veya işlemin doğrudan geçersizliği, iptali veya 
bozulması sonucunu doğurmamaktadır137. Nitekim İHAM, ulus-üstü ma-
hiyette bir temyiz mercii değildir. Her ne kadar ihlal hükmü, Sözleşme’yi 
ihlal ettiği tespit edilen eylem veya işlemi ortadan kaldırmasa da taraf dev-
let, Mahkeme kararının ulusal hukukta ne şekilde yerine getirileceğini be-
lirlemekte serbest ise de Sözleşmeye yönelik ihlal tespiti; taraf devleti, ihlali 
ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak veya ihlalin tüm sonuçlarını gi-
dermek yükümlülüğü altına koymaktadır138. Sözleşme’nin ulusal hukukun 
bir parçası haline gelmesinden ya da normlar hiyerarşisindeki yerinden 
bağımsız olarak tüm taraf devletler kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt 
etmektedirler139. 

136 Doğru, Osman/Nalbant, Atilla; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve 
Önemli Kararlar, C.II, 2. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2013, s.10, 136, 226; 
Harris/O’Boyle & Warbrick, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, (çev.: 
Mehveş Bingöllü Kılcı, Ulaş Karan), Avrupa Konseyi, Ankara 2013, s.345-365; 
Arai-Takahashi, Margin of Appreciation, s.9.

137 Gözübüyük/Gölcüklü, s.133; Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin Yayıne-
vi, Bursa 2017, s.539. İhlal tespit edilmiş ise ihlalin sonlandırılması, ihlalin sonuçları-
nın giderilmesi, ihlal tekrarının önlenmesi gerekmektedir. Taraf devletler bu konuda 
bireysel veya genel tedbirler almakla yükümlüdürler. Osman Doğru, “İnsan Hakla-
rı Avrupa Mahkemesi Kararlarının İç Hukuklara Etkileri”, Anayasa Yargısı Dergisi, 
C.XVII, 2000, s.196.

138 Tezcan/Erdem/Sancakdar, “İnsan Hakları Sorunu.”, s.124.
139 Ahmet Burak Bilgin, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İç Hukuktaki Yeri”, 

MÜHF - HAD, C.XXII, S.1, 2016, s.87 dn.11.; Abdurrahman Eren, “1982 
Anayasası’nın 90. Maddesindeki 2004 Değişikliğinin Anlaşmaların Türk İç Huku-
kundaki Yerine Etkisi”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VIII, S.3-4, 2004, s.54.
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Buna rağmen taraf devletler Sözleşme’nin iç hukuktaki normlar hiye-
rarşisindeki yeri, Sözleşme’nin ulusal hukukun bir parçası haline gelmesi 
hakkında serbestçe karar vermektedirler. Keza uluslararası hukuk ile ulusal 
hukuku birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı bir hukuk düzeni olarak 
kabul eden düalist sistem, bir hukuk düzeninde geçerli olan kuralın di-
ğerinde de geçerli kabul edilmesi için bir atıf (reference) ya da aktarma 
(transformation) işlemine ihtiyaç duymaktadır140. Belirtmek gerekir ki ulu-
sal hukuk tarafından atıf ya da yollama yapılmadığı durumda; başka bir 
deyişle Sözleşme’nin ulusal hukukun bir parçasını oluşturmaması ihtima-
linde dahi, taraf devlet Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin uygulan-
masını sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundadır141. Dolayısıyla 
taraf devlet kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun yanı 
sıra, uluslararası hukuk ile ulusal hukukun bütünün bir parçaları olduğu 
ve tek hukuk düzeni olduğunu kabul eden monist sisteme göre, uluslarara-
sı hukuk alanında usulüne göre oluşturulan kural, doğrudan ulusal hukuk 
düzeninde yerini almaktadır142. Ancak vurgulamak gerekir ki taraf devle-

140 İrlanda, İngiltere, Danimarka, Malta, Norveç, İzlanda, İsveç bu ülkelere örnek olarak 
gösterilmektedir. Bu konuda bkz. Tezcan/Erdem/Sancakdar, “İnsan Hakları Soru-
nu.”, s.117; Bilgin, s.84. Monist ve Düalist anlayış hakkında bkz. Luzius Wildhaber, 
“The European Convention on Human Rights and International Law”, International 
and Comparative Law Quarterly, C.LVI, S.2, 2007, s.217-231. 

141 Düalist bir sistemde, her iki hukuk düzeni birbirinden bağımsız olduğu için uluslara-
rası ve ulusal kuralların çatışması söz konusu değildir. Gözübüyük/Gölcüklü, s.21.

142 Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’de bu anlayışa örnek olarak gösteril-
mektedir. Bilgin, s.85; Tezcan/Erdem/Sancakdar, “İnsan Hakları Sorunu.”, s.117, 
118. Monist sisteme uygun olarak, ulusal hukukun bir parçası kabul edilen İHAS’ın 
Türkiye’de iç hukuktaki yeri hakkında öğretide tartışmalar mevcuttur. Ancak 2004 
Anayasa değişikliği ile 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin 5. fıkrası hükmü uyarınca 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşma olan İHAS’ın kanunla aynı konuda farklı 
hüküm içermesi halinde kanun karşısında üstün konuma sahip olduğunu tartışmasız 
ortaya koymak gerekir. Bununla birlikte, Anayasa ile Sözleşme’nin çatışması halinde 
anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek olan Sözleşme’nin uygulanması gerektiğini 
belirtenlerin yanı sıra, değişikliği ve kabul edilmesi antlaşmaya oranla daha ağır şekli 
kurallara tabi olan Anayasa’nın, antlaşma ile zımnen ilgasına yol açacağından Anaya-
sa-antlaşma çatışması durumunda Anayasa’ya üstünlük tanıyan görüş de mevcuttur. 
İlk olarak, Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemeyecek olan Sözleşme’nin anayasaya ay-
kırı olsa dahi uygulanacağı doğal sonuç olarak kabul edilmektedir. Bu görüş için bkz. 
Gözübüyük/Gölcüklü, s.23; Emin Memiş, “İnsan Hakları Avrupa Standardı ve İç 
Hukuk Etkileşimi Analizi”, Anayasa Yargısı Dergisi, C.XVII, 2000, s.134. İkinci ola-
rak, Anayasa ve uluslararası antlaşmanın çatışması durumunda antlaşmaya uygun yo-



İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Ulusal Makamlarla İlişkisi: Sorumluluk Paylaşımı

326 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

tin monist veya düalist sistemlerden herhangi birini tercih etmesi, ulusal 
hukuku Sözleşme ve Mahkeme’nin kararlarıyla uyumlu hale getirmekle 
yükümlülüğünden kurtarmamaktadır.

Böylece, Mahkeme esasa ilişkin inceleme neticesinde Sözleşme’nin ih-
lal edilip edilmediğini tespit etmektedir. İç hukuk düzeninde Sözleşme’nin 
hiyerarşik değeri ne olursa olsun taraf devletler kararın gereğini yerine ge-
tirmekle yükümlü olmaktadırlar. Sözleşme’nin 1. maddesi ile 13. maddesi 
uyarınca hak ve özgürlüklerin taraf devletlerin hukuk düzeninde hangi dü-
zeyde yer alması gerektiği konusu, ilgili devletin takdirinde olup, önemli 
olan hak ve özgürlüklerin iç hukukta etkin bir şekilde uygulanmasını sağ-
lamaktır143. Ancak bu hak ve özgürlüklere yönelik olarak bir ihlalin tespiti 
halinde, taraf devletlerin Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek için 
gereken tedbirleri almaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, ihlalin tespit 
edilmesi halinde taraf devlete düşen öncelikle ihlali sona erdirmektir144. 
İhlal sona erdirildikten sonra ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ge-
rekmektedir. Böylelikle ihlal sona erdirildikten sonra durum, eski hale iade 
prensibi (restitutio in integrum) gereğince mümkün olduğu kadar ihlal ön-
cesindeki hale getirilmelidir. 

Bununla birlikte Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi; bir başka 
deyişle ihlalin ortadan kaldırılması ve sonuçlarının giderilmesi, son olarak 
da ihlalin tekrarının önlenmesi bireysel veya genel tedbirler almayı gerek-

rum yapılarak anayasaya üstünlük tanınması gerektiği görüşü hakkında bkz. Bilgin, 
s.124; Eren, s.74, 75. Öğretide, Sözleşme’nin iç hukuka etkisine ilişkin olarak 2004 
değişikliği öncesi tartışmalar; Sözleşme’nin anayasa-üstü değerde, anayasal değerde, 
yasa-üstü değerde, yasa hükmünde olduğu yönündedir. Bu konuda çeşitli görüşler 
için bkz. Necmi Yüzbaşıoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk 
Hukuk Düzenindeki Yeri Üzerine”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C.XI, S.1, Mayıs 
1994, s.26-38; Eren, s.57-65; Sibel İnceoğlu, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi İlişkisi” İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (ed.: Sibel İnceoğlu), 
3. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2013, s.7-10.

143 Bu durumun Sözleşme’nin doğrudan uygulanabilir (self-executing) niteliğinden kay-
naklandığı belirtilmektedir. Eren, s.51-53; Thomas Buergenthal, “The Effect of the 
European Convention on Human Rights on the Internal Law of Member States”, 
International and Comparative Law Quarterly, C.XI, 1965, s.80.

144 Doğru, “İç Hukuka Etki.”, s.195, 196.
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tirmektedir145. Taraf devlet, ihlali tespit edilen durumun ortadan kaldı-
rılması ve ihlalin yeniden meydana gelmesini önleyecek bir biçimde ve 
içerikte kararın gereğini yerine getirmek yükümlülüğü altındadır. Devle-
tin bu yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin denetimi de Avrupa 
Konseyi’nin karar ve yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından 
yapılmaktadır146. Davalı taraf devlet, hükmedilen tazminatın ödenip öden-
mediğini, ihlalin sona erdirilip erdirilmediğini; diğer bir deyişle eski hale 
iade için gerekli bireysel tedbirlerin alınıp alınmadığını veya benzer ihlalle-
rin önlenmesi amacıyla gerekli mevzuat veya içtihat değişikliğinin yapılıp 
yapılmadığını ayrıntılı olarak Bakanlar Komitesi’ne bildirmekle yüküm-
lüdür147. Böylelikle Bakanlar Komitesi tarafından kararın gereğinin yerine 
getirilmesi için alınan önlemlerin yeterli bulunması durumunda, kararın 
tam olarak uygulandığına karar vererek denetim görevini yerine getirmiş 
bulunmaktadır. Aksi halde, Bakanlar Komitesi kararın gereği yerine geti-
rilene kadar konuyu gündemde tutmakta ve ara kararlarıyla (interim reso-
lutions) davalı taraf devleti, kararın gereğini yerine getirmesi hususunda 
zorlamaktadır148. Nihayet davalı devletin kararın gereğini yerine getirdiği-
ne ikna olursa nihai kararla (final resolution) davayı gündemden çıkarmak-
tadır. Bununla beraber, İHAS’ın 14 No’lu Ek Protokol’ü ile 46. maddenin 
yeniden düzenlenmesi sonucunda, Bakanlar Komitesi kesinleşen kararın 
infazının denetlenmesinin, söz konusu kararının yorumlanmasının zorlu-
ğu nedeniyle engellendiği kanaatinde ise yorum konusunda Mahkeme’ye 
başvurabilmektedir149. Keza İHAS’ın 14 No’lu Ek Protokol’ü aracılığıy-

145 Bireysel tedbirler; adil tazmin, yargılamanın yenilenmesi, özel af, mahkumiyetin 
adli sicilden silinmesi gibi diğer bireysel tedbirler olabileceği gibi, aynı türden ihla-
lin önlenmesi için kamuoyunun ve kamu makamlarının bilgilendirilmesi, mevzuat 
değişikliği, içtihat değişikliği gibi genel tedbirler şeklinde olabilmektedir. Doğru, “İç 
Hukuka Etki.”, 196 vd.; Ebru Karaman, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ka-
rarlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk”, İÜHFM, C.LXXII, S.1, 
2014, s.415-424.

146 Karaman, s.424 vd.
147 Gözübüyük/Gölcüklü, s.137-141; Gözler, İnsan Hakları., s.544, 545; Yasemin 

Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, 2. Baskı, Kırmızıkalem, İstanbul 
2004, s.74.

148 Karaman, s.426.
149 Bu durumda esasla ilgili hüküm yorumlanmaktadır. Mahkemenin ilgili devle-

tin alması gereken tedbirleri belirtmek gibi bir işlevi söz konusu değildir. Bakanlar 
Komitesi’nin üçte iki çoğunluğu aranmaktadır. Mehmet Emin Çağıran, “14 No’lu 
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la kararlarının infazının denetlenmesine ilişkin getirilen diğer başvuru 
imkânı ise Bakanlar Komitesi’nin ilgili devletin karara uymayı reddettiği 
görüşünde olması halinde durumu Mahkeme’ye intikal ettirmesidir150. 

Kararların bağlayıcılığı ve infazı başlıklı Sözleşme’nin 46. madde-
si, Yüksek Sözleşmeci Tarafların, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin 
verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ettiklerini düzenlemiş bulun-
maktadır. Sözleşme’nin 46. maddesinde kararların ilgili tarafları bağladığı, 
diğer deyişle kararların inter partes etkisi belirtilmektedir. Böylece ilgili ih-
lalin meydana geldiği yerde ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmakla davalı 
devlet yükümlüdür. Ancak insan haklarına saygı yükümlülüğü gereğince 
benzer ihlalin gerçekleşmesini önlemek adına, taraf devletler Mahkeme iç-
tihatlarına önem atfetmek ve Mahkeme içtihatlarını dikkate almak zorun-
dadır. Bu husus res interpretata ilkesini ifade etmektedir151. Her ne kadar 
Sözleşme’nin 46. maddesi Mahkeme tarafından verilen kararların taraflar 
üzerinde bağlayıcı olduğu ve kararların inter partes etkisini ortaya koysa da 
taraf devletlerin Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca insan haklarına saygı 
yükümlülüğü bulunmaktadır152. Bu nedenle Sözleşme’de korunan hak ve 
özgürlüklere yönelik olarak ihlalle karşılaşmamak için Sözleşme ilkelerini, 

Protokol Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Denetim Sisteminde İyileş-
tirme Çabaları”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.VII, S.13, 2007, s.15-
26; Rona Aybay, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Bazı Genel Gözlem-
ler ve 14. Protokol”, TBB Dergisi, S.88, 2010, s.257.

150 Bu durumda da üçte iki çoğunluk aranmaktadır. Bu yola başvurulacağının ilgili devle-
te ihtarı gerekmektedir. Mahkeme’nin işlevi kararın gereğinin yerine getirilmediğinin 
tespitine ilişkindir. Ardından devlete karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
konu Bakanlar Komitesine iletilecektir. Böylelikle denetim mekanizmasındaki siya-
sallık unsuru önemli ölçüde saf dışı bırakılmıştır. Aksi halde, karar yerine getirildiğin-
den Mahkeme’nin bu tespitiyle dosya kapatılır. Bu konuda bkz. Serkan Cengiz, “14 
No’lu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Getirilecek Olan Değişiklik-
ler”, TBB Dergisi, S.56, 2005, s.348; Aybay, s.256.

151 Aynı yönde bkz. Adam Bodnar, “Res Interpretata: Legal Effect of the European Co-
urt of Human Rights’ Judgments for other States Than Those Which Were Party to 
the Proceedings”, in: Human Rights and Civil Liberties in the 21st Century, (ed.: 
Yves Haeck, Eva Brems), Springer, Dordrecht 2014, s.223, 224. Bu konuda detaylı 
bilgi için bkz. Esen, s.407.

152 Bu yaklaşım kararın ancak hüküm fıkrası için anlam ifade edebilir. Tazminat ve ihlal 
kararını içeren hüküm fıkrası sadece davaya taraf olan devleti bağlamaktadır. Bu yön-
de bkz. Gerards, “Shared Responsibility.”, s.22.
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Mahkeme içtihatlarını dikkate almakla yükümlüdür. 

Mahkeme içtihatları davaya taraf olmayan devletler üzerinde yönlen-
dirici bir işleve sahip olmaktadır153. İnsan haklarına saygı yükümlülüğü 
gereğince benzer ihlallerle karşılaşmamak adına Mahkeme içtihatlarının 
davaya taraf olmayan diğer taraf devletler üzerindeki yönlendirici işle-
vi res interpretata ilkesinin geçerli olduğu yorumunu güçlendirmektedir. 
Sözleşme’nin 46. maddesinin katı bir şekilde yorumlanması başvuruya 
taraf olmayan taraf devletlerin, kendisinin taraf olmadığı Mahkeme’nin 
diğer içtihatlarını okumasına gerek olmadığı gibi bir sonuca götürebil-
mektedir. Mahkeme, Sözleşme’nin genel ilkelerinin nihai yorumunu yap-
maya yetkili olduğundan kararların res interpretata etkisini kabul etmek 
gerekmektedir154. Aynı zamanda Sözleşme’nin Mahkeme’nin kuruluşuna 
ilişkin 19. maddesi ile yargı yetkisine ilişkin 32. maddesi, insan hakları-
na saygı yükümlülüğü ile birlikte okunduğunda kararların res interpratata 
etkisi olduğu belirtilmektedir. Nitekim ilgili Sözleşme hükümlerinden ha-
reketle Mahkeme’nin Sözleşme ilkelerini ortaya koymak hususunda nihai 
yetkili olduğundan bahisle kararların res interpratata etkisi ortaya konul-
maktadır. Böylelikle res interpratata ilkesi, davalı olmayan farklı bir taraf 
devlet aynı durumla karşılaştığında Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini 
yerine getirebilmiş sayılabilmesi için Sözleşme’yi Mahkeme içtihatlarına 
uyumlu bir şekilde yorumlaması ve uygulaması gerektiğini yansıtmakta; 
ulusal makamları mekanik bir şekilde karar uygulayan bir duruma indir-
gememektedir155. Ulusal makamlar farklılıkların ele alınmasını gerektiren 

153 Tezcan/Erdem/Sancakdar, s.124, 125.
154 Janneke Gerards, General Principles of the European Convention on Human Rights, 

Cambridge University Press, Cambridge 2019, s.44, 45.
155 Takdir marjı doktrini ile ikincillik ilkesinin kararların res interpretata ilkesini 

güçlendirdiği ileri sürülmektedir. Bu konuda bkz. Oddný MjöllArnardóttir, “Res 
Interpretata, Erga Omnes Effect and the Role of the Margin of Appreciation in 
Giving Domestic Effect to the Judgments of the European Court of Human Rights”, 
EJIL, C.XXVIII, 2017, S.3, s.819-843. Sözleşme’de yer alan kavramların otonom 
yorumunun res interpretata etkisini yansıttığı belirtilmektedir. Bu yönde bkz. Gerards, 
“Shared Responsibility.”, s.23. Zira ulusal makamlar insan haklarını daha yüksek 
standartlarda koruyabilirler. Res interpretata ilkesinin ulusal makamların mekanik 
bir şekilde Mahkeme içtihatlarını uygulayacağı anlamına gelmediği yönünde bkz. 
Guerra, s.401. Hirst (no.2)/Birleşik Krallık davasında verilen ihlal kararından sonra, 
İrlanda, Litvanya, Kıbrıs mahkumların oy hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 
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yeni problemlerle karşılaşabilemekte; hatta Mahkeme içtihatlarını yeniden 
değerlendirmektedirler156. Karşılaşılan yeni sorunların önceki Mahkeme 
içtihatlarında ortaya konulan, Sözleşme’nin genel ilkeleri ışığında yorum-
lanması gerekmektedir. Aksi yönde bir yaklaşım, Mahkeme’nin mevcut 
içtihatlarıyla ilgili olarak birbirine uyan ve açık bir durum meydana geldi-
ğinde, taraf devletlerin kendilerine karşı yeni bir davada aynı şekilde karar 
verilene kadar beklemeleri gibi Mahkeme’nin varoluş amacıyla bağdaşma-
yan mantıksız bir sonuca götürmektedir. 

Bu kapsamda kararların res interpretata etkisi, ulusal makamların Söz-
leşme sistemi içerisinde iki ana rolünü işaret etmektedir157. İlk durumda, 
ulusal makamlar Mahkeme’nin somut olaya ilişkin gerçekleştirmiş oldu-
ğu yargısal denetim neticesinde, ilgili kararları iç hukukta uygulayarak 
Mahkeme kararlarının yayılmasına hizmet etmektedir. Ulusal makamlar 
Mahkeme’nin varmış olduğu sonucu, benzer durumda uygulanabilir ge-
nel iç hukuk kuralı haline getirmektedirler158. Örneğin, res interpretata 
etkisi gereğince A devletine karşı verilmiş bir ihlal kararına karşı, benzer 
bir olayda B ve C devleti ise davanın tarafı olmamalarına rağmen kararı 
uygulamaktadırlar. İkinci durumda, ulusal makamlar özellikle de idare ve 
ulusal mahkemeler hukukun uygulanması sürecince filtre rolünü üstlen-
mektedirler159. Mahkeme içtihatlarının gereğini yerine getirmek için, diğer 
deyişle asli sorumluluklarını yerine getirmek için somut olayla karşı karşıya 
kaldıkları zaman ilk durumda uygulanan genel kurala saygı göstermelidir-
ler. Nitekim ulusal makamların yeniden bir ihlalle karşılaşılmasını önle-
meleri, böylece filtre görevi görmeleri gerekmektedir. Ulusal makamların 
bu şekilde filtre rolünü gereği gibi üstlenmeleri tüm ihlalleri önlemese de 
en azından başvuru sayısını azaltmaktadır. Zira Mahkeme tarafından so-
rumluluk paylaşımı fikrinin geliştirilmesinin altında yatan temel sebebin 
bu olduğu kabul edilebilir. 

Bkz. David Kosar, Jan Petrov, “The Architecture of the Strasbourg System of Human 
Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in 
Particular”, ZaöRV, C.77, 2017, s.593.

156 Takdir marjları ölçüsünde bu değerlendirmenin yapılacağı belirtilmektedir. Bu konu-
da bkz. Guerra, s.402.

157 Kosar/Petrov, s.595.
158 Kosar/Petrov, s.596.
159 Kosar/Petrov, s.596, 597.
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IV. BİREYSEL VE ANAYASAL ADALET EKSENİNDE  
SORUMLULUK PAYLAŞIMI

Mahkeme, karşı karşıya kaldığı artan iş yükü sorunları ve taraf devlet-
lerin eleştirilerini gidermek amaçlı reformlar gerçekleştirmektedir. Uzun 
yıllar boyunca tartışma konusu yapılan kararların ihlal iddialarını gidere-
rek bireysel adaleti sağladığı veya ortak yararı hedefleyen anayasal adaletin 
gerçekleşmesini temin ettiği argümanları sorumluluk paylaşımı yaklaşımı 
ışığında değerlendirilebilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki bireysel veya 
anayasal adaleti sağlamak birbirine taban tabana zıt değildir. İnsan hak-
larını koruma mekanizmasının katı bir şekilde sadece ihlal iddiası netice-
sinde bireysel tatmini sağladığı yaklaşımı Mahkeme’nin varoluş amacıyla 
bağdaşmamaktadır. Bununla birlikte, kararların anayasal adaleti sağladığı 
yaklaşımı bütün olarak insan haklarını koruma mekanizmasının bireysel 
adaleti temin ettiği yaklaşımını dışlamamaktadır. 

Öğretide, Mahkeme’nin karşı karşıya kaldığı sorunları tek başına aşa-
madığı dile getirilerek reform çabalarının sonuç vermediği ve yeni bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu vurgulanmakta gerek bireysel adaleti gerek 
anayasal adaleti sağlamada Mahkeme’nin sınırlı bir yetkisi olduğu savunul-
maktadır160. Zira Mahkeme ikincil yetkili olarak bireysel adalet söz konusu 
olduğunda sınırlı yetkiye sahip kabul edilmektedir. Ayrıca Mahkeme’nin 
bireysel başvuru üzerine harekete geçtiği, ulusal makamlar karşısında sı-
nırlı yetkiye sahip olduğu, ulusal makamlarının kararlarını iptal edici, 
bozucu ve değiştirici bir yetkiyi haiz olmadığı, bu nedenle diğer aktörler 
olan ulusal makamların insan hakları konusunda esas rolü üstlenmeleri 
gerektiği ileri sürülmektedir161. Keza Mahkeme’ye yapılan başvuru netice-
sinde bir davada adil denge kurulmaya çalışıldığı hatırlatılmaktadır. Dola-
yısıyla Sözleşme’nin anayasal niteliğinin gerçekçi bulunmayarak sorunların 
çözümü konusunda ulusal makamların aktif bir rol üstlenmesi gerektiği 
ve ulusal makamların Mahkeme’ye nazaran daha fazla meşruiyete sahip 
olduğundan daha etkili bir koruma sunacakları işaret edilmektedir. Bu-

160 Jonas Christoffersen, “Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance 
of Adjudication be Reversed?”, in: The European Court of Human Rights between 
Law and Politics, (ed.: Jonas Christoffersen, Mikael Rask Madsen), Oxford University 
Press, Oxford-New York 2011, s.181-203.

161 Christoffersen, s.202.
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nunla birlikte, taraf devletlerin Sözleşme’yi esas almaları ve Mahkeme içti-
hatlarını uygulamaları gerekmekte ise de bundan daha fazlasını yapmaları 
beklenmektedir. Somut olayın ışığında Mahkeme’ye nazaran somut olaya 
daha yakın ve daha meşru olan ulusal makamların adil dengeyi tesis etme 
noktasında kendi cevaplarını üretmeleri gerektiği ifade edilmektedir162.

Mahkeme’nin resmi yaklaşımının ve son dönemki gelişmelerin bu 
görüşe paralel olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Ancak öğretide 
Sözleşme’nin anayasal niteliği hala geçerli kabul edilerek savunulmakta-
dır163. Zira Mahkeme’nin her ne olursa olsun Sözleşme’nin anayasal nite-
liğini ve Avrupa kamu düzeni öne çıkarması gerektiği belirtilmektedir164. 
Reform çalışmaları ve Ek Protokoller değerlendirilerek, Mahkeme’nin 
Sözleşme’nin anayasal niteliğinden ve anayasal karakterinden sıyrılmaması 
gerektiği, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi temel değerlerin vazgeçi-
lemez ve halen mevcut olduğu, fakat yargısal denetim gerçekleştirirken 
anayasal adalet kavramı yerine anayasal çoğulculuk kavramı tercih edil-
mektedir. Keza Mahkeme’nin süreç ve usul odaklı yaklaşımı165  ile açıkça 
dayanaktan yoksun ve önemli bir mağduriyet aranan kabul edilebilirlik kri-
terleri, pilot karar usulü gibi gelişmeler anayasal adaletin artık anayasal ço-
ğulculuğa evrildiği yorumlarına yol açtığı kabul edilebilir166. Sözleşme’nin 

162 Christoffersen, s.181, 190.
163 Sözleşme’nin “uluslarötesi bir anayasa” olduğu yönünde bkz. Alec Stone Sweet, “On 

the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights 
as a Constitutional Court”, Yale Law School Faculty Scholarship, 71, 2009, s.1-14.

164 Bu yaklaşımın en tutarlı savunucuları Steven Greer ve Luzius Wildhaber’dır. Luzius 
Wildhaber, “Rethinking the European Court of Human Rights”, in: The European 
Court of Human Rights between Law and Politics, (ed.: Jonas Christoffersen, Mikael 
Rask Madsen), Oxford University Press, Oxford-New York 2011, s.204-229; Luzius 
Wildhaber, “A Constitutional Future for the European Court of Human Rights”, 
Human Rights Law Journal, C.XXIII, 2002, s.161-165; Steven Greer, The European 
Convention on Human Rights Achievements, Problems and Prospects, Cambridge 
University Press, New York 2006, s.194 vd.

165 Robert Spano, “The Future of the European Court of Human Rights-Subsidiarity, 
Process Based Review and the Rule of Law”, Human Rights Law Review, C.XVIII, 
S.3, 2018, s.473-494; Thomas Kleinlein, “The Procedural Approach of the Europe-
an Court of Human Rights: Between Subsidiarity and Dynamic Evolution”, Interna-
tional and Comparative Law Quarterly, C.LXVIII, 2019, s.91-110.

166 Bu durumun gerekçeleri olarak Brighton Konferansı, kabul edilebilirlik kriterleri, pi-
lot karar usulü gösterilmektedir. Bu konuda bkz. Steven Greer, Luzius Wildhaber, 
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anayasal karakteri katı hiyerarşik bir ilişki olmayıp; heterarşik, çoğulcu, 
bağlılık içeren nitelikte tasvir edilmektedir167.

Bu gelişmeler ışığında sorumluluk paylaşımının taraf devletlere mutlak 
eşitlikçi bir yaklaşım sunması değil, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk 
anlayışının geliştirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir168. Mahkeme önün-
de çok sayıda ihlal kararına maruz kalan ve Sözleşme ilkelerinin gelişimi-
ni tamamlayamamış, hakkında çok sayıda derdest dava bulunan ülkelerin 
kategorik olarak ayrılması gerektiği belirtilmektedir. Böylelikle önerilen 
reformda Bakanlar Komitesi ilgili devletler hakkında farklı tedbirler ala-
bilecektir. Bu öneride ilgili taraf devlete yönelik alınacak olan tedbirler 
Bakanlar Komitesi’nin üçte iki çoğunluğuyla alınması gerektiği öngörül-
müş olup, kabul edilebilirlik kriterlerinin özellikle yapısal sorunlarda daha 
esnek bir şekilde değerlendirilebileceği dile getirilmektedir169. Bu yakla-
şım taraf devlet üzerinde baskı oluşturabileceği gibi gerilimlere sahne ola-
bilecektir. Benzer bir reform, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 
Sözleşme’nin 14 No’lu Ek Protokolü ile Sözleşme’nin kararların infazına 
ilişkin 46. maddesinin 4. ve 5. maddeleri örnek olarak verilebilir. Kararla-
rın infazını geciktiren taraf devletler açısından daha ağır tedbirler öngör-
mek insan haklarını etkili bir şekilde korumaya hizmet etmektedir. Ancak 
bireyin hak ve özgürlüklerine yönelen müdahalenin kabul edilebilirlik veya 
esasa ilişkin içerik denetiminde taraf devletler arasında ayrım yapılması bir 
çözüm değildir. Taraf devletler arasında uygulanacak tedbirler bakımından 
farklı muamele öngörmek ve kimi bireylerin veya toplulukların daha çok/
daha az korunmasını haklı çıkaracak bir yaklaşımı kabul etmek yerine, 
Mahkeme’nin tüm devletler için yaklaşımını gözden geçirmesi ve eşitlik 
ilkesini zedelemeden bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Mahkeme’nin ulusal makamlarla sorumluluk paylaşımı, taraf devlet-
lerin insan haklarına saygı yükümlülüğünü hatırlatma, Mahkeme’nin asli 

“Revisiting the Debate about ‘constitutionalising’ the European Court of Human 
Rights”, Human Rights Law Review, C.XII, S.4, 2012, s.684.

167 Greer/Wildhaber, s.685.
168 Helen Keller, Andreas Fischer, Daniela Kühne, “Debating the Future of the Euro-

pean Court of Human Rights after the Interlaken Conference: Two Innovative Pro-
posals”, The European Journal of International Law, C.XXI, S.4, 2010, s.1044-1045.

169 Keller/Fischer/Kühne, s.1045.
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sorumluluğun taraf devlete ait olduğunu belirterek zorlayıcı bir aktör ola-
rak gözükmek yerine ikna edici bir rol üstlenmesi gibi kimi amaçlara katkı 
sunmaktadır. Elbette ki Mahkeme’nin sorumluluk paylaşımı aracılığıyla 
yapıcı bir role bürünerek dikte edici bir pozisyonda gözükmek yerine; ço-
ğulculuğa, anayasal geleneklere saygı duyan, kültürel çeşitliliği koruyan, 
ikna edici bir konumda durarak etkililiğini arttıran ve sağlamlaştıran bir 
amacı gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Ancak bu amacı gerçekleşti-
rirken insan haklarını koruma mekanizmasını zayıflatma ihtimalini göz 
önünde bulundurarak temkinli yaklaşmak ve reform süreçlerinde bireyi 
haklarından mahrum -bir nevi çıplak bırakarak- uzun süre ulusal makam-
ların kaderine terk etmemek gerekmektedir. 

SONUÇ

Mahkeme’nin reform çalışmaları kapsamında gitgide artan bir şekilde 
insan haklarına dair ihlal iddialarını çözümlemek noktasında usuli bir yönte-
min benimsendiği ve ihlal iddialarının Mahkeme’nin önüne gelmeksizin, iç 
hukukta bireysel tatminin sağlanmasının amaçlandığı dikkate değerdir. Bu 
iyiniyetli çabaların tamamen Mahkeme’nin etkililiğini arttırmak üzere atı-
lan adımlar olduğu söylenebilir. Öncelikle bu kapsamda belirtilmesi gereken 
şudur ki Mahkeme sorumluluk paylaşımı ve yargısal diyalog süreçlerinde, 
başlangıçta olduğu gibi insan haklarına yönelen müdahaleleri anayasal sorun 
ve iç hukuk meselesi olarak nitelendirmemektedir. Bununla birlikte, iç hu-
kukta ihlallerin çözümlenmesi için taraf devletleri cesaretlendirici ve teşvik 
edici hamleler atarak, sorumluluk paylaşımı ve yargısal diyalog sürecini ge-
liştirmektedir. Ancak bu yaklaşım insan haklarına dair yapısal ve sistematik 
sorunlarını çözebilmek adına iş birliğine yanaşan taraf devletler için anlamlı 
ve işlevsel olabilir. Zira insan haklarına dair temel sorunları bulunan, ısrarla 
aynı konularda defalarca ihlale yol açan, insan haklarına saygı yükümlülüğü-
nü ulusal düzlemde yorumlayarak anlamlandırmak noktasında direnç gös-
teren devletler için Mahkeme’nin iyiniyetli gözüken sorumluluk paylaşımı 
yaklaşımı hiçbir bir anlam ifade etmeyecektir. Aksine bu süreç bireyi devlet 
karşısında yalnızlaştırarak haklarından mahrum bırakacak, birey uzun süre 
ulusal makamların kaderine terk edilmiş olacaktır. 

Bu nedenle ulusal makamlarla sorumluluk paylaşımının Sözleşme’nin 
anayasal işlevi ışığında dengelenmesi gerekmektedir. Mahkeme’nin ko-
ruma mekanizmaları içerisinde “eşitler arasında birinci” olan konumu, 
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Sözleşme’nin anayasal işlevi geliştirilerek mümkün kılınabilir. Keza Mah-
keme tarafından müdahalenin yargısal denetimi gerçekleştirilirken bir 
yandan anayasal adaletin temin edildiği hatırda tutulmalıdır. Bunun için 
de Mahkeme’nin geliştirdiği sorumluluk paylaşımı fikrinin her iki tarafa 
karşılıklı sorumluluk yükleyen bir diyalog süreci çerçevesinde anlaşılmasının 
daha isabetli bir yaklaşım sunacağı düşünülmektedir. Burada ele alınan 
sorumluluk paylaşımı; karşılıklı ve çift yönlü olup, Mahkeme’nin yargı yet-
kisine dair ihlal iddialarının incelenmesinde ulusal makamlara bırakılan/
terk edilen yetki mahiyetinde anlaşılmamalıdır. 

Böylelikle, insan haklarına saygı yükümlülüğünün bir gereği olarak, 
ulusal makamların hak ve özgürlüklerin korunması bakımından maddi 
ve usuli olmak üzere asli sorumluluğu bulunmakta; taraf devletler yetki 
alanlarında bulunan herkesin haklarını korumakla ödevlendirilmektedir. 
Ancak taraf devletlerin asli sorumluluğu bulunan insan haklarına saygı yü-
kümlülüğü Mahkeme’nin yargı yetkisine tabi tutulmaktadır. İnsan hakla-
rına saygı yükümlülüğü çerçevesinde taraf devletler keyfi müdahalelerden 
kaçınmak; hak ve özgürlükleri korumak yükümlülüğü altında bulunmak-
tadır. Taraf devletlerin söz konusu yükümlülüğü, asli sorumluluk şeklinde 
somutlaştırılmaktadır. Bununla birlikte, taraf devletlerin bu yükümlülük-
lerini yerine getirip getirmedikleri ise Mahkeme’nin inceleme konusunu 
oluşturmakta; Mahkeme tarafından taraf devletlerin asli sorumluluklarını 
gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri denetlenmektedir. Dolayısıyla taraf 
devletlerin asli sorumluluğunu yerine getiren ulusal makamlar ile bölgesel 
bir insan hakları koruma mekanizması olarak ulusal makamları yargısal 
açıdan denetleme yetkisine sahip Mahkeme arasında karşılıklı bir diyalog 
süreci oluşmaktadır. Sanılmaktadır ki bu yargısal diyalog sürecinde insan 
haklarını korumak noktasında asli sorumluluğun ulusal makamlara ait 
olması, Mahkeme’yi ‘ikincil’ bir konuma sıkıştırmakta; diğer bir deyişle 
sanki Mahkeme’nin insan haklarını korumak ve geliştirmek gibi herhangi 
bir görevi bulunmamaktadır. Bu durum ise hak ve özgürlüklerin koruma 
alanının ve kapsamının daralmasına yol açmaktadır. Zira kurumsallaşan 
bir mekanizmanın, şikâyete konu bireysel başvuruların incelenmesi neti-
cesinde, sadece ihlalin varlığı veya yokluğu hakkında karar vermesi yeterli 
görülmektedir. Ancak Mahkeme’nin başvuruları incelerken Sözleşme’nin 
genel ilkelerini, hak ve özgürlükleri yorumladığı hatırda tutulmalı ve 
Sözleşme’nin anayasal niteliği göz ardı edilmemelidir.
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Mahkeme, Sözleşme’nin genel ilkelerini nihai olarak yorumlamaya yet-
kili olup, müdahalenin haklılığını yargı yetkisi çerçevesinde incelemekte-
dir. Ancak somut olayda meydana gelen uyuşmazlıkla karşılaşan ulusal ma-
kamlar, uyuşmazlığı giderirken Sözleşme’nin genel ilkelerinden, Mahkeme 
içtihatlarından yararlanarak Sözleşme’yi yorumlamaktadır. Mahkeme ise 
başvuru üzerine Sözleşme’nin yorumunun uygunluğunu denetlemektedir. 
Dolayısıyla eşitler arasında birinci olan Mahkeme, her bir aktörün yorum 
yapmaya yetkili olduğu ve insan haklarının çoklu bir mekanizma içerisin-
de korunduğu sistem içerisinde nihai yorumu yapmaktadır. Bu nedenle 
Mahkeme’nin ulusal makamlar karşısında ikincil ve tamamlayıcı yargı yet-
kisi, Sözleşme’nin genel ilkelerinin ve Mahkeme içtihatlarının yanlış yo-
rumlanması söz konusu olduğunda ulusal makamlara müdahaleyi gerekli 
kılmakta; diğer bir deyişle ulusal makamların asli sorumluluğunu yerine 
getirmeyerek Sözleşme’nin ihlaline yol açtığı anlamına gelmektedir. 

Ulusal makamların asli sorumluluğu ise insan haklarına saygı yü-
kümlülüğünü çağrıştırmaktadır. Son dönemde gerçekleşen gelişmeler 
Sözleşme’nin iç hukukta yorumlanarak uyuşmazlıkların ulusal düzlemde 
çözümlenmesini amaçlamaktadır. Böylelikle Mahkeme’nin iş yükünün 
azalacağı, denetim mekanizmasının etkililiğinin artacağı, ulusal makam-
ların egemenlik yetkisine ilişkin itirazlarının azalacağı bir ideal olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Fakat sorumluluk paylaşımının karşılıklı ve çift yönlü 
olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bir yanda ulusal makamların in-
san haklarına saygı yükümlülüğünü yerine getireceği asli sorumluluğu; 
diğer yanda ise eşitler arasında birinci olan Mahkeme’nin ikincil ve ta-
mamlayıcı yargı yetkisi bulunmaktadır. Burada idealize edilen çerçeve ile 
Mahkeme’nin geri planda kalıp, Sözleşme’nin ve koruduğu değerlerin ön 
plana çıkartılarak insan hakları ihlallerinin ulusal hukukta çözümlenmesi-
nin amaçlandığı söylenebilir. Ancak sorumluluk paylaşımının çokça dile 
getirilmesi bu iyiniyetli çabaları boşa çıkarabilir. Nitekim ihlallerin ulu-
sal hukukta çözümlenmesi beklentisini gereğinden fazla dilemek, karşıtlık 
ilişkisi içerisinde olan ihlalin potansiyel faili devlet ile bireyi uzun süre baş 
başa bırakmak anlamına gelmektedir. Bu durum ise bireyi hak arama me-
kanizmaları içerisinde uzun süre yalnızlaştıracaktır. Keza sorunun çözüm 
mercii olarak, doğası gereği insan haklarını ihlal etme potansiyelini haiz 
devlet aygıtını işaret etmek hassas bir yaklaşımı gerektirmektedir. Nitekim 
yargısal diyalog süreçleri, ikincillik ilkesi ve takdir marjı doktrininin yanlış 
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kullanımları, bireyi hak ve özgürlükleri ihlal etme potansiyeli taşıyan dev-
let aygıtı içerisine hapsedebilir. Bu nedenle Mahkeme ile ulusal makamlar 
arasındaki sorumluluk paylaşımının yanlış yorumlanması veya sorumlulu-
ğun istisna gözetilmeksizin iç hukuka emanet edilmesi bireyi yalnızlaştıra-
rak hak arama yollarının önünü tıkayabilecektir. 

                     Asli Sorumluluk  Asli Sorumluluğun Denetlenmesi
Taraf Devlet/Ulusal makamlar İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
İnsan haklarına saygı yükümlü-

lüğü
(Negatif/pozitif yükümlülükler)

Tamamlayıcı ve ikincil nitelikte yargı 
yetkisi

Mahkeme kararlarının etkisi:
Res interpretata

i. İnsan Hakları Avrupa Sözleşme-
si’nin Yaşayan Belge Niteliği

ii. Otonom Kavramlar Doktrini
Anayasa ve Sözleşme’ye uygun 

yorum
Sözleşme’nin anayasal işlevi

Bireysel ve anayasal adalet Bireysel ve anayasal adalet

Ulusal makamlar ve Mahkeme arasındaki sorumluluk paylaşımının 
karşılıklı ve çift yönlü olduğunu gösteren tablo.

Son dönemde, sorumluluk paylaşımı fikrinin Mahkeme’ye hâkim ol-
duğu göze çarpmaktadır. Denetimin yoğunluğunu tayin eden takdir marjı 
doktrini adeta ikincillik ilkesi gibi uygulanmaktadır. Bu yolla Mahkeme’nin 
meşruiyetini arttırdığı ve sorumluluk paylaşımını geliştirmeye çalıştığı dik-
kat çekmektedir. Takdir marjı doktrininin yapısal kullanımı olarak nitelen-
dirilen, takdir marjı doktrininin ölçülülük ilkesinden uzaklaşan kullanımı, 
sorumluluk paylaşımını belirsiz bir hale sokmakta; yargısal araçlarını ve 
diyalog süreçlerini belirsizleştirdiğinden denetim mekanizmasının zayıf-
lamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte pilot dava usulü aracılığıyla 
ikincillik ilkesinin uygulama alanını genişletmek denetim mekanizmasını 
zayıflatmaktadır. Zira Mahkeme bireyi, ihlal sonrası ihlalin potansiyel faili 
devlet tarafından oluşturulan mekanizmalara yönlendirmektedir.

Keza Mahkeme’nin geleceğine odaklanılan üst düzey konferanslarda; iş 
yükü karşısında, bir çözüm yöntemi olarak ulusal makamlar ile sorumlu-
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luk paylaşımı fikrinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede henüz 
yürürlüğe girmemiş olan Sözleşme’nin 15 No’lu Ek Protokolü aracılığıyla 
takdir marjı doktrini ile ikincillik ilkesi Başlangıç metnine girerek normatif 
dayanak kazanacaktır. Bu yaklaşım sorumluluk paylaşımının geliştirilme-
sine yönelik hamleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten Sözleşme siste-
mi içerisinde başlangıçtan beri uygulanagelen yorum araçlarının normatif 
nitelik kazanması bu ilkelere ağırlık verilebileceği endişelerini beraberinde 
getirmektedir. Sorumluluk paylaşımını güçlendirmek insan haklarının et-
kili bir şekilde korunması gerektiği vurgusuyla gerçekleşmeli ve bu tarz 
yargısal stratejilerden uzak durulmalıdır. 

Nihayet bu çalışma kapsamında sorumluluk paylaşımı yaklaşımının; 
ancak insan haklarına saygı yükümlülüğünü içselleştiren devletler için an-
lam ifade edebileceği kabul edilmektedir. Bununla birlikte, gerçekten de 
devletler ihlallerin potansiyel failleri olduğundan bahisle ihlal iddialarının 
tamamen ulusal mekanizmalar içerisinde çözülebileceği inancı gerçekçi 
görülmemektedir. Bu nedenle tamamlayıcı ve ikincil yargı yetkisini haiz 
Mahkeme tarafından Sözleşme’nin anayasal işlevinin her daim güncelle-
nerek korunması; sorumluluk paylaşımı yaklaşımının karşılıklı ve çift yön-
lü bir şekilde ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Belirtmek gerekir ki 
bu durumda Mahkeme yargısal aktivizme davet edilmeyip, Mahkeme’nin 
Sözleşme’nin anayasal işlevi ışığında ‘paylaşımdan’ ziyade; ‘sorumluluğa’ 
ağırlık vermesi gerektiği işaret edilmektedir. Aksi halde “Özgürlük kural, 
sınırlama istisnadır.” ilkesinden, özgürlüğün istisna olduğu bir düzene ge-
çişin temel taşlarının örülmesine cevaz verilecektir. 
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“AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ USUL SORUNLARI” 
OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU
Konuşmacılar    : Burcu BAYTEMİR KONTACI, Erkan DUYMAZ, 
       Egemen ESEN

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - He-
pinize sabrınıza, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi 
soru-cevap kısmına geçiyoruz. Sorusu olan? Buyurun.

Av. Zübeyde KAMALAK - Öncelikle bütün sunuculara teşekkür edi-
yoruz. Gerçekten faydalandık ve eşim de, ben de çok iyi hazırlandığınızı 
düşündük, tebrik ediyoruz. Sayın Burcu BAYTEMİR KONTACI Hanıme-
fendiye bir sorum var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olaylara mü-
dahil olduğundan bahsetti. Ancak benim birkaç davamda gözlemlediğim 
çok fazla objektif olamıyorlar. Sanki olayı sadece işlerini yerine getirmek için 
oraya gelmişler gibi, zira birkaç boşanma davamız ve şikayete tabi bir ceza 
davamız anlaşmalı protokollerle son buldu, bitti. Herkes yerlerine gitti, hatta 
biz mahkemeye tarafların barıştığını ve anlaştığını, bu işin uzlaşmayla sonuç-
landığını söyledikten epey bir zaman sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığının müdahilliği sonucunda istinaftan karar yeniden geldi. Tabii tarafları 
tekrar arayıp bulmak, onları tekrar oraya göndermek, işte biz UYAP’tan tabii 
kararı gönderdik biz bak anlaştık, bitti, vesaire diye, ama burada söylemek 
istediğim şey şu- Bu tür müdahillikler gerçek manada olmalı. Yani olayın 
özüne inerek bir şey yapılmalı, iki satırlık bir dilekçeyle başvurup tamam, 
işte biz geldik, bunun gibi olsun değil de olması gerektiği gibi olmalı. Bunun 
için ne yapılmalı? Bu müdahil olan kurumlara ne gibi bir şey söylenmeli? 
Yani bu müdahilliğinizin ölçüleri nedir diye ne yapılmalıdır? 

Diğer bir sorum da insan hakları komiserinin tespitlerinde objektif 
davrandığına inanabiliyor muyuz? Zira hanımefendi Kavala olayından,  
Wikipedia olayından bahsetti, ama diğer salonda Mavi Marmara olayından 
bahsedilmişti ki burada İsrail’in lehine bir karar verilmiş. Ülke diyemiyo-
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rum, benim nazarımda onlar bir ülke değil, işgalci de İsrail’in lehine bir karar 
verilmişti Mavi Marmara olayında mesela, demek ki insan hakları komiseri 
de insan hakları konusunda da olsa insanların hakları olan insanlar, hakları 
olmayan insanlar ya da daha az hakkı olan, daha fazla hak sahibi olan insan-
lar diye mi ayırıyor da bu tür bir şeye giriyor? Bu konuda objektif davran-
madıklarına inanıyorum. Bu konudaki görüşünüzü de rica edebilir miyim?

Diğer bir sorum da Sayın Erkan DUYMAZ Beyefendiye- Osman KA-
VALA olayında hükümet dışı organizasyonlardan bahsetti. Uluslararası hu-
kukta yalnız kalanların yanında yardımcı olduğundan bahsetti sivil toplum 
kuruluşlarının, vesaire, ancak burada da yine hanımefendiye sorduğum soru 
gibi burada da acaba objektif davranılıyor mu, yoksa adamına göre, kon-
jonktüre göre mi bir taraf olma söz konusu? Bu konuda bilgi rica ediyorum, 
teşekkür ediyorum.

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - Çok 
teşekkürler, başka soru var mı? 

Salondan - Bütün katılımcılara ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burcu 
Hanım bir tablo sunmuştu. O tabloda komiserin işte verdiği görüşler vardı. 
Benim merak ettiğim bir konu şu- Acaba bu komiserliğin tabloda göreme-
diğim için, belki en arkada kaldığım için Amerika ve İngiltere’yle ilgili ya da 
böyle hani tüm büyük şeylerle ilgili bir görüşü oldu mu, yani sizde var mı 
ya da herhangi bir görüş o ülkelerle ilgili serdetti mi? Onu merak ediyorum 
birincisi, mesela bizde 58 tane demiştiniz herhalde, o tabloda göremediğim 
için veya en alttaysa onu da buradan göremedim, o yüzden özür diliyorum. 
Bir de bir konuda bir meramımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi mi doğru, yoksa İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi mi 
doğru? Siz hukukçuların görüşlerini önemsiyorum, o yüzden de bunu sor-
mak istiyorum. Teşekkür ederim.

Av. Mustafa KAMALAK - Efendim, öncelikle hepinize teşekkür ediyo-
rum, saygılar sunuyorum. Yurt içerisinde egemenlerin dediği oluyor genelde, 
yerel mali mahkemelerde onların aleyhine pek karar çıkmıyor. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde de mesela, egemen devletler için, özellikle Amerika, 
İngiltere, Fransa ve Almanya aleyhine verilmiş kararlar var mıdır, varsa oranı 
ne? Teşekkür ediyorum.
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Burcu BAYTEMİR KONTACI - Katkılarınız için çok teşekkür edi-
yorum öncelikle, size de çok teşekkür ederim beyefendiye, önce Zübeyde 
Hanımefendi’nin söyledikleriyle başlamak isterim. Müdahillik bakımından 
aslında müdahilliğin ruhunda bence bir konuyla ilgili olma, ilişkili olma, onu 
önemseme var. Bu bağlamda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin seçici 
davranması hususu bence bu bakımdan bir uyum gösteriyor bu konuya, tabii 
objektiflik, ikinci sorunuzla birinci sorunuzu iç içe geçirerek yanıt vermek isti-
yorum. Objektiflik konusu aslında ben dört tane resim koydum buraya, o dört 
kişiden üçüncüsü mesela, özellikle Ukrayna ve Türkiye’yle ilgileniyordu ve o dö-
nemde Türkiye’ye ilişkin bir dolu görüş ortaya çıkıyor. Türkiye’nin ülke ziyaretle-
ri artıyor, görüşler artıyor, bir anda böyle tematik çalışmalarda Türkiye özelinde-
ki çalışmalar etrafında belirlemeler oluyor. Bu bağlamda müdahilliğin ruhunda 
bence ilgilenme konusu var. Objektif olabiliyor mu? Açıkçası uluslararası hukuk 
söz konusu olduğunda ve uluslararası organlar söz konusu olduğunda bu hep 
tartışmalı bir konu. Bugün uluslararası ceza mahkemesi için de benzer -Mavi 
Marmara’yla bağlantılı olarak söyleyebilirim- eleştiriler yapılabilir. Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyiyle bağlantılı olarak yapılabilir. Terörle mücadele amacıy-
la dünyada bir dolu mevzuat değiştirdik, ama o terörün konu olmaya başladığı 
dönem sizin sorunuzla da bağlaştıralım, hâkim memleketlerin bu konudaki güç-
lü memleketlerin bu konuya bir uluslararası kamusal ilgi duymasıyla mümkün 
oldu. Bu bağlamda uluslararası örgüt, kurum, kuruluş, bunların ilgisi dediğiniz-
de mutlaka bu ilgilerin yoğunlaşmasını sağlayan tırnak içinde objektif eşit olma-
yan çeşitli dengelerin yürüdüğünü görmemiz gerekir. Bunu görmüyorsak biraz 
konuya naif bakıyoruz anlamına gelir. Fakat bu hukuki etkileri de bence zafiyete 
uğratmaz. Bugün her hukuki kazanımı bu bağlamda cebe koymuş saymalıyız ki 
uluslararası siyasetin uluslararası hukuku sakatlamasına birazcık engel olmaya ça-
lışalım. Buradan iç hukuka dönük sorunuza geleceğim. Müdahilliğin ruhundaki 
bu ilgilenme hakkını verme ve rolünü gerçekleştirme unsurunu Türk pratiğinde 
yalnızca bakanlığın katılmasında değil, kimi zaman müdafiliğin gerçekleştirilme-
sinde burada hepimiz meslektaşız, kimi zaman hakimliğin gerçekleştirilmesinde 
sakatlandığını görüyoruz. Bu bağlamda bir Türkiye pratiği olarak burada da bu 
problemlerin olduğunu görüyorum. Katkınız için çok teşekkür ediyorum bu 
bağlamda, Amerika, İngiltere sorusu bağlamında izninizle Amerika’yı dışarıda 
bırakacağım. Avrupa düzleminde olunca tabii Amerika konunun dışında kalı-
yor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin Amerika özelinde bir görüşü 
yok. Fakat İngiltere bakımından da 2010 sonrası bir müdahilliği yok. Arkadan 
gözükmedi, sözel olarak ifade edeyim ki aradaki boşluğu doldurmaya çalışayım. 
2010 sonrası 128 tekil dosyada katkısı olduğunu görüyoruz. Buradaki ülkeler 
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Türkiye, Rusya, İspanya, İtalya, Azerbaycan, Danimarka ve İsveç olarak gözükü-
yor şu ana kadar, İngiltere özelindeki bir dosyaya dahil olmuyor. Bu bağlamda 
sizin sorunuzla tekrar birleştirerek tabii ki de Fransa, Almanya, İngiltere ben zan-
netmiyorum ki bu bakımdan bilinçli bir ayrım yok. Fakat bazı memleketlerin 
çeşitli sistematik insan hakları sorunlarını diğer ülkelere göre daha iyi çözmüşlü-
ğü var. Yani bugün mesela, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ifade özgürlüğü konu-
sunda ilk aklımıza gelen problemli ülkeler oluyor. Sistematik olduğuna varacak 
bir sürü örnek ortaya çıkıyor, bir dolu başvuru geliyor. Almanya’dan yılda 2 tane 
geliyor bu konuda, onun için bir anda sistematik demiyorsunuz, her ülkenin 
yaptığı kadar yapıyormuş gibi geliyor. Bu bağlamda belki istatistik bulmamız 
bugün zor olduğu gibi sonraki yıllarda zor olacaktır. Maalesef az önce Erkan Ho-
cam vurguladı, mahkemenin kurumsal arşivinde bir anda mesela insan hakları 
komiserinin görüş beyan ettiği dosyaları siz ayırt edemiyorsunuz. Görsel olarak 
taramanız lazım, o nedenle de belki 2010 sonrasını taramak benim bakımımdan 
kolay oldu, ama bu soruyu bir veri kabul ediyorum kendi bakımımdan, tebli-
ğime eklemeye çalışacağım. 2010 öncesi özellikle İngiltere veya diğer hani daha 
öncelikli diyelim ülkeler bakımından bir katkı yapmış mı, hangi bağlamlarda 
yapmış diye eklemeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - Bir 
soru da Erkan Hocamızaydı.

Erkan DUYMAZ - Merhaba, ben de çok teşekkür ediyorum yorumlarınız 
ve sorularınız için, hızlıca cevap vermem gerekirse, KAVALA Kararından bah-
settik. KAVALA Kararının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan önce 
DEMİRTAŞ Kararı vardı. Bu iki karar yalnız Türkiye aleyhine verilen kararlar 
olarak düşünmemek lazım. Bundan önce Rusya ve Azerbaycan’a karşı birçok 
benzer başvuru yapıldı ve benzer  kararlar çıktı. Bu davalarda hükümet dışı 
örgütlerin oynadıkları rol gerçekten çok önemli, çünkü dediğimiz gibi mahke-
me burada oturduğu koltuktan bir kanaate varamıyor ve kanaate varması için 
somut verilere ihtiyacı var. Birilerinin görüş, rapor, istatistik sunması gerekiyor. 
Bu eksikliği de insan hakları komiseriyle hükümet dışı örgütler tamamlıyor. 
Kıdemli avukatlar çok iyi bilirler, benden iyi bilirler ki eski Avrupa İnsan Hak-
ları Komisyonu zamanında komisyon üyeleri gelip Türkiye’de araştırma yapar-
lardı, inceleme yaparlardı, tanıkları dinlerlerdi. Diğer ülkelerde de yaparlardı 
bunu, artık son zamanlarda işgücü yoğunluğu nedeniyle bunu yapmıyorlar, 
bıraktılar ve bu eksikliği bir bakıma insan hakları komiseriyle yerel uluslara-
rası hükümetler, hükümet dışı örgütler yapıyor. Tabii bu anlatım boyunca 
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hükümet dışı örgüt kavramını her zaman için şüpheyle yaklaşabileceğimizi, 
bu örgütlerin şeffaflığının, güvenirliğinin her daim sorgulanması gerektiğini 
söyledim. Dolayısıyla otomatik olarak her hükümet dışı örgüt bir insan hak-
kı savunucusudur demek tabii ki doğru değil, bunların gelirlerini-giderlerini, 
üyeliklerini, hesap verebilirlikleri, şeffaflığın, her şeyin denetlenmesi ve objektif 
olarak gerçekten insan haklarını savunmak amacıyla hareket edip etmedikleri 
her somut vakaya göre tabii ki tartışılabilir. Bu konuda hiçbir şeyimiz yok. 

Bir şey daha vardı, oda Sayın KAPLAN’ın sorusu hani Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinin faaliyetine genel olarak şüpheci bir yaklaşımla acaba bü-
yük devletlerin aleyhine verilmiş kararlar çok oluyor mu, var mı? Çok oluyor, 
çok var. Türkiye çok dahil oldu bu sisteme, Türkiye’den önce Fransa’ya karşı 
kararlaştırılmış çok fazla ihlal vardı. İtalya her zaman için Türkiye’yle yarışan 
bir Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen en çok hak ihlaline 
yol açan sistemlerden biridir İtalyan hukuk sistemi, dolayısıyla ben şüpheci 
yaklaşmak her zaman tabii ki güzel bir şey, iyi bir şey, ama Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinin böyle genel olarak batılı büyük devletleri kayırdığı, onun 
dışında Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan gibi tırnak içerisinde daha 
doğulu devletlere daha katı davrandığını söylemeyi doğru olmadığını düşünü-
yorum. Şöyle diyebiliriz, bu ikinci kategoride saydığım ülkelerdeki insan hakkı 
standardı çok düşük olduğu için maalesef birçok açıdan belki mahkeme psiko-
lojik olarak daha rahat ihlal kararları verebiliyordur. Örneğin, Türkiye şimdiye 
kadar 100 davada işkence yasağını ihlal etmiş demişiz, 101. ihlal kararını ver-
sek de bir şey olmaz diyebilir, ama bunu İngiltere’ye karşı yaptığı zaman biraz 
farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Tabii ki bu psikolojik bir yaklaşımdır, bunun 
etkileri vardır. Bir de bazı Avrupa devletlerinde örneğin, Almanya’nın da adını 
zikrettiniz. Almanya’da çok güçlü bir bireysel başvuru sistemi var. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinden de daha köklü bir insan hakkı geleneği var Alman 
Anayasa Mahkemesinde, dolayısıyla zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine çok fazla başvuru gelmiyor, ama geldiği vakit de Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Anayasa Mahkemesinin kararında ihlal tespit edebiliyor. Hani bu 
örnekler de var. Çok uzatmayayım, teşekkürler.

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - Te-
şekkürler. Son bir sorumuz vardı. AİHM mi, İHAM mı, hangisi doğru? 

Egemen ESEN - Ben isterseniz anlamsız bir cevap vereyim ona, şöyle, 
Osman DOĞRU ve Tolga ŞİRİN bunun argümanını sunuyorlar tabii ki, 
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ben onların öğrencisi olduğum için sadece Marmaralı kimliği olarak bunu 
kullanıyorum. Yoksa onlar işte European Convention on Human Rights’ın 
bu şekilde çevrilebileceğini, çevrilmesi gerektiğini, bunun hem evrensel, hak-
ların evrenselliğini vurguladığını, aynı zamanda da Türkçede AİHM diye 
söylenişin olmadığını, yani bu tarz söylemenin zor olduğunu, dolayısıyla 
İHAM’ı tercih etmenin pratik anlamda daha kolay olduğu gerekçeleriyle 
bunu savunuyorlar. Onların argümanlarıdır. Ben tabii ki katılıyorum, ama 
benim katılma gerekçem de bu onların argümanları, teşekkürler. 

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - Erkan 
Hocam, sizde hem mahkemedeki kabul ediliş biçimi, hem de kişisel görüşü-
nüzü bizimle paylaşın. 

Erkan DUYMAZ - Öncelikle bu hukuki sorundan itibaren bir dil bilgisi 
sorunu, bizim ülkemizde maalesef böyle birden fazla kısaltma çok kullanılı-
yor. AİHM kullanılması çok zor bir kısaltma olduğu doğru, ancak sevelim 
sevmeyelim, kabul edelim etmeyelim resmi kısaltma o yönde ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarında en azından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dediği 
için biz ona AİHS ve AİHM şeklinde kısaltmak gerektiğini düşünüyorum, 
ama kullanış kolaylığı bakımından evet, İHAM daha kolay, bu herkesin ki-
şisel tercihi artık bir süre sonra. 

Burcu BAYTEMİR KONTACI - Ben her iki tarafın da argümanları or-
taya konulduktan sonra benimki şey gibi, ben bunu tercih ediyorumdan 
ibaret kalacak. Ben yerleşik diye -bir argüman daha ekleyeyim- AİHM de-
meyi uygun gördüm. Hatta bunu buraya gelmeden önce eşimle de konuş-
tuk. Onu öyle kısaltma, biraz garip geliyor falan dedi. Aslında İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesinin insan haklarını öne alarak daha çok vurgu yaptığını 
herhalde kabul ediyoruz hem fonetik olarak, hem de belki dil bilgisi bakı-
mından, çeviri bakımından, böyle yerleşik yanlışlardan kullanmaya devam 
ediyorum ben ve AİHM demeye devam ediyorum. Bunda biraz çevirinin de 
etkisi var diyorum ve AİHM kullanıyorum galiba ben. 

Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU (Oturum Başkanı) - Evet, 
ben de bir anekdot paylaşayım. Manisa’da bir panele davetliydim ve İHAM 
diye çevirmişlerdi. Sonra biri bana dedi ki- “Bu nasıl bir çeviri AİHM, yani 
bunu nasıl çevirdiniz” diye ben de buna maruz kalmıştım, ama ben de 
AİHM’i kullanıyorum. Oturumumuz sonlanmıştır, teşekkürler. 
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Geçmişten Geleceğe Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin İşlevleri 
Rolleri – İzmir Barosu Deneyimi

Av. Derman GÜLER

İzmir Barosu

(1). Konuşma Metni:

Ben müsaadenizle ayakta konuşacağım. Merhabalar, öncelikle bu gü-
zide etkinliği düzenlediği için Ankara Barosuna, Ankara Barosu Yönetim 
Kuruluna, İnsan Hakları Merkezine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyo-
rum. Size İzmir’den, İzmir’in sıcağından demek isterdim, ama İzmir de en 
az burası kadar soğuktu, ama İzmir’den sıcak bir sevgi getirdim. Ankara’da 
olmak  çok güzel, daha önce böyle bir etkinliğe de katılmamıştım ben şah-
sen, Ankara’da çok toplantıya geliyoruz, ama kalabalık beni çok heyecan-
landırdı, etkinliğin içeriği beni çok heyecanlandırdı. O sebeple tekrardan 
çok teşekkürler.

Sizlere mümkün mertebe kısa bir sunum yapmaya çalışacağım, ama bi-
raz da şöyle bir paylaşım da yaptık toplantıdan önce: Bazı teknik konuları 
tekrar etmemek adına onları ben anlatacağım kısada, daha sonra biraz de-
neyim paylaşımıyla ilgili konuşacağız. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üye-
siyim bu arada, İnsan Hakları Merkezinden, Göç İltica Komisyonundan 
ve genel itibarıyla insan haklarından sorumlu olarak çalışıyorum, çok uzun 
yıllardır insan haklarıyla ilgileniyorum. 

Şimdi baroların insan hakları merkezleriyle ilgili genelde meslektaşları-
mızın tabii bir bilgisi var, ama meslek dışında insan hakları savunucularının 
gerçekten bu meselenin ne olduğuna dair de çok fazla farkındalık sahibi 
olmadıklarını biliyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Baroların ne 
olduğunu anlatmak gerekiyor belki de, barolar şöyle, kamu kurumu niteli-
ğinde meslek örgütü olarak tanımlanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında 
birçok yerden küçük küçük unsurların bir araya geldiği bir kurumdan bah-
sediyoruz. Bir resmi kurum statüsü var, biz alandan gelen insan hakları sa-
vunucuları bu resmi kurumla karşılaşınca bazen şaşırıyoruz. Bir yandan bir 
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sivil toplum örgütü havası var, yani öyle bir çalışma devam ettiriyoruz, bir 
yandan da insan haklarıyla ilgili çalışan bir insan hakları örgütü gibi çalışı-
yor. Dolayısıyla kompleks ve girift bir yapısı olduğunu söylemek mümkün 
ve bu barolar, işte bu söylediğimiz girift yapı bir taraftan da insan hakları 
mücadelesinin bir yanından tutmaya çalışıyor ve bunun da sebepleri var.

Şimdi şunu söylemek gerekiyor, öncelikle bir temel hak ve özgürlükler 
biliyorsunuz en başta hukuk mesleğinin koruması gereken ve aynı zaman-
da pozitif hukukta kendisine yer edinmiş özgürlükler, ama aynı zamanda 
avukatın da bir rolü var. Bu işte yargılamanın bir süjesi olarak hak sa-
vunuculuğu yapıyor.  Avukatların bazen biz Staj Eğitim Merkezinde bu 
anlatıları yaparken farkında olmadığını hissediyoruz, ama her avukat aynı 
zamanda bir hak savunucusu ve aynı zaman da bir de avukatlığın amacı 
var. Avukatlığın amacı da hukuki meselelerin adalete uygun çözümlenmesi 
ve insan hakları da tam bunun göbeğinde yer alıyor. 

Baroların insan hakları çalışmalarıyla ilgili burada Kasım Hoca da var, 
aslında bununla ilgili ben bilmiyorum ne kadar çok detaylı çalışılmış, ama 
gerçekten kaynağa ulaşmak çok zor, ben birazcık şöyle göz atarken hani 
acaba bunun gelişim süreci, tarihsel gelişimi nedir bu insan hakları mer-
kezlerinin derken çok da fazla bir şeye rastlayamadım, ama şunu söyle-
mekte fayda var: İnsan hakları dediğimiz sistem temel itibarıyla bugün 
evrensel sistem İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış bir sistem ve 
Türkiye’de baroların bu insan hakları meseleleriyle ilintisi aslında çok eski 
zamanlara dayanıyor, ama bunlar daha çok bireysel örneklerle, hani benim 
gözüme çarpan en azından bu. Mesela, ben buraya iki örnek vermek iste-
dim. Orhan Adli Apaydın İstanbul Barosu eski başkanı ve Av. Güney Dinç  
merhum başkanımız bizim İzmir Barosunun eski başkanı ve iki insan hak-
ları savunucusundan bahsediyoruz. Hayatları mesela, Güney Dinç’le ilgili 
özellikle şunu da size göstermek istiyorum: Bu sene çok yeni, birkaç ay 
önce çıkarttık “İnsan Haklarına Adanmış Bir Hayat” diye, Güney Dinç bir 
insan hakları savunucusuydu ve 12 Eylülün karanlığından sonra gerçek-
ten çok ciddi bir mücadele verdi, yargılandı. İstanbul Barosunun dene-
yimini zaten biliyorsunuz, kapısına kilit vurulmuştu 12 Eylülden sonra, 
fakat 1986’da ve 1990’da bir kurumsallaşmadan bahsedebiliriz. Yani sivil 
hayatta İHD’yle TİHİB’in kuruluşu buna örnek ve barolardaysa işte bu 
12 Eylül öncesi siyasi mücadele, bireysel mücadele biraz kurumsallaşmaya 
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başladıktan sonra komisyonlarla barolarda idare ettirilmeye başladı ve za-
man içerisinde aslında biraz daha kurumsallaşmak ihtiyacından olsa gerek 
insan hakları merkezleri kuruluyor. Peki, niye kuruluyor, niye var bu? İşte 
buradan dolayı var. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve 
korumak yükümü 2001’de yanlış hatırlamıyorsam, yani bu Avukatlık Ka-
nunundaki o bildiğiniz değişiklikten sonra eklenen bir madde ve aslında 
bu bizim elimizi rahatlatan, işte baroda insan hakları çalışması mücadelesi 
yaparken dayandığımız esas dayanak noktası. 

İzmir Barosu deneyimiyse şöyle, 1994 yılında kuruluyor İzmir Baro-
sunda bir komisyon halinde, Uluslararası İlişkiler ve Ulusal Üstü Hukuk 
Komisyonu adı altında 1995’te biz bunu merkez yapıyoruz. Şunu söyle-
mekte fayda var, ilki mi bilmiyorum, ilki de olabilir, yani bunu bir konuşa-
lım aslında, ama muhtemelen ilklerinden biri, yani Türkiye’deki ilk insan 
hakları merkezlerinden birini İzmir Barosu kuruyor. 2005 ve 2019 yılın-
da, yani bizim yönetimimiz zamanında da bir değişikliğe uğradı ve yapısal 
değişikliklerle bu zaman içerisinde kendini gösteriyor. Peki, bizde ne var? 
İzmir Barosunun kurumsal yapısı ve organları şöyle: Sorumlu bir yöne-
tim kurulu üyesi oluyor, bir merkez müdürümüz var. Bu profesyonelimiz 
hukukçu olmak zorunda, yürütme kurulumuz var ki bu son değişiklikle 
olmadı, bu zaten böyleydi. Onu da söyleyeyim, yani uzun yıllardır böyle, 
yürütme kurulumuzu biz yeni oluşturduk. 7+2, yani iki müdür ve sorumlu 
yönetim kurulu üyesi sabit, onlar zorunlu üye, 7 kişi de seçimle geliyor. 
Alt çalışma gruplarımız var. Alt çalışma gruplarımız çalışanların, yani baro 
üyelerinin kendi ve merkez üyelerinin kendi seçimleriyle oluşturulabiliyor. 
Dönemsel olabiliyor, sürekli hale gelebiliyor, ama özel bir şeyden bahset-
mekte fayda var. Bizim yönergemizde olan İşkenceyi Önleme Grubumuz 
var. İşkenceyi Önleme Grubu pratiği İzmir Barosunun ben onurudur 
diyorum her zaman, özellikle 2000’li yılların başında İşkenceyi Önleme 
Grubunu İzmir Barosu kurduğunda İzmir’de işkenceyi gerçekten önledik, 
yani bunu başarabildik. Karakollara baskınlar düzenlemekten tutun ciddi 
davalar açılmasına, işte o raporların düzgün tutulmasına kadar, fakat biraz 
sonra anlatacağım bir sebepten ötürü bu insan haklarının siyasete dahil 
edilmesi, siyasallaştırılmasıyla ilgili İşkenceyi Önleme Grubu kapatıldı ve 
biz sevinerek söylüyorum ki geçtiğimiz sene tekrardan açtık ve yönergemi-
ze de bir zorunlu organ olarak koyduk. 
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Peki, insan hakları merkezleri ne iş yapıyor? Aslında burada tek tek 
okumakta belki fayda yok, ama özellikle alan çalışması yapıyoruz, eğitim 
çalışması yapıyoruz. Meslektaşa dair yapabiliyoruz, dışarıya dair bu eğitim 
çalışmalarını yapabiliyoruz ve eğitimlerin tabii niteliği dışarı derken aynı 
zamanda kolluğa da bu eğitimleri veriyoruz, belediye çalışanlarına da ve-
riyoruz. Profesyonellere de aslında bu eğitimleri veriyoruz. Bir sıkıntı şu: 
İzmir Barosunda olan ve aslında bütün insan hakları merkezleri için yaya-
bileceğimiz bir sıkıntımız var. İnsan hakları dediğimiz alan pek çok şeyi 
kapsamasına rağmen çeşitli komisyonlar, çeşitli merkezler aslında insan 
hakları çalışması yürütüyor. Muhtemelen Ankara Barosu, Diyarbakır Ba-
rosu ve diğer barolarda da aynı sıkıntı yaşanıyor. Bu ne demek? Şu demek: 
Bakın, size sadece bir kısmını getirdim, hepsi değil, ilintili olanlar var, doğ-
rudan insan haklarıyla ilgili komisyonlar ve merkezler var. Çocuk hakları 
merkezini insan haklarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Doğrudan 
bir insan hakları meselesidir. Kadın hakları hakeza öyledir. İşte cezaevi bi-
zim Göç İltica Komisyonumuz çok iyi çalışan bir komisyon, LGBTİ Plus 
Komisyonunu ilk biz kurduk gibi şimdi bu kadar çok komisyon ve merkez 
dururken o zaman insan hakları merkezi ne iş yapacak, problem buradan 
başlıyor. Bir taraftan insan hakları merkezi çalışma yapmaya çalışır, öbür 
taraftan da mesela, kadın hakları merkezinin biz alanına mümkün değil 
giremiyoruz. Bu standarttır. Çocuk hakları merkeziyle mesela çalışırken 
evet, çok zorlanıyoruz. Niye? Diyorlar ki bu bizim alanımız. O zaman 
alanlar bu kadar yayılmışken insan hakları merkezi ne iş yapacak meselesi 
ortaya çıkıyor. Bunu biraz da koordinasyonla halletmeye çalışıyoruz işin 
esası, komisyon ve merkezlerle ilgili demin söylediğim şey yetki karmaşası 
var bu meselede, eşgüdüm koordinasyon sorunu var ve aynı zamanda bir 
de şöyle bir problem çıkıyor: Personel yetersizliği çıkıyor. Bizim örneğin, 
İzmir Barosunda Kadın Hakları Merkeziyle Çocuk Hakları Merkezi var, 
bir de İnsan Hakları Merkezi var. İnsan Hakları Merkezimizin profesyonel 
bir müdürü var hukukçu, fakat Çocuk Hakları Merkeziyle Kadın Hakları 
Merkezinin yok. Dolayısıyla İnsan Hakları Merkezi Müdürü aynı zaman-
da Çocuk Hakları Merkezinde ve Kadın Hakları Merkezinde de çalışıyor 
ve yetersizlik ortaya çıkıyor bu sefer, yani hangi birine koşturacağını şa-
şırıyor bizim personellerimiz, bazı diğer barolarda böyle bir profesyonel 
çalışan olmadığını da biliyorum. 
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Peki, sorunlar ne? Öncelikle bağımsız mekan sıkıntısı, İzmir Barosu 
daha önce yaşadığımız kötü örnekler sebebiyle aslında daha önce daha 
yaygın olan mekanlarımız gitgide daraldı. Çok küçük bir alanda çalışma 
yürütmeye çalışıyoruz. Profesyonellerimiz daha fazla sayıdaydı. Çünkü bir 
tek müdür aslında kendi altında çalışan bir profesyonel olmadıkça hangi 
bir işi yapsın noktasına geliyoruz ve dolayısıyla aynı zamanda insan hakları 
uzmanı eksikliği de yaşıyoruz. Mekana dair fiziksel sorunlar mesela, arşiv, 
görüşme odası gibi mutlaka olması gereken şeylerimiz yok. Zaman zaman 
oldu, daha önceden vardı, ama şu anda en azından yok. Dil bilen personel 
ne yazık ki yok, bazen uluslararası işler yaparken gerçekten çok sıkıntıya 
düşüyoruz. Bu dil bilen personeli istihdam etmek de büyük bir problem, 
aynı zamanda mali külfeti var biliyorsunuz. Teknik cihaz, yazılı kaynak 
gibi eksiklikler zaten pek çok başka baroda da olan eksiklikler.

Peki, başvuru almayla ne tür sıkıntılar yaşıyoruz? Demin söylediğim 
şekilde baronun aynı zamanda insan hakları merkezi alanla çalışan, işte 
başvurulan alan bir merkez şeklinde kurgulanmış, ama biz mesela şeyi 
bile bilmiyoruz, yani bir telefonu kim açacak, açtığı zaman hangi soru-
yu soracak, soruyu aldığı zaman yurttaşın derdine nasıl derman olacak, 
onun yöntemleri nedir, ikinci adım nedir; bunları gerçekten bilmiyoruz. 
Bu anlamda hatta bazen bunu soran yabancı meslektaşlarımıza da bunu 
anlatırken çok güçlük çekiyoruz. “Peki, o zaman nasıl  o sorunu tespit edi-
yorsunuz” diye soruyorlar. Yani telefonu açtınız, nereye göndereceksiniz, 
bir sonraki aşama ne? Böyle bir şeyimiz yok, önümüzde bir belgemiz yok. 
Başvuruların takibine dair sorunlar yaşıyoruz. Çünkü bir gönüllülük esa-
sına temelde dayanan bir çalışmamız var. Duyurularda eksiklik yaşamamız 
da şu, yani insan hakları merkezinin telefonunu biz zaman duyuruyoruz, 
ama aynı zamanda da korkarak duyuruyoruz. Çünkü yoğun bir başvuru 
halinde biz buna nasıl derman olacağız, biz buna nasıl cevap vereceğiz nok-
tasında sıkıntılarımız var. Bazen biraz sonra göstereceğim bazı fotoğraflar 
var, o fotoğraflarda mesela şeyleri göreceksiniz, billboardlara asıyoruz, ama 
bir taraftan da işin doğrusu sosyal medyayı çok da fazla kullanmamaya 
çalışıyoruz. Gönüllülük esasıyla süreklilik ve katılımcılıkla ilgili aslında bir 
sıkıntımız var. Biz gönüllülük demin söylediğim gibi bütün meslektaşları-
mız gönüllü olarak insan hakları merkezinde çalışıyor ve bunun bir taraf-
tan iyi bir tarafı var. Tabii bir şevkle geliyorlar oraya, ama aynı zamanda 
profesyonel bir işe döndüğü zaman mesela, meslektaşlarımıza şunu yap 
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diyemiyoruz. Çünkü isterse yapar istemezse yapmaz noktasında bir ko-
pukluk oluyor. Gündem sürekli takip edilemeyebiliyor bu sebepten ötürü, 
proje üretirken de özellikle meslektaşlarımızın çoğu çok deneyimsiz, yeni 
gelen insan hakları alanında hevesli insanlar, ama ne yazık ki üniversiteler-
den bize geldiklerinde insan hakları alanındaki bilgileri çok çok başlangıç 
seviyesinde oluyor. Dolayısıyla bir proje üret, hadi birlikte bunu yapalım 
noktasından ziyade bu işte deneyimli meslektaşlar önayak oluyor ve onla-
rın yönlendiriciliğiyle bir iş yapılmaya çalışılıyor.

Teknik bilgi eksikliği işte bu demin söylediğim biraz da temel insan hak-
ları hukukuna dair demin söylediğim eksiklikler var. Raporlama bilgimiz 
çok eksik, biz Kerem Hocayla mesela bir ara bunu da konuşmaz istiyoruz. 
Raporlama baronun yapması gereken, baro insan hakları merkezinin yap-
ması gereken en önemli işlerden biridir. Yani rapor yoksa aslında iş yoktur. 
Hani ben bu noktadayım en azından, ama yaptığımız işler çünkü havaya 
atılıyor. Biz yazılı kültüre de çok tabi olmayan bir kültürden geliyoruz. 
Yani Türkiye’de genel itibarıyla bu raporlama problemleri var. Niteliğini 
bırakalım, kendisi yok bazen raporun ortada, işte bu yabancı dil ve özel 
alanlara dair uzmanlık meselesi de yine diğer sorunlar, şurada gördüğünüz 
mesela, bunu bir ilçede yaptığımız bir etkinlikti. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine bireysel başvuru çalışmasını sadece merkezde yapmıyoruz, 
bu tür etkinlikleri ilçelerdeki meslektaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz ki bu 
temel insan haklarına dair bilgiler birazcık daha artsın.

Ekonomik özerklikle ilgili çok tartışılıyor. Ekonomik özerklikle ilgili 
benim diyeceğim şu: Ekonomik özerklik barolar için aslında yönetimle 
ilgili bir şey. Yönetim gerçekten insan hakları çalışması yapmak istiyorsa, 
ekonomik özerklik o kadar önemli bir konu olmuyor, ama yönetimler eğer 
insan haklarıyla ilgili gerçekten gönüllü bir şekilde çalışma yürütmek iste-
miyorlarsa, ekonomik özerklik insan hakları merkezinin önünde büyük bir 
problem olarak duruyor.  İnsan hakları merkezlerinin bütçesi olmadığı için 
insan hakları merkezleri kadük hale geliyor. 

Baroların seçim sistemi bir başka problem hepimizin bildiği üzere, yani 
şunu söylemekte fayda var: Biz yaklaşık bir yıl oldu İzmir Barosu yöneti-
mine geleli, İzmir Barosu yönetimine geldiğimizde İnsan Hakları Merkezi 
yoktu. İnsan Hakları Merkezinin bir müdürü vardı, İnsan Hakları Merkezi 
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2 yıldır hiç toplanmamıştı, İnsan Hakları Merkezinin tek bir etkinliği bile 
yoktu. İnsan Hakları Merkezinin Müdürü, Çocuk Hakları Merkezinde ve 
Kadın Hakları Merkezinde çalışıyordu. İşte bu niye oluyor? Bu 2 yıllık 
seçimlerle oluyor. Yani bir baro yönetimi eğer insan hakları ben çalışmak 
istemiyorum, bu alan benim alanım değil diyorsa çalışmıyor. Ekonomik 
özerkliği biz hadi sağladık diyelim, benim burada bir soru işareti var ka-
famda, yine yönetimden çıkacaktır her şey, bütün  kararlar ve istemeyen 
yönetim gerçekten yine önünde bir set çekebilir insan hakları merkezleri-
nin çalışmalarına diye düşünüyorum. Bunu aşmak nasıl olur? Bunu aşmak 
da şöyle olur: Benim inancım o yönde, hep birlikte yoğun bir şekilde insan 
hakları merkezlerini kullanarak oraya gerçekten faydalı işler üreterek bir 
sonraki yönetimin insan hakları merkezini çalıştırmamasını deşifre etmek, 
insanlara göstermekle olabilir diye düşünüyorum.

Peki, bu işin genel hattıydı. Biraz deneyim paylaşımıyla ilgili konuşalım 
demiştik. Yarısını burayla bitirdik. Peki, biz ne yaptık? Bu anlatacaklarım 
çok kısıtlı, onu söyleyeyim. Özellikle şunu söylemek istiyorum: Size bura-
ya biraz umut vermek için geldim. Çünkü insan haklarıyla ilgili çok kısa 
sürede çok iyi işler yapılabileceğini düşünüyorum ve yaptığınız işlerin de-
ğerli işler olduğuna inanıyorum. İzmir Barosu biraz sonra Diyarbakır’dan 
bir meslektaşımız mesela konuşacak, muhtemelen biraz daha karamsar bir 
tablo çizecek. Türkiye’de insan hakları meselesine dair umuda dair, insan 
hakları meselesinde bundan itibaren konuşurken umut sözcüğünü kullan-
mak bile bazen komik geliyor, ama öyle değil, gerçekten bir şeyler yapa-
biliyoruz. Bir yılda yaptığımız işlerin sadece bir kısmı mesela, isterseniz 
staj eğitimde koyduğumuz derslerden başlayalım. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi zaten vardı, ama saatini artırdık örneğin, göç ilticayla ilgili çok 
ciddi bir ekibimiz var, çok iyi bu alanda ve onlar bir eğitim veriyorlar. 
LGBT plus derslerimiz zorunlu şu anda, Birleşmiş Milletler dersi veriyo-
ruz baromuzda, hiç mesela duyulmamış aslında, meslektaşların çoğunun 
duymadığını hissediyoruz anlatırken, kadın hakları derslerimiz, insan hak-
larıyla ilgili pek çok zorunlu, bunların hepsi zorunlu bu arada ve bütün 
baroya üye olmak isteyen ki sayıları artık çok arttı biliyorsunuz, 1.000’in 
üzerinde bizim stajyerimiz var ve hepsi bunları alıyorlar. 

Peki, sadece staj değil, eğitimlerimizin başka kısmı da var. Özel ve genel 
nitelikli eğitim veriyoruz. Mesela, TİHİV’le başlattığımız, geçen sene baş-
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ladık, bu sene haziran ayına kadar her ay devam edecek bir eğitim modülü-
müz var. Şu sahada gördüğünüz insan hakları savunuculuğunun temelleri, 
İzmir Dayanışma Akademisiyle yaptığımız çok işler var. Biliyorsunuz yani 
Türkiye’de çok değerli öğretim görevlilerimiz ne yazık ki bu KHK süre-
cinden etkilendiler ve Türkiye’nin en değerli zihinleri, en değerli beyinleri 
akademinin dışına itildiler ve biz o kaynağı, o güzelliği gerçekten İzmir 
Barosu olarak değerlendirmek istiyoruz. İşte bu salonda da Kasım Hocayı 
başta olmak üzere bu eğitimlere İzmir Barosuna gelen meslektaşlarımız, 
dostlarımız oluyor. 

İşkenceyi Önleme Grubu eğitimlerine başladık. Şu anda eğiticilerin 
eğitimini veriyoruz. TTB ve TİHİV’le ortaklaşa yapıyoruz ve şöyle bir 
projemiz var: İşkenceyi Önleme Grubunu adli yardımın içine sokacağız, 
dolayısıyla işkence başvurularını adli yardımdan görevlendirme yapacağız. 
Önümüzdeki süreçte ama bunun için yine öncelikli bir eğitici eğitimi ge-
rekiyordu. Şu anda o aşamadayız. Haziran ayına kadar her ay yapacağımız 
eğitimlerle işkence konusunda uzman hukukçular yetiştirmek istiyoruz ve 
haziran ayından sonra da listeyi açmak bizim programımızda şu anda. Göç 
iltica eğitimleri, nüfus fonuyla, BMMYK’yla, LGBTİ eğitimleri, çocuk 
adalet sistemine ilişkin çok sayıda eğitimimiz var. Yurttaşlara yönelik insan 
hakları eğitimleri yapıyoruz. Bunlar söylediğim gibi hiç çalışmayan, hiçbir 
iş üretmeyen bir baroda bir senede yaptığımız etkinlikler, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesinin Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Avrupa Konseyinin bir 
programı var işte pusulacık eğitimi diye, bunu verdik. Önce eğiticilerin 
eğitimini yaptık, tamamladık ve alana indik. Çünkü bir baronun sade-
ce meslektaşlara işte o Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan zaten mesele 
o, sadece meslektaşlara eğitim verme yükümü yok, yurttaşlara dair de bir 
yükümü var diye düşünüyoruz. Okullarda devam eden çocuk eğitimleri-
miz var. Milli Eğitim biraz bizim önümüze set çekiyor, ama hapishane ve 
tutukevlerinde devam ediyoruz. Belediye personellerine yapmayı planla-
dığımız eğitimler var. İşte şu gördüğünüz üstteki billboardlara İzmir’e 2 
yıldır asıyoruz “haklarınızı savunmak için yanınızdayız”, altında telefon 
numaramız oluyor. 10 Aralık haftasında yapıyoruz, Kadın Hakları Gü-
nünde de yaptık bir benzerini, billboardlarda ilan çalışmaları yapıyoruz. 
İnsan Hakları Beyannamesini dağıtıyoruz. Aşağıda gördüğünüz en fazla 
tepkiyi de bu alıyor, olumlu tepki alıyor. Yani avukatları alanda görmemiş 
yurttaş çünkü, yani bir baro başkanının, bir baro yönetim kurulu üyesi-
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nin, bir insan hakları merkez üyesinin, hatta cüppeyle yapıyoruz, bilerek 
yapıyoruz. Her yerde cüppe kullanmak gibi bir şeyimiz yok aslında, ama 
biraz görünürlük sağlamak adına yapıyoruz. Avrupa Sosyal Şartını dağıttık 
bu arada, onları da size göstereyim, şunu bastırdık, sendikalarla birlikte 
yine alandaydık. Bu  demin gösterdiğim insan haklarıyla ilgili insan hakları 
sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi vardı. Engelli hakları sözleşmesini 
hakeza yine benzeri şekilde kullandık. You Tube kanalını şu anda açmak 
üzereyiz. You Tube’dan yurttaşları temel insan hakları, anayasal haklarla 
ilgili birer dakikalık çok temel bilgiler vermeye başlayacağız. Bir diğeri de 
belediyelerle, özellikle yerel yönetimlerle sürdürdüğümüz bir insan hakları 
çalışması, işte bu her yerde kullanıyoruz, “İzmir insan haklarının başkenti” 
diye bu logoyu her yerde kullanıyoruz. İzmir insan haklarının başkenti 
çalışmalarından iki örneği vereyim. Mesela, Karşıya Belediyesiyle ortaklaşa 
bir hak merkezi açtık. Bu çok önemli bir şey, çünkü alanda baro üyeleri-
mizin gideceği, alanda çalışacağı bir merkezimiz var şu anda, yurttaşlar 
oraya gittiği zaman karşılığını görebilecekler, bir avukatla konuşabilecek-
ler. Başvurularını oraya iletecekler ve biz orada adli yardıma da yönlendir-
me yapmayı düşünüyoruz. Bayraklı Belediyesinin çocuk dostu bir kent 
olmayla ilgili problemleri vardı, hukuki yardım istiyorlardı, onları yaptık. 
Şurada gördüğünüz de bu arada mesela, hak merkezinin açılışı, diğer ikisi 
de yaptığımız protokollerle ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanı bunlardan 
bir tanesiydi. 

Uluslararası nitelikte Çalıştaylar yaptık, sadece 3 tanesini aldım bura-
ya, bazılarına paydaş olarak girdik, bazılarını biz yaptık. Uluslararası Yargı 
Reformu Çalıştayı, Uluslararası İfade Özgürlüğü Çalıştayı, Uluslararası 
Ege İnsan Hakları Okulu, İnsan Hakları ve Yakın Dönem Türkiye Pratiği, 
İnsan Hakları Adalet ve Barış Suruç Paneli sadece geçtiğimiz ay yaptığımız 
panellerdi. Bunu kaç tane yaptığımızı gerçekten hatırlamıyorum ben de, 
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve ulusal hükümetlerle 
yaptığımız çalışmalar var. Yani baronun kurumsal kimliğini işte böyle de 
kullanabiliriz demek istedik aslında, bu uluslararası örgütleri Türkiye’deki 
Ankara’daki özellikle merkezlerine birer mektup gönderdik ve yaptıkları, 
Türkiye’de yapmayı devam ettirdikleri konferansları, kongreleri İzmir’e 
alma talebimizi ilettik. Bir kısmıyla başladık bu çalışmalara, işte alttakiler 
onlardan bir kaçı ve aynı zamanda şu üstteki Kaz Dağları mektubu mesele-
sine küçücük değinmek isterim. Çevre hakkı bir insan hakkı biliyorsunuz, 
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İzmir Barosu olarak Kanada’da çok sayıda hukuk örgütüne, barolara ve 
aynı zamanda Kanada Hükümeti’ne bir mektup yolladık. Mektubumuza 
iki defa cevap aldık. Birinde Kanada Başbakanından, bir diğerinde de Ti-
careti Geliştirme Bakanından ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. İlk cevap bi-
razcık böyle klasik standart bir cevaptı, ama ikinci cevap gerçekten nitelikli 
bir cevaptı. Şunu söylediler bize, mesela ombudsman görevlendirildi bizim 
başvurumuzdan sonra bu meseleyle ilgili, Kaz Dağları’ndaki biliyorsunuz 
altın arama meselesiyle ilgili Kanada’da bir ombudsman görevlendirildi. 
Yapılan süreci bize detaylıca anlattılar ve aslında bir baro ki bizim bölge-
miz, Ege bölgesi belki İzmir değil, ama Kaz Dağları da bizim bölgemiz ve 
biz buna sahip çıkmak gerektiğini düşündük. 

Peki, bunun dışında hangi hukuk örgütleriyle çalıştık? Tekrar ediyo-
rum, bir yıl içerisinde yaptığımız işler, The Law Society İngiltere’de çok 
ciddi bir hukuk örgütüdür, onlarla çok irtibata geçtik. Mesela, şu elimdeki 
insan haklarının başkenti metninin İngilizcesini birlikte hazırladık. Filis-
tin Barosuyla, Filistin Barosunun genel sekreterini İzmir’e davet ettik, Ati-
na Barosundan konuklarımız oldu Uluslararası Çalıştaylarımızda, Midilli 
Hukuk Merkeziyle şu anda bir çalışmamız var. Ege sularında boğulan mül-
tecilerin dramına birlikte son vermeye çalışıyoruz. FB üyeliği sürecimizi 
tamamladık ve 28 baroyla şu anda irtibat halindeyiz. Her biriyle yazışmalar 
sürdürdük, çeşitli etkinliklerde de beraber çalıştık.

Peki, basın ve yayın faaliyetlerimiz olarak neler var? Özellikle bu demin 
gösterdiğim belgeleri bastık. Baro Dergisi özel sayısı mesela, Güney DİNÇ 
tamamen insan haklarına adanmış bir çalışma, bir sene sürdü. İşte vizyon 
belgemizin hem Türkçesini, hem İngilizcesini bastık. Aynı zamanda hedef-
ler bildirgesini bastık. Bu vizyon belgesi dediğimiz şeyin hedefler bildir-
gesi aslında bağlayıcılığı olan bir metin, bu metni şimdiye kadar İzmir’de 
çok sayıda belediye başkanı imzaladı. 50 tane alt başlığı var ve 50 tane alt 
başlığın içerisinde 5 tanesi zorunlu. Size söyleyeyim o zorunlu olanları: 
Kadın danışma merkezleri açmak, çocuk gençlik merkezleri açmak, daha 
çok yeşil alan, ayrımcılığa karşı çalışma ve uygulamalar,  kararlara halkın 
katılımı. Şimdi bununla ilgili bir komite kurmak üzereyiz ve bu beledi-
yelerin verdiği sözleri bir yıl içerisinde gerçekten ne kadar yerine getirip 
getirmediğini denetleyeceğiz ve en iyi uygulamalara da bir ödül vermeyi 
düşünüyoruz. Sosyal medya ve radyo, televizyonları da mümkün mertebe 
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iyi kullanmaya çalışıyoruz. 

Sanatsal alanlarda yaptığımız işler var. İnsan hakları film günlerine pay-
daş olduk, karikatür sergisi, mülteci çocuklara yönelik, 2 yıldır baromuza 
davet ediyoruz mülteci çocukları, bir laf söylenmişti bana o zaman, biz 
tabii onu fark etmiyoruz, ama çocukların başında gelen bir arkadaşımız 
vardı ve şunu söyledi, çocuklar o arada resim yapıyorlar, heykel yapıyorlar, 
oyunlar oynuyorlar. İlk defa palyaçoyla oynuyorlar ve bize dediler ki: “Siz 
bunu anlamıyorsunuz, ama bu çocuklar savaş mağduru çocuklar, hayatlarına 
belki de ilk defa uzun yıllardan sonra mutlu oldular” demişti. Yani baroları 
aslında böyle de kullanabiliriz, hani mutluluğu yaymak için de kullanabi-
liriz. Güzel Sanatlar Fakültesiyle peki, ne yaptık? İşte şu yukarıdakini yap-
tık: Özgür Kürsü. Baromuzun önünde bir alan yarattık. Bunun sebebi de 
aslında hani durduk yere değildi. İzmir’de 10 günlük kayyumlardan sonra 
bir  basın açıklaması yasağı geldi tamamen bütün şehirde, yani ifade hür-
riyetinin tamamen engellendiği ve insan haklarının başkenti diyoruz bu 
arada, hani tezadın da burada altını çizmek lazım. Biz bu 10 günlük yasak 
sonrası ilk yaptığımız şey buydu: Bir özgür kürsü kuracağız dedik ve özgür 
kürsüyü baromuzun önüne kurduk ve insanlara dedik ki buyurun, madem 
dışarıda ifade edemiyorsunuz kendinizi, burada ifade edin. Eğer başınıza 
bir şey geliyorsa, biz baro olarak sizin arkanızdayız. Önünde yazan da şu-
dur özgür kürsünün: “Nefret söylemi hariç her şeyi burada kullanabilirsiniz” 
Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi sabit bir kürsü yapıyor, çok güzel bir şey 
çizdiler, üzerinde çalışıyorlar ve bir sabit alan yaratacağız. İzmir’e böyle bir 
yer kazandırmayı düşünüyoruz.

Toplumsal dava takipleri müdahale talepleri ve duruşmalara gözlemci 
gönderilmesi şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda eylemler, ziyaretler, 
basın açıklamaları, bunları çok ciddi, yani Türkiye’de aslında dikkat çe-
ken etkinliklerimiz oldu. İstanbul seçimlerine ilk karşı çıkanlardan biriy-
dik. İşte o gördüğünüz gibi yüzlerce meslektaşımız İstanbul seçimlerinde 
gözlemciydi. Kayyum atamaları hakeza, özgür kürsüyü az önce söyledim. 
Onur yürüyüşünde biz vardık, İzmir’de yapılabildi. Avukatlarımız alan-
daydı. 1 Mayıs alanlarında ilk defa çok sayıda meslektaşımızı kapılarda 
görevlendirdik. Şu aşağıda gördüğünüz yeleklerimiz 1 Mayıs yeleklerimiz. 
Konservatuarda devam eden bir süreç vardı, konservatuar binasının taşın-
ması, onunla ilgili çalışmalarımız oldu. Alevi yurttaşların evleri çarpılandı, 
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bununla ilgili çalışmalarımız oldu, çevre eylemleriyle ilgili çalışmalarımız 
oldu. 

Son olarak şunu söylemekte fayda var, bu kadar insan haklarının baş-
kenti demişken nedir bu insan haklarının başkenti diyecek olursanız cevabı 
şu: Baronun yönlendirici bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu elimizdeki 
vizyon belgesinin içerisinde aslında işte İzmir’i bir insan hakları konfe-
ranslar kenti yapmak, İzmir’de çocuk haklarıyla ilgili bir çalışma yapmak, 
Ege İnsan Hakları Köyü adını verdiğimiz bir köy var, bunu gerçekleştir-
mek gibi böyle biraz insanları heyecanlandırıcı bir kısmı uzun vadeli, bir 
kısmı daha kısa vadeli hedefler var, ama bunun yanına hedefler listesini 
koyduğumuz zaman gerçekten anlamlı bir iş yapmış oluyoruz. Çünkü so-
mut bir gelişme istiyoruz belediyelerden, merkezi hükümetin sorumluluk 
almadığını düşünüyoruz. İnsan haklarıyla ilgili problemin esas kaynağı-
nın bu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin şu aşamada 
çok ciddi bir insan hakları çalışması yapma potansiyeline sahip olduğuna 
inanıyoruz. “İnsan hakları kenti” kavramını biraz tanıtmaya çalışıyoruz. 
Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Büyükşehir 
Belediyesiyle birlikte bir açıklama olacak aslında, büyük bir etkinlik, orada 
İzmir Büyükşehir Belediyesi üç tane uluslararası insan hakları kenti belge-
sine imza atacak ve dolayısıyla İzmir’i bir insan hakları kenti olarak ilan 
edecek. Vizyon hedeflerimizi az önce söyledim ve hedefler bildirgesini bu 
şekilde takip etmeyi düşünüyoruz. Sanırım evet, bu da 1 Mayıs alanındaki 
İzmir Barosunun katılımcıları, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
Sorularınız olursa yine cevaplamaya çalışacağım, çok sağ olun.
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Geçmişten Geleceğe Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin İşlevleri 
Rolleri – Diyarbakır Barosu Deneyimi

Av. Zeynep IŞIK

Diyarbakır Barosu

(1). Konuşma Metni:

Herkese merhaba, herkesi saygıyla selamlıyorum. Diyarbakır Barosu 
İnsan Hakları Merkezindenim. Meslektaşım Derman aslında çok güzel po-
zitif bir tablo çizdi. Yani ben de bunu dilerdim, Diyarbakır Barosu olarak 
etkinlikler, aktiviteler, işte çok pozitif duygularla yeni çalışmalar yapmayı, 
ama maalesef Diyarbakır Barosunun bulunduğu coğrafyadan kaynaklı ola-
rak çok farklı boyutları olan insan hakları ihlalleri yaşandığı için genelde 
ihtiyaçtan kaynaklı olarak o alanlarda çalışma yürütüldü.

Diyarbakır Barosunda insan hakları merkezi resmi olarak 2012 yılında 
Tahir Elçi zamanında oluşturuldu ve bu merkezin alt çalışma komisyonla-
rı oluşturuldu. Bunlar Mayın ve Çatışma artı Patlayıcılara Karşı Çalışma 
Grubu, Cezaevi Çalışma Grubu, Dava Takip Komisyonu, İşkence, Kötü 
Muameleyi İzleme, Zorunlu Göç, Mülteci Haklarıyla genelde ilgili çalışma 
yürüten bir Komisyon ve Adalete Erişim, Hak Arama Özgürlüğü, bu da 
OHAL sürecinde oluşturulan bir Komisyondu. Biraz daha OHAL süre-
cindeki hak ihlallerinin tespiti ve buna ilişkin raporlama çalışmaları yapıl-
ması, verilerin toparlamasına ilişkin bir Komisyondu. Bir de 2019 Eylül 
ayında LGBTİ haklarına ilişkin bir Komisyon oluşturuldu. Bu anlamda 
bildiğim kadarıyla İzmir Barosu bunun öncüsüydü, buna ilişkin Diyarba-
kır Barosu’nda da böyle bir komisyon oluşturuldu ve komisyon çalışmala-
rına başladı. 

Derman teknik şeylere değindi. Komisyonun teknik yapısı, fiziksel 
şartlar, çalışma koşulları, karar alma mekanizmasındaki zorluklar, yani bi-
raz baroların bürokratik bir yapısı olmasından kaynaklı en basit bir çalışma 
bile yönetime sunuluyor ve yönetimin haftada bir toplantıda aldığı karar 
doğrultusunda bu yönde bir karar veriliyor ve biz de ona göre bu çalışma-



Geçmişten Geleceğe Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin İşlevleri Rolleri 
Diyarbakır Barosu Deneyimi

368 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

mızı yürütüyoruz. Bu konuda biraz zaman yönünden de sıkıntı yaşanılı-
yor. Çünkü bazen çok acil yapılması gereken çalışmalar oluyor ve hemen 
karar alınması gereken çalışmalar bunlar, ama maalesef böyle aksaklıklar 
da olabiliyor. Normalde merkez çalışmalarına başladığı zaman ya da bu 
komisyonlar çalışmasına ilk başladığı zaman yapılan toplantılarda alınan 
kararda merkezin biraz daha özerk bir yapısının olabileceği, böyle durum-
larda karar alabileceği, inisiyatif sahibi olabileceği belirtilmişti, ama maale-
sef uygulamada çok bunu uygulatamıyoruz. 

Şimdi bizim gündemimiz biraz daha geçmiş, şu an yakın gelecekte-
ki merkezin faaliyetleri, insan hakları merkezi olarak alt başlıklar altında 
ayrı ayrı çalışma yürütüyor. Bunun dışında Diyarbakır Barosu’nda özel-
likle kadın hakları ve çocuk hakları komisyonları çok aktif ve çok yoğun 
bir çalışma yürütüyor. Bunların çalışma alanına çok girmeyeceğim. Yani 
Diyarbakır’da geçmişte özellikle faili meçhul olaylar, zorla kaybettirmeler, 
işkence olayları çok yoğun bir şekilde yaşandığı için Diyarbakır Barosu 
bu merkez oluşmadan önce de uzun bir süre bu yöndeki, bu alandaki hak 
ihlalleriyle ilgili çalışma yürüttü ve bu olaylara müdahil oldu. Buna iliş-
kin somut olarak zaten faili meçhul olaylar geçmişte olmasına rağmen şu 
an hâlâ buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Özellikle JİTEM dosyaları, 
Musa Anter Dosyası, diğer Kürt işadamlarının katledilmesine ilişkin dos-
yalar yargılamaları şu an devam ediyor. Özellikle 2015 yılından önceki kısa 
süren bir çözüm süreci diyelim, siyasi faktörlerin de etkisiyle bu olaylarla 
ilgili bir umut doğdu. En azından böyle bir ortam oluştu ve bu davalar 
açıldı, yargılamalar yapıldı, dosyalarda tanıklıkların dinlenmesi sağlandı, 
bazı dosyalarda sanıklar mahkemelere getirildi ve bu şekilde bir yargılama 
yapıldı, ama ne yazık ki bu dosyalar şu an yavaş yavaş sonuçlanıyor ve 
çoğu hakkında beraat kararı veriliyor. Bu faili meçhul olaylara ilişkin 2015 
yılında bir proje yapıldı Diyarbakır Barosu tarafından, bu projeye de Tahir 
Elçi zamanında başlanmıştı. Bu dosyalarla ilgili bu dosyanın mağdurları, 
failleri, tanıklarıyla ilgili bir veri çalışması yapıldı. Bu dosyalar canlandırıl-
maya çalışıldı. En azından soruşturma aşaması olanların canlandırılmasına 
çalışıldı. Buna ilişkin bir veri tabanı oluşturuldu. Bu proje de yakın zaman-
da sonuçlandı. 

Bunun yanında merkez olarak geçmişte mayın ve çatışma artığına iliş-
kin yoğun çalışmalar yapıldı ve buna ilişkin bilgi anlamında kitapçıklar 
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da basılmıştı o dönemde, buna ilişkin dokümantasyonlar da hazırlanmış-
tı. 2015 yılından sonraysa Diyarbakır’da özellikle Kobani süreciyle başla-
yan bir süreç vardı ve Türkiye’de de bunun etkileri görüldü ve o dönemde 
Diyarbakır’da da olaylar yaşandı. Ölüm olayları yaşandı, işkence olayları 
yaşandı. Sonrasında uzun süren bir sokağa çıkma yasağı dönemi oldu. Bu 
yasak sürecinde de yine aynı şekilde çok sayıda hak ihlali yaşandı ve şu an 
Diyarbakır Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı hâlâ bazı mahallelerde de-
vam ediyor. Nitekim buna ilişkin o dönemde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 
Silvan’da, Şırnak’ta, Yüksekova’da, Nusaybin’de eşzamanlı bir sokağa çıkma 
yasağı süreci olduğu için bu  dönemde de Diyarbakır Barosu Diyarba-
kır’daki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olay yerlerine gitti, orada 
raporlama, inceleme çalışmaları yapıldı. En azından bilgilerin toplanması 
ve bunun raporlaştırılması ve sağlıklı bir bilgi aktarımının yapılması sağ-
landı bu süreçte, bu rapor çalışmalarına ilişkin de o zaman çok olumsuz 
tepkiler oldu devlet nezdinde ve o raporu hazırlayan sivil toplum kuruluş-
larının bir kesimi hakkında soruşturmalar yapıldı. Özellikle Sur ilçesinde 
tarihi ve kültür boyutuyla da bir yıkım yaşandı. Şu an Diyarbakır’ın Sur 
ilçesindeki tarihi yapıların büyük bir kısmı yıkılmış vaziyette, geri kalanına 
ilişkin de yasak devam ettiği için giriş çıkışlar da zaten sağlanamıyor. O dö-
nemde Diyarbakır Barosu olarak idari başvurular yaptık. Çünkü o süreçte 
hem yasak var, hem acele kamulaştırma kararı alındı. Orada yaşayan in-
sanların bir şekilde hukuki mekanizmaları işletmesi gerekti, ama karar he-
men Resmi Gazete’de yayınlanıp süre de başlatıldığı için çok büyük sıkın-
tılar da yaşandı. Nitekim Baro Başkanımız Tahir Elçi Sur ilçesindeki dört 
ayaklı minarenin de zarar görmesi sebebiyle özellikle orada 2015 yılının 
Kasım ayında bir basın açıklaması yaparken basın açıklamasının içeriğin-
de de şunu belirtmişti: “Tarihi değer ve eserlerimize, insanlığın 1000 yıllık 
emeğine, birikimine, bu kadim şehre sahip çıkalım. Bu tarihi bölgede birçok 
medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış kadim bölgede insanların bu 
ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, 
silahlar, operasyonlar bu alandan uzak dursun” Kendisi bu açıklamayı yap-
tıktan çok kısa bir süre sonra vurularak katledildi ve şu an 4 yıldan fazladır 
soruşturma dosyası açık, dosyada hiçbir şüpheli bulunmamaktadır. Yani 
şimdi biz insan hakları merkezlerinin kurulumu, çalışımı, tekniği, fiziksel 
şartlar, bütçesi derken ya da merkezde çalışan avukatların, hukukçuların 
insan hakları alanında bilgi, birikim sahibi olması, Anayasa, AİHM’e ve 
diğer uluslararası mekanizmaları işletebilmesi ya da bu hak ihlallerine karşı 
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aktif bir rol alabilmesi için gereken çalışmalardan bahsediyoruz, ama şöyle 
bir durum var: Bir hak ihlali yaşandığı zaman direkt olay yerine intikal et-
memiz ya da direkt müvekkilimizle görüşebilmemiz ya da direkt delillerle 
temas edebilmemiz, bunları toplamamız çok mümkün olmuyor. Nitekim 
yasak döneminde biz raporlama çalışması yaparken bazen olay yerine so-
kulmadık STK’lar olarak, insan hakları çalışanları olarak, bazen biz orada 
inceleme yaparken kontrollü patlama dedikleri patlamalar yapıldı. Bu gü-
venlik güçleri tarafından yapıldı bizim orada inceleme yapmamızın engel-
lenmesi amacıyla, şu an biraz açıkçası sesim de titriyor olabilir. Çünkü ben 
o süreçte o çalışmalarda ben de bulunduğum için bu konulardan bahsedin-
ce bile yine tekrar tekrar aynı duyguyu yaşıyoruz. Çünkü bunun çok fazla 
psikolojik etkisi de oldu üzerimizde, ben daha önce Diyarbakır Barosu’nda 
kayıtlıydım, burada bir yıl avukatlık da yaptım, ama Diyarbakır’a gittikten 
sonra -2015 yılının başı, gittiğim tarihten itibaren- bu olaylar başladı ve 
sürekli hak ihlalleri, sürekli olaylar, sürekli bir kaos, yani normal avukatlık 
yapmak açıkçası o konuda, o yönüyle bize biraz uzak. 

Şimdi biz insan hakları merkezi olarak evet, başvurular alıyoruz. İş-
kence olaylarında, gözaltında ya da tutuklama sırasında yapılan işkence 
olaylarına müdahil oluyoruz, raporlama yapıyoruz. Bunu basınla payla-
şıyoruz ya da Diyarbakır Barosu bu anlamda hak ihlaline ilişkin sürekli 
basın açıklamaları yapıyor, bunu duyurmaya çalışıyor, bir şekilde engel ol-
maya çalışıyor. Bu durum bile Diyarbakır Barosu’nun eski yönetimine bu 
basın açıklamalarından dolayı iki tane soruşturma açıldı ve şu an ikisi dava 
aşamasında, yeni yönetime keza aynı şekilde yaptığı basın açıklamaları do-
layısıyla şu an bir soruşturma açıldı. Bu yapılan çalışmaların sonucunu da 
gösteriyor. Yani tamam, insan haklarında bir çalışma yapılır, belki bir an 
kısa süreliğine o hak ihlali bir şekilde engellenmeye çalışılır, ama bunun 
sonucunda da bu tarz durumlar oluşunca çok bizde umut eden bir tablo 
sunmuyor bu durum, yani Derman umuttan bahsetti, biz açıkçası Diyar-
bakır Barosu İnsan Hakları Merkezi çalışanları olarak hiç umutlu değiliz. 
Yani benim hiçbir şekilde bir umudum yok, ama ne yapıyoruz? Hukuk 
mücadelemizi sürdürüyoruz, bunu mecburen yaşıyoruz. Çünkü öbür türlü 
bir çalışma yürütülemez zaten, yani her şeye göz yumup ne de olsa olumlu 
bir sonuç sunmuyor ya da bir etkimiz yok deyip bir kenara çekilmiyoruz. 
Daha yoğun bir şekilde biz bu çalışmalara devam ediyoruz. Şu an zaten 
OHAL sürecinden sonra hemen hemen sürekli bir hal alan bir etkinlik 
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yasağı var. Şu an Diyarbakır’da sadece dışarıda etkinlik olarak Diyarba-
kır Barosu’nun cuma günleri Tahir ELÇİ anması olarak yaptığı adliyenin 
önünde yapılan bir basın açıklaması var. Bu basın açıklaması da artık son 
bir yıldır insan hakları kürsüsü halini almış ve bu etkinlikler sırasında o dö-
nemde yapılan insan hakkı ihlalleri, olumsuz durumlar bu açıklamayla dile 
getiriliyor. Çünkü başka bir mekanizma işletilemiyor buna ilişkin, yani 
basına yansıtılabilmesi ya da bunun kamuoyuna duyurulmasının başka bir 
yolu bile kalmamış. Nitekim bu yasak bir etkinlik olmamasına rağmen, 
bu izinli bir etkinlik olmasına rağmen her etkinlik sırasında basından daha 
çok güvenlik görevlileri, sivil polisler kameralarla bizi çekiyorlar, isim, soy 
isimlerini kaydediyorlar, hatta bazen baro levhasıyla gelip karşımızda du-
rup çizik atıyorlar. Yani bu kadar trajikomik bir durum, bunu da belirtmek 
istedim.

Onun dışında aslında baronun yaptığı hemen hemen bütün çalışma-
lar insan hakları merkezli çalışmalar maalesef, çünkü insan haklarıyla ilgili 
hemen hemen her şey, genel olarak yasak döneminden sonra yasağın ol-
duğu bölgelere ilişkin çok ciddi raporlama çalışmaları yapıldı. Çok uzun 
süreli kişilerle görüşerek, veriler toplanarak yapılan raporlama çalışmasıydı 
bunlar, son dönemde cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin ciddi ra-
porlama çalışmaları yapıldı. Nitekim bunlar zaten baronun web sitesinde 
de yayınlandı. Gözaltı sürecinde ve sonrasında işkence olayları çok sıradan 
bir hal aldı. Buna ilişkin baro dahil olmaya çalışıyor insan hakları merkezi 
olarak, genelde bu çalışmalar cezaevi komisyonu üzerinden yürütülüyor. 

Komisyonların içinde, yani yaklaşık 8 tane alt komisyon olmasına rağ-
men aktif çalışan bir Cezaevi Komisyonu var, bir İşkence Komisyonu var, 
bir de Dava Takip Komisyonu var. Özellikle Dava Takip Komisyonu top-
lumsal olay niteliğindeki bütün dosyaların takibini yapıyor. Bunlar faili 
meçhul dosyaları, patlama dosyaları, Suruç, 5 Haziran patlaması gibi dos-
yalar, onun dışında özellikle Diyarbakır’da güvenlik görevlilerinin açtığı 
ateş sonucu hayatını kaybeden çok sayıda kişi var. Bunların dosyalarının 
takibi sağlanıyor. Bunlardan da birkaç tanesinin ismini belirtmek istiyo-
rum. Nihat Kazanhan Dosyası, Medeni Yıldırım Dosyası, Kemal Korkut 
Dosyası, yani Kemal Korkut Dosyası Nevroz’da vurulan bir gencin ölüm 
olayına ilişkin bir dosya, olaydan çok kısa bir süre devlet yetkilileri bu 
kişinin canlı bomba olduğu iddiasıyla öldürüldüğünü belirtmişti. Ancak 



Geçmişten Geleceğe Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin İşlevleri Rolleri 
Diyarbakır Barosu Deneyimi

372 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

hemen sonrasında basına yansıyan fotoğraflarda bu kişinin yarı çıplak va-
ziyette olduğu ve olayın hemen öncesi, vurulma anı ve sonrası fotoğraflarla 
çok açık şekilde ortaya konuldu. Ancak faili tutuksuz yargılanıyor. Bu tür 
olaylarda, bu tür yaşam hakkı ihlallerinde hemen hemen hepsinde sanıklar 
tutuksuz yargılanıyor. Ya beraat alıyorlar, ya da çok cüzi düşük cezalarla 
onurlandırılıyorlar. 

Diyarbakır ve bölgede zırhlı ölüm olayları çok sık yaşanıyor. Aralık ayı-
nın sonunda Diyarbakır HDP il binasının önünde Cihan Can isimli biri 
karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zırhlı polis otosunun hareket etmesi 
sonucu hayatını kaybediyor. Kamera görüntüsü var yine ve bu basında da 
var. Sanık tutuksuz yargılanıyor, ifadesi alındıktan sonra bırakıldı ve ifade-
sinde de bir şeye bastığını hissettiğini, bunun bir odun parçası olduğunu 
düşündüğünü ve bu nedenle arka tekerleklerle de üstünden geçtiğini dile 
getiriyor. Yani burada bu ifade bile aslında bir insanın yaşamına, insan 
haklarına nasıl bakıldığının çok net göstergesidir. O yüzden çok parlak, 
çok pozitif bir tablo çizemiyoruz. Bu da bizim açımızdan acı.

Sur’daki kültürel yapılara ilişkin çok sayıda dava açıldı, çok sayıda baş-
vuru yapıldı ve bunların hemen hemen hepsi şu Anayasa Mahkemesi’nde 
görülüyor, ama şu an Sur’a gidip bakıldığı zaman orada hiçbir yapının 
kalmadığını görüyoruz. Yasaklı bölgedeki yapıların hiçbirinin kalmadığını 
görüyoruz ve oraya şu an beton yığınları yapılmış. Zaten onları gördüğü-
nüz zaman bir eve değil de, bir küçük cezaevlerine benzediklerini göre-
ceksiniz. Bu anlamda da hukukun hiçbir etkisinin olmadığını görüyoruz. 
Yani bu dosyalarda olumlu karar verilse dahi bunun hiçbir anlamı yok 
bizim için, çünkü zaten oradaki her şey yıkıldı. Yani genel olarak bizim 
çalışmalarımız bu doğrultuda, bunun dışında zaten eğitim çalışmaları ya-
pıyoruz, yapılıyor. Genelde stajyerlere yönelik, şu an bir Avrupa Birliğiyle 
ortak yürütülen çok büyük kapsamlı bir proje var galiba insan haklarıyla 
ilgili, bu proje kapsamında da eğitici eğitimleri ve diğer eğitimler başladı. 
İnsan hakları merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik bir proje, yani şunu 
umuyoruz: Bu proje kapsamında umarız etkili sonuçlar doğurabilecek ça-
lışmalar yapılır. Çünkü bir konuda tabii ki hukuki bilgi olmadan bu meka-
nizmaları işletecek sağlıklı bilgiye sahip olmadan bu çalışmalar yapılamaz. 
Bunun öncelikle sağlanması gerekiyor, sonrasında da uygulamada bunların 
nasıl etkin bir halde uygulanabileceği önem arz ediyor. 
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Son olarak da şuna değinmek istiyorum: Biz özellikle yasak dönemin-
de insan hakları merkezinde özellikle çalışan avukatlara yönelik psikolojik 
destek sunulmasına yönelik bir karar almıştık aslında, çünkü bu alanda 
çalışan avukatlar da çok robot gibi çalışamıyor, biraz olaylardan etkilenebi-
liyorlar psikolojik, duygusal yönden, yani ikincil travma mı artık ne denili-
yorsa, çünkü hemen hemen hepimizin üzerinde bu tür sonuçlar ortaya çık-
tı. Biz aslında o dönem TİV’le de görüştük buna ilişkin avukatlara yönelik 
bir destek çalışması yapılabilir diye, ama bunu uygulamaya koyamadık. 
Belki diğer baroların insan hakları merkezleriyle ortak böyle bir oluşum 
yapılabilir ya da ilişkide bulunabilecek bir şey oluşabilir diye düşünüyo-
rum. Bu da şu an aklıma geldi, yani son olarak da biz Diyarbakır Barosu 
olarak bunlara rağmen çalışmalara devam edeceğiz aktif bir şekilde, insan 
hakları mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
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Geçmişten Geleceğe Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin İşlevleri 
Rolleri – Ankara Barosu Deneyimi

Av. Ufuk Can MAHANOĞLU

Ankara Barosu

(1). Konuşma Metni:

Merhabalar, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinde çalışıyorum. 
Yaklaşık bir yıldır biz faaliyetlerimize Mart ayı itibarıyla başladık. Şimdi 
bizim kendi baronun deneyiminden önce ben biraz insan hakları mer-
kezleri ne yapar, diğer insan hakları kuruluşlarından, STK’lardan, akade-
miden, diğer kamu kurumlarından biraz farkı nedir, bu hani işlevlerini 
anlatacağız biz merkezlerin, ama İHM’ler bunun neresinde yer alıyor diye 
bir girizgah yapmak isterim.

Şimdi kaynak burada Google, o yüzden hepsini bulamamış olabilirim, 
ama İnsan Hakları Merkezi ya da İnsan Hakları Komisyonu diye girdiği-
niz zaman ortalama olarak bu barolar çıkıyor. Haritada mesela, Diyarba-
kır Barosu’nun biz başka ilde de, Bingöl’de de faaliyet yürüttüğünü, hatta 
bazen Ardahan demişti bir önceki toplantımızda, başka illerde de faaliyet 
yürüttüğünü biliyoruz, ama sadece kendi illerinde faaliyet yürüttüklerini 
varsaysak bile ciddi bir kapsama alanı var insan hakları merkezlerinin ve 
bu sadece o ilde çalışan bir STK gibi değil, bir kamu kuruluşu gibi de-
ğil. Çünkü bir avukatın mesleki faaliyeti dolayısıyla siz gidip ifadede bir 
işkence başvurusu olduğunda gidip ifadeye katılabiliyorsunuz, doğrudan 
tanık oluyorsunuz. Direkt işkence mağdurunun fotoğraflarını çekebiliyor-
sunuz, başvuru formunu dolduruyorsunuz, imzalarını alıyorsunuz. Ailesi-
ne diyorsunuz ki bakın, biz bu işin arkasındayız, bir rapor yazacağız, sizin 
derdinizi görüyoruz ve aslında sahipsiz değilsiniz mesajı verebiliyorsunuz. 
Bunu yapmaya ehil olan ya da kadir olan çok fazla kuruluş yok. Çünkü siz 
bir sivil toplum kuruluşuna gidip bizimle beraber gelin, ifadeye girin diye-
miyorsunuz. Çünkü öyle bir hukuki yetkileri ve onu o kadar zorlama şans-
ları da olmuyor, ama baroların böyle bir fonksiyonu var. Şimdi bu doğru 
kullanılırsa, yapılabilecekleri düşünün, bir şehirdeki az önce Derman da 
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bahsetmişti sunumunda, bir şehirdeki işkence faaliyetini durdurabilirsiniz. 
Çünkü her işkence faaliyeti size başvuru olarak gelir. Bu başvuruları doğ-
ru düzgün takip ederseniz ve raporlarsanız artık oradaki yani o şehirdeki 
politikayı değiştirebilirsiniz o konuyla alakalı, bu sistematik ihlalleri önle-
yebileceğiniz bir şey oluşur. 

Şimdi Türkiye Barolar Birliği’nin de bir insan hakları merkezi var. Bu 
kapsama alanı dışında olduğunu varsaydığımız şehirlerde dahi oradan 
onlarca başvuru geldiğini biliyoruz Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları 
Merkezine, onlar şimdi az önce Zeynep Hanım da konuşmasında bahsetti, 
biz İsviçre’de insan hakları yapmıyoruz, yani Türkiye burası ve onun da bir 
gerçeği var. Çok sayıda ihlal oluyor ve bu çok sayıda ihlalle başa çıkabilmek 
için bir kurumsal güce ihtiyaç oluyor. Bunu karşılayabiliyor muyuz? Hayır. 
Asla Türkiye’de gerçekleşen tüm insan hakları ihlallerini takip edebilmek 
gibi bir kapasitemiz olduğunu iddia etmiyoruz. Gönüllü meslektaşlarla ça-
lışan bu insan hakları merkezleri ellerinden gelenlerin en iyisini yapıyorlar. 
Eksik kaldığımızı zaten birazdan göreceksiniz, yani sorunun büyüklüğü-
ne kıyasla bizim elimizden gelenler ancak belki bir yangına bir bardak su 
serpmek gibi oluyor, ama imkânlarımızı dikkate aldığımızda eğer üzerinde 
çalışılır, bütçe ayrılır, yeterli insan kaynağına sahip olursak belki bir şeyleri 
uzun vadede değiştirme şansımız olacak diye aslında bu gönüllü çalışma-
ların tamamı.

Şimdi insan hakları alanında çalışan diğer kuruluşlar nelerdir ve ba-
rolar bunun neresinde kalır, onu biraz konuşmak istiyorum. Başta kamu 
kurumları arasına dahil ettim, ama aslında Anayasa Mahkemesi ve diğer 
mahkemeler burada biraz denetim mekanizması, yani bir insan hakla-
rı ihlali olduğunda biz bunu yargı yoluna taşıyorsak ilk ayağı bu ihlalin 
bunu denetleyen mahkemeler oluyor ve bu ülkemizi çerisinde Anayasa 
Mahkemesi’ne kadar gidiyor. Sonrasında çok yaygın şekilde Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’ne gidiyor. Onun dışında bir yargılama faaliyeti 
yürütmeyen, ama aslında bizim yaptığımız raporlara benzer raporlama tu-
tan, başvuru alan mesela, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun bir 
yerinde ziyaret yetkisi var. Eğer cezaevinde bir insan hakları ihlali oluyorsa, 
gidip cezaevi ziyareti yapabiliyor. Bu yetkisini ne kadar kullandığını ben 
bilmiyorum sürekli çalışmadığım için, ama bu kurumların bu yetkilerini 
kullanmaları konusunda onları zorlama lüksümüz var. Biz tutup Sincan F 
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Tipi Cezaevinin 1 no.lu bölümünde size bir işkence başvurusu geliyorsa 
ve bu sürekli hale gelmişse, dönüp TİHEK’e şey deme şansınız oluyor: 
“Bakın, biz Ankara Barosuyuz, buradan sürekli başvuru geliyor. Lütfen gidin 
bir bakın şu cezaevinde burada sistematik bir sorun var” Şimdi baro olmazsa 
bunu yapabilecek çok bir kuruluş yok. STK’lar bunu yapabilir, üstü ka-
patılabiliyor, ama Ankara Barosu’nun özellikle kameralar bizi çektiği için 
yaptığımız iş de biraz kamuoyu buluyor ve bu bilinirlik sayesinde -biraz-
dan oraya ayrıntılı değinmek istiyorum- biz aslında bu kamu kurumlarına 
mesleki görevlerini hatırlatmak, kendi fonksiyonlarını kullanma konusun-
da bir itekleme şansı da buluyoruz. 

Şimdi İçişleri Bakanlığı’nın ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın birer 
merkezi varmış. Yani biz çok denk gelmedik, herhangi faaliyetimizde bu 
kişilerle tanışma imkânı bulamadık en azından Ankara özelinde, belki bi-
zim eksikliğimiz. İl ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonları var. Bu ko-
misyonlarda birer avukat bulundurma zorunluluğu var, ama uygulamada 
biz bunun bir kamu kurumlarında çalışan ve aslında memur olan devlete 
bağlı avukatlardan atama yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Siz 
bir il ve ilçedeki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli bir kurulsunuz, 
ama içeride bulunan tüm üyeler, yani bu denetleme faaliyetini yürütecek 
üyelerin tamamı aslında bir anlamda kamuya bağlı oluyor. Şimdi biz gidip 
ilçe insan hakları kurullarına üyeler atamaya başladık. Çankaya’da var, He-
diye Hanımın düzenli katılacağı ilçemiz, Ali Birdal Kahraman üyemiz var, o 
Mamak’ta katılacak ve il bazında bir başka üyemiz düzenli olarak bu toplan-
tılara gidiyor. Bizim faaliyetlerimizi anlatıyoruz, bir ihlal varsa onların da bu 
konulara dikkat çekebilmesi için bir, yani tamamen bir baskı ortamı oluş-
turabilmek için bu kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmanın önemi 
ortaya çıkıyor. Onların yetkilerini, fonlarını ve imkânlarını kullanabiliyoruz 
bu anlamda, bunu online yaptığımız zaman, bu yaptığımız dilekçeleri ya-
yınladığımız zaman eğer bir talebimize mesela, cezaevini yerinden inceleme 
yetkisi konusunda bir talepte bulunduk diyelim ki TİHEK’e, böyle bir faa-
liyet gerçekleştirmezlerse, neden gerçekleştirmediklerini açıklamak zorunda 
kalıyorlar. Çünkü ekranlar önünde oluyor bu.

Şimdi kamu kurumlarını bir tarafa bırakırsak, 268 tane sivil toplum 
kuruluşu varmış insan hakları alanında çalışan, bu veriyi de şeyden aldım, 
sivil toplum geliştirme merkezinin bir internet sitesi var, orada STK, sivil 
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toplum örgütleri diye girdiğiniz zaman insan hakları alanını işaretlediği-
nizde 268 farklı örgüt çıkıyor. Şimdi ben birkaç senedir bu alanda çalışıyo-
rum, herhalde saysam 10 tane filan sayarım, 268’inin koordineli çalışması 
o kadar önemli bir iş ki birbirinden habersiz derneklerin benzer konularda 
yaptığı benzer açıklamaların çok bir değeri olmuyor. Üstü kapanıyor, örtü-
lüyor, duyulmuyor ve aslında çok da bir etkisiz sonuç veriyor. Bu sivil top-
lum kuruluşları bir arada çalışırsa ve baro bunları bir şekilde bu dairelere 
girer ve onlarla beraber iş yürüttüğü zaman siz bir ortak açıklama yapmaya 
çalışıyorsunuz. Bu çok daha etkili oluyor. Mesela, az önce işte gördüğümüz 
insan hakları merkezlerinin bir ortak toplantısı oldu. Biz yani şöyle bir 
gelecek tahayyülümüz var: Bir insan hakları ihlali olduğunda herhangi bir 
yerde, yani ciddi bir boyuta ulaşmışsa bu sistematik ve ağır insan hakları 
ihlali oluşturabilecek bir boyuta gelmişse, bu kayıp vakalar olur, işkence 
vakası olur, düzenli bir yani ciddi bir boyuta ulaşan insan hakları ihlalle-
rinde baroların ortak açıklamaları çok etkili oluyor. Tüm gazeteler bunları 
yayınlıyorlar ve ne oluyor? Siz artık kamu kurumlarının, ilgili yetkililerin, 
politikacıların öbür tarafa bakmasını engellemiş oluyorsunuz. Buyurun, 
sıkıysa açıklama yapmayın o konuyla alakalı gibi bir şey oluyor. 58 tane 
baro çıkmış burada bir insan hakları ihlalinin sistematik olduğunu iddia 
ediyor ve sizin öte yana bakma şansınızı elinizden alıyorlar. Çok güçlü bir 
fonksiyondur aslında, şimdi üniversitelerin böyle bir şansı olmuyor. Çün-
kü üniversitelerin şimdi akademi üzerindeki baskıları da düşündüğümüz-
de, işte barış akademisyenlerinin, KHK’lı ihraçların kendi bilimsel alan-
larında faaliyet gösterdiklerinde dahi üzerlerinde bu inanılmaz baskı var. 
Bizim bir açıdan bu avukatların getirdiği bu özgür olma hali bize böyle bir 
hareket imkânı sağlıyor. Basın o kadar önemli oluyor ki çünkü siz bir rapor 
yayınlıyorsunuz, iki gazete yazarsa farklı sonuç alıyorsunuz, tüm gazeteler 
yayımladığında farklı sonuç alıyorsunuz. Bir kayıp raporu yayımladık, çok 
şaşırtıcı şekilde biz de beklemiyorduk. New York Times’ta, Washington 
Post’ta çıktı. Milletvekilleri bizim raporları tweetliyor, neye uğradığımızı 
şaşırdık. Çünkü aynı raporu İnsan Hakları Derneği’nden benzer bir şekil-
de yayımlattığımız zaman aynı tepkiyi almıyorduk. Burada basının doğru 
kullanılması ciddi anlamda yaptığınız faaliyetin ölçütünü değiştiriyor. 

Avrupa Birliğine değineceğim sadece, diğer Birleşmiş Milletlerle Av-
rupa Konseyine arkadaşlarım kısmen değindiler. Avrupa Birliğinin şöyle 
bir etkisi oluyor yaptığımız işte: Büyük bir fon kaynağı oluyor. Buna katı-
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lım öncesi mali yardımlar yoluyla aslında insan hakları bir şekilde finanse 
ediliyor ve buradan bir insan kaynağı bütçe oluşturabiliyorsunuz. Şimdi 
barolar birtakım baroları hariç tutmak kaydıyla proje yapanlar var, yap-
mayanlar var, bu mücadeleye Avrupa Birliğiyle birlikte girme konusunda 
tereddüt halinde oluyorlar. Proje yazmak, projeci olmak, diğer STK’larla 
işbirliği yapmak o STK’ların sahip olduğu etiketi bize de yapıştırır mı kay-
gısı güdüyorlar. Siz eğer insan hakları merkezinde yönetimden pay alan 
bir üye değilseniz -Derman öyle bir lüksü var- ne oluyor? Baronun tüzelki-
şiliğinden sorumlu olan yönetim kuruluyla karşı karşıya geliyorsunuz. Siz 
ben bunu yapmak istiyorum, bu raporu yayımlamak istiyorum, bu vakayla 
alakalı bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum dediğiniz zaman şöyle bir 
dengeleri gözeten diğer STK’larla bir arada çalışma konusunda biraz daha 
soğuk olan ve aslında sizin yaptığınız faaliyete tam olarak cevaz vermeyen 
bir kurulla karşılayabiliyorsunuz. Bu aksi yönde olduğu zaman çok olumlu 
sonuçlar doğuyor. Yani uyum içinde çalışmanın çok büyük artıları oluyor.

Şimdi biz ne yaptık da bu kadar konuşuyoruz? Bu faaliyet raporu değil-
dir, ama en azından ortalama birkaç örnek vermek istedik. Biz Mart ayında 
divan üyeliğine seçildik, göreve geldik, bir tane yönerge yaptık. Yaptığı-
mız ilk iş bu, İnsan Hakları Merkezi nedir, kimlerden oluşur, ne yapar, 
faaliyetleri nelerdir diye, zannediyorum Nisan ayı gibi bitirmiştik biz bu 
yönergeyi, yönetim kuruluna sunduk. Yetkiyle alakalı bir ufak değişiklik 
oldu, sonradan yürürlüğe girdi. Bakmak isterseniz şimdi internet sitemizde 
var. Bunun şöyle bir önemi var: Diğer insan hakları merkezlerinin bazıla-
rının yönergesi yok. Bir İHEM projesi var, bu İHEM projesi kapsamının 
yönerge oluşturma çalışmaları zaten 2-3 ay sürdüğü için en azından o fasla 
bir önceden atlatmış olduk. Sonrasında üç izleme raporu yayımladık. Bun-
ların bir kısmı bayağı ünlü oldu, sonra da diğer yaptığımız işlerde aslında 
bizim önümüzü açtı. İkisi bunların işkence vakalarına ilişkindi. Biri An-
kara Emniyeti’nin Kaçakçılık Şube’de, biri de Terörle Mücadele Şubesinde 
yoğun işkenceler yapılıyor, hatta hâlâ da devam ediyor. Bu dün akşam saat 
08.00’de gene bir işkence vakası oldu, Murat Bey gönüllü oldu gitmek 
için, sonradan birden kayıp vakaları gerçekleşmeye başladı. Biz dediğim 
gibi Mart’ta faaliyete başladık, Şubat ayında kaybolan 6 tane FETÖ’cü 
polisin birden başvurdu yakınları, işte eşleri siyah Transporter’lara bindi-
rilmiş, kaçırılmış, 6 aydır yoklar. Diyorlar ki ne olduğunu öğrenemedik, 
soruşturmalarımız gizli, bize herhangi bir bilgi verilmiyor, avukat atanma-
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dı ve siz bununla alakalı onlara söz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki biz evet, 
Ankara Barosu olarak kayıp vakalarının, işkence vakalarının takipçisiyiz, 
sizin dosyanızı da inceleyip bir rapor yayımlayacağız. Bu rapor yayımladığı 
zaman en azından spot ışıklarını sizin bu ihlal iddiasının üzerine çevire-
ceğiz. Şimdi onlar haklı olarak bir güven duyuyorlar ve bir beklenti içine 
giriyorlar. Eğer yerine getiremezseniz o beklentinin altında kalma riskiniz 
var. Bir taraftan kapasite sorunlarınız var. Tüm bunlarla boğuşurken biz 6 
kayıp vakasından yalnız bir tanesini raporlayabildik ve yayımladık. Sonra 
geri kalan 5’ini de yayımlayacaktık aslında, hazırdı raporlar, ancak bir anda 
o 6 kayıptan geri kalan, 6 kayıptan 5’i bulundu, sonra 6.sı da bulundu, 
6’sı da farklı karakollarda ortaya çıkmaya başladılar. Bu sefer tüm raporları 
tekrar güncelleme faaliyetine giriştik. Biraz süre aldı, şimdi onu ancak 4. 
raporda bir ortak raporla çıkartabileceğiz.

Cezaevi ve karakol ziyaretlerinde bulunuyoruz. Üyelerimiz cezaevine gi-
diyorlar, işkence mağduru olan yahut kayıp vakasından sonra bulunan kayıp-
ların onlarla görüşmeye çalışıyorlar bir veri alabilmek için, sayısını bilmiyo-
rum, gerçekten çok sayıda gidildi. İki adet Ankara Barosu’nun suç duyurusu 
talebinde bulunduk. Baro onayladı ve yayına sunuldu. Bunlar şöyle oluyor: 
Bir başvuru geliyor şikâyet, siz Ankara Barosu’na diyorsunuz ki İnsan Hakla-
rı Merkezi olarak lütfen, savcılığa bu konuda bir suç duyurusunda bulunsun 
baro adına, bu suç duyurusu yayımlansın. Şimdi dikkat ederseniz sürekli bir 
basına dönüyorum ben, sürekli bir yayımlama hali, sürekli bir kameraların 
önünde olma, sürekli bir radyo kanallarına çıkma, sürekli bunu yayma, yani 
biz öyle çok benim hoşuma da gitmiyor işin doğrusu hani vitrinde olmak 
meselesi, ama bu öyle önemli bir şey ki siz onu görünür kıldığınız zaman 
ancak etkisi oluyor. Yoksa yazılmış diğer yüzlerce rapordan bir farkı olmuyor 
yaptığınız işin, bunun dışında daha önce de değinilen dört konferans, bir 
Çalıştay, bir tane de eğitim düzenlemişiz. O eğitim de zaten işkencenin bel-
gelenmesine dair İstanbul Protokol eğitimiydi. 

Neden sürekli işkenceden bahsediyorum? Çünkü diğer komisyonların 
ve merkezlerin faaliyetinden geriye kalan bize işkence ve kayıp vakaları 
bulabildik şimdiye kadar, kadın hakları, LGBTİ hakları, mülteci hakları, 
çocuk hakları gibi konulara çok giremiyoruz başka merkezlerin ihtisas ala-
nı olduğu için, en azından koordineli çalışmaya gayret gösteriyoruz. Böyle 
bir formumuz var. Salondaki arkadaşlarımızın birçoğu meslektaş, oraya bir 
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kutucuğu ekleyeceğiz avukatı diye, çünkü yoğunlukla bizim başvuruları-
mız yarı yarıya neredeyse avukatlardan geliyor. CMK avukatı olarak ata-
nan meslektaşımız ifadeye katılmaya çalıştığı esnada karakolda bir sorun 
yaşıyor. Bir bakıyor müvekkili kendisine işkence gördüğünü, kendisine 
vurulduğunu, kaburgasının kırık olduğunu söylüyor. Bu formu dolduru-
yorlar. Henüz bir sekretaryamız olmadığı için ben biraz sekretarya gibi ça-
lışıyorum. Bunu üyelere tevdi edip gönüllü üye arayıp o karakola bir üyeyi 
yönlendirip, sonra üyenin eğer Avukat Hakları Merkezi’nden bir başka 
üyeyle gitme şansı varsa onu ayarlayıp, sonradan bu belgelerin raporların 
ve yapılan başvurunun bizim İnsan Hakları Merkezimizin bir görevi dahi-
linde bir başvuru olup olmadığını inceleyen ön inceleme raporumuz var. 

Faaliyet alanlarımız şu şekilde, bir izleme faaliyetlerimiz var. Nerede 
ihlal oluyor, biz bu ihlalle alakalı ne yapabiliriz? Bu ihlali raporlayabiliriz, 
kayda girebiliriz. Şimdi yaptığımız bir Kızıltepe JİTEM Konferansında 
sıklıkla bahsedildi, eğer bir şey raporlanmıyorsa, yazılı bir herkesin ula-
şabileceği bir kaynağı yoksa bu işin unutulup gidiyor. Tarihe not düşmek 
adına biz bu raporlamaları çok önemli buluyoruz. Biz o an vakayı durdura-
mıyor olabiliriz, Türkiye’deki sistematik sorunu çözemiyor olabiliriz, ama 
en azından bu ihlali belgelemek de önemli bir kaynak oluyor. Bir sonraki 
yapılacak mücadelenin parçası için oraya atıfla bir iş yapılabiliyor. Suç du-
yurularında bulunuyoruz dedik, dava izleme yapıyoruz, duruşmalara üye-
lerimizi görevlendiriyoruz. Duruşma izlemeye başladık, raporlar hazırlı-
yorlar. Sonra ilgili bir karar çıkarsa özellikle Anayasa Mahkemesi kararları, 
onunla alakalı bir Anayasa Mahkemesi kararını değerlendiren ve tüm dava 
sürecini ele alan dava izleme raporları hazırlıyoruz. 

Alternatif tıp raporunu biz yazamayız, biz hekim değiliz, ama Türkiye 
İnsan Hakları Vakfı var adli tıp uzmanlarının yoğun şekilde işkence çalıştığı, 
biz onlara aracılık edebiliyoruz. Çünkü başvuru bize geliyor, tutulan doktor 
raporunda, sağlık raporunda “darp, cebir izi yoktur” diye bir kaşe basılmış. 
Biz onun sahih bir rapor olmadığını biliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Bize yapı-
lan başvuru ve işte meslektaşımızdan alınan bilgilerle eğer hâlâ gözaltındaysa 
ve alıkonulmuşsa, onu eldeki verilerle gönderiyoruz İHİV’e, bir alternatif tıp 
raporu hazırlanmasını sağlıyoruz. Bu ileride kişinin o tarihte vücudunda bir 
yara bere olmadığı konusundaki bilgiyi kırıyor. Bu sefer aksi bir bilgi belge 
üretmiş oluyorsunuz, bir delil faaliyeti üretmiş oluyorsunuz. O cezasızlığın 
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üzerinin kapatılmasına engel oluyorsunuz, o hep orada oradaki yetkililerce 
üstü kapatılması gereken bir sorun olarak kalıyor. 

İnsan hakları araştırma ve eğitim faaliyetleri altında bir tematik rapor-
lama yapılabiliyor. Henüz bu konuda çok zayıf kaldık, henüz çıkardığımız 
bir tematik raporumuz yok. Yayımlayacağımız kayıp vakalarına ilişkin rapor 
kısmen bir tematik incelemeyi de içeriyor, ama kafamızdaki daha ziyade bir 
ifade özgürlüğüyle alakalı Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin ihlallerin 
belgelenmesi ve bu alanla alakalı akademik ölçüde olmasa da zannediyoruz 
ki sahadan elde edilen verilerle kayda değer bir tematik rapor yayımlama fır-
satımız olacak. O alanda da önemsediğimiz bir faaliyet olacak o, konferans, 
Çalıştay, eğitim, bunlara değindik. İnsan hakları politikalarına ilişkin faali-
yetler yürütebilir bir İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları 
Merkezi henüz bunu gerçekleştiremedi. Üzülerek söylüyorum. İnsan hakları 
politikası belgeleri, bu mevcut uygulamaların hukuki analizi şeklinde ger-
çekleşebiliyor. Mesela, bir noktada mevzuat değişikliği olduğunda, mesela 
bu yeni yargı reform paketiyle alakalı biz bir onun değerlendirilmesini içe-
ren aslında yargı bağımsızlığıyla alakalı genel bir inceleme yapan, sulh ceza 
hâkimliklerinin yetkilerini ve aslında oradaki garabeti ortaya koyan rapor-
lamalar yapabiliyoruz. Çünkü örnek olarak Ankara’da 10 tane Sulh Ceza 
Hâkimliği var, 1’de bir karar verilse onu 2. Sulh Ceza Hâkimliği inceliyor. 
Tamamen bir kapalı devre sistemi ve o 10 hâkimi kontrol ettiğiniz anda 
aslında Ankara’daki siz tüm yakalamalara, gözaltılara, aramalara ve tüm so-
ruşturmaya ilişkin düzeneği kontrol altında tutabiliyorsunuz.

Şimdi siz bunu eleştiren bir hukuki teknik bir analiz yapabilen bir 
İnsan Hakları Merkezi olduğunuzda aslında oradaki, yargı bağımsızlığı-
na ilişkin oradaki soruna ışık tutmuş oluyorsunuz. Gölge raporlamadan 
kastım da şu: Mesela, bu az önce bahsettiğimiz kamu kuruluşları çeşitli 
raporlar yayımlıyorlar, çeşitli kararlar veriyorlar, belli tespitlerde bulunu-
yorlar. Çıkıyorlar konferansta bizim gibi konuşuyorlar. Bununla alakalı 
insan hakları merkezlerinin bir sözü olabilir, barolar şunu diyebilir: Siz bu 
başvuruyu aldınız, bu incelemeyi yaptınız, ama bu incelemede şunları at-
lamışsınız, şunu eksik yapmışsınız yahut burada doğru yapmışsınız, takdir 
de edilebilir, ama İnsan Hakları Merkezleri bir denetim usulü olarak karşı 
raporlama, gölge raporlamanın ciddi şekilde yapılabileceği kurumlardır. 
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Şimdi burada ben ihtiyaçlara değineceğim. Sonraki o slayta gelince geri 
dönmem gerektiğini hatırladım. Baro yönetimleriyle uyum içinde olma az 
önce de biraz değindiğim gibi çok önem arz ediyor. Çünkü siz eğer beraber 
çalışabiliyorsanız ancak bu faaliyetleri ortaya koyabiliyorsunuz. Eğer her 
acil ivedi olayda yetki engeline takılacaksanız, mesela akşam 08.00’de size 
başvuru gelebiliyor. Diyor ki yani benim müvekkilim şu an işkence gör-
meye devam ediyor, ben eğer bir sonraki çarşamba günkü yönetim kurulu 
toplantısını bekleyeceksem zaten gitmemin bir anlamı kalmıyor ortada, o 
yüzden telefonla yetki almaya çalışıyoruz. Baro yönetim kurulları karmaşık 
yapılar, sadece şahısların karar verdiği kurullar değiller. Çünkü baronun 
tüm üyeleri de aynı politik görüşlere sahip değil, yani hepsi insan hakları 
mücadelesine sizin baktığınız pencereden bakmıyor. Bu sefer onların hepsi 
adına karar veren bir yönetimin kendi içinde bölünmeler yaşaması da do-
ğal ve yaptığınız faaliyetlerden dolayı bir noktada onlar sorumlu olacağı 
için bir çekince yaşıyorlar, ama eğer bu bir uyumsuzluğa sebebiyet veriyor-
sa, İnsan Hakları Merkezi açısından yapmanız gereken faaliyetlerin önüne 
geçiyor. Bu sefer size bir işkence faaliyeti dolayısıyla yakınmada bulunan, 
şikayette bulunan kişiye verdiğiniz vaat havada kalıyor. Bu sonradan şeye 
sebebiyet veriyor, kolluk görevlileri gidiyor adama şey diyor: “Hani sizin 
İnsan Hakları Merkezi anlatıyordu, gelmediler, yapmadılar bir şey. Bak,  ar-
tık sen burada sahipsizsin, nasıl anlatırsın” Üstüne bir ikinci işkence vakası 
da siz faaliyet göstermediğiniz için ortaya çıkıyor. Yani size başvurduğu için 
ayrıca işkence görüyor mağdur, bu sefer o kişilere zarar vermeye başlıyorsu-
nuz. Yaptığınız işin mağdurların mağduriyeti ne boyuttaysa, aslında baro 
yönetimiyle uyum içinde olmak o kadar önem taşıyor.

Şimdi bütçe ve insan kaynağı faslına değineceğim. Bunun çeşitli çö-
zümleri var. Biz insan hakları merkezleriyle birlikte toplandığımızda buna 
çeşitli çözümler bulduk. Çeşitli projeler var, oradan fon gelebiliyor, ama 
gene bir üst başlığa tabi olmak kaydıyla ihtiyaçlarımız temelde bir sekre-
tarya, bu başvuruların alınması, değerlendirilmesi, bir internet sitesi, çün-
kü hâlâ Twitter’da biz sayfa görüntüsü olarak paylaşabiliyoruz, bir PDF 
olarak paylaşamıyoruz. Çünkü bir başka veri sağlayıcıya o zaman link 
vermek durumundayız. Ankara Barosu’nun bir şey paylaşırken bir başka 
veri sağlayıcıya ihtiyaç duyması meselesi bir etiket olarak onu zedeleyeceği 
kaygısıyla screenshot alıp onu yüklüyoruz. Bu sefer lütfen bunu düzgün 
bir PDF versiyonunu yükleme şansınız var mı gibi eleştiriler geliyor. Ta-
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mamen haklılar, cevap veremiyoruz. Nöbet sistemi, şöyle bir şey tahayyül 
ediyoruz: Eğer bir Avukat Hakları Merkezine benzer bir sistemimiz olsa bir 
acil başvuru, ivedi başvuru geldiğinde biz bu nöbet sistemindeki gönüllü 
üyeleri buraya yönlendirebilirsek ve bu nöbet sisteminin asla yapılan işin 
karşılığı olmamak kaydıyla kendi işini gücünü bırakıp gelen insanlara bir 
şekilde bunun sembolik bir karşılığı olduğu zaman bizim insan kaynağı 
sorunumuzun da çözüleceğine inanıyorum. Çünkü hep karşılaştığımız şey 
şu: Çok sayıda başvuru geliyor, bunlara yetişmekte zorlanıyoruz. Çünkü 
gönüllü üye çıkmıyor. Bu gönüllülük meselesi bir süre sonra artık olağan 
bir faaliyete dönüşüyor. Bu meslektaşlarımızı artık hedef haline getiriyor-
lar. İki haftada bir terörle mücadele şubenin önündesiniz İnsan Hakla-
rı Merkezinden geldim diye, sizi artık görüştürmek istemiyorlar. Olağan 
şüpheliye dönüşüyorsunuz, büyük bir direnç oluşuyor. Yani kurumsallığın 
önünde de bir engel oluyor. Artık o ilgili karakolda yahut cezaevinde şahıs 
olarak muamele görüyor.

Şimdi İnsan Hakları Merkezlerinin bilinir olması bir başka ihtiyacımız, 
zannediyorum bunu parça parça aşıyoruz biz, bu konferans yapılıyorsa, diğer 
barolardan meslektaşlarımız geliyorsa, yani üçüncü gününde saat 17.30 civa-
rında beni dinliyorsanız biraz bilinirliği sağladığımıza inanıyorum. Bu avu-
katlar açısından da böyle, başvuranlar açısından da böyle, bir insan hakları 
ihlalinin mağduru olan kişi eğer başvuru yapabileceği bir İnsan Hakları Mer-
kezinden haberdarsa, zaten 1-0 başlıyor. Çünkü hukuki destek alabileceği, en 
azından yönlendirilebileceği bir trafik kontrolü oluyor. Bizim yapamayaca-
ğımız bir şey bile olsa biz onu CMK merkezine yönlendirebiliyoruz, dönüp 
başka bir konuyla ilgili çalışan bir meslektaşa yönlendirebiliyoruz. Onu yön-
lendirme şansımız oluyor, o bilinirliğin değeri burada ortaya çıkıyor. Kamu 
kurumları tarafından bilinir olmanın şöyle bir etkisi var: Bu kurumlar sizin 
artık raporlarınıza itibar etmeye başlıyorlar. Dediklerinizi yapmıyorlar, ama 
sizi konferanslarına çağırıyorlar. Sizin konuyla alakalı yapacağınız açıklama-
ları bekliyorlar. Çünkü yaptıkları işin meşru olması ancak sizin onayınızla 
olmaya başlıyor. Bu anlamda bilinir olmak kısmen başardığımız ve bizim 
için de aslına çok fonksiyonel olan bir şey haline dönüştü. Eğer buna katkı 
sunmak isterseniz bu soldaki kocaman şey bir karekod, okutursanız yandaki 
linke çıkıyor Ankara Barosu İHM, 2.251 takipçimiz varmış. Takip etmekle 
bize katkı sunabilirsiniz, bilinir olmamızı sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için, 
sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. 
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“GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAROLARIN İNSAN HAKLARI  
MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİ ROLLERİ” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Av. Hediye Gökçe BAYKAL
Konuşmacılar    : Derman GÜLER, Zeynep IŞIK,  
       Ufuk Can MAHANOĞLU

Av. Hediye Gökçe BAYKAL (Oturum Başkanı) - Şimdi soru-cevap 
bölümüne geçelim mi eğer sorularınız varsa? Var mıdır katkıda bulun-
mak isteyen ya da soru sormak isteyen? Yok galiba, artık herkes yoruldu. 
Buyurun beyefendi.

Stj. Av. MEHMET - Öncelikle teşekkür ederim sunumlarınız için, 
öncelikle kendimi tanıtayım. Stajyer avukatım, ismim Mehmet. Özel-
likle gözaltındaki insanlar için biraz önce dediniz, işte gittim ben İnsan 
Hakları Merkezi’nden avukatım, bu yetkiyi nereye dayandırıyoruz aca-
ba? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu birçok açıdan önemli, mesela bir dok-
tor rapor almak istiyor. Bunu da yine bir avukat aracılığıyla daha rahat 
yapabilir. Bu yetkinin nereden geldiğini öğrenmek istiyorum. Teşekkür 
ederim. Bir de fiili, yani hem hukuki, hem uygulama noktasında olursa 
teşekkür ederim.

Av. Hediye Gökçe BAYKAL (Oturum Başkanı) - Kim cevap vermek 
ister?

Ufuk Can MAHANOĞLU - Bizim de aklımıza takılan bir soruy-
du bu, biz ne yetkiyle oraya gidiyoruz? Şimdi avukatların Avukatlık 
Kanunu’ndan kaynaklanan birtakım görevleri ve yetkileri var aslında, bir 
baro yönetimi size o konuda yetki verdiğinde aslında barolara atfedilen 
insan haklarını korumak görevinin bir parçası olarak size bu görevi tevdi 
edebiliyor. Elinizde yazılı bir belge olup olmadığı konusunda tartışmalar 
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var. Yani bu yetki ancak bir yazılı belgeyle mi devredilir? Ben aksi kana-
atteyim. Çünkü ivedi işlerde o yazılı belgeyi temin etmek o kadar uzun 
zaman aldığında aslında o koruma görevinin ihlaline sebep oluyor. Siz 
aslında göreviniz olan insan haklarını koruma ve olay yerine müdahale 
etme işini yapamıyorsunuz. Şimdi burada kolluk görevleriyle çok çatışı-
yoruz. Onların zaten doğal refleksi sizin burada ne işiniz var demek, ama 
gittiğiniz zaman eğer “Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden geli-
yorum, ilgili şüpheliyle görüşmek istiyorum” dediğinizde zaten büyük bir 
önyargıyla karşılaşıyorsunuz. Sizi içeri sokmak istemiyor. Yapılacağı işin 
belgeleneceğinden haberdar, sanki tüm görevi ve tüm amirlerine olan 
hesap verme sorumluluğunun kapsamı sizi oraya sokmamak yönünde 
oluyor. Bu yüzden alternatif yollar benimsediğimiz oluyor o yetkiyi al-
dıktan sonra, biz baro yönetimi tarafından yetkilendiriliyoruz, ama git-
tikten sonra ben bu kişinin özel avukatıyım, CMK tarafından görevlen-
dirildim, aslında CMK da Ceza Muhakemeleri Kanunu’na dayanan bir 
görevlendirme sonucu baroların verdiği yetkiyle yapılan bir işlem, ama o 
daha bilinir olduğu için kolluk görevleri öyle bir refleks sergilemiyorlar. 
İnsan Hakları Merkezi’nin de aslında çok da farklı bir fonksiyonu olma-
malı bence, ben o ikisini eşdeğer görüyorum. 

Derman GÜLER - Yani bu bence birazcık kurumsal yapıyla ilgili 
bir şey, öncelikle biz nasıl yapıyoruz İzmir’de, onu söyleyeyim. Başvu-
ru geldiği zaman çok hızlı bir şekilde artık teknoloji gelişti, gerçekten 
whatsapp üzerinden bile kendi yönetim kurulumuza gelen bir başvuruyu 
kendi aramızda değerlendiriyoruz. Çok kısa, bu söylediğimiz şey bazen 
15 dakika oluyor, çoğunluğu bulmak da çok kolay, hemen elektronik 
imza diye bir şey var. Başkana ya da benim verdiğim oluyor, söyleyeyim. 
Tam da meslektaşımın söylediği gibi baroların böyle bir görevi var. İş-
kence başvurusu birkaç defa bu tarz aldık. Çok hızlı bir şekilde meslek-
taşlarımızı gönüllü buluyoruz. Gönüllü bulduktan sonra da hemen bir 
görevlendirme yazısını gönderiyoruz ve onu kullanıyorlar. Birincisi bu, 
ama yani bu sorunu çözer mi? Sorunu bu çözmez. Şuna inanıyorum ben, 
insan hakları bir mücadele alanıdır. Yani biraz da şunu söyledim ben, 
belki sürekli umuttan bahsetmek istiyorum, sürekli iyisinden bahsetmek 
istiyorum. Bu karanlığı yıkacağımızdan eminim, o yüzden öyle bir ko-
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nuşma yaptım. Yoksa bu şey demek değil, ben Diyarbakır’ın durumu-
nu da biliyorum, Ankara’daki bu kayıplar vakalarını işte takip ediyoruz. 
İzmir’de daha mı iyi şeyler yaşıyoruz zannediyorsunuz? Daha geçtiğimiz 
hafta salı günü gece 10.00’da çıktık şeyden, Balıkesir’de bir meslektaşımı-
zın yargılamasından, yani bu tablonun içindeyiz, ama bu tabloyu sürekli 
biz bu negatif taraftan almak değil de oyunun rolünü değiştirmek, ırma-
ğın akışını başka yönü çevirmek, o yüzden hep iyi örnekleri vermeye çalı-
şıyoruz. İşte bu meselede de şöyle bir iyi örnek var aklımızda- Eğiticilerin 
eğitimiyle başladığınız ve işkenceyi önleme grubu diye adlandırdığınız 
resmi yönergede olan bir ekibimiz var. Bunu adli yardımdan zaten görev-
lendirme yapacağız. Yani elimizde bir liste olacak, başvuru gelir gelmez 
bu çünkü gönüllülükle bizi tıkayan nokta da şu oluyor- Muhtemelen 
sizde de aynıdır, hep aynı insanlar gönüllü oluyor. Bu yıpratıcı bir mese-
le, sürekli 3-5 kişi koşturuyor. Tam da işte bu damgalanma gibi şeylerle 
karşılaşıyorlar daha sonra, bir de yorucu, işkenceyle, insan haklarıyla uğ-
raşmak böyle çok keyifli bir iş değil aslında, yani insanları yıpratan bir 
iş. Dolayısıyla bir liste hazırlamak, listeyi çoğaltmak, bir ödeme yapıla-
cak. Ben yıllardır mesela, insan hakları çalışıyorum, yıllardır da mülteci 
hukuku çalışırım. Mülteci hukukuyla ilgili biz ne zaman ki adli yardım 
ekibine soktuk bunu, bir anda herkes mülteci hukuku çalışmaya başladı. 
Çünkü para alıyor meslektaşlar, haklı, gönüllü çalışmak başka bir şey, 
baronun atama yapması başka bir şey. Dolayısıyla o meselede böyle bir 
kurumsal yapıya da gerek var.

Av. Hediye Gökçe BAYKAL (Oturum Başkanı) - Ben şunu soraca-
ğım size, sunumunuzda aklıma takılmıştı- Şimdi bunu adli yardım çatısı 
altında yapacağınızı söylüyorsunuz, ama adli yardım buna uygun mu? 
Yani CMK altında bir liste yapmak daha doğru değil mi? Yapısal olarak 
çünkü adli yardım cezai anlamda bir hukuki yardıma olanak vermiyor 
benim bildiğim kadarıyla, yani işkence bir olayı aldığınız zaman, böyle 
bir başvuru, bunu adli yardımdan nasıl yapacaksınız? Ona bir açıklık 
getirirseniz.

Derman GÜLER - Tam da şuradan, aslında CMK’ya biz müdahale 
edemiyoruz. Mesele oradan kaynaklanıyor. Yani atamayı biz yapmıyoruz 
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ki orada, sonuçta bu başvurunun nasıl bize geleceğiyle ilgili bir sıkıntı 
yaşanıyor CMK servisinde, dolayısıyla aslında adli yardım bizim kendi 
aramızda, bu süreci nasıl değerlendirdik? Hani hangisi daha iyi, hangisi 
bizim elimizi kurtarıyor diye ve adli yardımdan aslında tam da bu işte 
Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüğü kullanarak bir adli 
yardım ataması yapılabileceğine karar verdik. Aslında uygulamaya ge-
çince görülecek. Problemler çıkabilir, muhtemelen çıkabilir, ama CMK 
sistemi tamamen dışarıda bir sistem olduğu için kapalı bir kutu orası, biz 
en azından elimizdeki sistemi en iyi şekilde kullanalım üzerinden çıktı. 

Av. Hediye Gökçe BAYKAL (Oturum Başkanı) - Yani burada Baş-
kan Yardımcım da var, yani adli yardım üzerinden bilmiyorum, inşallah 
muvaffak olursunuz, tabii o konuda bir şey diyemeyeceğim, ama çok zor. 
Çünkü adli yardıma müsait değil onun yapısı, yani CMK’da biz ayrı lis-
teler yaptığımız oldu. İşte evet, çocuk listemiz ayrı CMK’da, otopsi için 
ayrı listemiz var. Yani CMK’nın altında bu yapıyı oluşturmak mümkün, 
ama adli yardımda bilmiyorum, sadece adli yardımda bizim alt Gelincik 
vardı, o da hukuki destek olduğu için var. Yine Gelincik Merkezindeki 
şiddete dayalı başvurularda yine CMK’dan görevlendirme yapılıyor.

Derman GÜLER - Aslında  biz şeyden yapıyoruz, adli yardım üzerin-
den yapıyoruz. Kadını da adli yardım üzerinden yapıyoruz. Şu ana kadar 
devam eden uygulamalarımız var bu konuyla ilgili, bir de işin doğrusu 
şöyle bir şey, CMK meselesiyle, bence hani alanın çok uzmanı değilim, 
bu atama sisteminin de çok uzmanı değilim, ama esas bu işin uzmanı 
olan meslektaşlarımızla yaptığımız bir karşılıklı konuşma ve bunu nasıl 
yaparız üzerinden çıkan bir karar o, şimdiye kadar yapılmışları en azın-
dan bize cesaret veriyor. Çünkü halihazırda devam eden bir-iki sistemi-
miz var. Umarım dediğiniz problemleri yaşamayız.

Zeynep IŞIK - Buna ilişkin olarak ben de ekleme yapmak istiyorum. 
Şimdi buna ilişkin olarak 2014 yılında aslında Ankara Barosu’nda bir 
çalışma yürütülmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam Gezi olayları döneminde 
toplu gözaltıları oluyordu ve buna ilişkin CMK’nın bir alt görevlendirme 
grubu diye bir şey kurulmuştu toplumsal olaylara müdahale grubu diye, 
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yani belki İnsan Hakları Merkezleri de böyle bir şey yapabilir. CMK’dan 
otomatik biri atanmasın da bu alanda eğitim almış ya da bu alanda 
özellikle ilgilenen avukatların görevlendirilmesinin yapılması şeklinde. 
Bunun dışında aslında bir işkence vakasında bir avukatın gitmesi ya da 
merkezden bir avukatın gitmesi arasında çok bir fark yok. Biz mesela, 
Diyarbakır’da genelde herkesin bir özel avukatı oluyor. Özel avukat böy-
le bir şey tespit ettiği zaman ya da hem şubede sıkıntı yaşadığı zaman 
bunu baroya bildiriyor ve barodan bu konuda destek sağlanıyor avukata, 
o yönüyle de zaten hem şubede sen hangi sıfatla ya da hangi yetkiyle ge-
liyorsun diye bir sıkıntı olmuyor. Bizde genelde özel avukat gittiği zaman 
işte sen hangi yetkiyle geliyorsun, kim görevlendirdi, ailenin bilgisi var 
mı, iletişimde olduğunuz aile bireyinin numarasını verin, biz bir teyit 
yapalım diye sorular da ne yazık ki geliyor.

Av. Ziynet ÖZÇELİK - Ben de Ankara Barosu İnsan Hakları Mer-
kezi Divan üyesiyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum her birinize, bu-
rada bu oturumda gerçekten baroların bu alandaki çalışmalarının tartı-
şılabilmesi, sıkıntılarının geliştirilmesi, gereken yanların, deneyimlerin 
paylaşılması bence çok iyi oldu. Gerçekten gönüllülük meselesinin özel-
likle günümüzdeki çok spontane olaylara müdahale ihtiyacı nedeniyle 
bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. Bütün merkezler yönünden 
öyle bir ihtiyaç var görülüyor. Belli ki Ankara Barosu, İzmir Barosu gibi 
farklı deneyimlerin olduğu birden fazla belki yolun da kullanılabileceği 
bir alan, belki önümüzdeki günlerde bunu özel olarak da çalışabiliriz. 
Ne güzel olur, böylece önümüzü açmış olur diye düşünüyorum, ama 
herhalde önümüzdeki döneme ilişkin en önemli sorunumuz evet, tekil 
olarak insanlar devletin kolluk kuvvetlerinin insan hakları müdahaleleri 
karşısında kendilerini savunmasız hissediyorlar. Biz meslek mensupları 
olarak bunu önleme konusunda kendimizi yetersiz ve tehdit altında his-
sediyoruz. Bizim meslek örgütlerimizin de yine benzeri kaygıları taşıdık-
larını zaman zaman gözlemliyoruz. Bu nedenle de aslında bu tehditler 
karşısında yaşanan sıkıntı aslında bu alandaki tehditlerin büyüklüğün-
den de kaynaklanıyor. Bunun hani çok farkındayız, dolayısıyla herhalde 
önümüzdeki dönem hem merkezlerin yan yana gelmesi, hem de barola-
rın bu noktada yan yana gelmesi tehdit karşısında kendimizi daha güç-
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lü ve yeterli hissetmemizin adımı olacak diye düşünüyorum ben, çok 
teşekkürler. 

Av. Hediye Gökçe BAYKAL (Oturum Başkanı) - Var mıdır başka 
katkı sunmak isteyen? Yok herhalde, çok teşekkür ediyorum katılımınız 
için, biraz da geç saate kaldık. Sabrınız ve bizi dinlediğiniz için çok te-
şekkürler, sağ olun.
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Türkiye’de Cezasızlığın İnşasında Yeni Bir Hukuki Aktör Olarak  
Anayasa Mahkemesi1 

Dr. Hülya Dinçer

23 Eylül 2012’de bireysel başvuru usûlünün kabul edilmesinin ardın-
dan Anayasa Mahkemesi’ne, 1980 darbesi döneminde ve 1990’lı yıllar-
da işlenmiş yasadışı ve keyfi infaz, zorla kaybetme, işkence gibi ağır in-
san hakları ihlallerini konu alan çok sayıda başvuru yapıldı. Mahkeme bu 
başvurular üzerinde yaptığı usûl ve esas incelemesinde, uluslararası insan 
hakları hukukunun yerleşik ilke ve normlarını kısmen uygularken, başvu-
rucuların önemli esaslı taleplerini ise çoğunlukla reddetti. Bu çalışmada, 
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvuru kapsamındaki yakın dö-
nem içtihadının,ağır insan hakları ihlalleri açısından Türkiye’de cezasızlık 
temelli yerleşik yargı kültürünün yapıtaşı haline geldiği ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır. 

1. 1980 Darbesi Dönemine İlişkin İçtihat ve Cezasızlık: Zaman 
Bakımından Yetkisizlik Argümanı 

AYM’nin önüne bireysel başvuru kapsamında gelen, ağır insan hakları 
ihlallerini içeren ilk başvuru dizisi 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ve sonrası-
na ilişkindi. Bu başvurulara konu olan olaylar hakkında başvurucuların bir 
kısmı suç duyurusunda bulunmuş olmasına rağmen, soruşturmalar birey-
sel başvuru yolunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından önce zamanaşımına 
uğramıştı. AYM, 1980 darbesi ertesinde işlenen zorla kaybetme ve işkence 
suçları bakımından zamanaşımı kararıyla kovuşturmanın sona erdirildiği 
başvuruları,“zaman bakımından yetkisizlik” gerekçesiyle kategorik olarak 
kabul edilemez buldu.2  AYM, Zeycan Yedigöl başvurusunda olduğu gibi, 

1 Basılı Kurultay kitabında sehven ilk hali yayımlanan tebliğin düzeltilmiş ve genişletil-
miş son halidir.

2 AYM, ZeycanYedigölbaşvurusu, No. 2013/1566, 10.12.2015; Abdullah Aydar 
başvurusu, No. 2013/64, 30.12.2014; Ali Rıza Aksoy başvurusu, No. 2013/4836, 
09.03.2016; Mukadder Aksoy başvurusu, No. 2013/2943, 14.04.2016.
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bireysel başvuru usûlünün kabul edilmesinden sonra, yeni deliller teme-
linde tekrar başlatılan ve sonuçlandırılan yeni bir soruşturmanın ise bi-
reysel başvuru hakkını yeniden canlandırmayacağına karar verdi.3  1980 
darbesi sonrasında gözaltında işkenceyle kaybedilen Nurettin Yedigöl’ün 
yakınları, 2010 yılında Anayasa’nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasını, 
soruşturma/kovuşturma engelini ortadan kaldıran yeni bir gelişme olarak 
ileri sürmüşler;bu gelişmenin ardından Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 
hakkında başlatılanyargılama sırasında toplanan tanıklıklar ve delillerede 
“yeni delil” olarak dayanmışlardı. AYM’nin karara bağlaması gereken kri-
tik mesele, referandumla geçici 15. maddenin kaldırılmasının, darbe döne-
minde işlenen ağır hak ihlalleriyle ilgili yeni bir başvuru hakkını doğurup 
doğurmayacağı idi. AYM, geçici 15. maddenin“kamu görevlilerinin işle-
dikleri kişisel suçlar ve hukuka aykırı fiiller” bakımından yargısal bağışıklık 
getirmediğini; sadece darbe sonrasında kurulan hükümetlerin ve meclisin 
karar ve tasarruflarını yerine getiren kişi ve organları güvenceye aldığını 
kabul etti.4 Diğer bir deyişle AYM’ye göre, 1980 darbesinin ardından dar-
be rejimince işlenen suçların resmi makamlarca soruşturulmasının önünde 
herhangi bir kanuni engel yoktu; hiç bir zaman da olmamıştı. Mahkeme 
buna kanıt olarak, bugüne dek yapılan şikayetlerin 15. maddeye dayanıla-
rak reddedildiğine ilişkin kendisine herhangi bir karar sunulmadığını be-
lirtti.Dolayısıyla AYM’ye göre, 1980 darbesinin ardından 30 yılı aşkın süre 
boyunca suç duyurusunda bulunmamış olan ve 15. maddenin 12.9.2010 
tarihli referandumla kaldırılmasının ardından soruşturma makamlarına 
başvuran kayıp yakınlarının şikayetleri de kabul edilemezdi.5 

Oysa Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada Ankara 
Başsavcılığı, iddianame kapsamında toplanan delillere dayanarak, darbenin 
ertesinde gözaltında yaşanan ölüm ve işkence vakalarına ilişkin şikayetleri, 
soruşturma başlatılması talebiyle ülkenin çeşitli bölgelerindeki başsavcılıkla-
ra iletmişti. Savcılık kararını, Türk Ceza Kanunu’nun insanlığa karşı suçla-
rı düzenleyen 77. maddesine, Anayasa’nın 90/5. maddesine ve Türkiye’nin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri ile AİHM 
içtihadı uyarınca, kamu görevlilerinin faili olduğu işkence ve yaşama hakkı 

3 AYM, Zeycan Yedigöl başvurusu, para. 42.
4 
5 Bkz.: AYM, Hayrettin Pişkin başvurusu, No. 2014/7165, 27.10.2016; Hayrettin  

Bülent Tarakçıoğlu, No. 2013/4559, 23.3.2016.
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ihlalleri için zamanaşımı ve af hükümlerinin uygulanamayacağı argümanına 
dayandırmıştı.6  Savcılık bu dönemde yaşanan işkence ve hukuk dışı infazlar 
hakkında soruşturmanın canlandırılmasını gerektiren yeni delillerin açığa 
çıktığı ve zamanaşımının bunun önünde engel oluşturmayacağı kanaatineu-
laşmışken, AYM verdiği kabul edilemezlik kararıyla, darbe döneminin suçla-
rının karanlığa gömülmesine ve cezasız bırakılmasına sebep oldu. 7

2. 1990’lı Yıllara İlişkin İçtihat ve Cezasızlık

Mahkeme’nin, zaman bakımından yetkisi kapsamına girdiğini kabul 
ettiği, 90’larda işlenen hukuk dışıinfaz ve zorla kaybetme suçlarını konu 
alan başvurular hakkında verdiği kararlar da cezasızlığı yerleşikleştiren bir 
nitelik taşıyor.

a) Zorla Kaybetme Başvurularında Öldürmeme Yükümlülüğü-
nün İhlali İddialarının Reddi

AYM, bugüne dek önüne gelen, zorla kaybetme suçunu konu alan baş-
vuruların hiç birinde, devletin yaşama hakkını maddi yönden ihlal ettiğine, 
diğer bir deyişle devletin öldürmeme yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar 
vermedi. Aynı şekilde,zorla kaybetme suçunu konu alan başvurularda, iş-
kence yasağı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddialarını da reddetti. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin kişi özgürlüğünü düzenleyen 
5. maddesi devlete, tutulan ve dolayısıyla yetkililerin denetimi altında bu-
lunan bir kişinin nerede olduğuna dair hesap verme yükümlülüğü yükler.8  

6 Bkz.: Ankara Özel Yetkili Savcılığı’nın görevsizlik kararı, Soruşturma no. 2012/85, 
Karar no: 2012/137, 22 Şubat 2012.

7 Yargıtay 16. Ceza Dairesi de, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ömür boyu mü-
ebbet hapis cezasına hüküm giydiği ve ölümleri nedeniyle bu cezanın düşürüldüğü 
davanın temyiz incelemesinde, 1982 Anayasası’nın geçici 15. maddesinin, sanıkların 
işledikleri iddia edilen işkence ve insanlığa karşı suçlar için bir yargı dokunulmazlığı 
getirmediğine karar verdi. Yargıtay aynı zamanda, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe gi-
ren 5237 sayılı TCK’nın insanlığa karşı suçları düzenleyen 77. maddesinde getirilen 
zamanaşımı yasağının, kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olan suçlara uy-
gulanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaştı. Yargıtay’a göre Anayasa’nın 38/2. 
maddesi, zamanaşımı yasağının geçmişte işlenen insanlığa karşı suçlar bakımından 
uygulanması önünde engel oluşturuyor. Bkz.: Yargıtay 16. CD, Esas no: 2015/5829, 
Karar no: 2016/4175, 21.6.2016.

8 Bkz.: AİHM, Timurtaş/Türkiye, No. 23531/94 (2000).
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Yetkililerin, tutulan kişinin akıbeti hakkında akla uygun bir açıklama getire-
memeleri, belirli şartların varlığı halinde, aynı zamanda 2. madde bakımın-
dan yaşama hakkının maddi yönden ihlaline de sebep olabilir. 

AİHM, Kurt/Türkiye başvurusundan sonra verdiği kararlarda, davalı 
devletin, gözaltına alınan bir kişinin daha sonra akıbetinin ne olduğu hak-
kında güvenilir bir delil veya açıklama sunmadığı durumlarda, söz konusu 
kişinin tutulduğu koşulların “yaşamı tehdit eden” cinsten olduğunu kari-
ne olarak kabul etmiş ve somut unsurlara dayanan, yeterli düzeyde ikinci 
derece kanıtın varlığı halinde, ispat standardı gereği, gözaltında olan ya da 
tutulan kişinin tutulduğu sırada öldüğü sonucu çıkarılabileceğine karar 
vermişti. Bu açıdan, tek başına belirleyici olmamakla birlikte, kişinin tu-
tulduğu tarihten itibaren geçen zaman, dikkate alınması gereken önemli 
bir faktör teşkil eder. AİHM’e göre, tutulan kişiden haber alınmaksızın 
geçen zaman uzadıkça kişinin ölmüş olma ihtimali de artar. 9 Ayrıca Mah-
keme, kişinin gözaltına alınmasına ilişkin hiç bir yazılı kayıt tutulmamış 
olmasının, Türkiye’nin güneydoğusunda 90’lı yıllarda geçerli olan genel 
bağlam içinde hayati riski arttırdığına karar verdi.10 AİHM, zorla kaybet-
me iddiaları bakımından başvurucunun, kayıp kişinin devlet görevlileri 
tarafından tutulduğunu, dolayısıyla kişinin yetkililerin denetimi altına gir-
diğini ilk bakışta (prima facie) ikna edici delillerle ileri sürmesinin yeterli 
olduğuna karar verdi. Bu deliller çoğu kez birbiriyle örtüşen birden fazla 
tanık ifadesi şeklindedir. Bu andan itibaren ispat külfeti, elindeki belgeleri 
ortaya koyarak ya da olayların nasıl gerçekleştiğine ilişkin tatmin edici ve 
ikna edici bir açıklama yaparak kayıp kişinin akıbetini aydınlatma yüküm-
lülüğü altına giren devlete geçecektir.11  Devlet bu karineyi çürütmeyi ba-
şaramazsa yaşama hakkı maddi yönden ihlal edilmiş sayılır.

AYM önüne gelen zorla kaybetme başvurularında da,kişilerin askerler 
tarafından alıkonulduklarına ve en son gözaltında görüldüklerine ilişkin 
güçlü tanık ifadeleri ve deliller mevcuttu. Diğer bir deyişle, yaşamı tehli-

9 Bkz.: AİHM, Çakıcı/Türkiye [BD], para. 85, ve Ertak/Türkiye, para. 131; Timurtaş/
Türkiye, para. 82-83; Lyanova ve Aliyeva/Rusya, No. 12713/02 ve 28440/03 (2008), 
para. 94-95; İpek/Türkiye, No. 17019/02 ve 30070/02 (2009), para. 166.

10 AİHM, Er ve Diğerleri/Türkiye, No. 23016/04 (2012), para. 78.
11 Bkz.: AİHM, Umarovy/Rusya, No. 2546/08 (2012); ayrıca Aslakhanova ve Diğerleri/

Rusya, no. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, (2012).
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keye atan koşullarda gözaltına alınma olgusu prima facie delillerle ortaya 
koyulmuştu. Örneğin Birsen Gülünay başvurusunda, kişinin gözaltına 
alındığına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden telefonla bilgi ve-
rilirken, Emniyet Müdürlüğü’nden Valiliğe hitaben yazılan yazıda kişinin 
TİKKO operasyonu kapsamında yakalandığı kabul edilmişti. Bununla 
birlikte devlet yetkilileri, açılan savcılık soruşturmalarında mütemadiyen 
gözaltında kaybedildiği ileri sürülen kişilerin nezarethane kayıtlarının bu-
lunmadığını ileri sürmüşlerdi.  

AİHM zorla kaybetmeler bakımından kabul ettiği ölüm karinesine iliş-
kin ilkeleri uygulayarak, dört yıllık bir dönemden12  on yıldan fazla bir 
döneme kadar13  hakkında güvenilir haber alınamayan kayıp bir kişinin 
ölmüş kabul edileceğine ilişkin çok sayıda karar vermiş olmasına rağmen, 
AYM önüne gelen başvurularda, zorla kaybedilen kişilerden yirmi yıldan 
uzun süredir haber alınamamasına rağmen, bu kişilerin devlet denetimi 
altındayken öldüklerini ve devletin yaşama hakkını maddi yönden ihlal 
ettiğini kabul etmedi.

b) Soruşturma Yükümlülüğü Bakımından Mutlak Sınır: Zamanaşımı

AYM, zorla kaybetme vakalarına ilişkin başvuruların bir kısmında 
ise,soruşturmadaki ihmal ve eksiklikler nedeniyle devletin usûl yükümlü-
lüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Şüphesiz bu tespit, Türkiye’de soruşturma 
makamlarının ağır insan hakları ihlalleri hakkında etkili bir soruşturma 
yürütmeyerek cezasızlığa sebep olduklarını teyit etmesi bakımından önem-
li; fakat ne yazık ki, cezasızlıkla mücadeleye yönelik etkili bir yargı poli-
tikasını hayata geçirmek için yeterli değil. Çünkü AYM bu başvuruların 
büyük bir kısmında,“zamanaşımı nedeniyle yeniden soruşturma açılmasının 
mümkün olmadığı” gerekçesiyle, dosyanın, gereğinin yapılması için Savcı-
lığa gönderilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Hasan Gülünay’ın 1992’de kaybedilmesinin ardından yıllar sonra 
2009’da,Ergenekon davasında açığa çıkan yeni delillerle birlikte soruştur-

12 Bkz. örneğin: AİHM, Askhabova/Rusya, No. 54765/09 (2013), para. 137. Örneğin 
5 yıl boyunca haber alınamayan bir dönemin söz konusu olduğu bir başvuru için bkz: 
AİHM, Abdurakhmanov ve Abdulgamidova/Rusya, No. 41437/10 (2015).

13 Bkz. örneğin: AİHM, Kaykharova ve Diğerleri/Rusya, No. 11554/07, 7862/08, 
56745/08 ve 61274/09 (2013).
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ma yeniden canlandırılmış; fakat 2012’de, zamanaşımının dolduğu ge-
rekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.1993 yılında İsak 
Tepe’nin kaybedilmesiyle ilgili açılan soruşturma, AİHM’in etkili soruştur-
ma yükümlülüğünün ihlali yönünde kararı bulunmasına rağmen zamana-
şımına sürüklenmiş ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti. AYM 
bu başvurularda, zamanaşımının sona ermiş olduğu gerekçesiyle dosyanın 
Savcılığa gönderilmesine gerek görmedi.14  Maşallah Güzelsoy başvurusun-
da ise,dosyanın sadece bilgilendirme amaçlı olarak savcılığa gönderilmesine 
karar verdi.15  Sadece Ayten Öztürk’ün 1992 yılında zorla kaçırılarak kay-
bedilmesi ve sonrasında bedeni tahrip edilmiş halde gömülmüş bulunma-
sına ilişkin Hıdır Öztürk ve Dilif Öztürkbaşvurusunda, olayı aydınlatmaya 
imkân verecek maddi delillerin yeterli ve etkili biçimde toplanmamış olması; 
otopsi işlemi gerçekleştirilmeden ölü muayenesi ile yetinilmesi; başvurucu-
ların iddialarının araştırılmasına yönelik olarak çok uzun bir süre boyunca 
soruşturmada hiç bir adım atılmamış olması nedeniyle, AYM devletin so-
ruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiğine ve kararın bir örneğinin, ihlalin so-
nuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmesine karar verdi.16  Bu başvuruya konu olan soruşturma, Susurluk 
raporu sonrasında, MİT bağlantısının araştırılması talebiyle yeniden canlan-
dırılmıştı; diğer bir deyişlesoruşturma dosyası hâlen açıktı. Ayten Öztürk’ün 
ailesi, zamanaşımı nedeniyle kovuşturmanın sona erdirilmesini beklemeden 
AYM’ye başvurmuşlardı. AYM de,20 yıllık zamanaşımı süresi henüz dolma-
dığı için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

AYM’nin,TCK’da düzenlenen zamanaşımı sürelerinin sona ermesini, 
soruşturmanın yeniden canlandırılması önünde mutlak bir engel olarak 
görmesibirkaç yönden uluslararası insan hakları normlarına aykırılık ta-
şıyor.İlk olarak, uluslararası insan hakları hukukunun artık yerleşik hale 
gelmiş kurallarına göre, zorla kaybetme suçu doğası gereği devam eden ih-
lal niteliği taşır. Dolayısıyla kayıp kişinin bedeni bulunmadıkça ve kaybın 
akıbeti açığa kavuşturulmadıkça, zorla kaybetme suçu işlenmeye devam 
eder. Bu anlamda zorla kaybetme fiili, devam eden ya da mütemadi nitelik 

14 Bkz.: AYM, Birsen Gülünay başvurusu, No. 2013/2640,21.04.2016; İsak Tepe baş-
vurusu, No. 2014/4038, 16.6.2016.

15 AYM, Maşallah Güzelsoy başvurusu, No. 2014/14583, 18.5.2016.
16 AYM, Hıdır Öztürk ve Dilif Öztürk, No. 2013/7832, 21.4.2016.
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taşıyan bir fiildir.17  Zorla kaybetme suçunun devam eden ihlal niteliği, 
suça uygulanacak zamanaşımı rejimi ve devletin soruşturma yükümlülüğü 
bakımından da önemli sonuçlar doğurur.

Aralık 2006’da imzaya açılan ve Aralık 2010’da yürürlüğe giren Bir-
leşmiş Milletler Herkesin Zorla Kaybetmeye Karşı Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme’nin 8. maddesi, zorla kaybetme suçunun devam 
eden niteliğini vurgular. Amerikalılararası İnsan Hakları Mahkemesi, önü-
ne gelen ilk başvuru olan Velasquez Rodriguez başvurusunda verdiği ka-
rardan itibaren, zorla kaybetme fiilinin devam eden ihlal niteliğini kabul 
etti.18 AİHM de aynı doğrultuda zorla kaybetme fiilini devam eden ve 
süregiden bir ihlal olarak tanımladı.19 

Buna göre kaybetme fiili, kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması ve 
akabinde nerede olduğunun gizlenmesi ile başlar ve ancak kişinin akıbeti 
aydınlatıldığı ve olaylar kesin bir biçimde açığa çıkarıldığı zaman sona erer. 
Diğer bir deyişle, mağdurun akıbetinin karanlıkta kaldığı, aydınlatılmadığı 
her gün zorla kaybetme suçu yeniden işlenmeye devam edecektir. Kayıp ki-

17 1992 tarihli Tüm Kişilerin Zorla Kaybetmeden Korunmasına İlişkin Birleşmiş Mil-
letler Bildirgesi’nin 17(1) maddesi, “kaybedilen kişilerin akıbeti ve nerede bulunduğu 
failler tarafından gizlenmeye devam edildiği müddetçe ve olaylar açığa kavuşturulma-
dıkça zorla kaybetmenin devam eden bir ihlal olarak” kabul edilmesi gerektiğini belir-
tir. AİHM’in de zorla kaybetme başvurularında kaynak olarak esas aldığı uluslararası 
belgeler arasında yer alan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) 1463 
(2005) sayılı ilke kararına göre, bu alanda kabul edilecek bir uluslararası belgenin 
“zorla kaybetmenin, faillerin kaybedilen kişinin akıbetini gizlemeye devam ettiği ve 
olaylar aydınlatılmadığı müddetçe devam edecek olan bir suç olarak tanınmasını” 
içermesi gerekir. Bkz.: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE), Zorla Kay-
betmeler Üzerine İlke Kararı (Resolution 1463 (2005) on Enforced Disappearances), 
3.10.2005. Bkz. bu yönde: BM Zorla ve İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu’nun 
Türkiye Ziyareti Raporu, (Report of the Working Group on Enforced or Involuntary-
Disappearances on its Mission to Turkey), A/HRC/33/51/Add.1, 27.07.2016.

18 Bkz.: AmİHM, Velásquez Rodríguez/Honduras, Seri C No. 04 (1988), para. 155; 
Goiburú et al/Paraguay, Seri C. No. 153 (2006),  para. 81-85; Gómez Palomino/
Peru, Seri C. No. 136 (2005),  para. 92; Gomes Lund et al./Brezilya, Seri C. No 219 
(2010), para. 17; La Cantuta/Peru, Seri C. No. 162 (2006).  Ayrıca bkz.: Amerikalı-
lararası İnsan Hakları Komisyonu Yıllık Raporu, (IACtHR), (Annual Report of the 
Inter-American Commission on Human Rights),  1987-1988, OEA/Ser.L/V/II.74, 
16.9.1988, Chapter V.II: Bu suç “mağdurun akıbeti ve nerede olduğu açığa çıkarılana 
dek devam eden ya da mütemadi suç olarak kabul edilecektir.”

19 Bkz.: AİHM, Loizidou/Türkiye, No. 15318/89 (1996).
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şinin akıbeti aydınlatılmadığı sürece, devletin sorumluları soruşturma ve ge-
rekirse cezalandırma yükümlülüğü de devam eder. Nitekim AİHM Kıbrıs’ta 
yaşanan kayıp olaylarını ele aldığı ilke kararı Varnava ve Diğerleri/Türkiye’de, 
zorla kaybetme suçunun devam eden bir ihlal durumu yaratması nedeniyle, 
Devletin bu suç bakımından üstlendiği soruşturma yükümlülüğünün, ka-
yıp kişinin akıbeti aydınlatılmadığı müddetçe devam edeceğine karar verdi. 
Mahkeme’ye göre, yaşamı tehlikeye sokan şartlarda kaybedilme durumunda, 
kaybolma konusuna ilişkin hesap verme ve yasalara aykırı fiillerin failleri-
ni tespit etme ve kovuşturma yükümlülüğü, cesedin bulunması veya ölüm 
karinesi ile ortadan kaldırılamaz. Zira na’şın bulunması, kaybedilen kişinin 
akıbetinin sadece bir yönünü aydınlatır. Kaybetmenin ve ölümün nasıl ger-
çekleştiğini açıklama ve olası failleri tespit etme ve kovuşturma yükümlülüğü 
ise devam edecektir.20   Bu açıdan, devletin etkili bir soruşturma yürütmeme 
hususundaki ısrarı devam eden ihlal olarak değerlendirilir.21 

Bir kayıp vakası hakkında başlatılacak olan soruşturma sadece ölümün 
hangi koşullarda gerçekleştiğini ortaya koymayı ve faili tespit ederek ceza-
landırmayı amaçlamaz. Kaybetme vakalarıyla ilgili soruşturmaların en can 
alıcı özelliği, yetkililerin soruşturmayı yürütürken, aynı zamanda kayıp ki-
şiyi ya da kayıp kişinin başına ne geldiğini de bulmayı amaçlamalarıdır. Bu 
yüzden Devletin, ancak ihlalle ilgili tüm koşullar aydınlatıldığında, mağ-
dura ve mağdur yakınlarına etkili bir hukuk yolu sağlamış olduğu kabul 
edilebilir. Kayıp vakalarında,maddi gerçeği ortaya koyacak aydınlatıcı de-
liller kayıp vakasından çok sonra da ortaya çıkabilir. Bu nedenle AİHM’e 
göre: “uluslararası hukukta, bu tür suçların faillerinin olayın gerçekleşmesin-
den uzun yıllar sonra dahi cezalandırılmalarının mümkün olması gerektiği 
yönünde bir konsensüs oluşmuştur.” 22

Zorla kaybetmenin devam eden ihlal niteliği, bu suça uygulanacak za-
manaşımı rejimini de olağan zamanaşımı rejiminden farklılaştırır. Buna 

20 AİHM, Varnava ve Diğerleri/Türkiye, No. para. 145; bkz. ayrıca: Kıbrıs/Türkiye, No. 
25781/94 (2001); Palić/Bosna-Hersek, No. 4704/04 (2011); Aslakhanova ve Diğer-
leri/Rusya, para. 122; Tashukhadzhiyev/Rusya, No. 33251/04 (2011).

21 AİHM, Varnava ve Diğerleri/Türkiye, No. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 
16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90 (2009), para. 148.

22 AİHM, Aslakhanova ve Diğerleri/Rusya, para. 214; bkz. aynı zamanda Er ve Diğer-
leri/Türkiye, para. 55-57.
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göre, zamanaşımı ancak kayıp kişinin bedeni bulunduğunda ve akıbeti 
açığa kavuşturulduğunda işlemeye başlayacaktır. AİHM ayrıca, zorla kay-
betme suçlarına yönelik soruşturmanın sırf zamanaşımı gerekçesiyle sona 
erdirilmesinin açıkça AİHS’in 2. maddesini ihlal edeceğini kabul eder: 
“Bu suçların ağırlığı, suçlardan etkilenen kişi sayısı ve bu tür durumlarda 
günümüz modern demokrasilerinde uygulanması gereken hukuki standartlar 
göz önüne alındığında Mahkeme, insan kaçırma vakalarına ilişkin devam 
eden soruşturmaların salt suçun zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle sona er-
dirilmesinin Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırılık 
oluşturacağı kanaatindedir.”23  Mahkeme ayrıca,bilhassa yasadışı öldürme-
lerle ilgili, olaylardan yıllar sonra ortaya çıkan soruşturma yükümlülüğü 
ihtimali bakımından aşırı katı bir tavır takınılmaması gerektiğini; bu suçlar 
bakımından, bilhassa da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından 
faillerin yargılanmasının ve cezalandırılmasının temin edilmesinde kamu 
yararı bulunduğunu da vurgular.24  

AYM’nin de bu yönde, zorla kaybetme suçunun devam eden ihlal oluş-
turması nedeniyle, kayıp kişinin bedeni bulunana, akıbeti aydınlatılana ve 
kişi ölmüş ise, hangi koşullarda yaşamına son verildiği açığa çıkarılana dek, 
devletin sorumluları soruşturma ve gerekirse cezalandırma yükümlülüğü-
nün devam ettiğine ve bu yükümlülüğün zamanaşımına uğramayacağına 
karar vermesi gerekir. Fakat AYM bunun aksine, zamanaşımını soruştur-
manın yeniden açılması önünde bir engel olarak yorumlayarak cezasızlı-
ğın yerleşmesine sebep oluyor. Bu durumda Mahkeme’nin ihlal tespiti de, 
mağdurlar ve yakınları bakımından bir etki doğurmuyor.

Zorla kaybetme ve hukuk dışı, keyfi infaz suçları bakımından Türkiye’de 
yerleşik yargı pratiğinin, soruşturmayı yıllar boyunca sürüncemede bıraka-
rak kasten zamanaşımına sürüklemek olduğu, inkârı mümkün olmayan 
bir gerçek. Türkiye’de cezasızlığın kronik hale gelmiş bir olgu olduğu, hem 
AİHM’in onlarca kararıyla hem de Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, 
İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile ulusal ve uluslararası pek çok insan 

23 AİHM, Askhalova/Rusya, para. 237; bkz. ayrıca: Association 21 December 1989 ve-
Diğerleri/Romanya, No. 33810/07 and 18817/08 (2011), para. 194.

24 Bkz.: Benzer ve Diğerleri/Türkiye, para. 129 Aslakhanova ve Diğerleri/Rusya, para. 
237; Brecknell/Birleşik Krallık, No. 32457/04 (2007), para. 69.
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hakları örgütü tarafından defalarca belgelendi.25 AYM’nin önüne gelen, 
90’larda işlenmiş onlarca zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz vakasında, so-
ruşturmaların, tespit edilemeyen failler hakkında yirmi yıl boyunca daimi 
arama kararları vermek dışında hiç bir etkili tedbir alınmaksızın dondu-
rulduğu ve nihai olarak zamanaşımı sona erdiği için kapatıldığı görülü-
yor. Zamanaşımına sürükleme, Türkiye’de cezasızlığın inşasındasistema-
tik biçimde başvurulan yargı stratejilerinden biri. AYM’nin bu stratejiyi 
onaylamak anlamına gelen kararları ise cezasızlığı daha da derinleştiriyor. 
Oysa AİHM, yaşama hakkı ihlali iddiasının konu olduğu bir ceza soruş-
turmasını kasıtlı biçimde zamanaşımına sürüklemenin, etkili soruşturma 
yükümlülüğünü mutlak surette ihlal edeceğini söylüyor. Mahkeme’nin 
Association 21 December ve Diğerleri/Romanya kararına göre: “Hükümet 
karşıtı gösterilerde sivil kitlelere yönelik yaygın öldürücü güç kullanılmasının 
söz konusu olduğukoşullarda hareketsiz kalan bizzat yetkililer ise, ceza so-
rumluluğunun zaman aşımı ile ortadan kaldırılması halinde etkili bir soruş-
turma yürütüldüğü kabul edilemez.” 26 AİHM Büyük Dairesi, Mocanu ve 
Diğerleri/Romanya kararında da, yetkililerin hareketsiz kalması neticesin-
de soruşturmanın zamanaşımı yoluyla sona erdirildiği ve bu şekilde ceza 
sorumluluğunun ortadan kaldırıldığı durumlarda, Sözleşme’nin 2. ve 3. 
maddesinden kaynaklanan usûl yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayıla-
mayacağını açıkça söyledi.27 

AİHM’in, ağır insan hakları ihlalleri faillerinin cezai sorumluluğunun 
zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına ilişkin bu tespiti esasen şu 
temel ilkeye dayanıyor: Ceza kanunlarında düzenlenen zamanaşımı süre-
lerinin amacı,ağır insan hakları ihlalleri faillerini cezasız bırakmak olamaz. 
Bu süreler ancak hukuk güvenliğini sağlamayı ve suçun açığa çıkarılmasını 
kolaylaştırmayı amaçlayabilir. AİHM, Türkiye’de zorla kaybetme suçları 

25 Örneğin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’de güvenlik güçlerinin fiillerini 
konu eden 2005 tarihli kararında şu tespitte bulundu: “İhlallerle ilgili iddialara ilişkin 
ceza soruşturmaları, bu suçların zamanaşımı hükümleri yüzünden cezasız kalmaması 
için ve Sözleşme uyarınca bu tür soruşturmaları yürütme konusundaki devam eden 
yükümlülük de gözetilerek, vakit geçirilmeden ele alınmalıdır.” Bkz Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi Ara Kararı, Interim Resolution ResDH(2005)43, 7.6.2005.

26 AİHM, Association 21 December ve Diğerleri/Romanya, para. 144.
27 AİHM, Mocanuve Diğerleri/Romanya, No. 10865/09, 45886/07, 32431/08 (2014), 

para. 347.
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hakkında etkili bir soruşturma yürütme noktasında bilinçli olarak göste-
rilen yargısal direncin, sorumluların cezasızlık zırhıyla donatılmasıyla so-
nuçlandığını defalarca yineledi.28  90’larda yaşanan zorla kaybetmelerin ve 
hukuk dışı infazların ardından Türkiye’de zamanaşımı rejiminin uygulanış 
biçimi, bugün de açıkça failleri cezasız bırakmayı ve gerçekleri karartmayı 
amaçlıyor.

c) Zamanaşımı engeline karşı hukuki argümanlar

Buna mukabil, ağır insan hakları ihlallerini kasten zamanaşımına sü-
rükleme eğilimine karşı uluslararası hukukta giderek daha güçlü biçimde 
kabul gören temel bir ilke var. Buna göre, mağdurlar için yargısal başvuru 
yollarına başvurmanın fiilen imkansız ve başvuru yollarının etkisiz oldu-
ğu dönemler boyunca zamanaşımı süresinin dondurulması ve bu dönem 
sona erdikten sonra sürenin tekrar işletilmeye başlaması gerekir. Özellik-
le mağdur yakınlarının tehdit ve baskıyla korkutularak sindirildiği, askeri 
diktatörlük, silahlı çatışma ve savaş gibi istisnai koşullarda yargısal yollar 
işlemez kabul edilmelidir.29  BM İnsan Haklarının Cezasızlıkla Mücadele 
Yoluyla Teşvik Edilmesi ve Korunmasına İlişkin Güncellenmiş İlkeler’in 
23. maddesine göre “etkili bir hukuki başvuru yolu bulunmadığı sürece cezai 
süreçlerde hem dava hem de ceza zamanaşımı işletilemez.” 30 16 Aralık 2005 
tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Ağır Uluslararası İn-
san Hakları Hukuku İhlalleri ve Ciddi Uluslararası İnsani Hukuk İhlalle-
ri Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel Prensipler ve 
Kuralları’nda da zamanaşımını düzenleyen 4. prensibe göre ise,“ağır insan 
hakları ihlalleri ve ciddi insancıl hukuk ihlallerinde zamanaşımı kuralları 
uygulanmamalıdır.” 31 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından dü-

28 Bkz. örneğin: AİHM, Tuna ve Diğerleri/Türkiye, No.  22339/03, 19.1.2010, para. 
75; Teren Aksakal/Türkiye, no. 51967/99,11.9.2007, para. 79

29 Bkz. Naomi Roht-Arriaza, Impunity and Human Rights in International Law and 
Practice, Oxford University Press, New York, 1995, s. 64.

30 UN E/CN.4/2005/102/Add.1, Commission on Human Rights, Report of the 
Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity; Addendum, 
“Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights 
through Action to Combat Impunity”, 8.2.2005.

31 UN A/RES/60/147, General Assembly Resolution, “Basic Principles and Guidelines 
on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations 
of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
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zenlenen Ağır İnsan İnsan Hakları Bakımından Cezasızlığın Sona Erdiril-
mesine Yönelik Rehber İlkeler’in 14. maddesine göre de, “soruşturma ve 
kovuşturmaya ilişkin meşru kısıtlamalar ve sınırlamalar, amaca uygun olarak, 
asgari seviyede uygulanmalıdır.” 32 

AİHM’in 90’lı yıllarda faillerin devlet görevlisi olduğu iddia edilen 
pek çok başvuruda Türkiye aleyhine verdiği kararlar, bu dönemdeki ceza 
hukuku normlarının etkisizliğini,bu açıdan etkili hukuk yollarına başvur-
manın mümkün olmadığını tespit etti. İnsan hakları örgütleri de, 1980’li 
ve 1990’lı yıllarda yaşanan zorla kaybetme ve hukuk dışı infaz mağduru 
yakınlarının uzun yıllar boyunca tehditler ve misilleme korkusu nedeniyle 
adli mercilere başvurmaktan çekindiklerini belgeledi.33  Bu yıllar boyunca 
çarpıcı bir biçimde etkili soruşturma ya da yargılama süreçlerininyürütül-
memesi de, hukuk yollarının fiilen işlemediğini açıkça ortaya koyuyor.34  
Bu yüzden, zamanaşımı hükümlerinin Türkiye’de zorla kaybetme ve hu-
kuk dışı infazların yaygın olarak yaşandığı 1980 ve 1990’lı yıllar boyunca 
askıya alınması ve mağdurlar bakımından hukuk yollarına başvurmanın 
tekrar mümkün olduğu, 2000’li yılların başından itibaren tekrar işlemeye 
başlatılması gerektiğini kabul etmek gerekiyor.

Türkiye’de ağır insan hakları ihlallerini cezasız bırakmanın bir yolu ola-
rak kasten zamanaşımına sürükleme, aynı zamanda mağdur yakınlarının 
hakikati bilme haklarını da ihlal ediyor. Devletin yaşama hakkını hedef 
alan ağır insan hakları ihlallerine ilişkin hakikati açığa çıkarma yükümlülü-
ğü, uluslararası insan hakları mahkemelerinin kararları ve Birleşmiş Millet-
ler insan hakları organlarının kabul ettiği uluslararası belgelerle tanınmış35  

Humanitarian Law” (Basic Principles and Guidelines), 16.12.2005.
32 H/Inf (2011) 7, Eradicating impunity for serious human rights violations, Guidelines 

adopted by the Committee of Ministers on 30 March 2011 at the 1110th meeting of 
the Ministers’ Deputies.

33 Bkz. Human Rights Watch, Adalet Vakti: Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili 
Meçhul Cinayetler ve  Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi, 2012, s. 54.

34 90’lı yıllarda işlenen zorla kaybetmelerle ilgili yargılamalara dair bir istatistik için bkz.: 
Gökçen Alpkaya, İlkem Altıntaş, Öznur Sevdiren, Emel Ataktürk Sevimli, Zorla Kay-
betmeler ve Yargının Tutumu, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İstanbul, 2013.

35 Bkz.: BM Genel Kurulu, İnsan Hakları İhlalleri Failerinin Cezasızlığı Sorunu (Medeni 
ve Siyasi Haklar): Mr. Joinet’nin Sonuç Raporu (Question of Impunity of Perpetrators 
of Violations of Human Rights (Civil and Political Rights): Revised Final Report by 



Dr. Hülya DİNÇER

405Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

olan hakikati bilme hakkının da bir gereğini oluşturuyor. Zamanaşımına 
sürükleyerek soruşturmayı sonlandırma ise, sadece faillerin cezalandırıl-
ması önünde değil, aynı zamanda hakikatin açığa çıkarılması önünde de 
en büyük engeldir. BM İnsan Hakları Komisyonu’na göre bu hak, devletin 
insan haklarını koruma ve güvenceye alma, etkili soruşturma yürütme ve 
mağdurlara etkili bir onarım ve tazminat sağlama yükümlülükleriyle bağ-
lantılıdır.36  Hakikat hakkı, BM İnsan Hakları Komitesi37 , Amerikalılar 
arası İnsan Hakları Mahkemesi38  ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi39  
tarafından da tanındı. AİHM, Association 21 December ve Diğerleri/Ro-
manya kararında, hem mağdurların hem de bir bütün olarak toplumun 
hakikati bilme hakkının önemine dikkat çekerek, yetkililerin sivillere yö-
nelik şiddet ve baskı eylemleri karşısında hareketsiz kalamayacaklarına ve 
faillerin cezai sorumluluktan muaf tutulmalarına izin veremeyeceklerine 
karar verdi.40 

Mr. Joinet), E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 26.6.1997 ; (Study Concerning the Right 
to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of 
Human Rights and Fundamental Freedoms: Final Report by Theo van Boven, Special 
Rapporteur), Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/82.7.1993; Updated Set of Principles for the 
Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, 
(Updated Set of Principles): Report of the Independent Expert Diane Orentlicher, 
(İnsan Haklarının Cezasızlıkla Mücadele Yoluyla Korunması ve Teşvikine Yönelik 
Güncellenmiş İlkeler Bütünü: Bağımsız Uzman Diane Orentlicher’ın Sonuç Raporu), 
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8.2.2005.

36 Study on the Right to the Truth: Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human  Rights (Hakikat Hakkı Üzerine İnceleme: Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Raporu), E/CN.4/2006/91 
8.2.2006.

37 BM İnsan Hakları Komitesi, Maria del Carmen Almeida de Quinteros/Uruguay, No. 
40 (A/38/40) at 216 (1983); Khalilova/Tacikistan, No. 973 (2005); BM İnsan Hak-
ları Komitesi, Guatemala Hakkındaki Sonuç Gözlemleri (Concluding Observations 
of the Human Rights Committee: Guatemala), Doc. CCPR/C/79/Add.63, para. 25., 
1996.

38 AİHM,  Bamaca Velasquez/Guatemala,  Seri C 91 (2002); Barrios Altos/Peru, , Seri 
C No. 75, (2001).

39 AİHM, El-Masri/Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, No. 39630/09 (2012), 
para 191; Aslakhanova ve Diğerleri/Rusya, para. 60-61; Lejla Fazlić ve Diğerleri/Bos-
na Hersek, No. 66758/09 66762/09 7965/10 9149/10 12451/10 (2014), para. 38.

40 AİHM, Association 21 December/Romanya, para. 142, 144 ve 194.
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d) İnsanlığa Karşı Suçlar ve Zamanaşımı

Son olarak, zamanaşımı nedeniyle soruşturmanın yeniden açılmasının 
mümkün olmadığının kabulü, zorla kaybetme, hukuk dışı infaz ve işkence 
gibi ağır ihlallerin, insanlığa karşı suç olarak işlenip işlenmediğini tespit 
etmeyi de imkansız kılıyor. Bu ihlallerin sistematik veya yaygın ölçekli 
ya da kitlesel biçimde, insanlığa karşı suç kapsamında işlenmeleri halin-
de, uluslararası hukuka ve Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesine göre 
zamanaşımına uğramaları mümkün değildir. Nitekim Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi 26.2.2014 tarihinde, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 
zamanaşımı sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş olan, 
18.7.1993 tarihli bir öldürme fiilinin, 5237 sayılı TCK’nın 77. maddesin-
de düzenlenen insanlığa karşı suç kapsamında olabileceği ve insanlığa karşı 
suçlarda geriye dönük olarak zamanaşımının işlemeyeceği gerekçesiyle ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırmıştı.41 

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül 1980 dar-
besine ilişkin davada Ankara Savcılığı’nın, bu dönemde yaşanan işkence ve 
yaşama hakkı ihlallerine dair kendisine yapılan şikayetler hakkında yetki-
sizlik kararı vererek, dosyaları ilgili şehirlerin savcılıklarına göndermesinin 
ardından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın zamanaşımı nedeniyle ver-
diği takipsizlik kararını Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi, “kamu görevlile-
rinin işkence ve yaşam hakkının ihlali suçlarında zamanaşımı olamayacağı” 
gerekçesiyle kaldırmıştı.42  Ankara Başsavcılığı da aynı şekilde kararını Türk 
Ceza Kanunu’nın 77. maddesine, Anayasa’nın 90/5. maddesine, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihadı uyarınca işkence ve yaşama 
hakkı ihlallerinin zaman sınırlaması ve af hükümlerinin uygulanamayacağı 
suçlar olarak kabul edilmesi gerektiği argümanına dayandırmıştı.43 

41 Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 26.2.2014 tarihli, 2014/46 değişik iş no.’lu 
kararı.

42 Bkz.: http://www.radikal.com.tr/turkiye/12-eylulun-iskencecisine-zamanasimi-zirhi-
olmaz-1088035/

43 Bkz. Ankara Özel Yetkili Savcılığı’nın görevsizlik kararı, Soruşturma no. 2012/85, 
Karar no: 2012/137, 22 Şubat 2012. Bununla birlikte Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ke-
nan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse hüküm giydiği 12 
Eylül darbesi davası yargılamasında verdiği bozma kararında, TCK md. 77’de düzen-
lenen insanlığa karşı suçların zamanaşımına uğramayacağı yönündeki kuralın, Anaya-
sa md. 38/2 uyarınca geçmişte işlenmiş olan suçlar söz konusu olduğunda uygulama 
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Uluslararası hukukta da insanlığa karşı suçların zamanaşımı hükümlerine 
tabi olmayacağı yönünde genel bir konsensüs mevcut.  Bu yönde 1968 yı-
lında Birleşmiş Milletler Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından 
Kanuni Sınırlamaların Uygulanamayacağına İlişkin Uluslararası Sözleşme; 
1974 yılında da Avrupa Konseyi Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakı-
mından Kanuni Sınırlamaların Uygulanamayacağına İlişkin Sözleşme kabul 
edildi.44 Uluslararası hukukta artık teamül hukuku kuralı olarak kabul edilen 
bu belgeler, sadece bir bireyi değil,bütün insanlığı hedef alan bu tür evrensel 
suçların faillerinin, zaman ve mekan fark etmeksizin cezalandırılabilirliğinin, 
uluslararası cezai sorumluluğun bir unsuru olduğu fikrine dayanıyor. Pek 
çok Avrupa ve Latin Amerika ulusal mahkemesi, bu yönde, zamanaşımı hü-
kümlerinin insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına uygulanamayacağını jus 
cogens kuralı olarak kabul ederken45; Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran 
Roma Statüsü’nün 29. maddesinde de, Mahkeme’nin yargı yetkisi kapsa-
mına giren, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve savaş suçları için zamanaşımı 
sınırlamalarının uygulanmayacağı kabul ediliyor. AİHM de Kolk ve Kislyiy/
Estonya kararında, insanlığa karşı suçların zamanaşımına tabi olmaması ku-
ralının, sadece bugün değil, başvuruya konu olayların geçtiği 1945 yılında 
dahi hukukun genel bir ilkesi olduğunu kabul etti.46 

1980’li ve 90’lı yıllarda işlenen zorla kaybetme ve hukuk dışı infazların, 
belirli bir şablonu izleyen, planlı ve sistematik bir politikanın parçası olup 
olmadığı, bu yönüyle insanlığa karşı suç oluşturup oluşturmadığı hususu 

alanı bulmayacağına karar verdi. Dolayısıyla Yargıtay’a göre, yeni TCK’nın yürürlüğe 
girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar bakımından TCK md. 
77’nin uygulanma olanağı yoktur. Bkz.: Yargıtay 16. CD, Esas no: 2015/5829, Karar 
no: 2016/4175, 21.6.2016.

44 BM Genel Kurulu, Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni Sınırla-
maların Uygulanmayacağına İlişkin Sözleşme (Convention on the Non-Applicability 
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, Resoluti-
on no. 2391 (XXIII), A/7218 (1968), 26.11.1968; Avrupa Konseyi, İnsanlığa Karşı 
SuçlarveSavaş Suçları Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına İlişkin 
Sözleşme (European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations 
to Crimes Against Humanity and War Crimes), Europ.T.S. No. 82, 25.01.1974.

45 Bkz. örnekler için: M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity: Historical 
Evolution and Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011, s. 
277-278.

46 AİHM, Kolk ve Kislyiy v. Estonya, No. 23052/04 ve 24018/04, 17/01/2006.
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adli makamlarca aydınlatılmaya muhtaç. Nitekim bugüne dek, bu bulgu-
yu destekleyen çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma ve rapor yayınlan-
dı.47  Bu suçlara zamanaşımı hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına 
ya da nasıl uygulanacağına da, ancak suçun nitelemesi sonucunda karar 
verilebilir. Hal böyle iken, AYM’nin soruşturma yükümlülüğünün ihlal 
edildiğine karar verdiği, fakat zamanaşımı nedeniyle soruşturmanın ye-
niden canlandırılmasının mümkün olmadığına hükmettiği başvurularda, 
soruşturma makamlarının,ihlallerin insanlığa karşı suç oluşturup oluştur-
madığını araştırması da imkansızlaşıyor. AİHM ise Korbely v. Macaristan 
kararında, Macar adli mercilerinin “başvurucu tarafından işlenen münferit 
fiilin, onu insanlığa karşı suçlar kapsamına sokacak biçimde, bir devlet politi-
kasının parçası olarak işlenip işlenmediğini ve insanlığa karşı suç unsurlarını 
taşıyıp taşımadığını” incelemedikleri için ihlal kararı verdi.48 

3) AYM’nin Cezasızlığı Yerleşik Hale Getiren Son Dönem İçtiha-
dı: Kategorik Bir Ret Sebebi Olarak Süre Aşımı

AYM’nin, ağır insan hakları ihlalleri yönünden cezasızlığın kurumsallaş-
masına neden olan bir diğer karar dizisini de, bilhassa son bir-iki yıl içinde, 
“süre aşımı” gerekçesiyle verdiği kategorik kabul edilemezlik kararları oluş-

47 Zorla kaybetme fiillerinin çoğunun bölge halkı tarafından daha önce tanınan, politik 
kimliğe sahip kişilere karşı, PKK üyesi ya da sempatizanı olma suçlamasıyla, aleni 
biçimde gözaltına alınmaları ya da kaçırılmaları; sonrasında ise mağdurun gözaltına 
alındığının inkarı ve akıbetine ilişkin bilgi verilmemesi suretiyle işlendiği; faillerin 
bulunması amacıyla adalet mekanizmalarına başvuran mağdur yakınlarının ise tehdit 
edilerek sindirildiği BM organlarının, TBMM Komisyonu’nun ve insan hakları ör-
gütlerinin raporlarına yansımıştır. Bkz. Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetme ve İrade 
dışı Kaybetmelerle İlgili Çalışma Grubu’nun Mart 2016’da gerçekleştirdiği ziyaret 
sonrasında yayınladığı Raporu: UN, Report of the Working Group on Enforced or 
Involuntary Disappearances on its mission to Turkey, 27 July 2016, A/HRC/33/51/
Add.1. Ayrıca TBMM Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre de bu cinayet türü 
“karmaşık siyasal motif, ilişki ve örgütlenmelerin rol oynadığı” bir türdür. Bkz. 
TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Araştırma Komisyonu, TBMM, Faili Meçhul 
Siyasi Cinayetler Araştırma Komisyonu, Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Konusunda 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, (10/90), 12.10.1995; ayrıca bkz. İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü, Adalet Vakti: Türkiye’de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul 
Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi, 2012; Özgür Sevgi Göral, 
Ayhan ışık, Özlem Kaya, Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler, Hakikat Adalet 
Hafıza Merkezi, 2013.

48 AİHM, Korbely v. Macaristan, No. 9174/02, (2008).
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turuyor. Bu kararlara konu olan başvurular, 90’larda işlenen onlarca hukuk 
dışı infaz ve zorla kaybetme vakası hakkında,yirmi yıl sürüncemede bek-
letildikten sonra 2011-2014 yılları arasında yeniden canlandırılan ceza so-
ruşturmalarına ilişkin. Söz konusu soruşturmalar ilgili dönemde, müşteki 
avukatlarının ısrarlı çabalarıyla ve barış sürecinin de olumlu etkisiyle sav-
cılıklar tarafından yeniden açılmıştı. Bu bağlamda, kimi durumlarda etkili 
soruşturma tedbirleri alınmış; yeni delil ve bulgular elde edilmiş; mezar kazı-
ları yapılmış; bazı zanlıların kimlikleri tespit edilebilmişti. Söz konusu soruş-
turmaların ortak özelliği, olay tarihinden itibaren neredeyse hiç bir araştırma 
yapılmaksızın, tespit edilemeyen failler hakkında yıllardır kurumlar arasında 
gidip gelen matbu daimi arama kararları vermekle yetinilmiş olmasıydı.

2014 yılının son döneminden itibaren ise, bu soruşturmalar zamanaşı-
mının dolduğu gerekçesiyle verilen, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki 
(KYOK) seri kararlarla birer birer kapatıldı. Anayasa Mahkemesi, KYOK’lara 
yapılan itirazların reddi üzerine, bireysel başvuru yoluyla önüne gelen işte bu 
başvurularda, “süre aşımı” gerekçesiyle kategorik ret kararları vermeye baş-
ladı. AYM bu yeni dönem içtihadında, olayın üzerinden çok uzun zaman 
geçmiş olmasına rağmen, soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlandığına 
veya soruşturmanın ilerlemesini sağlayıcı tedbirlerin alınacağına dair umut 
verici bir gelişme yaşanmamasına rağmen, başvurucuların başvurularını 
makûlkabul edilemeyecek bir süre bekledikten sonra yaptıklarına hükme-
diyor. AYM’ye göre, başvurucular yürütülen soruşturmaların etkisizliğinin 
açıkça farkına vardıkları noktada, zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçe-
siyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını beklemeksizin Mahkeme’ye baş-
vurmadıkları için, özen yükümlülüğüne aykırı davranmış kabul ediliyorlar.

AYM’nin bu içtihadını, AİHM’in geliştirdiği “özen yükümlülüğü” kav-
ramının deforme edilmiş bir versiyonuna dayandırdığı görülüyor. Özen yü-
kümlülüğü, AİHM’in, zorla kaybetme başvurularında devletin devam eden 
soruşturma yükümlülüğünün sınırlarını çizmek amacıyla geliştirdiği bir kav-
ram. Mahkeme daha sonra bu kavramı, hukuk dışı infaz ve işkenceyi konu 
alan başvurularda da aynı şekilde uyguladı. Kural olarak, AİHM’e başvuru 
süresi olan altı ay, iç hukuk yollarının tüketilmesi sonucunda alınan son 
kararın kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Başvurucunun hiç bir 
etkili hukuk yoluna erişimi bulunmuyorsa, söz konusu süre, başvurucunun 
adı geçen yolların etkisizliğini öğrendiği ya da deneyimlediği tarihten iti-
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baren başlayacaktır. Başvurucu görünüşte mevcut bir hukuk yolunun etkili 
olduğunu düşünerek buna başvurmuş ve ancak sonrasında hukuk yolunu 
etkisiz kılan koşulların farkına vardıysa, altı aylık sürenin, başvurucunun söz 
konusu koşulların ilk kez farkına vardığı ya da farkına varması gerektiği tarih-
te başlayacağı kabul edilir. Örneğin ölüm durumunda, ölen kişinin yakınla-
rı, soruşturmanın gidişatından ya da kesintiye uğradığından haberdar olmak 
için gerekli adımları atmışolmalı ve etkili bir soruşturma yürütülmediğini 
öğrendikleri veya bunu öğrenmiş olmaları gerektiği anda başvurularını hız-
lıca yapmalılardır. Zorla kaybetme gibi devam eden ihlal oluşturan durum-
larda ise, AİHM’e göre, kayıp yakınları Mahkeme’ye başvurmak için belir-
siz bir süre boyunca bekleyemezler; soruşturma açılmadığını ya da açılan 
soruşturmanın etkililiğini kaybettiğini veya gelecekte etkili bir soruşturma 
yürütüleceğine dair en ufak bir şans bulunmadığını idrak ettikten sonra, çok 
fazla beklemeksizin başvurularını yapmaları gerekir. 

Bununla birlikte, kayıp aileleri ile yetkililer arasında şikayetler ve bil-
gi talebi konusunda gerçek bir iletişim olduğu sürece ya da  soruşturma 
tedbirlerinin ilerleyeceği hususunda bir ipucu ya da gerçekçi bir  olasılık 
bulunması durumunda, Mahkeme’ye göre olası bir aşırı gecikme sorun ya-
ratmayacaktır. Fakat aradan önemli bir zaman geçtikten sonra, soruşturma 
faaliyeti önemli ölçüde  yavaşladığında ve kesintiye uğradığında, mağdur 
yakınlarının, soruşturmanın etkili yürütülmediğinin ya da yürütülme-
yeceğinin farkına varmaları gereken bir an gelir. Bu aşamanın ne zaman 
geldiğinin tespiti ise, başvurunun koşullarına göre değişecektir.49 

Yine de AİHM’e göre, soruşturmada hatırı sayılır gelişmelere yol açabi-
lecek ve böylece usûl yükümlülüğünü canlandıracak yeni bilgi ve delillerin 
ortaya çıkması halinde, yaşanan ciddi bir gecikme başvuru hakkını etki-
lemez.50  Ayrıca, öldürme olayına ilişkin olarak uzun süre etkili yürütül-
meyen, ancak olayları açıklığa kavuşturabilecek nitelikteki bir soruşturma 
kapsamında da önemli gelişmelerin yaşanabileceği gözardı edilemez.51  
Buna ilaveten, başvurucularca etkili bir ceza soruşturmasının bulunmadı-

49 AİHM, Varnava ve Diğerleri, para. 165.
50 AİHM, Tekçi ve Diğerleri/Türkiye no. 13660/05, 10.12.2013, para. 75-76, Breck-

nell/Birleşik Krallık, para. 69.
51 AİHM, Benzer ve Diğerleri/Türkiye, no. 23502/06, para. 129; Brecknell/Birleşik 

Krallık, no 32457/04, 27.11.2007, para. 69.
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ğının farkında olunduğu ya da farkında olunması gerektiği durumun orta-
ya çıkmasından sonra, soruşturma sürecinde yetkili makamlar için başkaca 
soruşturma tedbirleri alma yönünde yeni bir yükümlülük doğuran “yeni 
bir delil veya bilgi” ortaya çıkmışsa, bu durumda da başvuru süre aşımı 
nedeniyle reddedilemez.52 

Bu doğrultuda, AYM önüne gelen başvuruların büyük kısmında da 
başvurucular 2011-2013 yılları arasında soruşturmayı canlandırmak için 
dilekçeler vermişlerdi ve bu dilekçeler Savcılıkları harekete geçirmişti. So-
ruşturma makamları bu talepler doğrultusunda bir dizi soruşturma işle-
mi gerçekleştirmişti. Bu işlemlerin her biri, yeni delil ve bulguların elde 
edilmesini sağlayabilecek; maddi gerçeği açığa çıkarmaya katkısı olabilecek 
işlemlerdi. Bu sayede, bazı dosyalarda zanlılardan biri veya birkaçı tespit 
edilebildi; şüpheli ve tanıklardan bazılarının ifadeleri alındı; hatta mezar 
kazıları yapıldı. Diğer bir deyişle, soruşturma kapsamında uzunca bir süre 
bir işlem yapılmamış olması, nihayet gerçekleri tespit etmeye yönelik umut 
verici adımlar atmayı engellemedi. Zamanaşımı engeliyle karşılaşılmasay-
dı ve savcılıklar o dönemde gösterdikleri titizliği ve özeni sürdürselerdi, 
alınan soruşturma tedbirleri ölüm veya kayıp olayına dair maddi gerçeği 
aydınlatabilir ve faillerin tespit edilmesini sağlayabilirdi. 

Fakat AYM, yıllar boyunca sürüncemede bırakıldıktan sonra 2011-2014 
yılları arasında soruşturmayı yeniden canlandıran nitelikteki bu işlemlerin, 
olayların aydınlatılmasına ve faillerin tespitine imkân verecek etkililikte ol-
madığı sonucuna ulaştı.53 Mahkeme, her bir olayın özgül koşullarını dikkate 
alarak, yapılan işlemlerin soruşturmayı ne ölçüde ilerlettiğine ya da ilerletme 
ihtimali bulunup bulunmadığına bakmaksızın, başvurular hakkında katego-
rik biçimde kabul edilemezlik kararı verdi. Kaldı ki başvurucuların, diğer bir 
deyişle öldürülen ya da zorla kaybedilenlerin ailelerinin, soruşturmaya ilişkin 

52 AİHM, Brecknell/Birleşik Krallık, para 71; Gürtekin ve diğerleri/Kıbrıs (k.k.), no. 
60441/13, 68206/13 ve 68667/13, 11.3.2014.

53 Bkz. örneğin: AYM, Adile Azizoğlu, Sadat Azizoğlu, B. No: 2014/15732, 24.1.2018; 
Sultani Acar, B. No: 2014/16344, 22.3.2018; Agit Düşkün ve Diğerleri, B. No: 
2014/20372, 18.4.2018; Ali Bulut ve Diğerleri, B. No: 2015/2752, 15.11.2018; Sü-
leyman Durgut, B. No: 2015/3326, 15.11.2018; Ahmet Ölker ve Süleyman Ölker, 
B. No: 2015/3195; 15.1.2018; Abdulhakim Akay ve Diğerleri, B. No: 2015/3160; 
6.2.2019; Ömer Demir ve Ramazan Demir, B. No.: 2015/3160; 6.2.2019; Hasan 
Erkan, B. No: 2016/48623, 9.4.2019.
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taleplerini ileri sürerken, bu taleplerin tetikleyeceği işlemlerin soruşturma-
nın ilerlemesine katkı sağlayıp sağlamayacağını öngörmesini beklemek de 
her halükârdamantık dışıdır. Soruşturma makamı bir soruşturma tedbirine 
hükmederken, kural olarak o tedbirin ölüm olayına dair maddi gerçeği, suça 
dair büyük resmi aydınlatma ihtimalinin olduğundanhareket eder. Mağdu-
run aksini varsayması için de bir sebep yoktur.

Kaldı ki, 90’larda işlenen ağır insan hakları ihlalleri hakkındaki soruş-
turmaların 2011-2014 yılları arasında canlandırılarak hızlandırılmasını, 
bu dönemdeki genel siyasi konjonktürle birlikte değerlendirmek gerekiyor. 
Türkiye’de özellikle 2009-2013 yılları arasında, ağır insan hakları ihlalleri 
için hesap verebilirliğin sağlanması adına önemli yargısal ve siyasi geliş-
meler yaşandı. 2008-2009 yıllarında açılan Ergenekon ve Balyoz davaları 
ve ardından açılan Temizöz ve Diğerleri davası bu gelişmelerin başlangıç 
noktasını oluşturuyor. Ekim 2011’de Meclis bünyesinde Terör ve Şiddet 
Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyo-
nu adı altında, geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlallerini incelemekle 
görevli bir komisyonun kurulması da54 bu dönemde cezasızlıkla mücadele 
beklentilerini arttırdı. Yine 2012 yılında, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniy-
le Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılamaya başlanması ülkenin 
kirli geçmişiyle hesaplaşmaya yönelik bir umut doğurdu. Bunun yanı sıra, 
AYM’nin önüne gelen soruşturmalara benzer nitelikteki, yaşama hakkı ve 
kötü muamele yasağı ihlallerinin konu olduğu pek çok soruşturma, bu 
dönemde başlayan barış sürecinin de etkisiyle, olayların üzerinden 20 yıl 
geçmiş olmasına rağmen, zamanaşımı süresinin dolmasına günler kala ceza 
davasına dönüştürüldü. Tamamı 2011-2013 yılları arasında açılan JİTEM 
Ankara,ve Diyarbakır davaları, Kızıltepe, Dargeçit JİTEM davaları, Lice, 
Görümlü, Vartinis ve Kulp davası 90’ların faili meçhul cinayetlerini ve zorla 
kaybetmeleri konu alıyordu.55  On yıllar süren etkisiz soruşturma süreçleri-
nin ardından 2013-2014 yılları arasında, insan öldürme suçu bakımından 
zamanaşımı süresinin dolmasına aylar, hatta günler kala art arda açılan bu 
ceza davaları, AİHM’in de vurguladığı gibi, öldürme olayına ilişkin uzun 
süre etkili yürütülmeyen soruşturmalarda, aradan yıllar geçtikten sonra 

54 Bkz. Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesi Alt 
Komisyonu, kuruluş tarihi 13 Ekim 2011; bkz: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/
insanhaklari/index.htm (erişim tarihi 10 Mart 2012).

55 Bu davalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: www.failibelli.org
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dahi önemli gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Her bir olaya özgü 
koşulların yanı sıra, geçmişteki siyasi suçların devlet yapılanmasının emir-
komuta zinciri içinde nasıl işlendiğinin nihayet deşifre edilebileceğine ve 
cezasızlığı ortadan kaldırarak hesap verebilirliğin tesis edilebileceğine dair 
umut tazeleyen, yargı alanında 2011-2014 yılları arasında ivme kazanan 
bu gelişmeler de, mağdur yakınlarının soruşturmalardan bir sonuç alınabi-
leceğine dair beklentilerini arttırdı. Buna rağmen AYM, hem önüne gelen 
dosyalarda soruşturma canlandırıldıktan sonra yaşanan somut gelişmeleri 
hem de bu dönemde yargı alanında yükselen hesap verebilirlik“trendini” 
görmezden gelerek başvuruları kabul edilemez buldu.

AYM’nin söz konusu içtihadına ilişkin çarpıcı bir diğer husus da, 
Mahkeme’nin, başvurucu vekillerinin soruşturmanın etkisizliğinden yakı-
nan şikayetlerine ve soruşturmanın kapatılması kararlarına karşı mahkeme 
önünde yaptıkları itirazlara bağladığı sonuç. Mahkeme tüm retkararlarına 
dayanak yaptığı bu argüman temelinde, “başvurucuların etkili bir soruş-
turma yürütülmediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 
itiraz ederek, soruşturmanın etkisizliğinin farkında olduklarını ortaya koy-
duklarını” söylüyor.56  Oysa başvurucuların hak arama özgürlüğü çerçeve-
sinde, yaşama hakkının ihlaliyle ilgili yürütülen soruşturmadaki eksiklik-
lere işaret etmek ve soruşturmayı hızlandırmak için verdikleri dilekçeler 
veya soruşturmanın sona erdirilmesi kararına karşı yaptıkları itirazlar, ken-
di aleyhlerine olacak biçimde, soruşturmanın etkisiz olduğunun farkında 
oldukları şeklinde yorumlanamaz. Bu yorum adalete erişim hakkını ve hak 
arama özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor. Kaldı ki başvurucular çoğu du-
rumda, kovuşturmaya yer olmadığı kararına, sadece soruşturmanın etkisiz 
yürütülmesi nedeniyle değil; aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca ya-
şama hakkı ihlalleri karşısında zamanaşımı hükümlerinin uygulanmaması 
gerektiği iddiasıyla da itiraz ediyorlar ve bu itiraz yolunun etkili bir sonuç 
doğuracağına inanıyorlar. AYM’nin özen yükümlülüğünün ihlali kavramı 
üzerine inşa ettiği bu hukuki argümantasyon, gelecekte önüne gelecek ağır 
insan hakları ihlallerini konu alan başvuruları da, esasa girmeksizin kate-
gorik olarak reddedeceğini açıkça gösteriyor.  

56 Bkz.: Abdulhakim Akay ve Diğerleri Başvurusu, para. 57; Ömer Demir ve Ramazan 
Demir Başvurusu, para. 52; Sultani Acar Başvurusu, para. 89.
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AYM’nin yakın zaman önce“süre aşımı” nedeniyle reddettiği bir diğer 
başvuru da, Türkiye’nin yakın tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 
Roboski katliamı başvurusuydu. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığın-
ca katliamla ilgili başlatılan soruşturmada TSK personeli beş şüpheli hakkın-
da 6.1.2014 tarihinde verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan 
itirazın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesince reddedilmesi-
nin ardından, başvurucular yaşama hakkı ihlali iddialarını AYM önüne taşı-
mışlardı. AYM, Selahattin Encü ve Diğerleri başvurusunda57, başvurucuların 
avukatının, başvuru evraklarının tamamlanmasındaki 2 günlük gecikmeyi 
açıklamak için sunduğu hastalık mazeretini, başvurudan tam 1.5 yıl sonra 
geçersiz bularak başvuruyu reddetti. Üstelik idari nitelik taşıyan mazeretin 
reddi kararını, İçtüzüğe aykırı biçimde Komisyon eliyle değil, kabul edile-
bilirlik ve esas incelemesi safhasına geçildikten sonra,Bölüm eliyle verdi.58 
AİHM’in, AYM’nin bizatihi bireysel başvuru usûlünü ihlal eden bu kararını 
tasdik etmesiyle birlikte, keyfi ve kasti öldürücü gücün devlet eliyle pervasız-
ca kullanıldığı Roboski katliamı da karanlığa mahkum edilmiş oldu. 

AYM’nin 90’lı yıllarda işlenen yaşama hakkı ihlalleriyle ilgili geliş-
tirdiği kategorik kabul edilemezlik içtihadı ile birlikte Roboski kararı, 
Mahkeme’nin usûl kurallarını ve özen yükümlülüğü kavramını, ağır hak 
ihlallerini esastan inceleme görevinden kaçınmak amacıyla nasıl başvuru-
cular aleyhine yorumlayarak deforme ettiğini gösteriyor. Mağdur yakınla-
rına orantısız bir külfet yükleyerek hak arama özgürlüğünü kısıtlayan ve 
cezasızlığın inşasının yeni  stratejisine dönüşen bu içtihat, Türkiye’nin ya-
kın geçmişinde işlenen tüm ağır insan hakları ihlallerine dair hesap verebi-
lirlik ve hakikatin açığa çıkarılması mücadelesi önünde hukuki bir bariyer 
oluşturuyor. Yeni bir insan hakları mekanizması olma iddiasıyla hayata ge-
çirilen anayasa şikayeti ise, ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğun-
da, Türkiye’de cezasızlığı ve adaletsizliği derinleştirerek yapısal hale getiren 
hukuki bir aygıta dönüşmüş durumda. Anayasa Mahkemesi böylece, ağır 
insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlali mağdurlarının adalet, 
onarım ve hakikat haklarını güvenceye alan uluslararası hukuk normları 
karşısında aldığı tutumla, Türkiye’deki kadim cezasızlık politikasının yeni 
hukuki aktörlerinden biri olarak önemli rol üstlenmiş bulunuyor.  

57 AYM, Mehmet Encü ve Diğerleri Başvurusu, no. 2014/11864, 24.2.2016
58 Bu usûle aykırılık hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Kerem Altıparmak, Roboski ve 

Usûl: Bir Katliamın Tarihe Gömülmesinde Bilinmeyen Gerçekler, İnsan Hakları 
Okulu Çalışma Metinleri No: 19, 2019.
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Öz

Ulusal düzeyde insan haklarının yargı makamları eliyle korunması 
çoğu zaman mahkemelerin iş yükünün çok olması, yargılama süreçleri-
nin uzun olması sebebiyle etkinliğini yitirmekte ve yetersiz kalmaktadır. 
Küresel bir sorun olan bu durum insan haklarının uzman kurumlar eliyle 
korunması fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu fikirden hareketle ülkemizde de 
çeşitli kurumlar kurulmuştur. 

Ulusal düzeyde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususun-
da çalışmalar yapma görevi 6701 sayılı Kanunla Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) verilmiştir. TİHEK insan hakları ihlallerine 
ilişkin soruşturma yürütme yetkisiyle donatılmıştır. Bu yetki kapsamında 
kurum, insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları re ’sen incelemekte, karara 
bağlamakta ve sonuçlarını takip etmektedir. 

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ise 6328 sayılı Kanun ile idarelerin 
her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerin-
den incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmiştir. 
Uygulamada idarenin işlem ve eylemlerinin insan haklarını ihlal ettiğini 
düşünen ilgililerin KDK’ya başvurduğu; KDK’nın ise bu işlem ve eylem-
leri şikayet üzerine insan haklarına uygunluk denetimine tabi tuttuğu gö-
rülmektedir. Bu durum TİHEK ve KDK’nın görev alanlarının çatışması 
ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 
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İdarenin insan haklarını ihlal eden işlem ve eylemlerine karşı ilgili ki-
şiler hem KDK’ya başvurarak ombudsman denetimini harekete geçirebil-
mekte hem de TİHEK re’sen harekete geçip idarenin söz konusu işlem 
ve eylemlerine karşı soruşturma yürütebilmektedir. Her iki kurumun ida-
renin aynı işlem ya da eylemine ilişkin soruşturma yürütüp farklı yönde 
kararlara ulaşması muhtemeldir. Bu durum kurumların saygınlığına ve ki-
şilerin hukuk devletine olan inancına zarar verecektir. 

Bu çalışmada ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İn-
san Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun görev alanlarının sınırları çizilmeye 
çalışılmıştır. Ardından bu iki kurum arasında görev çatışması çıkabilecek 
durumlar değerlendirilmiştir. Son olarak ise adı geçen kurumlar arasında 
çıkabilecek muhtemel görev çatışmalarının çözümüne ilişkin önerilere yer 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakla-
rı ve Eşitlik Kurumu, Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları, Görev 
Çatışması.

I. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE TÜRKİYE İNSAN 
HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU’NUN GÖREV ALANI

A. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Görev Alanı

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), kişilerin haklarını idareye 
karşı korumaya yardımcı olan, tavsiye niteliğinde kararlar veren, bağımsız 
bütçesi olan, vatandaş odaklı ama devlet düşmanı da olmayan bir kurum-
dur.1 Ombudsmanın asıl amacı idarenin iyi yönetim ilkeleriyle uyuşmayan 
işlem ve eylemlerini saptamak; idarenin bu işlem ve eylemleri neticesinde 
bozulan vatandaş-idare ilişkisinin düzeltilmesine katkı sağlamaktır. 2 Ayrı-
ca Ombudsmanın söz konusu amaçlar doğrultusunda yürüttüğü faaliyet-

1 FENDOĞLU, Hasan Tahsin; “Kamu Denetçiliği- Ombudsmanlık”, SDE Analiz 
Dergisi, 2010,  s. 7.

2 EŞGÜN, İbrahim Uğur; “Ombudsman Kurumunun Türkiye İçin Gerekliliği Üzerine 
Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.45, S.1, s. 262; 
TUTAL, Erhan, Dünya’da ve Türkiye’de Ombudsmanlık, Adalet Yayınevi, Ankara, 
2014, s.87, 88.
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lerle birlikte kamu yönetimi sisteminin performansı arttırılmakta, idarenin 
şeffaflığı ile hesap verebilirliği temin edilmekte ve bireylerin idare karşısın-
daki mağduriyetleri giderilmektedir.3

Ülkemizde 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 74. 
maddesine “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan 
Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” hük-
mü eklenmiştir.4 Bu hükmü takiben 2012 yılında yürürlüğe giren 6328 
sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile Kamu Denetçiliği Kurumu 
kurularak idare üzerinde yeni bir denetim yolu tesis edilmiştir.5 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanını “denetim” ve “raporlama” 
olarak iki ana başlık altında incelemek mümkündür. Denetim görevi kap-
samında Kamu Denetçiliği Kurumu görev alanına giren idarelerin6 işlem, 
eylem, tutum ve davranışlarını şikayet üzerine denetlemektedir. Kurumun 
re’sen harekete geçme yetkisi bulunmamaktadır.7 KDK’ya re’sen harekete 
geçme yetkisinin verilmemesinin altında yatan sebep, ombudsmanın aşırı 
iş yükü altında ezilip görevini yapamaz hale geleceği endişesidir.8 

3 DEMİR, Konur Alp; “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Türkiye’ye Sağlayacağı Katkılar 
ve İşlevselliği Üzerine Tartışmalar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, Y.1, 
S.1, Bahar/2014, s. 7; ODYAKMAZ, Zehra/KESKİN, Bayram/DENİZ, Yusuf, “6701 
Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme-I”, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi,  S. 7, 2016, s. 735; TUTAL, s. 197.

4 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (1982), Resmî Gazete, S. 17863, 09.11.1982, m. 74.
5 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, (2012), T.C. Resmî Gazete, S. 28338, 29.6.2012.
6 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun m.3/1-f ’ye göre Kamu Denet-

çiliği Kurumu, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik ku-
rumlarını, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı idarelerini, mahallî idare birlik-
lerini, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini 
haiz kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüslerini, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini 
denetleyebilmektedir.

7 ATAY, Ender Ethem; “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi ve Kamu 
Denetçiliği”, Ombudsman Akademik Dergisi, S. 1, 2014, s. 28; KARCI, Şükrü Mert, 
Ombudsman İskandinav Modelleri ve Türkiye Uygulaması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
2016, s. 196; TUTAL, s. 215.

8 ODYAKMAZ, Zehra, “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Tanıtılma-
sı ve 6238 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Adalet 
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Kamu Denetçiliği Kurumu üstlendiği raporlama görevi kapsamında ise 
her takvim yılının sonunda kurumun yürüttüğü faaliyetleri ve yıl içerisin-
de verilen önerileri içeren rapor hazırlamakta ve TBMM’ye sunmaktadır. 
Söz konusu yıllık raporlar Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle kamuo-
yuna duyurulmaktadır.9 Kamu Denetçiliği Kurumu ayrıca açıklanmasında 
fayda gördüğü hususlara ilişkin özel raporlar hazırlayabilmekte ve bu özel 
raporlarıher zaman kamuoyuna duyurabilmektedir.10 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanına bakıldığında kuruma 
doğrudan insan haklarını koruma ve ayrımcılıkla mücadele görevinin veril-
mediği görülmektedir. Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 
genel gerekçesinde de insan haklarına ve insan haklarının korunmasına 
özel bir vurgu yapılmamıştır.11 Kamu Denetçiliği Kurumu, denetimi kap-
samına giren idarelerin işlem, eylem, tutum ve davranışlarını “iyi yönetim 
ilkeleri” bakımından denetime tabi tutan klasik ombudsmandır.12 Ancak 
uygulamada Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 6328 sayılı Kanun’un amaç 
maddesinde13  yer verilen “insan haklarına dayalı adalet anlayışı” ifadesini 

Akademisi Dergisi, Y. 4, S. 14, 2013, s. 34.
9 DÜĞMECİ, Fatih; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Yapısı ve İdare 

Üzerindeki Ayrımcılık Denetimi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, s. 209; KARCI, s. 
200; TUTAL, s. 215.

10 KARCI, s. 200; Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu bugüne kadar “Adalet Sistemi-
mizin Sorunları, İyileştirilmesi ve Güvenilirliğinin Artırılması”, “Türkiye’deki Suri-
yeliler” ve Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında özel rapor 
düzenlemiştir. Raporlara ulaşmak için bkz. (https://www.ombudsman.gov.tr/ozel-ra-
porlar/index.html), E.T. 03.10.2019.

11 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Genel Gerekçesi, (https://www.tbmm.gov.tr/si-
rasayi/donem24/yil01/ss276.pdf ), E.T. 01.12.2019.

12 Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu ile 
kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanı büyük ölçüde 6328 sayılı Kanun 
ile kurulan KDK’nın görev alanına benzemekteydi. 5548 sayılı Kanun ile kurulan 
Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan EREN bu kuru-
mun klasik ombudsman olduğunu ifade etmiştir. Görev alanı benzer olan 6328 sayılı 
Kanunun ile kurulan KDK’nın da buradan hareketle klasik ombudsman olarak ni-
telendirilmesi mümkündür.EREN, Abdurrahman, Türkiye’de İnsan Haklarının Ko-
runması Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının 
Rolü, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 900.

13  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, (2012), T.C. Resmî Gazete, S. 28338, 
29.6.2012, m.1.
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geniş yorumlayarak hibrit ombudsman modeli gibi hareket ettiği14, idare-
lerin işlem ve eylemlerini “insan hakları” ve “ayrımcılık” bakımından de-
netime tuttuğu görülmektedir.15 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun mevcut 
davranış tarzından kendini “Örtük İnsan Hakları Kurumu Olarak Hareket 
Eden Ombudsman (The Implicit Ombudsman and Human Rights Mo-
del)” 16 olarak kabul ettiğinin söylenmesi mümkündür.

B. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Görev Alanı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu “Ulusal İnsan Hakları Kuru-
mu”, “Eşitlik Kurumu” ve “Ulusal Önleme Mekanizması” görevlerinin tek 
çatı altında birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir kurumdur.17

Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevini üstlenen bir kurum olarak Tİ-
HEK ülkede insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve insan hakları 
ihlallerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapma, insan haklarına ilişkin 
kamuoyunu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunma, ülkedeki insan haklarının 

14 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararlarına bakıldığında kurumun şikayet-
leri insan haklarına uygunluk ve ayrımcılık yasağı bakımından denetime tabi tuttu-
ğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 28.02.2019 tarih ve 
2018/3014 başvuru numaralı tavsiye kararında başvuruyu insan haklarına uygun-
luk yönünden denetime tabi tuttuğu görülmektedir. İlgili karara ulaşmak için bkz. 
(https://www.ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2019/Kararlar/2018-3014.
pdf ), E.T. 01.12.2019; Yine Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 24.08.2017 tarih ve 
2017/1626 başvuru numaralı kararında ayrımcılık yapıldığı iddiasını incelemiştir. 
İlgili karara ulaşmak için bkz. (https://yarisma.ombudsman.gov.tr/Kararlar/2017-
1626-ayrimcilik.pdf ), E.T. 01.12.2019.

15 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararlarına bakıldığında kurumun şikayet-
leri insan haklarına uygunluk ve ayrımcılık yasağı bakımından denetime tabi tuttu-
ğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 28.02.2019 tarih ve 
2018/3014 başvuru numaralı tavsiye kararında başvuruyu insan haklarına uygun-
luk yönünden denetime tabi tuttuğu görülmektedir. İlgili karara ulaşmak için bkz. 
(https://www.ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2019/Kararlar/2018-3014.
pdf ), E.T. 01.12.2019; Yine Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 24.08.2017 tarih ve 
2017/1626 başvuru numaralı kararında ayrımcılık yapıldığı iddiasını incelemiştir. 
İlgili karara ulaşmak için bkz. (https://yarisma.ombudsman.gov.tr/Kararlar/2017-
1626-ayrimcilik.pdf ), E.T. 01.12.2019.

16 TAI, Benny Y.T., “Models Of Ombudsman and Human Rights Protection”, Interna-
tional Journal of Politics and Good Governance, V.1, N. 1, 2010, s. 4.

17 ODYAKMAZ/KESKİN/DENİZ, s. 733.
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mevcut durumunu gösteren yıllık ve özel raporlar hazırlama ve insan hakları 
ihlallerini re’sen harekete geçerek inceleme yetkilerine sahiptir.18

Ulusal Önleme Mekanizması görevini üstlenen bir kurum olarak TİHE-
Kalıkonulma yerlerine haberli/habersiz ziyaretler gerçekleştirme, ilgili ma-
kamlara tavsiyelerde bulunma, ziyaretlere ilişkin raporlar düzenleme ve bu 
raporları ilgili makamlara iletme yetkileriyle donatılmıştır. Yine bu görevi 
kapsamında TİHEK işkence ve kötü muameleyle mücadele hususunda bil-
gilendirici faaliyetler yürütmekte, alıkonulan kişilerin işkence ve kötü mua-
meleye ilişkin şikayet başvurularını inceleyerek karara bağlamaktadır.19

TİHEK üstlendiği Eşitlik Kurumugörevi kapsamında ise ülke çapında 
ayrımcılığın önlenmesine ve ayrımcılık ihlallerinin giderilmesine yönelik 
çalışmalar yapma, ayrımcılıkla mücadele konusunda kamuoyunu bilinç-
lendirici faaliyetlerde bulunma, re’sen yahut başvuru üzerine harekete ge-
çerek hem kamu tüzel kişilerinin hem de özel hukuk kişilerinin işlem ve 
eylemleri ile ilgili ayrımcılık ihlali iddialarını inceleme ve karara bağlama 
yetkilerini haizdir.20 Ayrıca bu görevi kapsamında TİHEK yıllık ve özel 
raporlar düzenleyip TBMM’ye sunmaktadır.21

II. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE TÜRKİYE İNSAN 
HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU’NUN GÖREV ALAN-
LARININ ÇATIŞABİLECEĞİ DURUMLAR

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu’nun insan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele nokta-
sında kendini görevli görüp faaliyetlerde bulunması bu kurumların görev 

18 DÜĞMECİ, s. 259-265.
19 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 2018 yılı içerisinde üstlendiği “Ulu-

sal Önleme Mekanizması” görevi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ve işken-
ce iddialarına ilişkin örnek kararlara ulaşmak için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu’nun “İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Ulusal Önleme Mekanizması 2018 
Yılı Raporu’na” bakılabilir. İlgili rapor için bkz. (https://www.tihek.gov.tr/upload/
file_editor/2019/09/1569246627.pdf ), E.T. 01.12.2019.

20 DÜĞMECİ, s. 265-268; KARAN, Ulaş, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Ana-
yasa Hukuku Işığında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, On İki Levha Yayınevi, İs-
tanbul, 2017, s. 516.

21 DÜĞMECİ, s. 268; KARAN, s. 510.
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alanlarının çatışmasına ve aynı olaya ilişkin farklı kararlar vermesine yol 
açabilecektir.22 Muhtemel görev çatışmalarına çözüm üretilebilmesi için 
öncelikle görev çatışmalarının hangi durumlarda ortaya çıkabileceğinin 
tespit edilmesi gerekmektedir. 

KDK ile TİHEK’in görev alanı ilk olarak “insan haklarının korunması” 
ve “ayrımcılıkla mücadele” konularında çatışmaktadır. KDK insan hakları-
nın korunmasını iyi yönetim ilkelerinin bir parçası olarak görmekte ve ilgi-
lilerin şikayeti üzerine idarelerin işlem, eylem, tutum ve davranışlarını insan 
haklarına uygunluk bakımından denetime tabi tutmaktadır.23  TİHEK’e ise 
her ne kadar insan hakları ihlali iddialarına ilişkin şikayet alma yetkisi veril-
memiş olsa da re’sen harekete geçme ve soruşturma yetkisi verilmiştir.24 Ni-
tekim TİHEK’in 2018/189 başvuru numaralı kararına konu Zeytinburnu 
Kaymakamlığı binasına girişte başvurucunun eşinin türbanlı ve yüzünün 
peçe ile kapalı olması nedeniyle polisler tarafından darp edilmesi olayında 
TİHEK bu durumu insan hakları ihlali sayarak re’sen harekete geçmiştir.25 
Uygulamada bu olaya ilişkin ilgililerin KDK’ya şikayet başvurusu yapması-
nın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

KDK ile TİHEK arasında çatışma yaşanması muhtemel ikinci durum 
“ayrımcılık yasağı ihlallerinin denetlenmesi”dir. Ayrımcılık yasağını ihlal 
eden işlem ve eylemleri denetleme görevi 6701 sayılı Kanun ile açıkça 
TİHEK’e verilmiştir. TİHEK hem özel hukuk kişilerinin hem de kamu 
tüzel kişilerinin işlem ve eylemleri üzerinde re’sen yahut başvuru üzerine 

22 AKINCI, Müslüm, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarını 
Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarı-
nı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları No: 32, Ankara, 
2019, s. 130.

23 “İnsan haklarının korunması” ve “ayrımcılıkla mücadele” konularının Kamu De-
netçiliği Kurumu’nca “iyi yönetim ilkeleri” kapsamında kabul edildiği Kamu De-
netçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin “İyi Yönetim İlkeleri” başlıklı 6. Maddesinden anlaşılmaktadır. İlgili 
yönetmelik için bkz. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete, S. 28601, 28.03.2013.

24 DÜĞMECİ, s. 262.
25 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kurul Kararı, Başvuru No. 2018/189, Ka-

rar No. 2018/83, T. 18.07.2018.
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ayrımcılık denetimi gerçekleştirebilmektedir.26 

KDK’ya ise ayrımcılık yasağı ihlallerini denetleme görevi verilmemiş-
tir. Uygulamada KDK açıkça görevlendirilmemesine rağmen “ayrımcılık 
yasağını”da bir “iyi yönetim ilkesi” olarak kabul ederek görev alanını geniş-
letmektedir.27 KDK’nın 24.08.2017 tarih ve 2017/1626 sayılı kararı ku-
rumun ayrımcılık yasağı ihlallerini denetlemesine örnek niteliğindedir.28

KDK ile TİHEK’in görev alanlarının çatıştığı bir diğer durum 
ise“alıkonulma merkezlerinin denetimi”dir. 6701 sayılı Kanun ile “Ulusal 
Önleme Mekanizması” görevi açıkça TİHEK’e verilmiştir. Bu görev kap-
samında TİHEK cezaevleri, yurtlar, geri gönderme merkezleri dahil tüm 
alıkonulma merkezlerini denetleme ve bu yerlerde alıkonulan kişilerin iş-
kence, eziyet, kötü muameleye ilişkin şikayet başvurularını kabul ederek 
inceleme ve soruşturma başlatma yetkilerini haizdir.29 Kamu kurumlarına 
bağlı cezaevleri, geri gönderme merkezleri, yurtlar üzerinde KDK’nın da 
denetim faaliyeti gerçekleştirmesi mümkündür. Nitekim KDK’nın 2018 
yılına ait “Yıllık Raporuna” bakıldığında “Ceza İnfaz Kurumlarında Yü-
rütülen İş ve İşlemler ile Uygulamaların Temel İnsan Hakları İlkeleri Açı-
sından Değerlendirilmesi” başlığı altında ceza infaz kurumlarındaki işlem, 
eylem ve tutumların denetlendiği ve çeşitli tavsiye kararlarının verildiği 
görülmektedir.30 

26 Ayrıntılı bilgi için bkz. DÜĞMECİ, s.302-377.
27 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ayrımcılık yasağını ihlal eden işlem ve eylemlerin de-

netlenmesi noktasında kendini görevli gördüğüne ilişkin beyanlara çeşitli basın yayın 
organlarında çıkan haberlerde de yer verilmiştir. İlgili haber için bkz. (https://www.
memurlar.net/haber/823435/span-class-keyword-kdk-span-dan-ayrimciliga-sifir-
tolerans.html), E.T. 01.12.2019.

28 Kamu Denetçiliği Kurumu, Tavsiye Kararı, Başvuru No. 2017/1626, T. 24.08.2017.
29 DÜĞMECİ, s. 268-273.
30 Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu, (https://www.ombuds-

man.gov.tr/yillik-rapor/kdk_y%c4%b1llik_rapor2018/files/downloads/kdk_yillik_
rapor2018.pdf ), E.T. 12.12.2019, s. 348-355.
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III. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU’NUN 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE GÖREV ALANLA-
RININ ÇATIŞMASINI ÖNLEYİCİ BİR TEDBİR OLARAK 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET KA-
BUL ETMEMESİ

6701 sayılı Kanunu’nun komisyon görüşmeleri sırasında Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 4. toplantı-
sında KDK ile TİHEK’in görev alanlarının çatışması ihtimali öngörülmüş-
tür. Bu toplantıya KDK adına katılan Çakın, KDK ile TİHEK arasında 
görev çatışması yaşanabileceğini, bu görev çatışması halinin ise vatandaş-
larda kafa karışıklığı yaratıp kurumların işlevselliğine zarar vereceğini ifade 
etmiştir. Çakın, çözüm önerisi olarak TİHEK’in üstlendiği insan hakları 
kurumu, eşitlik kurumu ve ulusal önleme mekanizması görevlerinin de 
KDK’ya verilmesini ya da TİHEK ile KDK’nın görev alanlarının birbiriyle 
kesişmeyecek şekilde ayrılması gerektiğini ileri sürmüştür.31 Çakın’ın gö-
rüşlerine katılan milletvekilleri olduğu gibi iki kurumun aynı çatı altında 
birleştirilmesinin uygun olmayacağını savunan32  ve iki kurum arasında 
görev çatışması olabileceğini fakat bu görev çatışmalarının kurumların 
çıkaracağı yönetmeliklerle giderilebileceğini ifade eden milletvekilleri de 
olmuştur.33

6701 sayılı Kanun’un mevcut halinde KDK ile TİHEK’in görev alan-
larının çatıştığının zımni şekilde kabul edildiği ve nispeten bu duruma 
bir çözüm getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Mülga 6332 sayılı Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun 12. maddesinde insan hakları ihlali 
iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişinin TİHK’ya başvurabileceği 
düzenleme altına alınmıştı. 6701 sayılı Kanun’da ise TİHK’nın sahip ol-

31 ÇAKIN, Serpil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Toplantı Tutanağı, 4. Toplantı, 16.02.2016, (https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/
komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId= 1489), s. 6.

32 YAVUZ, Ali İhsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-
yonu Toplantı Tutanağı, 4. Toplantı, 16.02.2016, (https://www.tbmm.gov.tr/deve-
lop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId= 1489), s. 10.

33 BENLİ, Fatma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Toplantı Tutanağı, 4. Toplantı, 16.02.2016, (https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/
komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId= 1489), s. 20.



Türkiye Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmasında 
İki Başlılık Sorunu ve Çözüm Önerileri

424 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

duğu söz konusu insan hakları ihlallerine ilişkin şikayet kabul etme yetkisi 
TİHEK’e verilmemiştir.34 Yani 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşit-
lik Kurumu Kanunu’nun yapılış sürecinde insan hakları ihlallerine ilişkin 
şikâyet başvurularını kabul etme ve inceleme yetkisinin KDK’ya verilmesi 
gerektiği ve bu alandaki denetimin KDK tarafından yerine getirileceği dü-
şünülmüştür. Kanaatimizce 6701 sayılı Kanun’da benimsenen bu çözüm 
yöntemiyle hem KDK ile TİHEK arasındaki görev çatışması tam olarak 
önlenememekte hem de özel kişiler tarafından gerçekleştirilen insan hakla-
rı ihlalleri üzerinde bir denetim sistemi kurulamamaktadır. Mevcut halde 
özel hukuk kişileri tarafından gerçekleştirilecek insan hakları ihlallerine 
karşı mağdurların KDK’ya başvurması mümkün değildir.35

6701 sayılı Kanun ileTİHEK’e insan hakları ihlallerine ilişkin şikayet 
başvurusu kabul etme yetkisi verilmemesi, KDK ile TİHEK arasındaki 
muhtemel görev çatışmalarının yalnızca küçük bir kısmına çözüm olabilir. 

IV. ULUSAL İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI 
ARASINDA GÖREV ÇATIŞMASI YAŞANMASINI ÖNLE-
YİCİ YÖNTEMLER

A. Tek Kurum Çatısı Altında Birleştirme

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Ku-
rumu arasındaki görev çatışmasını önleyici bir çözüm olarak söz konusu 
bu iki kurumun tek çatı altında birleştirilmesi ileri sürülebilir. Tek kurum 
çatısı altında birleştirme uygulaması EQUİNET üyesi bazı ülkeler tarafın-
dan kabul gören ve hayata geçirilen bir uygulamadır.36

Dünya’daki uygulamalara bakıldığında Ulusal İnsan Hakları Kurumu-
görevinin ve Eşitlik Kurumu görevinin genellikle tek çatı altında birleştiril-
diği görülmektedir. Nitekim ülkemizde de Ulusal İnsan Hakları Kurumu 
görevi ve Eşitlik Kurumu görevi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuru-

34 DÜĞMECİ, s. 262.
35 KARAN, s. 515; DÜĞMECİ, s. 262.
36 Örneğin Bosna Hersek, Letonya, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 

Gürcistan’da söz konusu bu kurumlar tek çatı altında birleştirilmiştir.
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mu çatısı altında birleştirilerek tek bir kurum tesis edilmiştir. Ancak bir 
kurumun hem Ulusal İnsan Hakları Kurumu hem Eşitlik Kurumu hem 
de Ombudsmanlık Kurumu görevlerini üstlenmesi sık karşılaşılan bir uy-
gulama değildir. EQUİNET üyesi ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında 
Polonya’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Karadağ’da37 , Gürcistan’da, 
Çekya’da, Kosova’da, Letonya’da ve Bosna Hersek’te Ulusal İnsan Hakla-
rı Kurumu, Eşitlik Kurumu ve Ombudsmanlık Kurumu görevlerinin tek 
çatı altında birleştirildiği ve tek bir kurum tarafından bu görevlerin yerine 
getirildiği görülmektedir.38 

EQINET üyesi ülkelerin çoğunda ise bu görevlerin tek çatı altında bir-
leştirilmediği görülmektedir. EQİNET üyesi Arnavutluk’ta Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu görevi ve Ombudsmanlık Kurumu görevi tek çatı altında 
birleştirilmişken39 Eşitlik Kurumu ayrıca kurulmuştur.40 Avusturya’da Ulu-
sal İnsan Hakları Kurumu görevi ve Ombudsmanlık Kurumu görevi tek 
çatı altında birleştirilmişken41 Eşitlik Kurumu ayrı bir kurum olarak tesis 
edilmiştir.42

Belçika’da ise Eşitlik Kurumu olarak faaliyet gösteren iki farklı kurum 
vardır. Bunlardan ilki Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü43 ; diğeri ise İnterfede-

37 GANHRI-SCA söz konusu ombudsmanın geniş bir görev alanına sahip olmasına 
rağmen yeterli bütçe ve personele sahip olmadığını belirtmiş ve kuruma bu nedenle 
B statüsü vermiştir. GANHRI, Report and Recommendations of the Session of the 
Sub-Committee on Accreditation (SCA) Geneva, 9-13 MAY 2016, p. 18.

38 Bu kurumlardan Bosna Hersek, Letonya, Polonya, Gürcistan’daki kurumlar SCA 
tarafından “A” statüsünde akredite edilirken, Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’ndeki kurumlar “B” statüsünde akredite edilmiş, Çekya ve Kosova’daki kurumlar 
ise akredite edilmemiştir.

39 Arnavutluk Halk Avukatı (Ombudsman), (https://www.avokatipopullit.gov.al/en/), 
E.T. 10.12.2019.

40 Arnavutluk Ayrımcılıktan Koruma Komiseri, (https://www.kmd.al/?lang=en), E.T. 
10.12.2019.

41 Avusturya Ombudsmanlık Kurumu, (https://volksanwaltschaft.gv.at/tr), E.T. 
10.12.2019.

42 Eşit Muamele Ombudsmanı, (https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at/leit-
bild), E.T. 10.12.2019; Avusturya Engelli Ombudsmanı, (http://www.behinderte-
nanwalt.gv.at/), E.T. 10.12.2019.

43 Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü, (https://igvm-iefh.belgium.be/nl), E.T. 10.12.2019.
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ral Eşit Fırsatlar Merkezi (UNIA)’dir.44 Belçika’da insan haklarını bütüncül 
bir yaklaşımla koruyan bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu bulunmamak-
tadır. Her ne kadar UNİA, ulusal insan hakları kurumu olduğu iddiasıyla 
GANHRI’ye üyelik başvurusu yapmış olsa da bu kurum insan haklarını 
bütüncül bir şekilde koruma görevi üstlenmediğinden SCA tarafından 
eleştirilmiş ve kurumun “B” statüsünde akredite edilmesi tavsiye edilmiş-
tir.45 Paris Prensipleri’ne uygun ayrı bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu’nun 
kurulması çalışmaları halendevam etmektedir.46 Ombudsmanlık Kurumu 
görevini ise ayrı bir kurum olan Federal Ombudsman üstlenmektedir.47

Hırvatistan’da ise Ombudsmanlık Kurumu görevi ve Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu görevi Ombudsmanlık Kurumu adıyla tek çatı altında 
birleştirilmiş48  ve bu kurum GANHRI-SCA tarafından “A” statüsünde 
akredite edilmiştir.49 Eşitlik Kurumu görevini ise “Cinsiyet Eşitliği Om-
budsmanı” 50  ve “Engelli Bireyler Ombudsmanı” 51  olmak üzere iki farklı 
kurum üstlenmektedir.

Danimarka’da Ombudsmanlık Kurumu52 , Eşitlik Kurumu53  ve Ulusal 
İnsan Hakları Kurumu ayrı kurumlar olarak kurulmuştur.54

44 İnterfederal Eşit Fırsatlar Merkezi, (https://www.unia.be/en/), E.T. 10.12.2019.
45 GANHRI, General Observations of the Sub-Committee on Accreditation, Gene-

va, May 2018, (https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Docu-
ments/SCA%20Report%20May%202018-Eng.pdf ), E.T. 10.12.2019, p. 9.

46 İlgili haber için bkz. (https://www.unia.be/en/articles/unia-recognised-
internationally-as-a-national-human-rights-institution), E.T. 10.12.2019.

47 Federal Ombudsman, (http://www.federaalombudsman.be/homepage), E.T. 
10.12.2019.

48 Hırvatistan Ombudsmanlık Kurumu, (https://www.ombudsman.hr/en/), E.T. 
10.12.2019.

49 GANHRI, General Observations of the Sub-Committee on Accreditation, Gene-
va, March 2019, (https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/
Documents/SCA%20Report%20March%202019%20-%20EN%20.pdf ), E.T. 
10.12.2019, p.18.

50 Cinsiyet Eşitliği Ombudsmanı, (http://www.prs.hr/), E.T. 10.12.2019.
51 Engelli Bireyler Ombudsmanı, (https://posi.hr/), E.T. 10.12.2019.
52 Danimarka Ombudsmanı, (https://en.ombudsmanden.dk/), E.T. 10.12.2019.
53 Eşit Muamele Kurulu, (https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/ligebehandling-

snaevnet), E.T. 10.12.2019
54 Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, (https://www.humanrights.dk/), E.T. 
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Fransa’da ise 2011 yılından önce Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Om-
budsmanlık Kurumu ve Eşitlik Kurumu ayrı kurumlar olarak tesis edilmiş-
ti. 2011 yılında Eşitlik Kurumu olarak görev yapan “HALDE”nin görevi 
Fransız Ombudsmanı’na verilmiştir. Mevcut halde Ombudsmanlık Kuru-
mu görevi ve Eşitlik Kurumu görevini tek başına “Hakların Savunucusu” 
üstlenmektedir.55 HALDE çalışanlarının ve akademisyenlerin birçoğu iki 
kurumun tek çatı altında birleştirilmesinin özellikle ırk ayrımcılığı ile mü-
cadelenin görünürlüğünü, etkinliğini ve gücünü azaltacağını ifade etmiş ve 
birleştirmeyi eleştirmişlerdir.56 Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevini ise 
halen ayrı bir kurum üstlenmektedir.57

Almanya’da Eşitlik Kurumu, Ombudsmanlık Kurumu ve Ulusal İn-
san Hakları Kurumu görevlerini ayrı ayrı kurumlar üstlenmektedir. Eşitlik 
Kurumu görevini “Federal Ayrımcılık Karşıtı Ajans” 58, Ombudsmanlık Ku-
rumu görevini “Cezaların İnfazı Ombudsmanı”, “Bankalar Ombudsmanı”, 
“Sigorta Ombudsmanı” gibi birden fazla Ombudsmanlık Kurumu59, Ulusal 
İnsan Hakları Kurumu görevini ise “Almanya İnsan Hakları Enstitüsü” 60 
üstlenmektedir.

Yunanistan’da ise Eşitlik Kurumu ve Ombudsmanlık Kurumu görevle-
ri “Yunanistan Ombudsmanı” 61 çatısı altında birleştirilmiş ancak Ulusal 
İnsan Hakları Kurumu görevini ayrı bir kurum olan “Yunanistan Ulusal 
İnsan Hakları Komisyonu” üstlenmiştir.62

10.12.2019.
55 Fransa Hakların Savunucusu (Fransız Ombudsmanı), (https://www.defenseurdesdro-

its.fr/en), E.T. 10.12.2019
56 GIVENS, Terri E./CASE, Rhonda Evans, Legislating Equality: The Politics of Antidisc-

rimination Policy in Europe, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, s. 119.
57 Fransız Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu, (https://www.cncdh.fr/), E.T. 

10.12.2019.
58 Federal Ayrımcılık Karşıtı Ajans, (http://www.antidiskriminierungsstelle.de/), E.T. 

10.12.2019.
59 FENDOĞLU, s. 10.
60 Almanya İnsan Hakları Enstitüsü, (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

startseite/), E.T. 10.12.2019
61 Yunanistan Ombudsmanı, (https://www.synigoros.gr/?i=stp.en), E.T. 10.12.2019.
62 Yunanistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, (http://www.nchr.gr/), E.T. 10.12.2019.
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Macaristan’da Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Ombudsmanlık Kuru-
mu görevini tek başına “Temel Haklar Komiserliği” üstlenmektedir.63 Eşit-
lik Kurumu görevini ise “Eşit Muamele Otoritesi” üstlenmektedir.64 

İrlanda’da ise ülkemize benzer şekilde Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve 
Eşitlik Kurumu görevleri “İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonuna” 
verilmiştir.65 Ombudsmanlık Kurumu görevinin ise birden fazla ombuds-
manlık kurumu tarafından üstlenildiği görülmektedir.66

Litvanya’da Eşitlik Kurumu görevini “Eşit Fırsatlar Ombudsmanı” 67  
üstlenmişken Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Ombudsmanlık Kurumu 
görevlerini “Parlamento Ombudsmanı” üstlenmiştir.68

Norveç’te Ombudsmanlık Kurumu, Eşitlik Kurumu ve Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu görevlerinin her biri ayrı bir kurum tarafından üstle-
nilmektedir. Bu ülkede Ombudsmanlık Kurumu görevini “Parlamento 
Ombudsmanı”69, Eşitlik Kurumu görevini “Eşitlik ve Ayrımcılık ile Mücade-
le Ombudsmanı”70, Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevini ise “Norveç Ulu-
sal İnsan Hakları Kurumu”71 üstlenmektedir. Benzer şekilde Romanya’da 
da adı geçen her bir görev farklı bir kurum tarafından üstlenilmektedir.
Ombudsmanlık Kurumu görevi “Romanya Ombudsmanı” 72, Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu görevi “Romanya İnsan Hakları Enstitüsü”73, Eşitlik Ku-

63 Macaristan Temel Haklar Komiserliği, (http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/), E.T. 
10.12.2019.

64 Macaristan Eşit Muamele Otoritesi, (https://www.egyenlobanasmod.hu/en), E.T. 
10.12.2019.

65 İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu, (https://www.ihrec.ie/), E.T. 10.12.2019.
66 Savunma Kuvvetleri Ombudsmanı, (https://www.odf.ie/), E.T. 10.12.2019; Çocuk 

Ombudsmanı, (https://www.oco.ie/), E.T. 10.12.2019; Ombudsman, (https://www.
ombudsman.ie/), E.T. 10.12.2019.

67 Litvanya Eşit Fırsatlar Ombudsmanı, (https://www.lygybe.lt/lt), E.T. 10.12.2019.
68 Litvanya Parlamento Ombudsmanı, (http://www.lrski.lt/), E.T. 10.12.2019.
69 Norveç Parlamento Ombudsmanı, (www.sivilombudsmannen.no), E.T. 10.12.2019.
70 Eşitlik ve Ayrımcılık ile Mücadele Ombudsmanı, (http://www.ldo.no/), E.T. 

10.12.2019.
71 Norveç Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü, (https://www.nhri.no/), E.T. 10.12.2019.
72 Romanya Ombudsmanı, (www.avpoporului.ro), E.T. 10.12.2019.
73 Romanya İnsan Hakları Enstitüsü, (http://www.avp.ro), E.T. 10.12.2019.
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rumu görevi ise “Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi” tarafından yerine 
getirilmektedir. Yine Lüksemburg’da her bir görevin ayrı kurumlar eliyle 
yerine getirildiği görülmektedir.74

Hollanda’dada Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Eşitlik Kurumu gö-
revlerini “Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü”75 üstlenirken Ombudsmanlık 
Kurumu görevi “Ulusal Ombudsman”76 ve diğer bazı yerel ve konu bakı-
mından özel görevli ombudsmanlar tarafından yerine getirilmektedir. 

Portekiz’de ise Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevi ve Ombudsman-
lık Kurumu görevi “Portekiz Ombudsmanı” çatısı altında birleştirilmiştir.77 
Eşitlik Kurumu görevini ise üstlenen üç farklı kurum mevcuttur.78

Sırbistan’da Ombudsmanlık Kurumu görevi ve Ulusal İnsan Hakları 
Kurumu görevi “Ombudsman”79 adı altında tek çatı altında birleştirilmiş 
ancak Eşitlik Kurumu göreviayrı bir kuruma “Eşitliği Koruma Komiseri’ne” 
verilmiştir.80 Slovakya’da Ulusal İnsan hakları Kurumu görevi ve Eşitlik 
Kurumu görevi tek çatı altında birleştirilmişken81  Ombudsmanlık Ku-
rumu görevini üstlenen ayrı bir kurum kurulmuştur.82 Slovenya’da ise 
Ombudsmanlık Kurumu görevi ile Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevi 
“Ulusal İnsan Hakları Ombudsmanı”83 çatısı altında birleştirilmişken Eşit-
lik Kurumu görevini ayrı bir kurum üstlenmektedir.84

74 Ombudsman (http://www.ombudsman.lu/), E.T. 10.12.2019; İnsan Hakları Da-
nışma Komisyonu (https://ccdh.public.lu/fr.html), E.T. 10.12.2019; Eşit Muamele 
Merkezi (http://cet.lu/en/), E.T. 10.12.2019.

75 Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, (http://www.humanrightsinstitute.nl), E.T. 
10.12.2019.

76 Ulusal Ombudsman, (http://www.nationaleombudsman.nl) , E.T. 10.12.2019.
77 Portekiz Ombudsmanı, (http://www.provedor-jus.pt) , E.T. 10.12.2019.
78 Eşitlik Kurumu görevini üstlenen kurumların internet siteleri için bkz. (http://www.

cig.gov.pt/), E.T. 10.12.2019; (http://www.cite.gov.pt/), E.T. 10.12.2019; (http://
www.acm.gov.pt/), E.T. 10.12.2019.

79 Sırbistan Ombudsmanı, (http://ombudsman.rs) , E.T. 10.12.2019.
80 Eşitliği Koruma Komiseri, (http://www.ravnopravnost.gov.rs/), E.T. 10.12.2019.
81 Ulusal İnsan Hakları Merkezi, (http://www.snslp.sk) , E.T. 10.12.2019.
82 Hakların Savunucusu, (http://www.vop.gov.sk) , E.T. 10.12.2019.
83 Ulusal İnsan Hakları Ombudsmanı, (http://www.varuh-rs.si) , E.T. 10.12.2019.
84 Eşitlik İlkesi Savunucusu, (http://www.zagovornik.si/), E.T. 10.12.2019.
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İspanya’da Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevi ve Ombudsmanlık 
Kurumu görevi “Ombudsman”85 çatısı altında birleştirilmişken Eşitlik 
Kurumu görevini üstlenen farklı iki kurum tesis edilmiştir.86 İsveç’te ise 
Ombudsmanlık Kurumu görevini “Parlamento Ombudsmanı”87 üstlenir-
ken Eşitlik Kurumu ve Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevlerini “Eşitlik 
Ombudsmanı” tek başına üstlenmektedir.88

İngiltere’de Ombudsmanlık Kurumu görevini üstlenen birden fazla ku-
rum tesis edilmişken89  Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Eşitlik Kurumu 
görevleri “İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu” çatısı altında birleştirilmiştir.90

Doktrinde Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevinin ve Eşitlik Kurumu 
görevinin tek çatı altında birleştirilmesi ile ilgili bazı görüşler ileri sürül-
müştür. Her ne kadar bu görüşler Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Eşitlik 
Kurumu görevlerinin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin ileri sürülmüş 
olsa da Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Eşitlik Kurumu ve Ombudsmanlık 
Kurumu görevlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile ilgili de geçerliliğini 
sürdürmektedir.

Kurumların tek çatı altında birleştirilmesinin faydalı olduğunu düşü-
nen görüşe göre, söz konusu kurumların birleştirilmesiyle toplumda tanı-
nırlığı artacak, insan hakları ve eşitlik konuları bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınıp değerlendirilecek, kurumlar arasında görev çatışması çıkma ihtimali 
ve halkın nereye başvuracağını bilmemesi ihtimali ortadan kalkacaktır.91

85 İspanya Ombudsman, (http://www.defensordelpueblo.es) , E.T. 10.12.2019.
86 Etnik ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi, (http://www.igualdadynodisc-

riminacion.igual dad.mpr.gob.es) , E.T. 10.12.2019; Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü, 
(http://www.inmujer.es/), E.T. 10.12.2019.

87 Parlamento Ombudsmanı, (http://www.jo.se) , E.T. 10.12.2019.
88 Eşitlik Ombudsmanı, (http://www.do.se), E.T. 10.12.2019.
89 Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı, (http://www.ombudsman.org.uk), 

E.T. 10.12.2019; İngiltere Yerel Yönetim Ombudsmanı, (http://www.lgo.org.uk), 
E.T. 10.12.2019.

90 İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu, (http://www.equalityhumanrights.com/), E.T. 
10.12.2019.

91 EQUINET, Equality Bodies and National Institutions – Making the Link to 
Maximise Impact an Equinet Perspective, Brussels, 2011, p. 11.
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Kurumların tek çatı altında birleştirilmesinin faydalı olmayacağını dü-
şünen diğer görüşe göre ise her bir kurumun geniş görev alanına sahip 
olduğu düşünüldüğünde bu kurumları tek çatı altında birleştirmek kuru-
mun iş yükünü artıracak ve bu ağır iş yükü altında yeterli mali kaynak ve 
personel desteği sağlanmazsa kurum görevlerini tam ve etkin şekilde yerine 
getiremeyecektir.92

Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Eşitlik Kurumu ve Ombudsmanlık Ku-
rumu görevlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ya da birleştirilmemesi 
kanun koyucunun tercihidir. Kanun koyucu bu tercihi yaparken ülkenin 
nüfusunu, coğrafi büyüklüğünü ve sosyolojik yapısını dikkate almalıdır.

Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Eşitlik Kurumu ve Ombudsmanlık 
Kurumu görevlerini tek çatı altında birleştiren ülkelerin ülkemizle kıyas-
landığında nüfus ve coğrafi büyüklük bakımından çok küçük ülkeler ol-
duğu görülmektedir. Nüfus ve coğrafi alan bakımından ülkemize benzer 
ülkelerde (Almanya, Fransa, İngiltere gibi) ise bu üç görev genellikle farklı 
kurumlar tarafından üstlenilmektedir. 

KDK’nın klasik Ombudsmanlık Kurumu olduğu düşünüldüğünde 
Eşitlik Kurumu görevinin, Ulusal İnsan Hakları Kurumu görevinin ve 
Ombudsmanlık Kurumu görevinin tek çatı altında birleştirilmesinin uy-
gun bir çözüm olmadığı kanaatindeyiz. Mevcut halde Ulusal İnsan Hakla-
rı Kurumu ve Eşitlik Kurumu görevlerini tek başına üstlenen ve geniş bir 
görev alanına sahip TİHEK ile idarenin işlem ve eylemlerini iyi yönetim 
ilkeleri çerçevesinde denetleme görevini üstlenen ve bu bakımdan yine 
hayli büyük bir iş yükü bulunan KDK’nın birleştirilmesi neticesinde orta-
ya çıkan yeni kurum oldukça geniş görev alanına sahip olacak ve görevle-
rini yerine getirirken beklenen başarıyı sağlamakta zorlanacaktır. Yapılması 
gereken ise mevcut durumun korunarak bu kurumların görev alanlarının 
ve üstlendiği görevlerin kavranması ve ortaya çıkabilecek olası çatışmaları 
önleyici birişbirliği sisteminin oluşturulmasıdır.93 

92 DE WITTE, Bruno, “National Equality Institutions and the Domestication of EU 
Non-Discrimination Law”, Maastricht Journal of European and Comparetive Law, V. 
18, N. 1-2, 2011, p.171.

93 DÜĞMECİ, s. 262.
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B. Kurumlar Arası İşbirliği Sistemleri

TİHEK ile KDK arasındaki görev çatışması ihtimali iki kurum ara-
sında tesis edilecek işbirliği sistemiyle en aza indirilebilir. Bu işbirliği sis-
teminin kanun koyucu tarafından yahut doğrudan bu kurumlar arasında 
imzalanan protokollerle tesis edilmesi mümkündür.

Doktrinde Ulusal İnsan Hakları Kurumu ve Eşitlik Kurumu görev-
lerinin ayrı kurumlara verildiği ülkelerde bu kurumlar arasında uyumun 
sağlanması amacıyla geliştirilmiş çeşitli işbirliği sistemleri mevcuttur. Bu 
sistemlerin birbirlerinden temel farkının kurumlar arasındaki işbirliğinin 
yoğunluğu olduğu görülmektedir.94  Kurumlar arasındaki işbirliğinin yo-
ğunluğuna göre bu sistemleri “Karşılıklı Değişim Sistemi”, “Ortak Planla-
ma Sistemi” ve “Ortak Eylem Sistemi” olarak sınıflandırmak mümkündür. 
Bu sistemler dışında da Ombudsmanlık Kurumları ile Eşitlik Kurumları 
arasında farklı işbirliği sistemlerinin geliştirilmesi mümkündür.95

Karşılıklı değişim sisteminde bir kurumun üyelerinin diğer kurumun 
çalışmalarına ve analizleri süreçlerine katılımı sağlanmaktadır. Böylece 
kurumlar arasındaki çatışmaların ve görüş ayrılıklarının en aza indirile-
ceği düşünülmektedir. Karşılıklı değişim sistemleri çoğunlukla iki kurum 
arasında gerçekleştirilen düzenli toplantılar eliyle sağlanmaktadır. Kimi 
zaman karşılıklı değişim sisteminin önemli personeller arasında bireysel 
ilişkiler kurulması yoluyla tesis edildiği de görülmektedir.96  

Ortak planlama sisteminde kurumlar, görev alanlarında ve görüşlerin-
de ortaya çıkabilecek çatışmaları önlemek, ortak çalışmayı geliştirmek, ku-
rumların karar ve görüşleri arasında uyum sağlamak gayesiyle ortak stratejik 
planlar geliştirmektedir. Bu sistem genellikle ayrı tüzel kişiliklerini koruyan 
iki kurum arasında imzalanan mutabakat zaptına dayanmaktadır.97

94 EQUINET, Equality Bodies and National Institutions – Making the Link to 
Maximise Impact an Equinet Perspective, Brussels, 2011, p. 8; DÜĞMECİ, s. 49.

95 EQUINET, Enhancing The Impact of Equality Bodies and Ombudsperson Offices: 
Making Links, Brussels, 2017,  p. 15.

96 EQUINET, Equality Bodies and National Institutions – Making the Link to 
Maximise Impact an Equinet Perspective, Brussels, 2011, p. 8; DÜĞMECİ, s. 49.

97 EQUINET, Equality Bodies and National Institutions – Making the Link to 
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Ortak eylem sisteminde ayrı tüzel kişiliğe sahip kurumlar bilgi pay-
laşmanın ötesine geçerek ortak faaliyetlerde bulunmaktadır. Örneğin; bu 
sistemi kabul eden kurumlar farkındalığın artırılması için ortak eğitim 
programları düzenlemektedir.98

Finlandiya’da Ombudsmanlık, Eşitlik ve Ulusal İnsan Hakları Kurum-
ları arasında bu kurumlarda görevli ve eğitimden sorumlu olan kamu gö-
revlilerinin katılımı ile oluşan düzenli resmi toplantılar düzenlenmektedir. 
Bu toplantılara katılanlar tecrübelerini diğer kurumlarla paylaşmaktadır. 
Ayrıca bu toplantılarda kurumlar arasında eğitim materyallerinin hazır-
lanması noktasında ortak projeler görüşülmektedir. İngiltere’de söz konusu 
kurumlar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı odaklı bir işbirliği sistemi 
mevcuttur. İspanya’da ise Ombudsmanlık Kurumu yürüttüğü soruşturma-
larda Eşitlik Kurumunun bilgisine başvurabilmektedir.99

Ülkemizdeki çatışma riskinin ortaya çıkmasının temel nedeni Kamu 
Denetçiliği Kurumu’nun “ayrımcılık yasağını” ve “insan haklarının korun-
masını”  iyi yönetim ilkesi olarak kabul edip insan hakları ihlallerini ve 
ayrımcılık yasağı ihlallerini denetlemesidir. Yukarıda yer verdiğimiz işbirli-
ği sistemlerinin TİHEK-KDK arasında işbirliğinin sağlanması için uygun 
düştüğü ölçüde uygulanması yahut TİHEK-KDK arasında farklı bir işbir-
liği sisteminin geliştirilmesi mümkündür.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu ara-
sında görev çatışması çıkabilecek durumlara çalışmamızda yer verilmiş-
tir. Görev çatışması çıkabilecek durumların temelinde Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun insan haklarını koruma ve ayrımcılıkla mücadele noktasında 
kendini yetkili kabul etmesi yatmaktadır. Oysa ki KDK’nın kuruluş amacı; 
idarenin kötü, eksik ve yanlış işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemek, araştır-

Maximise Impact an Equinet Perspective, Brussels, 2011, p. 8; DÜĞMECİ, s. 49.
98 EQUINET, Equality Bodies and National Institutions – Making the Link to 

Maximise Impact an Equinet Perspective, Brussels, 2011, p. 8; DÜĞMECİ, s. 49.
99 Söz konusu işbirliği yöntemleri ve diğer işbirliği yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. EQUINET, Enhancing The Impact of Equality Bodies and Ombudsperson 
Offices: Making Links, Brussels, 2017,  p.15-24.
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mak ve önerilerde bulunmaktır. Kurumun kuruluş amacından KDK’nın 
niteliği itibariyle idarenin işlem ve eylemlerini iyi yönetim ilkelerine uy-
gunluk bakımından denetleyen klasik bir ombudsman olduğunu söylemek 
mümkündür. KDK’ya insan haklarını koruma, ayrımcılık yasağı ihlallerini 
denetleme görevleri verilmemiştir.  6328 sayılı Kanun’un 1. maddesinde 
yer alan “…insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde…” ibaresinden 
KDK’nın insan haklarını korumakla görevli olduğu ve niteliği itibariyle 
klasik ombudsman olmaktan öte insan hakları koruma görevi de bulunan 
hibrit ombudsman olduğu sonucu çıkarılamaz.

Uygulamaya bakıldığında KDK’nın insan haklarını koruma ve ay-
rımcılık yasağı ihlallerini denetleme görevlerini üstlendiği görülmektedir. 
KDK’nın bu yaklaşımı her ne kadar insan haklarının korunması ve va-
tandaşların ayrımcı muamelelere karşı korunması bakımından ekstra bir 
güvence sağlasa da TİHEK ile arasında birçok noktada görev çatışmasına 
yol açacaktır. 

İnsan haklarının korunması noktasında KDK ve TİHEK arasındaki 
görev çatışması sorununun çözümü için ilk olarak KDK’nın kendisini 
insan hakları ihlallerini denetleyen hibrit ombudsman olarak görmekten 
vazgeçip idarenin işlem ve eylemlerini iyi yönetim ilkeleri bakımından de-
netleyen klasik ombudsman olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu kabul 
sonrasında doğacak idarenin insan haklarını ihlal edici nitelikteki işlem ve 
eylemlerine karşı ilgililerin başvurabileceği mekanizma eksikliği TİHEK’e 
insan hakları ihlallerine ilişkin şikayet başvurusu kabul etme yetkisi verile-
rek giderilebilecektir.

İdarelerin ayrımcılık yasağını ihlal edici nitelikteki işlem ve eylemle-
rinin denetimi noktasında KDK ve TİHEK arasındaki görev çatışması-
nın çözümü için ise KDK’nın görev alanını genişletici yorumu bırakıp 
ayrımcılık yasağını, iyi yönetim ilkeleri arasından çıkarması ve ayrımcılığa 
ilişkin şikayet başvurularını kabul etmemesi gerekmektedir. Zira 6701 sa-
yılı Kanun’da açıkça belirtildiği üzere kamu tüzel kişilerinin ve özel hukuk 
kişilerinin işlem ve eylemlerinin ayrımcılık yasağını ihlal edip etmediğini 
denetleme ve yaptırım uygulama yetkisi TİHEK’e aittir.
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İdarenin işlem ve eylemlerine karşı başvurulabilecek birden fazla ku-
rumun olması her zaman olumlu neticeler vermez. Mağdurların hangi 
kuruma başvuracağı noktasında bilinçsiz olması sebebiyle görevli olma-
yan kuruma başvurması genellikle mağdurun hakkına kavuşmasını gecik-
tirmektedir. KDK ile TİHEK birbirleriyle çatışan değil dayanışma içinde 
olan kurumlar olmalıdır. Bu sebeple bir işbirliği sistemi tesis edilerek ku-
rumlar arasındaki çatışma ihtimalinin en aza indirilmesi gerekmektedir.

KDK ile TİHEK arasında imzalanacak protokolle böyle bir işbirliği 
sisteminin kurulması mümkündür. Söz konusu bu protokolde öncelikle 
mağdurların doğru kuruma başvurmasını sağlayıcı nitelikte ortak eğitim 
faaliyetlerinin düzenlenmesine yer verilmelidir. Ardından kuruluş kanun-
larına aykırı olmamak kaydıyla KDK’nın ve TİHEK’in görev alanlarının 
sınırları çizilmeli, hangi kurumun hangi tür başvurulara bakacağı açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Son olarak kurumlardan birine diğer kurumun görev 
alanına girdiği düşünülen bir başvurunun gelmesi halinde izlenecek yolun 
tespit edilmesi ve mümkünse görevli olmayan kuruma yapılan başvurunun 
diğer kuruma yönlendirilmesi sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Ka-
naatimizce görevli olmayan kuruma yapılan başvurunun görevli kuruma 
yönlendirilmesinin önünde mevzuatımızda bir engel bulunmamaktadır. 
Mevcut halde kurumların kendi görev alanına girmediğini düşündüğü 
başvurulara ilişkin ret kararlarında, görevli olan diğer kuruma başvurulabi-
leceğine ilişkin bilgiye yer vermesi mümkündür.
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Akademide İnsan Haklarının (Na) Mevcudiyeti:   
Krizin Sebebi mi Sonucu mu?

Dr. Ozan DEĞER

Arş. Gör. Işıl KURNAZ

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

İnsan hakları ve hak savunuculuğu koruma mekanizmalarının kriz ya-
şadığı çağımızda, gerek insan hakları kuramının diğer disiplinlerle kesişimi, 
gerekse koruma mekanizmalarının etkili bir hukuk yolu olma vasfından 
yoksunluğu, bu krizi küresel seviyeye çekmektedir. Koruma mekanizmala-
rının yargı kararı eksenli düşünülmesi, yaptırım doğurmayan insan hakları 
ihlali tespitlerini büyük bir havuzda biriktirmekte, bu açıdan mahkeme 
ya da yargı kararı niteliği taşımayan koruma mekanizmaları, küresel bir 
insan hakları sorunu doğurmaktadır. Bu anlamda insan haklarının dogma-
tiğinin, yaptırımsız ihlaller havuzuna gömülmesi, normatif tartışmaların 
ancak yaptırımlı ihlaller ekseninde yürümesi, ihlalleri bu türden suni bir 
“yaptırımlı” ve “yaptırımsız” ayrımına tabi kılmaktadır. Her ne kadar insan 
hakları hukukunda evrensel ve dinamik yorumun genişletici etkisi kabul 
edilse de, egemenlik yetkisi tartışmaları ve uluslararası koruma mekaniz-
malarının etkililiğine dair şüpheler, ülkelerin insan haklarıyla imtihanını 
yargısal bir pratiğe hapsetmektedir. 

Yargısal bir pratiğin ve ihlal kararının, insan haklarının çerçevesini oluş-
turmada yeter-şart olarak kabul edilmesi, insan hakları dogmatiğine sınır 
teşkil etmekte, dinamik bir yorumla geliştirilebilecek haklar kümesi, bu 
yolla üye devletlerin ihlale ilişkin gerçekleştirdiği tedbir ve önleme alanına 
hapsedilmektedir. Üye devletlerle karşılıklı ve simetrik şekilde kurgulanmış 
bu şekildeki bir insan hakları mekanizması, üye devletlere karşı girişilebi-
lecek stratejik insan hakları davalarını dışladığı gibi, hak savunuculuğunu 
da taraf devletin ifade ve söz alanıyla konuşmak zorunda bırakmaktadır.  
Tespit edilen bu sorun, bir insan hakkı olarak ifade özgürlüğünün içini 
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boşalttığı kadar, onun bir izdüşümü olan savunma hürriyetinin özünü yok 
etmekte ve kimi ihlaller dillendirilememektedir.

Tüm bu sorunlara kuşbakışı şekilde bakıldığında görülecektir ki insan 
hakları koruma mekanizmaları bir krizle karşı karşıyadır. Ancak bizim bu 
tebliğde ortaya çıkarmaya çalışacağımız ve peşinden koşacağımız soru, in-
san haklarının bu güncel krizinin, akademideki insan hakları çalışmalarıyla 
ilişkisidir. Bu bağlamda bu tebliğ kapsamında incelenecek olan, akademiye 
insan haklarının bir disiplin olarak görece geç girişinin ve akademik özgür-
lüğün, insan hakları sorunlarını seslendirme ve savunuculuk konusunda 
yeterli güvence sunamamasının, insan haklarının güncel sorunlarıyla olan 
bağlantısıdır. Bu soru, akademide insan haklarının namevcudiyeti, insan 
hakları sorunlarının sebebi midir; yoksa insan haklarının kurumsallaşa-
maması, akademideki insan haklarını kendi kaderine mi terk etmiş mi-
dir? Buradaki sebep sonuç ilişkisinin, akademik özgürlüğün, insan hakları 
çalışmaları yapabilmek konusundaki yetersizliğiyle bağı açıklanmaya çalı-
şacaktır. Akademik özgürlüğün yaşamadığı bir üniversiter ortamda ifade 
özgürlüğü sağlanamayacak, bu durumda insan hakları savunuculuğu da 
taraf devletlerin tatlı sularına bırakılacaktır.

Şeytanlaştırmanın önemli hedefleri haline gelen “üniversiter evrenselli-
ğin ayrılmaz unsurları olarak” bilimsel bilgi, akademik özgürlük, hakikat 
hakkı ve ifade hürriyeti, sözü edilen karanlık dönemin icracısı siyasal ikti-
darın “yerli ve milli” söylemi ile meşrulaştırdığı saldırgan uygulamalarına 
maruz bırakılmaktadır. Netice, insan haklarının bir düşmanlık metaforu 
olarak benimsenmesi ve böylelikle bir insan hakkı olarak akademik öz-
gürlüğün tam anlamıyla ayaklar altına alınmasıdır. Böylesi bir iklimde, 
Türkiye akademisinin “bir disiplin olarak insan hakları” ile tarihsel-top-
lumsal imtihanını mercek altına almak, bir başka ifade ile Türkiye’de insan 
haklarının akademideki yeri üzerine bir soruşturma gerçekleştirmek, bir 
yandan bilginin kendinde taşıdığı değer, diğer yandan ise akademinin bu 
konudaki sicili göz ününde bulundurulduğunda akademinin ve insan hak-
ları dogmatiğinin bizatihi kendisine yönelik önemli bir (öz) eleştiri imkânı 
barındırmaktadır.
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I. İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Siyasal iktidarın sınırlandırılması ya da söz konusu iktidarın dahi mü-
dahalede bulunamayacağı bireysel alanların yaratılması ve bu alanların 
güvence altına alınması sorunu olarak “insan hakları”, modern devletin 
doğuşu ile belirginleşen ve ulusal uzamdan uluslararası uzama doğru geli-
şim grafiği çizen bir kavramdır.1  Bu bağlamda insan hakları, siyasal iktidar 
ile kişi arasındaki ilişkinin, bir başka ifadeyle ilk siyasal ilişkinin en önemli 
sonuçlarından biridir; dolayısıyla da bir iktidar ve egemenlik sorunudur. 

Modern çağda siyasal iktidarın billurlaştığı en gelişkin ve karmaşık ik-
tidar odağı ise evrensel örgütlenme biçimi olarak kabul gören “devlet”tir. 
Devletin, söz konusu çağda kat ettiği yol düşünüldüğünde, daha önceki 
siyasal birlik formlarına kıyasla2  tarihin hiçbir döneminde bu denli geliş-
mediği, dünyayı bu ölçüde “fethetmeyi” başaramadığı, hiçbir zaman böy-
lesine çoğalmadığı, güç toplamadığı ve insan yaşamının her yönüne bu 
derece karışma olanağı bul(a)madığı ileri sürülebilir.3 

Modern çağın yaklaşık beş yüzyıllık gelişim dinamiğinin koşulladığı 
devlet, üzerinde egemenlik kurduğu bireyin özgürlüğüne müdahalede bu-
lunma tekel yeti ve yetkisine sahip olma konumuna/ayrıcalığına erişmiştir. 
Ancak bu durum, özne haline gelen insanın metodik düalizm çerçevesin-
de4  i. kuramsal olarak bir hükümet kurmayı önceleyen, medeni hukukta 

1 Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü insan Hakları Hukukunun Genel Teorisine 
Giriş, 4. B., Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s. XXIII. 

2 Devlet eşsiz bir siyasal birlik formudur. Tarihte hiçbir siyasal entite bu adla çağırılma-
mıştır. Ne Yunan polisi ne Roma res publicası ne Ortaçağ civitası, respublicası ya da 
respublica Christianası ne de İtalyan kent devleti regnum. Devlet sözcüğünün batı 
dillerindeki karşılığı olan state, stato vb.’nin kökeni olan Latince status sözcüğünün 
siyasal literatüre dahil edilmesi ve kavramlar tarihi içerisindeki dönüşümünün izleri 
takip edilirse modern devletin diğer birlik formları ile olan bağı/bağımsızlığı görü-
lebilir. Zira bu form diğerlerinden tamamen farklı ve ayrıksıdır. Alexander Passerin 
d’Entreves, The Notion of the State: An Introduction to Political Theory, Oxford 
University Press, New York, 1967, s. 28-30.

3 Jacques Mourgeon, İnsan Hakları, çev. İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, s. 13. 
4 Olması gereken (de lege ferenda) – olan (de lege lata) ayrımı. Gustav Redbruch, in-

san haklarına dair söz konusu düalizmi, Marx ve Engels’e dayalı “olması gerekenin 
olandan kaynaklandığı” iddiasını reddederek “olması gerekenin olandan çıkarılama-
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(civil law) tarif edilen haklardan farklı olarak tarihsel bir süreçte meydana 
gelmemiş, yalnızca “insan” olması dolayısıyla sahipliğine inanılan hakla-
rının (doğal haklar) varlığı iddiasını, ii. normatif olarak ise bu hakların 
güvence altına alınması ve hukuksal kaidelere bağlanması sorununu bera-
berinde getirmiştir.5  Söz konusu sorunun ise belirli hakları ve özgürlükleri 
tanıma, koruma altına alma, konuya dair mekanizmaları kurumsallaştırma 
süreçlerinin olgunlaşması ile giderilebileceği öngörülmüştür.6 

Bu bağlamda insan hakları, bütün insanların hiçbir ayrımcılık göze-
tilmeksizin yalnızca insan olmalarından dolayı, insan onurunun gereği 
olarak sahip oldukları hakların tamamını kapsayan bir kavramdır.7  Bu 
kavram,8  genel bir anlam içermektedir ve temel hakları ve özgürlükleri içi-

yacağı” tezi bağlamında tartışmaktadır. Header Leawoods, “Gustav Redbruch: An 
Extraordinary Legal Philosopher”, Washington University Journal of Law and Po-
licy, Sayı 2, Ocak 2000, s. 505. “Metodik düalizm” olarak nitelendirilen bu tez, insan 
haklarının de lege ferenda kuramsal ve de lege lata normatif temellerini açıklamak 
için yetkin bir zemin sunmaktadır: “Redbruch’un erken dönem hukuk düşüncesi, 
metodik düalizm ve rölativizmin birleşimidir. Kantı’ın mirasçısı Redbruch, tüm yeni 
Kantçılar gibi varlık ve değeri iki ayrı alana ayırarak olan-olması gereken ayrımını 
kabul etmiştir. Redbruch’un Kant’tan getirdiği “olması gerekenin olandan çıkarıla-
mayacağı” ilkesi Hegelci monist düşüncenin yani akıl ve gerçekliğin birbirinde eridiği 
olan-olması gerekenin birbirinde birleştiği monist metodun anti-tezidir ve metodik 
düalizm adıyla bilinir.” Sevtap Metin ve Altan Heper, Ceza Hukuku Felsefesine Kat-
kı: Redbruch Formülü, Tekin Yayınları, Ankara, 2013, s. 29.

5 Ortaçağ siyaset öğretisinde siyasal bağ eşitsiz bir ilişkiyi ifade etmekteydi. Hükümran 
tebaasından önce gelirdi, prens ise halkından üstündü. Dolayısıyla hükümran teba-
asından, devlet de yurttaşlarından önce gelmekteydi. Siyasal terminoloji ile potestas 
libertastan önceydi. Bir diğer deyişle, Hobbesçu manada egemenin konuta gücü olan 
lex bireylerin hak ve hukuklarını gözeten jus’u öncelemekteydi. İşte doğal haklar öğ-
retisi, Ortaçağ siyasal öğretisinin doğrudan bir eleştirisidir ve Kant’ın deyişiyle bu bir 
“Kopernik devrimi”dir. Aykut Çelebi, “‘Haklara Sahip Olma Hakkı’ ya da Siyasal 
Hakları: İnsan Hakları Üzerine Bir Deneme”, Tesmeralsektiz: Toplumsal Araştır-
malar ve Sanat Şebekesi, Sayı 4, Mayıs 2009, s. 88. Doğal hukuk ve doğal haklara 
dair soykütüksel bir analiz için bkz. Douzinas, op.cit., s.  37-166.

6 Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Yayınları, Ankara, 1999, s. 14.
7 Mümtaz Soysal, Anayasa’nın Anlamı, 6. B., Gerçek Yayınları (100 Soruda Dizisi), 

İstanbul, 1986, s. 190.
8 Burada kullanılan “kavram” sözcüğü, “soyut ve genel bir tasarım”a işaret etmektedir, 

dolayısıyla “mutlak” bir niteliğe sahip değildir; aksine görecelidir, kimler tarafından 
hangi bağlam ve ölçütler ışığında tasarlandığı ve kullanıldığı ile bağıntılıdır. 
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ne alan ancak ondan daha kapsamlı bir ideali içerisinde barındırmaktadır. 
Bu bakımdan insan hakları kavramının, i. herhangi bir düzene ait olmayı 
gerektirmeyen doğal haklara sahip, ii. evrensel, iii. tarih ve mekân üstü bir 
“insan” kavrayışına dayalı idealist bir yaklaşım olduğu ileri sürülebilir. Bir 
başka ifadeyle bu kavram, “insancı bireycilik ve örgütlü siyasal angajma-
nın dayattığı kısıtlamalara karşı liberal bir haklar savunusuna”, dolayısıyla 
“yerleşik Batılı düzenin ilkeleri”ni işaret etmektedir.9 

O halde insan hakları kavramının, pozitif hukuk tarafından tanımlan-
mış olsun ya da olmasın, i. insanların sahip olmaları gerekli sayılan tüm 
hakları ve özgürlükleri ifade ettiği, ii. pozitif hukukun dışında ve üstünde 
bir anlam taşıdığı ve iii. yalnız olanı, yani kamu otoritelerince tanınanı 
değil, olması gerekeni de içerdiği10  söylenebilir. Doğal hukuk ile teması 
açık bırakılan bu tanımlama ile insan haklarına, zaman açısından ebedi, 
mekân açısından ise küresel bir geçerlilik atfedilmektedir. Bu bağlamda 
“bir kavram (conception) olarak insan hakları”nı şu şekilde betimlemek 
mümkündür: 

“İnsan hakları…sadece belli bir tarihsel momentte anayasa ve yasalarla 
tanınan hak ve özgürlükleri değil, insanlığın ulaştığı her gelişme aşamasın-
da bütün insanlara tanınması gereken hakları ve özgürlükleri ifade eder; 
bu açıdan pozitif hukuku peşinden sürükleyen ve dinamizmi yoğun bir 
ulaşılacak hedefler programına, bir ideal haklar listesine işaret eder. Buna 
karşılık temel haklar hukuksal-kurumsal düzenlemeye kavuşmuş insan 
hakları olarak tanımlanır. Daha açık bir ifadeyle temel haklar, insan hakla-
rının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş olan bölümünü 
ifade eder.”11

9 Alain Badiou, Etik: Kötülüğün Kavrayışı Üzerine bir Deneme, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2003, s. 21.

10 Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul, 1990, s. 
16. 

11 Mithat Sancar, Temel Hakların Yorumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1995, s.2-3. Ayrıca bkz. Mithat Sancar, “Hukukun 
Oluşturulmasında İnsan Haklarının Rolü ya da İnsan Hakları ile Pozitif Hukuk Ara-
sındaki İlişki”, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, 4. Baskı, İletişim Yayınla-
rı, İstanbul, 2008, s. 105-132.
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Bu noktada üzerinde durulması gereken paradoks, hakkı ve özgürlüğü 
tanıyacak ve ihlal edebilecek yetkiye sahip öznenin çoğu kez aynı erk ola-
bileceği gerçeğidir. Gerçekten de temel haklara ve özgürlüklere müdahale-
de bulunabilme yetkisine sahip en önemli özne, devletin kendisidir. İnsan 
hakları, yönetilenle yöneten arasındaki ilişkinin son derece önemli bir bö-
lümünü düzenlediğinden insan hakları hukukunda sağlanan güvencelerin 
çoğunun devlet iktidarının “mutlak müdahale yetkisi”ni sınırlamaya yöne-
lik düzenlemeler olduğu söylenebilir. Kısaca temel haklar ve özgürlükler, 
genel olarak ulusal ölçekte örgütlenmiş merkezi iktidara, yani devlet erkine 
karşı korunmaya ihtiyaç duyan olgulardır. Söz konusu iktidarın müdaha-
le serbestisini sınırlandıracak olan ve insan hakları kavramının çerçevesini 
çizen ise hukukun bizatihi kendisidir. İşte yukarıda belirtildiği üzere za-
mansal olarak ebedi, mekânsal olarak küresel bir nitelik taşıdığına inanılan 
insan hakları, devletin müdahale alanının sınırlandırılması ölçeğinde pozi-
tif hukuk metinlerine aktarılarak temel haklar ve özgürlükler halini alır ve 
devletin manevra alanını düzenler. 

Ancak dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda insan 
haklarına dair “denklemlerin”, salt bireyin yaşadığı ülkeyle ya da uyrukluk 
bağı ile bağlı olduğu devletle olan ilişkisine indirgenmesi mümkün değil-
dir. Karmaşıklaşan, birbirini kapsayan ve iç içe geçen siyasal ve toplumsal 
ilişkilerin bireyi, uluslararasılaşan ve hatta ulusüstüleşen (supranasyonal)
erkler aracılığı ile tanınması ve muhatap kılınması kaçınılmaz bir özne ha-
line getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda birey, onun yaşamı 
üzerinde somut etkileri bulunan tasarrufları gerçekleştirmek konusunda 
yetki sahibi olan ve ulusal ölçeği aşan bir biçimde örgütlenen ulusüstü 
iktidar12  (hukuksal biçimiyle ulusüstü otorite) ile dahi ilişkiye girmek du-
rumundadır.13 

O halde birey, i. hakkın birebir öznesi olması nedeniyle vatandaşı ol-
duğu veya yargı yetkisi kapsamında bulunduğu devletin yönetiminin olası 
keyfî tasarruflarına karşı, hukuksal koruma ve ayrıca istemlerini dile getir-

12 Esra Gemalmaz, Avrupa Toplulukları Hukukunda İnsan Hakları, Yüksek Lisans 
Tezi, İÜHF, İstanbul, 1990, s. II.

13 Ozan Değer, Avrupa Kamu Hukukunda Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu, Turhan Yayı-
nevi, Ankara, 2009, s. 1-5.
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me bakımından öncelikle ulusal ve onu tamamlayıcı ulusal hukuku aşan 
kimi mekanizmalar ile donatılmış durumdadır; ii. ancak bunun da öte-
sinde söz konusu birey, sadece yargı yetkisi alanında bulunduğu devletin 
hukuk düzeni içerisinde değil, uluslararası ve ulusüstü hukuk düzenlerinde 
de olanaklara kavuşmuştur. Bu nedenle, şunu söylemek mümkündür ki in-
san haklarına sahip olunması ve insan haklarının korunması sorunu, artık 
yalnızca devletlerin münhasıran yargı yetkisi alanlarına indirgenebilecek 
ya da salt devletlerin egemenlik yetkisi içinde irdelenebilecek bir konu ol-
maktan çıkmıştır.14 

Genel geçer literatürde insan hak ve özgürlüklerinin geçmişi Antik Yu-
nan ve Roma medeniyetlerine dayandırılmaktadır. Hemen her dönemde 
gerek düşünürlerin gerek siyasal iktidar sahiplerinin “insan hakları” zihni-
yetini sorunsallaştırdığı sıklıkla iddia edilmektedir. Dolayısıyla insan hak-
ları, insanca bir düzen kurma çabalarının bir parçası olarak hemen tüm 
tarihi kat eden bir kavram olarak değerlendirilmiştir.15  Ancak, insan hak-
ları alanında kuramsal tartışmalar kadar önemli olan bir diğer konu, hak 
ve özgürlüklerin uygulama alanına girmesi, etkili bir güvence sistemine 
kavuşturulması meselesidir. İnsan haklarının korunması ve güvence altına 
alınması, 20. yüzyılın ortalarına dek esas itibariyle bir iç hukuk sorunu 

14 S. Gemalmaz, op.cit., s. 704. Aykut Çelebi, “haklara sahip olma hakkı” üzerine ka-
leme aldığı makalesini şöyle bir iddia ile başlatmaktadır: “Son yirmi yılın en gözde 
temalarından bir tanesi hiç kuşkusuz insan haklarıdır. ‘Kısa Yirminci Yüzyılın’ aynı 
zamanda şiddet ve kanla, sistematik hak ihlalleriyle dolu olduğu düşünüldüğünde in-
san haklarının ulus-üstü (supranasyonal) ve ulus-sonrası (post-nasyonal) boyutlarıyla 
ele alınması son derece önemli bir gelişmenin işaretidir. Hak ve özgürlüklerin medeni 
bir siyasal perspektifin kurucu unsurlarından birisi olarak kabul edilmesi ve kurum-
sallaşması ihtimali bile başlı başına dünya tarihsel bir olaydır.” Çelebi, op.cit., s. 84.

15 Bu perspektif modern insan hakları kuramcılarınca retrospektif olarak değerlendiril-
mektedir. İnsan haklarının birikimli ilerleyen ve tarihsel mücadelelerin sonucunda 
erişilmiş bir değerli uğrak olduğu kabul olunsa dahi meta-tarihsel bir anlatı, “insan 
haklarının modernliği”ni tersyüz edecektir. Zira her tür gelişkin düşünce sisteminin 
kökenleri Antikite’de aranabilir ve bu temayül sözü edilen düşünce sisteminin özgün, 
zamana ve mekâna dayalı biricikliğini gölgeleyebilmektedir. Ancak her ne kadarin-
san haklarının tarihi ve tarihselliği konusunda gerçekleştirilen kuramsal tartışmalar 
konunun kavranması açısından son derece değerli olsa da şunu belirtmek gerekir ki 
“kuramsal bakımdan ne kadar yanlış olursa olsun bir kişinin daha az burnunun ka-
namasına vesile olacak her hak talebi ve hayata geçiriliş biçimi kendi başına kuramsal 
açıklamayı önceler.” Ibid.



Akademide İnsan Haklarının (Na) Mevcudiyeti: Krizin Sebebi mi Sonucu mu?

450 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

olarak nitelendirilmiştir. Bir başka ifadeyle temel amaç, insan hak ve öz-
gürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması olagelmiştir.  

O halde insan hakları düzenlemelerinin, insan olmaktan kaynaklanan te-
mel hakların toplumsal gruplar ve kategoriler arasında ayrım gözetilmeksizin 
uygulanması gerektiğinin kabulü üzerine bina edildiği ve devlet egemenliği-
ne içkin olan baskıcı eğilimleri denetim altına alma hedefi güttüğü söylen-
melidir. Devlet ve kişiler arasındaki ilişkilerin kişiler lehine sınırlanmasının 
ve kişileri devletin gücüne karşı koruyan hakların teorik ve hukuksal olarak 
tanınmasının tarihi modern çağın ilk dönemlerine rastlamaktadır. Ameri-
kan yerlilerinin sömürgeci güçler karşısında haklara sahip olduğu yönünde-
ki çağcıl tartışmalar “insan hakları düşüncesi”nin modern kökenleri olarak 
kabul görmektedir.16  Takiben, hakların pozitif olarak tanınması sırasıyla 
İngiltere’de Haklar Bildirisi (1628), Habeas Corpus Yasası (1679), Amerikan 
Virginia Haklar Bildirisi (1776) ve Fransız Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi 
(1789) ile gerçekleştirilmiştir.17  19. yüzyılda gelişen anayasacılık hareketle-
riyle ise temel hak ve özgürlükler, belli bir devlet bakımından en üstün metin 
olarak kabul edilen anayasalarda yer almaya başlamıştır. 

Başlangıçta iç hukuk konusu olarak değerlendirilen insan haklarının 
korunması meselesi, toplumsal gelişmelerin ve devletlerarası ilişkilerin sey-
rine paralel olarak gitgide uluslararası hukukun da konusu haline gelmiş, 
evrensel ve bölgesel denetimin zeminini teşkil eden uluslararası insan hak-
ları hukukunun doğuşuna kaynaklık etmiştir. Ulusal hukuktan uluslararası 
hukuka giden yolda insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına 
ilişkin gelişmeler ise I. Dünya Savaşı öncesi, iki savaş arası ve II. Dün-
ya Savaşı sonrası olmak üzere üç tarihsel-toplumsal dönem olarak analiz 
edilmektedir. 18. ve 19. yüzyıl, köleliğin kaldırılması ve savaş hukuku ku-
rallarının kodifiye edilmesi gibi gelişmeler ile insan haklarının korunma-

16 Cemal Bâli Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu: İspanyol Altın Çağı, Dost Yayıne-
vi, Ankara, 2000.

17 Fransız haklar bildirisi ile Amerikan haklar bildirisi arasında şöyle önemli bir fark bu-
lunmaktadır: Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin “Fransız”ı değil “insan”ı 
zikretmiş olması, Bildirge’yi Amerikan Virginia Haklar Bildirgesi’nden ayırmakta-
dır. Amerikan bildirgesi ulusal egemenliğin dışına çıkmaz ve dışarıya hitap etmezken 
Fransız bildirgesi sadece siyasal gövdeye, yurttaşa seslenmeyip insan olmaktan kay-
naklanan evrensel hakları da dile getirmektedir. Çelebi, op.cit., s.87. 
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sı alanında önemli gelişmelere sahne olmuştur. I. Dünya Savaşı ertesinde 
kurulan Milletler Cemiyeti kurucu antlaşması niteliğindeki Misak’ta in-
san haklarının korunmasına dair özel bir hüküm bulunmamasına rağmen 
savaşı bitiren antlaşmalarda yer verilen azınlıkları koruyucu hükümler ve 
ardından kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) insan haklarının 
gelişiminde önemli aşamalar olarak değerlendirilmektedir. Sosyal ve eko-
nomik hakların uluslararası alanda korunmasına ilişkin en önemli adım-
lardan biri olan örgüt ve bünyesinde düzenlenen sözleşmeler, zorla çalış-
manın yasaklanmasından sendika özgürlüğüne, eşit ücret, kadın ve çocuk 
işçilerin haklarından sosyal güvenlik haklarına kadar birçok alanın koruma 
ve güvence altına alınmasına öncülük etmiştir. 

Günümüz insan hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul edilen 
ve bireyin ulusal hukukun yanı sıra uluslararası hukuk nezdinde de özne 
olmasını sağlayan süreç ise II. Dünya Savaşı sonrası dönemdir. Birleşmiş 
Milletler’in (BM) kuruluşu ve BM Antlaşması’nın “insan hakları” kav-
ramını yeni dünya düzeninin temeli olarak nitelendirmesi; Genel Kurul 
tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 
1948), Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi (9 Aralık 1948), bu 
sözleşmeleri tamamlayıcı nitelikteki Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 
ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin kabul edilmesi 
(1966) ve Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde kabul edilen Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi çağdaş insan hakları mevzuatının temelleridir18  ve nor-
matif alanın yani hukuksal rejimin parametreleridir. 

18 İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması denildiğinde insan haklarının ko-
runmasına ilişkin uluslararası normlar, kurallar ve insan haklarının korunmasına iliş-
kin uluslararası mekanizmalar akla gelmektedir. Uluslararası insan hakları sisteminde 
insan haklarının BM ile bölgesel örgütler bünyesinde korunması olarak ikiye ayrı-
larak incelenmesi söz konusudur. BM’nin gerek normların oluşturulmasında gerek 
bu normların uygulanmasında etkisi çok önemli olmakla birlikte uluslararası insan 
hakları rejiminin esasen kurulan mahkemeler ile bölgesel düzeyde geliştiği ve evrensel 
standartları inşa ettiği ifade edilmelidir. Bu gelişmenin özellikle AK bünyesinde hazır-
lanan AİHS ve Avrupa’da bir kamu hukuku alanı oluşturmak üzere kurulmuş Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla sağlandığını söylemek mümkündür. Bu konuda 
eleştirel bir çalışma için bkz. Katerina Tomasevski, “Global Zirvelerde İnsan Hakla-
rının Aşınması”, İnsan Hakları Yazıları Dergisi, İnsan Hakları Derneği Yayınları, 
1998, s. 136-144. 
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II. AKADEMİK ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ BİR HAK OLA-
RAK İNŞASI

İnsan haklarının akademide bir disiplin olarak çalışılmasından önce ilk 
görünümünün temelleri ise akademik özgürlüğün bizatihi kendisinin bir 
insan hakkı olarak ele alınıp alınmadığı sorununda yatmaktadır. Zira bir 
iktidar sorunsalı olarak insan haklarının akademi çatısı altında özgürce ça-
lışılabilmesi için öncelikle bu konuyu çalışanların kimi haklarla donatılmış 
olması gerekmektedir. Bu bağlamda, akademik özgürlük ile insan hakları 
arasındaki bağıntının nüvelerinin 19. yüzyılın ortalarına dayandırıldığı gö-
rülmektedir. Bu alandaki özgürlüğün, korunması gereken bir hak olarak 
inşa edilmesi gerekliliğine dayalı perspektifin tarihsel gelişimi hem aka-
demik özgürlük kavramın netleştirilme çabaları hem insan haklarının bir 
ideal olarak evrensel norm biçiminde (tedricen) yerleşmesi hem de kavram 
netleştikçe söz konusu evrensel normun bir parçası haline gelmesi ile pa-
ralel ilerlemiştir; ulusallıktan uluslararasılığa ve hatta ulusüstülüğe doğru. 

Akademik özgürlüğün ilk modern tanımı Berlin Üniversitesi’nin ku-
rucusu Wilheml von Humboldt tarafından 19. yüzyıl Almanya’sında ya-
pılmıştır. Humboldt, üniversiteyi devlet bünyesinde ve devletin sorumlu-
luğunda kurulan ve devletin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren bir kurum 
olarak tasarlamakla birlikte, siyasal iktidarın kısa vadeli tasavvurlarının 
bir sonucu olarak öğretim ve bilimsel üretim sürecine yönelik potansiyel 
olumsuz etkilerini asgariye indirebilmenin olduğu kadar, üniversiter alanı 
dinsel etkilerden azade kılabilmenin de bir yolu olarak da akademik top-
luluk üyelerinin öğretim, öğrenim ve araştırma faaliyetlerindeki özgürlü-
ğünün, üniversitenin temel kurucu ilkesi olarak tarif edilmesi gerekliliğini 
savunmuştur. Bu anlamda, “akademik özgürlük ilkesi” ilk olarak Prusya’da, 
üniversitenin temel kurucu ilkesi olarak tarif edilmiş ve Humboldtian üni-
versite, evrensel bir model haline gelmiştir.19 

19 Cenk Yiğiter, Türkiye’de Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012, s. 581-582. 1809 yılında 
kurulan Berlin Üniversitesi’nin çatısını ve bilimsel anlayışını belirleyen Humboldt 
üniversitenin hedefini i. öğretinin felsefe yolu ile sağlanması, ii. temel bilimlerin de-
rinlemesine işlenmesi, iii. araştırma ve öğretim birliğinin sağlanması, iv. devlet ve 
kiliseye karşı olmak, biçiminde belirlemiştir. Ali Rıza Erdem, “Üniversite Özerkliği: 
Mali, Akademik ve Yönetsel Açıdan Yaklaşım”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 
3(2), Ağustos 2013, s. 103.
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Humboldt tarafından geliştirilen tarife göre öğretim özgürlüğü (Lehr-
freiheit) ve öğrenme özgürlüğü (Lernfreiheit) akademik özgürlüğün en 
önemli iki bileşenidir. Bu iki kavram Almanya’da profesörlerin sınıf için-
de veya laboratuvarlarda sınırsız öğretme özgürlüğüne, öğrencilerin ise 
öğretim elemanlarından herhangi bir baskı görmeksizin istediklerini öğ-
renme hakkına sahip oldukları biçiminde yorumlanmış ve uygulanmıştır. 
Ayrıca Alman üniversiteleri, akademik özgürlüğün önemli bir şartı olan 
kurumsal üniversite özerkliğini kendi yöneticilerini ve öğretim üyelerini 
seçmek suretiyle önemli bir ilke de imza atmışlardır.20  1850 yılında Prusya 
Anayasası’nda “bilim ve bilim öğretimi serbesttir” ifadesi ile karşılanmaya 
çalışılan akademik özgürlüğün ilksel biçimi, bir prensip olarak adım adım 
önce kıta Avrupası ve -Latin Amerika da olmak üzere- Amerika kıtasına, 
ardından ise tüm dünyaya yayılmıştır.21 

Daha kapsayıcı bir manada bilim özgürlüğünün geniş bir tarifine ise 
ilk kez Weimer Anayasası’nda tarif edilen Wissenschaftfreiheit ilkesinde 
rastlanmaktadır. Almanya’da akademisyenlerin hukuki statüsünün memur 

20 Fatma Nevra Seggie ve Veysel Gökbel, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Akademik 
Özgürlük”, Analiz, Haziran 2014, Sayı 98, s. 13-14. Akademik özgürlüğü “bilimsel” 
olarak tartışma iddiasındaki bu makale, hükümete yakın SETA tarafından destek-
lenen bir çalışmadır ve akademik özgürlüklere yönelik kapsamlı saldırıların hemen 
öncesinde, hükümetin 2023 hedeflerine bağlılığı da içeren şöyle bir açıklama ile 
yayınlanmıştır: “Akademik özgürlük dünyada olduğu gibi Türkiye yakın tarihinde 
de genişlemesinden çok kısıtlanmasıyla gündeme gelmiştir. Türkiye’de akademik öz-
gürlük, çoğu zaman üniversite özerkliği ve rektörlük seçimlerine indirgenmiş, temel 
sorunlar üzerinde durulmamış ve tartışmalar bilimsel olmaktan ziyade siyasi bir nite-
liğe bürünmüştür. Bugün geldiğimiz noktada, yakın tarihimizdeki büyük akademik 
özgürlük ihlalleri son bulmuş olmasına karşın, akademik özgürlüğün kısıtlanmasına 
sebep olan yasal ve pratik birçok sorun varlığını halen devam ettirmektedir. 21. yüz-
yılda Türkiye üniversitelerinin dünya üniversiteleri arasında hak ettiği yeri alabilmesi; 
üniversitede akademik çevreyi oluşturan tüm bireylerin öğrenme, öğretme ve araştır-
ma özgürlüklerinin hiçbir baskı görmeden, hissetmeden yahut oto-sansüre uğrama-
dan çalışmalarını yapmasıyla mümkündür. Daha etkin ve verimli bilimsel çalışmalar 
yapmak, Türkiye üniversitelerini dünyada daha iyi bir yere taşımak ve dolayısıyla 
Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için, akademik özgürlüğün var olduğu 
ve sürdürülebildiği kampüs ortamları yeşertmek en öncelikli politika hedefi olmalı-
dır.” https://www.setav.org/gecmisten-gunumuze-turkiyede-akademik-ozgurluk/

21 Bilgen Kükner, “Bir Hak Olarak Akademik Özgürlük”, ViraVerita e-Dergi, Sayı 2, 
2015, s. 74.; W.G Metzger, “Profession and Constitution: Two Definisionin Acade-
mik Freedom in America”, Texas Law Review, 66, 114-145.
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(Beamte) niteliği taşımasından ötürü, bilimsel faaliyetin kamu otoritele-
rince yönlendirilebilir olması, siyasal hayatın temel endişe kaynaklarından 
biri olarak öne çıkmıştır. Faşizm uygulamalarından sonra 1949’da Bonn 
Temel Yasası’nda yeniden tarif edilen bu ilke, esasen bilimsel faaliyetin 
doğasına yabancı olduğu kabul edilen müdahalelerin önünü almak ama-
cıyla geliştirilen bir özgürlükler alanı olarak tarif edilmiştir. Esasında sözü 
edilen tarif, von Humboldt tarafından geliştirilen üniversite özerkliği fikri-
nin doğal bir tamamlayıcısı ve normatif dayanağını oluşturmaktadır. Soru-
nu “akademik özgürlük” başlığı altında ele almanın üniversite tartışmasına 
yaptığı asıl katkı, kendini burada ortaya koymaktadır: Üniversiteyi, ku-
rumsal özerkliğin, özgürlüğün sadece bir boyutunu oluşturduğu daha 
karmaşık ve çeşitli ilişkiler bütünü olarak kavramak bu sayede mümkün 
hale gelebilmektedir. Özgürlük sorununun kapsamının genişliği ve boyut-
larının zenginliği böylelikle ortaya çıkmaktadır. 22

Her ne kadar yeni bir kavram olsa da akademik özgürlük, ifade özgür-
lüğü ve üniversite özerkliği ile iç içe geçmiştir; ancak kendine özgü yön-
leriyle diğer benzeş ve yoldaş kavramlardan ayrı bir hak ve özgürlük alanı 
olarak tarif edilmesi gerekmektedir. Zira uzun yıllar boyunca kurumsal bir 
yetki olan “üniversite özerkliği”nin gölgesi altında ihmal edilen bu kavram, 
ihlali halinde sorumluluklar doğuran bir insan hakkı olarak inşa edilme-
ye ve kabul görmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilimsel bilginin aslî kaynağı 
olan üniversitelerde gerek bilginin üretimi gerekse yayılması aşamasında 
akademisyenleri korumaya yönelik bir kavram olarak ortaya çıkan akade-
mik özgürlük, bir adlandırma veya nitelendirme sorunu ile de karşı karşıya 
kalmıştır: Akademik özgürlükler, akademik özerklik, kurumsal özerklik, 
bilimsel özgürlük, bilimsel özerklik gibi. Ancak evrensel literatürde söz 
konusu kavramdan anlaşılması gereken genel çerçeve, öğretim elemanla-
rı ve öğrencilerin araştırma, yayımlama, öğrenme ve öğretme alanlarında 
baskı ve kısıtlamalara maruz kalmadan en yetkin düzeyde faaliyet göstere-
bilmeleri için sahip olmaları gereken hak olarak kabul görmelidir. Nite-
kim UNESCO’nun 11 Kasım 1997 tarihli Yüksek Öğretim Personelinin 

22 Ahmet Murat Aytaç, “Akademik Özgürlüklerin Öznesi Kimdir?”, Mülkiye Dergisi, 
40(3), 2016, s. 182.; Ayrıca bkz. Kerem Altıparmak, “Akademik Özgürlük ve Türki-
ye”, Mülkiye Dergisi, 40(3), 2016, s. 189-196.; Ozan Değer, “Akademi, İktidar ve 
En Alttakiler Üzerine Bir Deneme”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 253(12), Ocak 
2007, s. 47-49.
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Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı -her ne kadar geniş anlamda öğrencileri 
kapsamasa da- bu konuda çok önemli bir zemin sunmaktadır. Bu kararın 
27. maddesine göre akademik özgürlük şöyle tanımlanmaktadır: 

“[Akademik özgürlük] Başat öğretiyle kısıtlanmadan, öğretim ve tar-
tışma özgürlüğüne, araştırma yürütme ve sonuçlarını yayma ve yayınlama 
özgürlüğüne, içinde çalıştıkları kurum ya da sistem hakkında görüşlerini 
özgürce ifade etme özgürlüğüne, kurumsal sansürden özgürlüğe ve profes-
yonel ya da temsili akademik organlara katılma özgürlüğüne hak[tır].” 23 

Tavsiye Kararı, akademik özgürlüğü, içinde bulunduğu sistemden ve 
çevreden soyutlanmış öznelerin özgürlük alanı olarak gören liberal yakla-
şımın ötesine geçmektedir. Kararın akademik özgürlük tanımı, ancak aka-
demik topluluk içinde var olabilecek özgür ve etkin özneleri hedeflemek-
tedir. Bu bağlamda, akademik özgürlüğün herkesin sahip olduğu bir hak 
olmadığı, bir diğer ifadeyle herkesin sahip olduğu insan hakları arasında 
yer almadığı söylenmelidir. Bu nedenle, akademik özgürlük düşünce ve 
ifade özgürlükleriyle tam anlamıyla örtüşmediği gibi, anayasal “bilim ve 
sanat hürriyeti” ile de örtüşmemektedir. Zira akademik özgürlük, akade-
mik topluluğa özgü bir haktır.24 

O halde en yalın anlamıyla akademik özgürlük, akademik çevrenin 
tüm bileşenlerinin baskı görmeksizin akademik faaliyetlerini sürdürebil-
me özgürlüğü olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla akademik özgürlük, 
akademik topluluğun oluşturduğu bilim insanları, öğretim elemanları ve 
öğrencilerin,25 özgürce akademik ve bilimsel çalışmalarını seçme, hayata 
geçirme ve yayma özgürlüğünü kapsamaktadır. Bu anlamda, akademik 
özgürlük, ifade özgürlüğünü, öğrenme özgürlüğünü, öğretme özgürlüğünü 
ve araştırma yapma özgürlüğünü bir bütün olarak ihtiva etmektedir. Aka-
demisyenler akademik özgürlüğü genellikle bu özgürlüğü tüm iktidar 

23 Gökçen Alpkaya, “UNESCO’nun 1997 Tarihli Kararı Işığında Akademik Özgürlük.” 
Cevat Geray’a Armağan, 2001, s. 230.

24 Ibid., 234.
25 Akademik özgürlük yalnızca öğretim üyelerinin özgürlüklerini değil akademik 

çevrenin tüm bileşenlerinin özgürlüklerini ifade etmektedir. Bu açıdan öğrenciler, 
akademik özgürlüğe sahip olması gereken akademik çevrenin bir topluluğu sayılmak-
tadır.
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odaklarından ari, istediğini yapabilme özgürlüğü olarak tanımlamaktadır.26  
Ayrıca, üniversite özerkliği ve bununla birlikte bireysel hak ve özgürlükler, 
iş güvencesi ve ekonomik özgürlük ile karar alma süreçlerine eşit olarak 
katılma hakkı da dahil akademik özgürlüğün çok önemli paydaşları olarak 
değerlendirilmelidir.27 

Ancak üniversitelerin kuruluşundan itibaren (ve günümüzde hala) 
tartışma konusu olan bu sorunun özünde, adından sıkça söz edilen bu 
kapsamlı özgürlüğün hem insan hakları kavramı çatısı hem de temel hak 
ve özgürlükleri tarif eden pozitif hukuk metinleri ile güvence altına alın-
maksızın, yerinin ifade özgürlüğü ve/veya kurumsal özerklik kavramları ve 
tartışmaları ile doldurulmuş olması yatmaktadır. Zira ne ifade veya bilim 
ve sanat özgürlükleri ne de kurumsal serbestiyet alanları çerçevesinde ele 
alınan söz konusu mefhum, ideal bir akademik özgürlük zemini yaratmış-
tır. Bu da yeni bir hak alanının doğmasının önünde uzun zaman engel 
teşkil etmiştir.

Bu bağlamda, akademik özgürlüğün, bir hak olarak insan hakları kavra-
mının ve hukukunun ilgi alanına girmesi, bu özgürlük adına yapılması ge-
rekenler için kamu gücünün harekete geçmesi gerekliliği ile gerçekleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle akademik özgürlüğün bireysel ve kurumsal bağlamda etkin 
olarak sağlanması sorumluluğu, onun bu alanda siyasi erk olarak düzenleme 
işlevini gerektirmektedir.28  Bu yaklaşım evrensel anlamda kabul görmekle 
beraber anayasal bir temel hak halini almış değildir. Ancak gerek bildirgeler 
biçiminde kaleme alınan uluslararası belgelerde gerekse insan hakları söz-
leşmelerinde ve mahkeme kararlarında yer alan akademik özgürlük, kavra-
mın bir insan hakkı olarak yerleşmesinin en önemli göstergesidir. Bunların 
en önemlisi, 6-10 Eylül 1988 tarihleri arasında Lima’da toplanan Dünya 
Üniversiteler Servisi’nin yayımladığı Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği 
ve Akademik Özgürlük Üzerine Lima Bildirgesi’dir. Bu bildirgeye göre aka-
demik özgürlük, “akademik bir çevre üyelerinin tek tek ya da toplu halde 
bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, 
anlatma veya yazma yoluyla edinmelerinde, geliştirmelerinde ve iletmelerin-

26 Kükner, op.cit., s. 68.
27 Seggie ve Gökbel, op.cit., s. 11.
28 Ibid., s. 69.
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deki özgürlükleri” biçiminde tanımlamıştır.29  Bu tanım (ve bildirgede kabul 
edilen ilkeler), diğer birçok ulusal ve uluslararası belgenin, yargı kurumunun 
ve/veya akademik çalışmanın akademik özgürlüğe dair sınırlarının yorum-
lanmasında temel teşkil etmiştir: UNESCO’dan BM sözleşmelerine, AİHM 
kararlarından, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın konuya dair hükümle-
rinin yorumlanmasına dek.30  Ezcümle akademik özgürlük, pozitif hukuk-
tan eksik kılınmış olsa veya bir evrensel insan hakkı olarak kabul edilmesine 
rağmen ihlal edilse de insan hakları idealinin bir parçası kılınarak ve  kendi 
özgürlüğü çerçevesinde insan haklarının akademik bir çalışma alanı olarak 
inşasının da garantisi haline gelmektedir. Zira biri olmadan diğerinin hayata 
geçmesi mümkün değildir. 

III. AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜN İNSAN HAKKI OLARAK 
NİTELİĞİ

Akademik özgürlük kavramı, sanki pasif bir hak olarak kendiliğinden 
ve kendinde varolan ve üniversiter yapının peşi sıra gelen bir hak kate-
gorisi gibi ele alınır. Özellikle yapılan değerlendirmeler, ifade özgürlüğü 
bağlamında olup, akademik özgürlük, ifade özgürlüğünün bir alt ve ayrıksı 
kategorisi olarak yeniden tanımlanır. Buradaki önemli ayrım ise ifade öz-
gürlüğünün hukuki nitelendirmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki ifade 
özgürlüğüne içkin olmayan bir fazlalığın ya da ifade özgürlüğünün kapsa-
mında olmayan başka türlü bir ayrıksı ve özel durumun, akademik özgür-
lük içinde olması gerekir ki akademik özgürlüğün özgün ve özgül ağırlığı 
ortaya çıksın. Bunu yapabilmek için Jellinek’in temel haklara ilişkin sınıf-
landırmasına bakılabilir. Temel hak ve hürriyetler Georg Jellinek’in kla-
sikleşen ayrımına göre üç gruba ayrılır: Negatif statü hakları, pozitif statü 
hakları, aktif statü hakları.

Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve doku-
nulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir.31 Kemal 
Gözler bu haklara konut dokunulmazlığı hakkı, kişi güvenliği hakkı, din 

29 Belgeler, “Dünya Üniversiteler Birliği Lima Bildirgesi: Akademik Özgürlük ve Yüksek 
Öğretim Kurumlarının Özerkliği”, Bilim Eğitim Toplum Dergisi, s. 89.

30 Kükner, op.cit., s. 71 vd.
31 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 

1981, s. 6.
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hürriyeti, düşünce hürriyetini örnek verir.32  Anayasamızın ikinci kısmı-
nın ikinci bölümünde yer alan (m.17-40) hak ve hürriyetler kural olarak 
negatif statü hakları niteliğinde görülebilir ve bu haklar, devlete “negatif ” 
yükümlülük yani karışmama ödevi yükler. 

Pozitif statü hakları söz konusu olduğunda, devletten pozitif bir edim 
yükümlülüğü beklentisi vardır. Anayasa’nın 41-65. Maddeleri arasında 
düzenlenen pozitif statü hakları, devletin olumlu bir edimini gerektiren 
haklardır. 

Aktif statü hakları ise katılma hakkı olarak da bilinen ve siyasal katılım 
haklarını içeren haklardır.33  

Bu tasniften görüleceği gibi ifade özgürlüğü negatif statü hakkı kap-
samında ele alınıp, devletten hiçbir pozitif edimin beklenemeyeceği bir 
kategorinin içinde görülmektedirler. Anayasa Mahkemesi’nin 26.07.2019 
tarihli Zübeyde Füsun Üstel ve Diğerleri Başvurusu’ndan34  da anlaşılabi-
leceği gibi:

Akademik Özgürlüklerle İlişkisi

“110. Kamu gücünü kullanan organları hedef alan başvuruya konu bildi-
rinin altında en az 2.200 akademisyenin imzası bulunmaktadır. Bildirinin 
belli ölçüde akademik özgürlüklerle de bir bağlantısının bulunduğu kabul 
edilmelidir. Türkiye’de ve dünyada devlet ve toplum hayatına ilişkin her türlü 
gelişmenin akademisyenlerin ilgi alanında bulunduğunda ve akademisyenle-
rin kanaatlerini kamuoyuyla paylaşmasının ifade özgürlüğünün bir parçası 
olduğunda kuşku yoktur.”

Başvuruda gerek akademik özgürlükle kurulan bağlantı gerekse hüküm 
kısmında yalnızca 26. Madde yönünden inceleme yapılmış olması göz önü-
ne alındığında, söz konusu özgün bir akademik özgürlük olduğunda bile 

32 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.210.
33 Gözübüyük, Anayasa Hukuku, op. cit., s.151.
34 Başvuru Numarası: 2018/17635, Karar Tarihi: 26/7/2019, R.G. Tarih ve Sayı: 

19/9/2019 - 30893
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bu düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında ele alınmıştır. Buna 
göre, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, 
resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da ver-
mek serbestliğini de kapsar. Ancak negatif statü hakkı olarak tasnif edilen ifa-
de hürriyetinin, akademik özgürlüğü koruma alanı sınırlı olacaktır. Çünkü 
akademik özgürlüğün kapsamı, negatif statü hakkıyla korunamayacak kadar 
geniş bir özü kapsar. Bu öz ki devletin, pozitif edim yükümlülüğü ile özgür 
bir akademik ortamı ve hürriyeti akademisyenlere sağlamasıdır. 

8 Haziran 2010 tarihli Sapan v. Türkiye kararında, akademik ifade 
özgürlüğü kavramını ilk kez kullanmış ve bunun ifade özgürlüğünün bir 
alt kategorisi değil, kendine özgü yeni bir hak tanımı olduğunu vurgula-
mıştır.35  Bir doktora tezinden çıkarılarak yazılmış bir kitabın basımının 
durdurulması hakkındaki kararın, AİHS md. 10’da düzenlenen ifade öz-
gürlüğünün ihlali olduğunu vurgulayan Mahkeme, ilk kez akademik bir 
yayının, toplumun merakını gidermeye yönelik haber, köşe yazısı ya da 
benzeri bir yayınla aynı nitelikte olmadığını ifade etmiştir. Bu karardan 
bir yıl önce, 2009 yılında verdiği Sorguç v. Türkiye36  kararında AİHM, 
akademik özgürlüğün, akademisyenlerin çalıştığı alanlardaki ifade özgür-
lüğüyle bağlantılı olduğunu hükme almıştı ancak Sapan v. Türkiye kara-
rının önemi, AİHM’in bu içtihadını bir adım ileriye taşıyarak, akademik 
yayının, ifade özgürlüğünün korumasından yararlanan diğer yayınlardan 
farkını vurgulamıştır.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 1762 sayılı Tavsiye Kararında 
ifade edildiği gibi, tarih göstermiştir ki akademik özgürlük ve üniversiter 
özerkliğin ihlal edildiği her an, entelektüel çöküş ile toplumsal ve ekono-
mik durgunluk ile sonuçlanır.37 

35 Sapan v. Turkey, 8 Haziran 2010, 44102/04.
36 Sorguç v. Turkey, 23 Haziran 2009, 17089/03.
37 Academic freedom and university autonomy
 Author(s): Parliamentary Assembly
 Origin - Assembly debate on 30 June 2006 (23rd Sitting) (see Doc. 10943Doc. 

10943, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mr 
Jařab). Text adopted by the Assembly on 30 June 2006 (23rd Sitting).
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Sapan kararının vurguladığı en önemli husus, akademik özgürlüğün, 
ifade özgürlüğünden yararlanan öznelerden daha geniş bir korumayı aka-
demik ve üniversiter unsurlara sağladığıdır.38 

Bu halde açıklanması gereken husus, ifade özgürlüğünün özel alana 
hapsedilemeyecek kamusal boyutunun korunduğu yegâne alanın akade-
mik özgürlük ve üniversiter özerklik olduğudur. Gerçekten de Anayasa 
Mahkemesi de Füsun Üstel ve Diğerleri başvurusunda, her ne kadar aka-
demik özgürlük bahsine ayrı bir bahis açmışsa ve akademik özgürlüğün, 
akademisyenlerin sadece çalıştığı alanlardaki ifade hürriyetleri ve düşün-
ceyi yayma özgürlükleriyle sınırlanamayacağını vurgulamışsa da ihlalin 
yüksek öğretim kurumlarını düzenleyen ve onlara bilimsel özerklik ihdas 
eden 130. madde kapsamında ele alınmaması eksikliktir. Hatta ifade öz-
gürlüğünün klasikleşen anlamıyla ihlal edildiği vurgusu dışında, akademik 
özgürlüğün ifade özgürlüğünün kamusal boyutunu oluşturduğuna deği-
nilmemesi de eleştirilecek bir başka noktayı oluşturur. Dikkat edilmesi 
gereken husus, 130. Maddeye sadece ihlal yoktur yönünde oy kullanan ve 
karşı oy yazan üyeler Serdar Özgüldür ve Burhan Üstün’ün kararlarında 
rastlanmasıdır. Gerçekten de bu iki üye, yalnızca 130. Maddenin, “Üniver-
siteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma 
ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı 
ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulun-
ma serbestliği vermez.” hükmünü içeren 4. Maddesini ele almış ve bura-
dan hareketle “Anılan bu Anayasal düzenlemeler öğretim üyeleri yönünden 
“Devlete Sadakat” borcu yükleyen en üst hukuk normlarıdır. Bu normlara 
ilaveten 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4/b ve 5/b maddelerinde 
de anılan düzenlemelere paralel hükümler yer almaktadır. Öğretim üyeleri 
için “Milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği” aleyhinde “bilimsel 
araştırma ve yayında” bulunma yasağı öngören Anayasa düzenlemesinin, aynı 
konuda “ifade hürriyeti” serbestliği tanıdığı söylenemeyeceğinden; Anayasa’nın 
26. maddesinin herkese tanıdığı düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin, 
Anayasa’nın 130. maddesinde belirtilen konuda öğretim üyeleri yönünden, 
26/2. madde dışında ayrıca sınırlandırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Devlete 
sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların ise esasen ifade hürriyeti 
ile karşılanması mümkün değildir. Yeri gelmişken işaret etmek gerekir ki genel 

38 Stjin Smet, Academic Freedom and the European Court of Human Rights, 22 July 
2010, Strasbourg Observers
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olarak çalışanların ve kamu görevlilerinin işverenlerine ve Devlete olan sada-
kat borçlarının ihlal edildiği durumlarda, AİHM ifade özgürlüğüne yapılan 
müdahaleleri gerekli ve orantılı bulmaktadır.” demişlerdir.

Üniversiter özerkliği bir tür özel hüküm olarak lafzen de olsa metnine 
işlemiş bir hükümden, ifade özgürlüğünün üzerinde kısıtlama çıkarılabile-
ceği ve bunun bir tür kanuni sınırlama hükmü / kaydı olduğunun vurgu-
lanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimine yönelik 
olarak ciddi bir ihlal tehdidini de uhdesinde barındırmaktadır.

Akademik özgürlüğün çarptığı en şiddetli duvarlardan bir tanesi de aka-
demik yayının, şiddete teşvik niteliğinde görülmesi. 1999 yılında AİHM 
Türkiye’nin terör suçlarından mahkûm ettiği kişilerle ilgili on üç davayı 
birlikte inceleme kararı aldı. AİHM Büyük Dairesi, bu davalardan on bi-
rinde şiddete teşvik unsuru bulunmadığı için 10. maddenin ihlal edildi-
ği sonucuna vardı ve Türkiye’yi tazminata hükmetti. Bunlardan biri ise 
Fikret Başkaya’nın Okçuoğlu’yla birlikte yazdığı Paradigmanın İflası adlı 
bir kitaba ilişkindi. Kitapta kullanılan “Kürdistan”, “inkârcı ırkçı siyaset”, 
“Devletin Kürdistan’da siyasal, askerî, kültürel baskı kurması” gibi ifade-
ler nedeniyle, kitabın yazarları TMK’daki terör örgütünün propagandasını 
yapmak suçundan 1 yıl 8 ay ve 5 ay hapis cezasına mahkûm oldular.

AİHM kararında, şu görüşlere yer verdi:

“Kitap, Kürt ayrılıkçılığını destekliyor gibi görünse de, komşu devlet-
lerdeki Kürt sorununu da ele almakta ve Türkiye’nin sosyo-ekonomik ev-
rimini tarihsel bir perspektiften incelemektedir. Kitap, akademik bir çalış-
madır. Kitapta belirtilen görüşler, şiddeti teşvik etmediği gibi şiddeti teşvik 
olasılığı bile taşımamaktadır.

Öte yandan, yerel makamların akademik ifade özgürlüğünü ve halkın 
Türkiye’nin güneydoğusundaki durum hakkında değişik bir perspektiften 
bilgilendirilme hakkı bulunduğunu yeterince dikkate almadıkları görül-
mektedir. Ayrıca verilen cezalar orantılı değildir.”

Bu nedenlerle AİHM 10. maddenin ihlal edildiği sonucuna vardı ve 
başvuruculara maddi tazminat olarak 67.400 ve 17.400 Fransız frangı, 



Akademide İnsan Haklarının (Na) Mevcudiyeti: Krizin Sebebi mi Sonucu mu?

462 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

manevi tazminat olarak 22 bin ve 15 bin Fransız frangı verilmesine hük-
metti.39 

Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki bir negatif statü hakkına hapse-
dilemeyecek bir pozitif statü hakkı olan akademik özgürlük, ancak üniver-
siter özerkliğin sağlandığı durumlarda korunabilecek bir hak kategorisini 
ifade eder. Çünkü ifade özgürlüğü bir kategoriyken, kurumsal ve kamusal 
boyutuyla akademik özgürlük ve özerklik, başka türlü bir korumanın ala-
nını ifade eder.
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İstisna Halinde İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarının Krizi:  
2016-2018 Türkiye Deneyimi
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Öz

Bu çalışmada, istisna hali olarak ele alınan, Olağanüstü Hal süresince 
Türkiye’de işlev insan hakları koruma mekanizmalarının yaşadığı kriz, hu-
kuki ve sosyolojik bir bakış açısı ile ele alınacaktır. Bu değerlendirmede, 
gerek hukuki metinler gerekse toplumsal vakalar üzerinden çift yönlü ve 
geçişli bir yaklaşım kullanılacaktır. Dolayısıyla bu değerlendirme üzerin-
den çok boyutlu bir sürece hak temelli bir bakış açısı ile yaklaşılması he-
deflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hukuki Yapı, İnsan Hakları, İstisna Hali, Top-
lumsal Hukukun Üstünlüğü

The Crisis Of Human Rights Protection Mechanisms During The 
State Of Exception: The Experience Of Turkey 2016-2018

Abstract

In this paper, the crisis encountered by the domestic and international 
human rights protection mechanisms in Turkey will be examined through 
a legal and sociological perspective within the State of Emergency period 
which has been taken as an example of a state of exception. In this 
evaluation, a dual and transitive approach will be utilised through legal 
decisions and social incidents. Therefore, a human rights based approach 
is intended for this evaluation of a multi-dimensional process.

Keywords: Legal Structure, Human Rights, State of Exception, Society 
Rule of Law
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E facto oritur ius. 

(Hukuk fiilden doğar.)

“İktidar sandığının/lahtinin [arca] merkezinde barındırdığı şey, istisna 
halidir; ama bu temel olarak hukukla ilişkisiz bir insan eyleminin yaşamla 
ilişkisiz bir normla karşı karşıya geldiği boş bir uzamdır.” (Agamben, İstisna 
Hali, s 109)

Agamben istisna halinin tanımını güçleştiren öğeler arasında, istisna 
hali ile iş savaşın, ayaklanmanın ve direnişin bağının fazlasıyla yakın oldu-
ğunu söyler.1  Devlet gücünün bir “belirsizlik” anında yoğun ve norm dışı 
kullanımı iç savaş durumlarında yasaya dayandırılmış ve şiddetin kontro-
lün aracı halini almasının dayandırıldığı bu düzen yine yasa yoluyla garanti 
altına alınır. Bu belirsizlik anları veya bölgeleri sadece iç savaş durumların-
da değil oluşu gereği yasal yollarla norma sokulamayacak durumlarda da 
istisna halinin koşulları kullanılır. İktidarın yurttaşlardan aldığından daha 
fazla gücünün olduğu ve artan bu gücün yurttaşlar tarafından kontrol edi-
lemeyeceği bir yönetim biçimi oluşur. Birden çok özneyi işin içine sokan 
ve denetlenmeye açık bir düzen, yerini dokunulmazlığı olan bir buyurma, 
yasaklama, cezalandırma haline bırakır. İstisna halinde toplumsal düzeni 
bozan durumların yasanın verdiği yasasızlık alanı aracılığı ile düzeltilme-
sinin yani ani yasasızlık patlamaları2  ile askıya alınan yasa, iktidarın bir 
performans alanına dönüşür.  Bu performans alanı artık norm ile ilişkilen-
dirilemeyecek ve uygulamanın, hukuktaki karşılığının yasa aracılığı ile be-
lirlenmediği bir alana dönüşür. Performansın sergilendiği alan yurttaşların 
hayatlarının bütünüdür. Hukuku askıya alabilecek bir güc bu performan-
sın içinde kendine özgü hukuki etkisizlik dolu nitelik sergiler.3  Yurttaş-
ların yasa yoluyla yaptırım uygulayabildiği temsil araçlarından biri olan 
parlamento ise sergilenen hukuki etkisizliklerden biri olarak istisna halinin 
dayanağı olan kararnamelerin geçtiği, sadece bir bina halini alır. İstisna 
hali sadece mevzuatın, yasanın geçici olarak askıya alındığı bir dönemi 
değil, hukukla örülen gündelik hayata içkin tüm ilmeklerin bir boşlukta 
salındığı belirsiz bir zaman dilimini ortaya çıkarır. Bu zaman diliminde hu-
kuk bir oyun hamuruna dönüşür. Ve bu oyun hamuruna verilen şekil ik-

1 AGAMBEN Giorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005,s.10.
2 AGAMBEN Giorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005, s.90.
3 AGAMBEN Giorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005, s.102.
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tidar tarafından siyasi sistem ile bütünleştirilemeyecekleri öngörülen veya 
veriye dayandırılan yurttaş gruplarını kontrol etmek ve/veya göz önünden 
kaldırmak için uygun bir form olabilir. Bu formu yasal iç savaş olarak ta-
nımlayan Agamben burdan hareketle istisna halinin iradi olarak oluşturul-
masının çağdaş devletlerce temel bir uygulama hali aldığını söyler.4  

Bu oyun hamuruna verilen şekiller içinde tüm gruplar hayatta kalmaya 
çalışır. 

Scott’a göre hakim olan hiçbir zaman sahneyi mutlak bir şekilde de-
netlemez ama normalde onun istedikleri hüküm sürer.5  İktidar sahipleri-
nin yürütme söylemleri yani kararnameler ise bu hükmün garanti aracıdır. 
Çünkü istisna halinde toplum özel bir hukuka tabi değildir ve hakları o 
özel hukuk tarafından garanti alınmış veya yok sayılmış değildir, yani bir 
savaş hali ve askeri yasa değildir gündeliğe kendini yansıtan. Hukukun 
radikal olarak ortadan kaldırılmamakla beraber sınırlanın/eşiğinin belir-
lendiği bir haldir.6 

Schmitt’e göre egemen varlığını tehdit eden kanun ya da kuralın yok 
sayıldığı bir kaos durumunda bu kaosa siyasal otorite için müdahale edil-
melidir. Çünkü istisna halini Schmitt’in hukuki bir düzlemde ele aldığını 
söylemek mümkündür ve aynı zamanda modern toplumlar özgürlüklerini 
tehdit eden durumlarda bunu bertaraf edebilmek için özgürlüklerinden 

4 AGAMBEN Giorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005, s. 11
5 SCOTT James, Tahakküm ve Direniş Sanatları, çev. Alev Türker, 3. Baskı, İstanbul, 

2018, s. 29
6 “Eğer terminoloji, öngörüldüğü gibi, düşüncenin gerçek anlamıyla şiirsel dönüm 

noktasını oluşturuyorsa, o zaman terminolojik seçimler asla yansız olmaz. Bu açıdan, 
“istisna hali teriminin seçimi, irdelemeyi öngördüğümüz olgunun doğasına ve onun 
anlaşılması açısından en uygun mantığa göre bir konum almayı gösterir. “Kuşatma 
Hâli” ve “askerî yasa” kavramları, tarihsel olarak belirleyici olmuş olan ve halen var-
lığını sürdüren savaş haliyle bir bağlantıyı dile getirirken, gene de olgunun kendine 
özgü yapısını tanımlamak yetersiz kalmakta ve bu yüzden kendileri de yanıltıcı olan 
“siyasal” ya da “kurmaca” nitelendirmelerini gerekli kılmaktadırlar. İstisna hali özel 
bir hukuk değildir (savaş hukuku gibi), hukuk düzeninin kendisinin askıya alınması 
olarak, hukukun eşiğini ya da sınır kavramını belirler. (AGAMBEN Giorgio, State of 
Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005, s. 13)
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geçici süre ile vazgeçmeye rıza göstermişlerdir.7  Bununla beraber ne zorun-
luluk halinde ne de ansızın beliren ve egemenin varlığını koruma refleksi 
göstermesi gereken bir durumda hukukun yok edilmesi veya yok sayılması 
düşünülemez. Çünkü hukukun yok edilmesi ile toplumun yok edilmesini 
eş değer görür.8  Bu nedenle istisna halinde normlar bağlı kalınarak yasa-
lar askıda olsa dahi bir onarım süreci gerçekleştiğini söyler. Benjamin ise 
tam da bu noktada Tarih Üzerine Tezler’de “istisnanın artık kural olduğu” 
durumlara dikkat çeker. Yani egemenin toplumsal düzen için korumak 
zorunda olduğu yasaların askıya alındığı bir dönemin düzeni korumak 
için değil, bu düzende hukuki bir yaratıcı olmak için sürdürülme halinden 
bahseder.9

21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL belirli periyodlarla demokrasi-
nin ve yurttaşların güvenliğinin korunması için zorunlu olduğu gerekçesi 
ile pek çok kez uzatıldı ve iki yıl boyunca sürdü. 19 Temmuz 2018’de 
uzatılmayarak resmi olarak sona erdi. Bu Türkiye tarihi için ilk OHAL 
değildi. 1924 Anayasasında OHAL ilan etme yetkisi iktidardaki hüküme-
te verilirken yine 1961 anayasasında “sıkı yönetim” açıkça tanımlanmış-
tır.1982 Anayasasında ise olağanüstü hal ile sıkı yönetim hali birbirinden 
ayrılmıştır.10  Yani istisna halinin hangi koşullarda ne kadar süreliğine ilan 
edileceği ve bu süre içindeki kapsamı yasalar yoluyla belirlenmiştir. Yani 
yasa koyucunun egemenliğini garanti edecek ve bu egemenlik halindeki 
mevcut kamu düzeninin bozulduğuna egemen tarafından karar verilen du-
rumlarda, egemenin siyasi düzenini korumak için alınan bir karar olması 
olasıdır ki hukukun kendisinden azade ve hukuku korumak için açılan bir 
alan olduğu iddia edilebilir bir hal alır. Egemen gücün hukuken yasalarca 
tanımlanmış karar alma yetkisi ile hukukun kendisinden daha yetkin oldu-
ğu bir durum karşımıza çıkar.11  Ve iktidarın hukuktan daha yetkin olduğu 
bir durumda hukukun sadece koruyucu ve düzenleyici değil aynı zaman-

7 ÖZSOY Şule, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve OHAL Kanun Hükmünde Kararna-
meleri Üzerine Bazı Düşünceler Erdoğan Teziç’e Armağan, 2007, s.461.

8 SCHMITT Carl, Siyasi İlahiyat, çev. Emre Zeybekoğlu, Ankara, 2002, s.91
9 BENJAMINWalter, Illuminations: Essays and Reflections, ed. Hannah Arendt, çev. 

Harry Zohn, New
10 YOKUŞ Sevtap, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Olağanüstü Hal Re-

jimine Etkisi, İstanbul, 1996.
11 AGAMBENGiorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005.
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da topluma ve iktidara dair maya işlevi gören denetleyici olma rolü12  bir 
süreliğine ortadan kaybolur yani istisna hali ile beraber o da askıya alınır. 
Belirli süreyle alınır çünkü süresiz olağanüstü hal uygulaması hak ve öz-
gürlükleri tehdit edici olarak görülür. Fakat yürütme koşullarını bir süreli-
ğine belirleyen olağanüstü halin hak ve özgürlüklerin kaybedilmemesi için 
zorunluluğu söz konusudur. Çünkü bir yandan da olağanüstü hal yöne-
timinde anayasaya tabi yurttaşların hak ve özgürlüklerinden vazgeçtikleri 
rızası da yasa koyucu ve yurttaşlar tarafından onaylanmıştır.13  Anayasada 
ise bu rıza ve istisna halinin dayanakları şu şekilde belirtilmiştir: “Savaş, 
seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan 
doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği öl-
çüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdu-
rulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 
alınabilir”.14 

İki yıl süren bu “yasasızlık bölgesinde”15  hukuk düzeni ile bağlantılı 
olarak pek çok hak ve özgürlük ise sınırlandırıldı veya yer yer yasaklandı. 
Türkiye’de 21 Temmuz 2016 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında süren 
Olağanüstü Hal Döneminde, temel insan hakları ve özgürlüklerine yapı-
lan müdahale yoğun ve norm dışı olarak var olan hukuki düzlemin bile 
dışında gerçekleşmiştir. İki yıl süren bu ‘yasasızlık bölgesinde’ hukuk, radi-
kal olarak ortadan kaldırılmamakla beraber sınırların/eşiklerin belirlendiği 
bir hal olarak sürmüştür. İnsan hakları koruma mekanizmaları ise tıpkı 
hukukun kendisi gibi sadece koruyucu ve düzenleyici değil, aynı zamanda 
denetleyici bir role de sahip olmalıdır. İnsan hakları koruma mekanizma-
larının barındırdığı bu rol, topluma ve iktidara dair bir maya işlevini de 
içinde barındırır. Bu maya işlevi hak sahipleri ile devletin güç ve yetkileri 
arasındaki bağın dengelenmesi ve denetlenmesidir. Mevcut insan hakları 
mekanizmalarının, istisna halinde yaşadığı çok boyutlu kriz ise, geçen iki 
yıllık süre içinde pek çok toplumsal vaka ve hukuki karar üzerinden ken-
dini ortaya koymuştur. Bu nedenle mekanizmaların sadece hukuki değil, 

12 SCHMITT Carl, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, 
çev. George Schwab. Chicago, 2006.

13 ARSLANZühtü, Türkiye’de İstisna Hali, Terör ve İfade Özgürlüğü, TBB Dergisi, An-
kara, 2007, s. 71, s. 202.

14 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 15.Madde, 1982
15 AGAMBENGiorgio, State of Exception, çev. Kevin Attel, Chicago, 2005, s. 35
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toplumsal etkileri de önemli bir tezahür alanı olmuştur. 

İlgili ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının 
yaşadığı bu kriz sonucunda öne çıkan hususlar, mekanizmanın kendisine 
erişimin başlı başına bir problem olması ve yapılan incelemeler sonucun-
da verilen kararların, insan hakları ihlallerinin toplumsal tezahürlerini yok 
sayıcı nitelikte olmasıdır. Oysa ki, uluslararası insan hakları standartlarına 
dayalı insan hakları koruma mekanizmaları, verdikleri kararın toplumsal 
düzlemdeki tesirini öngörmeli, bu doğrultuda verilen kararın bağımsız ve 
mevcut toplumsal yapıyı analiz etme noktasında hak temelli yaklaşıma sa-
hip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, istisna hallerinde devlet gücünün 
hak ve özgürlükler üzerinde belirsiz şekilde artması nedeniyle, insan hak-
ları ihlallerine uğrayan kişilerin bu tür koruma mekanizmalarına erişim 
seviyesinin daha da düşme ihtimali dikkate alınmalıdır. Özellikle istisna 
hali öncesinde, ulusal seviyede kurulan veya uluslararası seviyede de taraf 
olunan her mekanizmanın, bu ihtimalin kabul edildiği bir insan hakları 
sisteminde, bu tür engelleri öngörmesi gerekmektedir. Belli prosedürler 
çerçevesinde istisna hallerini kontrol altına alan insan hakları mekanizma-
ları, istisna hallerinin çoğu zaman geniş çaplı insan hakları ihlallerine temel 
hazırlama ihtimalini de dikkate almakla yükümlüdür. Bu nedenle, yapılan 
incelemeleri “ikincillik ilkesi” ile “takdir yetkisi” gibi teknikler ile hafiflet-
mek yerine, mekanizmanın kuruluş amacına uygun şekilde, etkili ve ba-
ğımsız olarak işlemesi, var ise ihlal tespiti ya da mağduriyetin giderilmesi 
gibi öncelikler gözetilmelidir. 

İnsan hakları alanındaki uygulamaların ve yeniliklerin toplumsal te-
zahürleri üzerine düşünmenin ve mevcut mekanizmaları için yapılacak 
reformların bu bağlam üzerinden gitgide daha fazla düşünülmesi küresel 
olarak içinde bulunduğumuz basamak olsa da Türkiye’de 2000’li yılların 
başından bu yana faaliyet gösteren mekanizmalar için aynı basamakta ol-
madıkları eleştirisini getirmek uygun olacaktır. Küresel olarak insan hakları 
mekanizmalarına dair gelişmelerin korunması ve uygulanması için denet-
leyici yeni mekanizmaların inşa süreçleri başlamıştır. Gerek hak koruma 
mekanizmalarının gerekse denetleyici mekanizmalarının varoluş sebebi ise 
en basit aktarımla insan haklarının dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir 
toplumsal sistemde sadece yargısal yollar ve yasal düzenlemeler ile koruna-
mayacağının görülmüş olmasıdır. Toplumsal birim ve gruplara eşit mesafe-
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de ve çoğulcu temsiliyet ilkesinin başat olması gereken bu mekanizmaların 
aldıklarının kararlar topluma çok yönlü olarak sirayet etmektedir.16 

İnsan hakları mekanizmalarının aldığı kararlar üzerine konuşmadan 
önce, bu mekanizmalara olan erişimin eşitliğinden bahsetmek gerekir. 
Münferit sayılamayacak pek çok insan hakkı ihlali OHAL süresince her-
hangi bir insan hakları koruma mekanizması tarafından ele alınmamış-
tır. Cezaevlerinde ihlal edilen kötü muamele ve işkence yasağı, gündelik 
hayatın her alanında kendini gösteren ayrımcılık yasağı, engelli hakları 
gibi konularda sivil toplum örgütleri tarafından yayınlanan raporlarda be-
lirtilen ihlallerin büyük bir çoğunluğu ilgili mekanizmalar tarafından ele 
alınmamıştır. Yani mekanizmalar ihlalin engellenmesi için gerekli politika 
yapıcılık ve fiili durumun denetlenmesi süreçlerinde önleyici rol oynaya-
madığı gibi, ihlallerin cezasızlıkla sonuçlanması durumunda da aktif rol 
oynamıştır.

İstisna halinde insan hakları koruma mekanizmaları bir performans 
aracı olarak toplumda karşılık bulmuştur. Bu karşılık kararların kapsamı-
na göre kendini ortaya koymaktadır: OHAL süresince gerçekleşen ve yine 
OHAL döneminde soruşturma süreci başlamış ve karara bağlamış hak ih-
lalleri (ki kendi içinde ihlal kararı verilen ve verilmeyen olarak iki alanda 
karşımıza çıkmaktadır) ve OHAL sürecinde gerçekleşen fakat soruşturma 
döneminin OHAL süresince başlamadığı veya bitmediği ihlal durumları. 
Her bir durum kendi içinde ilgili hak üzerinden istisna halinin sürdürü-
lebilirliğini ve yasasızlık bölgesindeki gri alanı işaret etmektedir. OHAL 
Komisyonu veya TBMM İnsan Hakları Komisyonunun “OHAL varsa, in-
san haklarının karşılık bulduğu bir mekanizma da var.” Çerçevesinden ele 
alınması tam da bu krizin çıkış noktasını tekrar bizi götürmektedir. Aynı 
şekilde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Ku-
rumu da egemenin doğrudan bir saha olarak yetkisi dahilinde yürüttü-
ğü veya denetlediği koruma mekanizmaları olarak tasvir edilebilmektedir. 
Bahsi geçen bu mekanizmalarının sadece başvuru yolu ile çalışıyor olması, 
kendi içinde uzmanları başta olmak üzeri yapısal ve yeterlilik denetimin-
den geçmiyor olması da yaşanan krizin temellerinden biri olarak ele alına-

16 Belirtmek gerekir ki çoğulculuk ilkesi idari ve mali bağımsızlık şartı ile doğrudan 
ilişkilidir.
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bilmektedir. Başvuru yolu ile çalışıyor olması prensip olarak gerekli olsa da 
başvuru yollarına bireysel erişimin eşit olmaması bu prensibin mekanizma 
işleyişinde kriz yaratmasına sebep olmaktadır.

İnsan hakları koruma mekanizmalarının, istisna halinde, başvuru-
sundan kararına kadar hem ilgili toplum yapısına uygun olması hem de 
kararların ardından gelecek olan toplumsal etkinin öngörebilir olması 
gerekmektedir. Burada üzerinde durulan ‘toplumsal yapıya uygunluk’ ve 
‘toplumsal etkinin öngörülebilir olması’ mekanizmanın çoğulcu, bağımsız 
ve denetime açık olmasına içkindir. İnsan hakları koruma mekanizmaları 
tarafından alınan kararların önleyici olması ve toplumsal adalet duygusu 
üzerinde onarıcı olması da ayrıca görevi dahilindedir. Önleyici ve onarıcı 
olan kararların toplumsal olarak sürdürülebilir olması da toplumsal etki-
nin öngörülebilmesi için temel gereksinimlerin içinde yer almaktadır. 
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“İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA ULUSAL  
MEKANİZMALAR” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Aşkın DEMİR
Konuşmacılar     : Hülya DİNÇER, Fatih DÜĞMECİ,  
       Ozan DEĞER, Işıl KURNAZ, Pelin ORAL

Aşkın DEMİR (Oturum Başkanı) - Sorusu olan varsa birkaç soru 
alabileceğiz. Vaktimizi doldurduk çünkü, buyurun Hocam.

Kasım AKBAŞ - Ben önde olunca hep bana veriliyor ilk söz, öne otu-
rarak öyle bir avantajı kendime sağlamış oldum. Fatih Bey’e bir sorum var. 
Aslında bu ulusal mekanizmaların işlevsizliğinden bahsettiniz, ama sanki so-
nuna doğru bana mı öyle geldi bilmiyorum, kendi kendisiyle çelişen bir şeye 
büründü. Yani TİHEK’le ombudsmanlık arasındaki o çatışma, çelişki anın-
da sanki biraz tavrınızı TİHEK’ten yana koymuş gibi hissettim ben sunu-
munuzun içeriğinden, Anayasa Mahkemesi gibi daha güçlü olmasını bekle-
diğimiz, daha fazla yargısal güvencelere sahip en azından bir mekanizmanın 
bile çözüm bulamadığı, karşılık veremediği bu sorunlar karşısında TİHEK 
gibi doğrudan yürütme organına bağlı, bugüne kadar insan hakları ihlal-
leriyle ilişkili ortaya hiçbir çıktı sunamamış, üstelik ayrımcılık söz konusu 
olduğunda bizatihi kendi düzenlediği Kurultaylar, Çalıştaylar ayrımcılığın 
örneği olacak bir kuruma daha ciddi, daha köklü eleştiriler acaba getirmek 
gerekmez miydi diye düşünüyorum. Yani bu ikisi arasında tercih yapmak 
durumunda tabii ki değiliz. Başka bir sürü mekanizma tartışabiliriz, ama 
işlevsizliğine belki daha fazla vurgu yapmak, özellikle de TİHEK kısmından 
en azından yapmamak gerekiyor. Ombudsmanlık da çok sıkıntılı, ama başka 
başka süreçler işliyor orada, ama TİHEK âdeta bir simge, bütün bu me-
kanizmaların önündeki engel simge olarak karşımıza çıkıyor. Bu konudaki 
görüşlerinizi belki biraz daha açma fırsatı bulursunuz diye söylüyorum. 

Bir de Hülya, bilmiyorum notların arasında var mı, ama 90’lara kadar-
ki Anayasa Mahkemesi’nin cezasızlık meselesini aslında ele aldın. 90’lar-
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dakini ele aldın. Bu son darbeyle ilişkili, darbe girişimiyle ilgili bu süreçte, 
bu olağanüstü hal dönemindeki kamu görevlilerinin cezasızlığına ilişkin 
KHK’ya ilişkin iptal başvurusunu reddetti Anayasa Mahkemesi, ama yo-
rumlu bir reddi. Yani notlarında eğer varsa buna dair de bir şeyler söyle-
mek ister misin? Eğer yoksa sana kalmış, çok teşekkürler. 

Fatih DÜĞMECİ - Teşekkür ederiz Hocam. TİHEK’in işlevsiz olma-
sına ben de katılıyorum. Paris prensiplerine uygun olmadığını da düşünü-
yorum. Şu an verdiği kararlarda da idari özellikle ayrımcılık yasağı ihlalleri 
diyen ayrımcılık yasağı denetlemelerinde hiç idareye ilişkin bir karar verdi-
ğini de görmedim. Hep özel kişiler, işte kiracılar, hep bu konuda özel sek-
töre yönelik kararlar veriyor. Buna ben de katılıyorum. Benim bu değer-
lendirmem sadece Hocam, mevzuat açısından, yani ombudsmanın klasik 
ombudsman olduğunun farkına varması ve aslında bu görevle görevlen-
dirilmesi gereken kurumun TİHEK olması, tabii TİHEK’in etkinliğinin 
artırılması için yapısal birçok değişikliğin yapılması lazım. Başta yürütme-
nin atamaması lazım üyeleri, bunların hepsinin değiştirilmesi lazım, daha 
etkin hale getirilmesi lazım, ama benim bu bildirimde değerlendirdiğim 
husus mevzuatsal açısından görevli kimin olması, çatışma nasıl önlenebilir; 
bununla sınırlı olduğu için bu şekilde bir söylemde bulundum.

Salondan - Gerçekten de OHAL sürecinde cezasızlık bu bahsettiğin 
KHK’yla ve daha sonra 2016 yazında çıkan başka bir yasayla yasal bir, 
KHK’nın da yasalaşmasıyla birlikte yasal bir zırha kavuşmuş durumdadır. 
Şöyle bir Anayasa Mahkemesinin yorumu ret kararına şöyle bir tartışma 
açabilir miyiz? Tıpkı geçici 15. madde tartışmasında olduğu gibi bu KHK 
maddesi hukuka aykırı işte fiilleri için, işkence, kötü muamele ya da temel 
hakların ihlali niteliğindeki kamu görevlilerinin fiilleri için bir cezasızlık 
sağlamaz aslında, yani bunlar için yargı önünde bir engel oluşturmak gibi 
bir tartışma yapılabilir, ama uygulamada şu an bunun, yani ben şahsen 
şeyi bilmiyorum, bu KHK maddesine dayanarak bir soruşturma talebinin 
reddedilmesi, öyle bir örnekle karşılaşmadım, ama bu durumda, reddedil-
mesi durumunda Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hani hukuka 
aykırı fiilleri kapsamadığı, kapsayamayacağı hem Anayasa’ya göre, hem de 
uluslararası insan hakları belgelerine göre kötü muamele, işkence, yaşam 
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hakkı ihlalleri bakımından bir cezasızlık sağlaması mümkün olmadığı bu 
yasal düzenlemenin tartışması yapılabilir, ama uygulamada ne kadar başarı 
şansı olacağını bilmiyorum, öngöremiyorum. 

Aşkın DEMİR (Oturum Başkanı) - Buyurun, stajyerlere önce Ho-
cam. 

Salondan- Teşekkür ederim. Naçur ben Hülya Hanıma çok kısa gerçek 
bir soru soracağım, uzatmayacağım. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvu-
ru hakkının Türk vatandaşlarına verilmesinin çok pozitif bir adım olduğunu, 
insan haklarını koruma yönünde çok geliştirici bir konu olduğu vurgulandı 
özellikle siyasilerce, ama sizin sunumunuzu dikkatle izledim ve benim haki-
katen umutlarım da biraz kırıldı. Şunu öğrenmek istiyorum- Sizce Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru hakkının verilmesi gerçekten ülkemizde in-
san haklarının korunması açısından pozitif bir adım mıdır, yoksa AİHM’in 
önüne gidilmesini biraz daha uzatan, hatta belki de AİHM’in bize dayadığı, 
sizden çok geliyor bana müracaat, biraz daha azaltılsın diye koyduğu bir yur-
tiçinde bir engel midir, ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Hülya DİNÇER - Bu tabii çok genel ve bugüne kadar çok tartışmaları 
açığa çıkaran bir soru, elbette ki böyle bir siyasi amacı olduğu tartışılabilir. 
Anayasa Mahkemesi’nin aslında böylesi bir siyasi amaçla hani gerçek bir 
insan hakları koruma mekanizması olarak inşa edilmediği ileri sürülebilir. 
Bunun ampirik kanıtları da var belli konular bakımından, ama yine de bu 
yolun açılmış olması bence de çok önemli, çünkü iç hukukta bu tartış-
maların çok daha güçlü bir şekilde ve çok aktörlü bir şekilde yapılmasına 
imkân veren bir yol. Mahkemenin kararları itibarıyla değil, ama bu arada 
tabii ki mahkemenin önemli ihlal kararları da var elbette, ama ben ken-
di sunum yaptığım çerçevede bakacak olursak bir yandan bunun bir ifşa 
mekanizması olarak önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. İç hukukta 
bu tartışmanın yapılması, Anayasa Mahkemesi önünde hem başvurularla, 
hem Anayasa Mahkemesi önüne sunulan uzman görüşleriyle, mahkeme-
nin dostu görüşleriyle ve tabii ki kararların içeriğiyle, kararların ve karşı 
oyların içeriğiyle iç hukukta bu tartışmayı yapmamıza imkân tanıyor, ama 
şu açıdan evet, bu eleştirilere katılıyorum. Yani çok uzun bir süreç, hem 
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OHAL uygulamaları son dönem, hem de bütün bu diğer konularda da 
cezasızlık gibi özellikle hani yerleşik bir devlet politikasına ilişkin kararları 
gerçekten de bundan sonra bu başvurularla ilgili Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinden bir sonuç alma mücadelesini hem zamansal olarak çok 
geniş bir süreye yayacak, hem de gerçekten bir ihlal kararı çıkması du-
rumunda dahi yeniden bu soruşturmanın açılması ve yıllar sonra bu hak 
ihlalleri için, hak ihlallerinin giderilmesi ve gerçek bir giderim onarım me-
kanizması yaratılması güçleşecek elbette. 

Aşkın DEMİR (Oturum Başkanı) - Buyurun Kerem Hocam.

Kerem ALTIPARMAK - Bir dahaki Kurultayda ben de Kasım’ın otur-
duğu yerde oturacağım, hep ona söz veriliyor. Çok teşekkür ederim, ben 
çok aydınlandım, ama bazı şeyler belki süre sınırıyla netleşmemiş olabilir. 
Özellikle Hülya’nın sunumunun kapsamını düşününce iki küçük sorum 
olacak biri Hülya’ya, biri Işıl’a- Şimdi AİHM ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi standartlarından bu kadar emin olmalı mıyız bu konuda? 
Ben biraz endişeliyim. Şimdi bu özen ödevi içtihadı AİHM’in çıkardı-
ğı bir içtihat, çok ağır bir sürü ihlalde süresi içerisinde gelmediniz, özen 
göstermediniz diye AİHM bunu icat etti. AİHM’in bu icatlarını Anayasa 
Mahkemesi hemen çok daha kötüye kullanarak transfer edip şey yapıyor. 
Onun için burada 2014’teki benzer Türkiye kararından biri de önemli bir 
istisnasını görmüyoruz bu özen ödevinin, yani süre araya başka şey girdi, 
o nedenle başvuramadınız istisnasının AİHM’de de çok örneği yok. Daha 
vahim olanı zamanaşımıyla olan ilgili husus, 2019’da bir seri başvuruda 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümetin tek taraflı bildirimini kabul 
etti. Zamanaşımının hukuki bir engel olduğunu ve bunun aşılarak soruş-
turma açılmasını sözleşmenin 7. maddesini ihlal edeceği argümanını üstü-
ne üstlük yıllardır hükümet ileri sürmesine rağmen ve kabul etmemesine 
rağmen 2019’da kabul etti. Böyle bir AİHM şeyiyle de karşı karşıyayız. 
Senin sunumundan sanki bunlar kesin AİHM’den dönermiş gibi yanlış 
anlamış olabilirim, sen o zaman açarsın.

Işıl, size de şunu soracağım. Şimdi Anayasanın 27. maddesi, yani sis-
tematik yorum yapmak, pratik uyuşum güzel, bunlar benim çok sevdiğim 
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şeyler, ama Anayasanın 27. maddesini çok hızlı bir şekilde geçtiniz. Şimdi 
27. madde bilim özgürlüğü için 1, 2, 3. maddeyi değiştirmek amacıyla, 
ama amacıyla olmadığı takdirde sınırlandırılamaz diyor. Yani siz ben bu 
çalışmayı ülkeyi bölmek amacıyla başlıyorum demiyorsanız çalışmanın so-
nucunda ülke bölünürse en iyisi olur çıkarsa cezalandırılmamanız lazım. 
Yani bütün 130, 26 ilişkisini kurmadan 27. madde zaten bilim özgürlü-
ğünün ifade özgürlüğünden çok daha geniş bir tanımını yapıyor. Siz bu 
çalışma içerisinde niye 27. maddeyi bu kadar hani sadece hızlıca geçtiniz? 
Onu merak ettim, teşekkürler.

Hülya DİNÇER - AİHM içtihadına sonsuz bir güven duymanın çok 
sorunlu olduğunun farkındayım ve gerçekten de AİHM özen yükümlülü-
ğü ve başka özellikle de bu kapsamda cezasızlık üreten başvurular, soruş-
turma ve davalarla ilgili çok vahim gerçekten ve diğer karşılaşmalı insan 
hakları hukukunda ve diğer bölgesel insan hakları mekanizması, örneğin 
Amerika İnsan Hakları Mahkemesi ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komitesinin kararlarıyla hiç uyuşmayan ve çok sınırlayıcı bir yorum ge-
liştirdiği de bir gerçek. Sadece şunu düşünüyorum- Hem AİHM önünde, 
hem de Anayasa Mahkemesi önünde elimizde olan elbette birtakım mah-
keme içtihadından tutamaklar var. Yani birtakım hukuki strateji olarak 
geliştirebileceğimiz ve bugün sabahki açılış oturumunda da dile getirildiği 
gibi diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarının da kararlarından, 
raporlarından, esnek hukuk belgelerinden, yani elimizde bir yığın var ve 
bunları olabildiğince hukuki stratejiye dönüştürmek, bunlar içinden hâlâ 
güvenebileceğimiz birtakım standartları bu mücadelede geliştirmek ve 
ileri sürmek önemli diye düşünüyorum. Özen yükümlülüğü bakımından 
bunu hem Anayasa Mahkemesi önünde, hem de AİHM önünde şimdi 
bu AYM’nin reddettiği 28 başvuru AİHM önünde çok güçlü bir hukuki 
mobilizasyonla mahkeme önüne de taşımak ve kendi içtihadının bu aç-
mazlarını, bugüne kadar işte özen yükümlülüğünü çok sınırlı, çok geniş 
yorumlaması, pek çok başvuruda onun da süreaşımından ret vermesi, yani 
bu kendi geliştirdiği, ama hâlâ bir umut vaat eden birtakım hukuki ilkeleri 
tekrarla tekrarla mahkemeye de iç hukukta da hatırlatmak gerektiğini dü-
şünüyorum. Bu açıdan hani hukuki mücadelede yapabileceğimiz biraz bu, 
tabii ki bunu geliştirerek diğer karşılaştırmalı insan hakları hukuku örnek-
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leri ışığında ve tekrarla AİHM’e de artık çok geride kalan, özellikle hani in-
sanlığa karşı suçlar, ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda hani 
çok geride kalan bu içtihadın geliştirilmesi için belki stratejik bütün bu 20 
küsur başvuru ve daha da bu bir yığına dönüşecek yakında, stratejik bir 
dava götürerek güçlü bir hukuki aktivizmle görüşleri sunarak, işte müdahil 
görüşleri sunarak mahkeme önünde de böyle bir mücadelenin verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Kendi ilkelerini hatırlatarak ve aynı zamanda 
da karşılaştırmalı insan hakları hukukunu, ama tabii ki çok katılıyorum 
yorumunuza, mutlak bir güven değil, mahkemenin sınırlarını, ama hâlâ 
bu sınırlılık içinde de hâlâ bize böyle referans noktası olabilecek şeyleri de 
geliştirmek ve ısrarla göze sokmak gerektiğini düşünüyorum. 

Işıl KURNAZ - Teşekkürler Hocam ekiniz için, aslında kesinlikle bi-
lim ve sanat hürriyetinin akademik özgürlük bağlamında 26. maddedense 
27. maddenin çok daha geniş ve hakkın özüne ve içeriğine çok daha uygun 
olduğunu ben de düşünüyorum, ama tarama yaparken Anayasa Mahke-
mesi AİHM içtihadından yola çıktık. AİHM içtihadından yola çıkınca 
10. madde, 10. maddenin Anayasa Mahkemesi’ndeki bireysel başvuru 
karşılığı olarak da 26. madde, 130’la ilgili yaptığım bütün taramalarda ih-
lal kararları 26. madde yönünden verildiği için aslında içtihadi sınırlama 
olarak 26-30 ilişkisi kurduk, ama tebliğin asıl metninde var, 27. maddenin 
akademik özgürlük bağlamında 26. maddedeki genel kuraldan çok daha 
hakkın özüne ve içeriğine uygun olduğunu söyledik aslında yazılı metinde, 
dolayısıyla hani size kesinlikle katılıyorum o açıdan, hani onu daha fazla 
geliştiririz. Teşekkürler. 

Aşkın DEMİR (Oturum Başkanı) - Buyurun, son soru olarak sizi de 
alalım. 

Salondan - Teşekkür ederim. Hülya Hanım, yine size soracağım. İki so-
rum vardı, ama birini iptal edeyim, zamanaşımı zaten kesin. İki sebep ortaya 
koydunuz. Hani birisi zamanaşımı, diğeri cezasızlık sebeplerinden birisi ola-
rak mahkemeyi bir de kötü niyetli yorumlayabileceğimiz büyüklere dokun-
mama eğiliminin olduğu kararlar, işte AİHM’in mesela Süleyman ÇELEBİ 
Kararında, işte eylem sonrasında emniyet amirlerine, valilere soruşturma 
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açılmamasını ihlal olarak gördü, ama bizim işte İbrahim AKAN Kararında, 
Ulaş LOKUMCU Kararında gördüğümüz o hani idarenin emri başka bir 
yere uzayabilecek olduğu için sırf sadece işte ihlalcilerle, yani direkt ihlal 
fiilinin uygulayıcılarıyla sınırlandırdığı kararlar. Sizce şey de bir etken de-
ğil mi cezasızlıklarda daha üst kademelerdeki birilerine dokunmama eğilimi 
mahkemenin? Yani mahkeme usulü yönden şöyle ihlal ediyor, diyor ki- “Si-
zin idarenin, amirlerin bu emri verirken size direkt ihlal bağlamında vermiş 
olabilecekleri kanıtlanamamıştır, ihlale yönelik vermiş olabilecekleri kanıtlan-
mamıştır” Hani bu baktığımızda Süleyman ÇELEBİ Kararında da aynısı var, 
ama Hocama katılıyorum tabii, AİHM’in mutlak olması gibi bir suret yok, 
ama biz hiç soruşturmasını bile açmıyoruz bunun, AİHM’in bir de böyle bir 
tırnak içinde söylüyorum, kötü niyeti olabilir mi, büyükleri korumak adına? 
Teşekkür ederim. AYM’nin, özür dilerim. 

Hülya DİNÇER - Anayasa Mahkemesi’nin yorumu hani böyle siyasi 
bir şey yapılabilir mi bilmiyorum, ama iç hukukta yürütülen soruşturma-
lara ve cezasızlıkla, beraatla sonuçlandırılan ve zamanaşımıyla sonuçlandı-
rılan 2010’ların başından itibaren açılan davalara baktığımızda gerçekten 
de genel, yani en genel cezasızlık stratejilerinden birinin sadece doğrudan 
dahili olduğu düşünülen -o da çok sınırlı olmak üzere- yani doğrudan uy-
gulayıcıların bir hesap verebilirlik çabasına konu olması ya da gerçekten 
mesela, Musa ÇETİL Davasında olduğu gibi örneğin ya da daha büyük Ce-
mal TEMİZÖZ Davasında olduğu gibi doğrudan emir-komuta zincirinin 
belki o kadar net, açık ve spesifik bir şekilde kurulamayacağı, bunun açığa 
çıkarılamayacağı zaten bilinen dosyalarda çok mekanizmanın tepesindeki 
insanlara dava açılması, bu da cezasızlığın stratejilerinden, temel strateji-
lerinden biri Türkiye’de, ama Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen başvu-
rularda zaten dediğim gibi son dönem içtihadında özellikle zaten hiçbir 
şekilde başvurunun içeriğine, esasına girmeksizin usul kurallarını kullana-
rak, onları bir enstrümana dönüştürerek aslında, yani hiçbir biçimde esasa 
girmeye dahi gerek kalmadan usulden reddediyor. Bu tabii ilk dönem ver-
diği bu bahsettiğim aslında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildi-
ğine karar verdiği ilk dönem içtihadında aslında çok özelikle bu Dilif ÖZ-
TÜRK, Hıdır ÖZTÜRK başvurusunda örneğin, çok ayrıntılı, çok iyi bir 
hukuki argümantasyonla soruşturmadaki bütün eksikleri gerçekten tek tek 
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dile getiriyor Anayasa Mahkemesi, ama ne olduysa, yani ne olduysa değil 
tabii ki çok sayıda başvuru artık onlarca, bütün 90’lara ilişkin kapatılan so-
ruşturmalar bir yığınla Anayasa Mahkemesi önüne geldikten sonra belli ki 
Anayasa Mahkemesi artık zamanaşımı nedeniyle yeniden yargılamaya engel 
olduğunu söylese dahi, etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlali tespitinde 
bulunmaktan dahi artık imtina ediyor ve bunun için de bir usul stratejisi 
yaratıyor. Hiç esası incelemeden dahi tabii bu da bu şekilde bunun siyasi 
işlevinin de aynı şekilde failleri hem uygulayıcıları, hem de karar verici fail-
leri korumak olduğu, bunun böyle bir siyasi işlev üstlendiği iddia edilebilir. 

Aşkın DEMİR (Oturum Başkanı) - Evet, teşekkür ederiz. Oturumu-
muz sonlanmıştır. 
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Seks İşçiliği ve AYM İçin “Korunmaya Değer” Olan Kavramı

Dr. Öğr. Ü. Evra ÇETİN

İstanbul Okan Üniversitesi

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Öz

AYM’nin 2018 yılında verdiği S.K. (B.) kararı (No: 2014/18275, 
4/7/2018), farklı bir bakış açısıyla seks işçiliği ve seks işçilerinin farklı hak-
ları konusundaki sessizliğin sonlandırılması ve konunun farklı boyutlarıy-
la değerlendirilmesi için bir olanak olarak kullanılmalıdır. Aslında karar 
okunduğunda, sağlayabileceği yegane faydanın bu olacağı da özellikle be-
lirtilebilir. 

AYM, bireysel başvuru olarak önüne gelen başvurunun sadece konusu 
ve sonucu üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, başvurucunun genel 
evde “genel kadın” olarak çalışma izni verilmesi istemiyle yapılan başvuru-
sunun reddinin, özel hayata saygı hakkı ve benzer nitelikte davalar kabul 
edilirken başvurucu tarafından açılan idari davanın reddedilmesinin adil 
yargılanma hakkını ihlal etmediği sonucuna varmıştır. Ancak; gerekçesi 
okunduğunda kararın, idari bir işlemle sınırlı olmayan pek çok konuya 
değindiği ve insan haklarının ulusal alanda korunması konusunda son ve 
en güçlü kale olan AYM’nin korunmaya değer onur ve çalışmanın ne oldu-
ğu konusundaki ahlaki yaklaşımıyla Devletin temel hak ve özgürlüklerin 
korunması konusundaki yükümlülüklerini daralttığı görülmektedir.

AYM kararda, mahremiyet, rıza, özgür irade, meslek ve insan haysi-
yeti/onuru gibi pek çok merkezi kavram hakkında görüş bildirmekte. Ve 
kapsadığı konular dikkate alındığında oldukça kısa sayılabilecek karar ile 
insan hakkı olarak korunmaya değer alan hakkında oldukça net bir fikir 
üretmekte. 

Mahkemenin bu tutumu tek başına dahi konunun insan hakları bağ-
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lamında tartışılması ve değerlendirilmesi bakımından bir gereklilik yarat-
maktadır. Kaldı ki, sessiz şekilde görmezden gelinen ve bireylerin yalnız ve 
farklı tehlikelere karşı korumasız bırakıldığı seks işçiliği hukukun kıyısına 
itilmiş bir alan olarak karşımıza çıkmakta. İlgili mevzuatın hemen hemen 
hiç değiştirilmeksizin uzun yıllardır uygulandığı görülmekte. 1930 yılında 
kabul edilen Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 1961 
yılında çıkarılan Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tâbi olacakları Hüküm-
ler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 
(1973 yılında bazı ufak ekleme ve değişikliklerle) hemen hemen 90 yıldır 
konuyu pek çok değişiklik ve soruna rağmen aynı bakış açısı ve İdareye 
geniş takdir yetkisi bırakan sayısız eksik ve boşlukla düzenlemektedir. 

Çalışmada, öncelikle seks işçiliğine ilişkin mevzuat incelenerek bu alan-
da çalışanları korumasız bırakan eksiklikler belirlenecektir. Daha sonra bir 
ekonomik faaliyet olarak tanımlanarak vergi yükümlülüğü yüklenen birey-
lerin çalışma yaşamında sosyal haklar bağlamında korunup korunmadık-
ları değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken AYM’nin kararında 
yer verdiği, “bireylerin rızasıyla fahişelik yapmasının insan hakları açısın-
dan korunabilen bir değere sahip olup olmadığı tartışmalıdır” ve “bireyin 
rızasıyla kendi onuruna mugayir davranışta bulunması insanlık bakımın-
dan kabul edilemez niteliktedir” gibi rıza, onur ve insan hakkı olarak ko-
runmaya değer olanın ne olduğuna ilişkin ahlaki yaklaşımına eleştirel bir 
yaklaşım oluşturulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Seks İşçiliği, Mahremiyet, Rıza, Ekonomik Faali-
yet, Çalışma Hakkı

(1.) Konuşma Metni:

Merhabalar, şimdi Reyda’dan sonra konuşmanın şöyle bir sakıncası olu-
yor: Öyle güzel, öyle inci gibi yavaş ve sakin konuşuyor ki ben her durum-
da aslında birazcık tekleyeceğim gibi geliyor bana, çünkü ben ondan farklı 
olarak zaman zaman çok hızlı, çok heyecanlı ve çok öfkeli konuşuyorum.

Şimdi ben bugün sizlerle aslında 2018 yılında verilmiş, 2014/18275 
esas sayılı SKB başvurusu olarak anılan bir Anayasa Mahkemesi kara-
rı, bireysel başvuru sonucunda alınmış bir Anayasa Mahkemesi kararını 
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paylaşmak istiyorum ve bununla ilgili aslında birazcık önce terminoloji 
sorununu aslında çözmek gerekiyor. Pek tabii ki seks işçiliğinden bahset-
tiğinizde farklı tartışmalar yapılması mümkün çünkü, ben konuşmam sı-
rasında değer içeren veya etiketleyici terimleri kullanmaktan kaçınmaya 
çalışacağım, ama bunu sadece bunu deneyeceğim özellikle, örneğin çoğu 
yerde fahişe sözcüğü yerine daha az etiketleyici ve emek bağlamında vurgu 
yaratan seks işçisi sözcüğünü tercihen kullanacağım. Bütün tartışmaları 
bir tarafa bırakıp ki onlar da çok kıymetli tartışmalar, yapılması gereken 
tartışmalar, ama bu sunum onunla ilgili değil aslında, ama en baştan yine 
belirtmek gerekirse seks çalışmasının bir iş olarak tanımlanmasının, ticari 
seks kapsamında var olan pek çok sorunu, özellikle kadınları veya seks 
işçilerini en genel haliyle mağdur haline getiren pek çok sorunun çözümü 
için bir temel, bir başlangıç noktası yaratabileceğini düşünüyorum, ama 
benim aslında çıkış noktam belki de birazcık bu konuların tartışılacağı 
bir sunum yapmakken aslında son bir haftadır kararı devamlı okuyorum. 
Her gün sabah kalkıyorum ve kararı okuyorum acaba nasıl yaklaşsam, ne 
anlatsam diye, çünkü çok enteresan bir karar. Bu sunumun belki de en net 
çıktısı sizde biraz merak uyandırıp hani o kararı okumanız hukukçu olarak 
ve kendi değerlendirmelerinizi yapmanız olabilir diye umuyorum. 

Dediğim gibi bir haftadır devamlı kararı okuyorum ve ne konuşmam 
gerektiğini, aslında nereden başlamam gerektiğini, yani tek bir sunumda 
yapılabilecek, değerlendirilebilecek bir karar değil. Bu çok yoğun bir huku-
ki gerekçesi olduğundan değil, aslında çok kısa bir gerekçede böyle bütün 
dünyada ve pek çok hukukçunun, pek çok farklı düşünceye sahip hukuk-
çunun çözemediği pek çok sorunu böyle çok net bir şekilde iki-üç cümlede 
çözümleyebilen enteresan bir karar olmasından kaynaklanıyor. Şimdi en 
başta yine dolayısıyla seks işçiliğiyle ilgili Türkiye’yle ilgili birkaç bir şey 
söylemek gerekebilir, ama dediğim gibi ben yine bunu tartışmayacağım. 
Ben tamamen farklı bir şey tartışmaya karar verdim burada, Türkiye’de 
fuhuş 1933’ten beri idari bir rejim altında düzenleniyor. Dünyada farklı 
bu konuda tercihler var, sistem tercihleri var. Yasaklanıyor, yasallaştırılıyor. 
Düzenleme sistemi de bunlardan bir  tanesi ve işte fahişeliğin, seks işçiliği-
nin kaçınılmaz olduğunu, tümden yasaklanmasının mümkün olmadığını, 
ancak yine de özel denetim ve düzenlemelere tabi tutulması gerekliliğine 
dayandırılıyor. Bu bağlamıyla baktığınızda aslında Türkiye’de genel söylem 
budur ki toplumu fuhşun olumsuz etkilerinden korumak ve bu amaçla 
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gizli kayıt dışı fuhşu yasal alana kaydırarak burada denetim altına almak, 
denetim altında tutmak amacıyla düzenleyici sistemin belirlendiği ifade 
ediliyor. Bununla ilgili dediğim gibi farklı özel bir mevzuat var mı tartışılır, 
çünkü konuya ilişkin en temel kaynak aslında, hukuki kaynak 1930 tarihli 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanunla aslında kurulan genel kadınlar 
ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve fuhuş yüzünden bulaşan zühre-
vi hastalıklarla mücadele tüzüğü var. Bu tüzüğün de kurulmasını mümkün 
hale getirdiği ve tüzüğün uygulanmasını sağlayan özel bir komisyon var. 
Çok uzun bir ismi var, bir kereye mahsus söyleyeceğim, sonra hep komis-
yon diyeceğim. Genel kadın ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve 
fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele komisyonu, böyle 
çok uzun uzun bir şeyi var, ama tam olarak neyi kontrol ettiğini veya han-
gi yöntemlerle kontrol ettiği gerçekten araştırılması gereken bir komisyon 
kanaatimce, bunlar benim dediğim gibi ilgi alanımın dışına çıkıyor. Çün-
kü kararı okuduktan sonra bir hafta, her sabah okuduktan sonra sizinle 
başka bir şeyi paylaşmaya karar verdim aslında, ama yine de olayın özetini 
sunmak gerekiyor belki, hani böyle bir Anayasa Mahkemesi kararının ko-
nusu olan tartışma nedir? Aslında çok basit bir durum var. Dediğim gibi 
bireysel başvuru yöntemiyle Anayasa Mahkemesinin karşısına gelen olay, 
sorun şu şekilde ortaya çıkıyor: Fuhuş yaparak geçimini sağladığını ifade 
eden başvurucu İstanbul Genelevinde genel kadın -ifadeler bunlar, alıntı-
dır- olarak çalışmak için başvuruda bulunuyor. Başvurucunun bu talebi 
bu talebi kabul veya reddetme yeterliliğine, yetkisine sahip olan komisyon 
-biraz evvelki uzun isimli komisyon- tarafından reddediliyor. Komisyon 
da kararını aslında İstanbul Genelevinin fiziki koşullarının can ve mal gü-
venliğinin sağlanmasına olanak vermemesi nedeniyle genel kadın sayısının 
arttırılmasının uygun olmamasına bağlıyor. Tamamen idari bir karar, idari 
bir makam tarafından verilmiş bir karar ve bu süreçte aslında farklı başvu-
rular da reddediliyor farklı kişiler tarafından yapılan aynı dönemde ve her-
kes gidip idare mahkemelerinde komisyon kararının reddi talepli davalar 
açıyor. Bu  davalardan bir tanesi işte SKB tarafından açılan dava İstanbul 
8. İdare Mahkemesi tarafından görülüyor, diğer davalar farklı idare mah-
kemelerinde görülüyor. Pek tabii ki bununla ilgili yine hep süreç karardan 
da takip edilebilir. Ben onları çok fazla teknik olarak anlatmayacağım, ama 
işte en nihayetinde davacı tarafından yapılan başvuru reddediliyor. Daha 
doğrusu hakkında verilen komisyon kararının uygun olduğuna ilişkin bir 
karar veriliyor ve bunun üzerine başvurucu Anayasa Mahkemesine bireysel 
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başvuruda bulunuyor. Burada şimdi ortaya çıkan şey şu şekilde belirle-
nebilir: Başvuruda ihlali iddia edilen iki husus var. Biri adil yargılanma 
kapsamında, adil yargılanma hakkı kapsamında başvurucuyla birlikte aynı 
sebeple komisyon kararlarına itiraz eden diğer kadın kişilerin başvuruları-
nın yapılan yargısal, yani takip edilen yargısal süreçlerden kabul edilmesi 
ve onların çalışmaya başlayabilmiş olması, yani onlar hakkında yapılan 
temyiz incelemesi, onların açtığı ret talebi hakkında yapılan temyiz incele-
mesi sonucunda komisyon kararının doğru olmadığı sonucuna ulaşılıyor 
ve onlar genelevde çalışma hakkına sahip oluyorlar. Ancak başvuru sahibi 
kendisinin talebinin reddedilmiş olmasını ve bu konudaki yargılama süre-
cinde diğer kişilerden farklı bir sonuç almış olmasının aslında olayın öznel 
koşullarında hiçbir farklılık yokken aslında bu durumun adil yargılanma 
hakkı kapsamında doğru sonuç üretmediğini ve bu hakkının ihlal edilmesi 
sonucunu yarattığını söylüyor. Şimdi bu tek başına aslında çok önemli bir 
tarafı kararın, bu ayrıca incelenmesi gereken bir şey, ama ben buna da de-
ğinmeyeceğim. Bununla ilgili okumaları da siz yaparsınız diye umuyorum, 
çünkü kararın ilginizi çekeceğini gerçekten düşünüyorum. 

Diğer iddiaysa, ihlal iddiasıysa 8. madde bağlamında kişinin aslında 
tam olarak şöyle söylüyor: Kendisinin yasal olmayan yollardan, alınan ka-
rarla kendisine yasal olmayan yollardan fuhuş yapmaya ittiğini bu karar 
doğrultusunda, can güvenliği ve sağlığının tehlikeye atıldığını, genel sağlık 
açısından da bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştıracağını belirterek 
yasal haklarının 8. madde bağlamında özel yaşama saygı hakkı kapsamında 
da ihlal edildiğine ilişkin bir iddiası var. İşte Anayasa Mahkemesi aslında 
biraz sonra size açıklayacağım şekliyle bunu böyle çok hızlı bir şekilde bi-
zim için ortaya koyacak. 

Şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor aslında: Gerçi bununla ilgili bir 
fark yaratır mıydı ondan emin değilim, ama İnsan Hakları Avrupa Mah-
kemesinin seks işçiliğini doğrudan 8. madde bağlamında değerlendirdiği 
veya kişisel özerklik, mahremiyet, vesaire gibi farklı bağlamlarıyla 8. mad-
de kapsamına giren haklar bakımından değerlendirdiği öznel bir dava yok, 
böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi aslında 
bir şekilde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yaptığı, belirlediği yön-
temleri dikkate alarak aslında ne yapması gerekiyor? İşte Anayasa ile İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi arasındaki bağlamı ortaya çıkarıp, ortaklaşmayı 
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ortaya çıkarıp bu konuda bireyin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilip edil-
mediğine ilişkin bir karar alması gerekiyor. 

Şimdi ben karardan da bahsetmeyeceğim, ama kararla ilgili bazı şeyler 
söylemek istiyorum. Mahkeme kararının gerekçesini incelediğimizde as-
lında büyük büyük kavramların kullanıldığını görüyoruz. Mesela, kişisel 
bağımsızlık ve özerklikten bahsediliyor, mahremiyet hakkından bahsedi-
liyor, kişisel özerklik, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü çerçevesinde 
bedeni üzerinde tasarrufta bulunma yetkisinin olup olmadığı belirleniyor. 
Seks işçiliğinin ekonomik bakımdan niteliği, yani bir meslek olarak ni-
telendirilebilir mi, yoksa ekonomik bir faaliyet olarak mı tanımlanacak, 
bununla ilgili bir tespitte bulunuyor. En son aşamada aslında ki o aşama 
çok kısa bir aşama zaten, rızaya dayalı olup olmamasına bakılmaksızın fuh-
şun insan onuru ve değeriyle bağdaşmadığına ve gelinen aşamada fuhuş 
yapma olgusunun kişisel özerklik çerçevesinden korunmasına imkân bu-
lunmadığına ilişkin bir karar veriyor, bir sonuca ulaşıyor ve bu nedenle de 
aslında Anayasa Mahkemesi konu bakımından yetkisizlikle kararı sonuç-
landırıyor. Aslında esasa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmaksızın 
aslında kabul edilebilirlik, yani bu konuda yapılacak bir değerlendirmenin 
Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi, bireysel başvuru bağlamında yetkisi içe-
risine girmediğine ilişkin bir sonuç yaratıyor. Bu arada bunların hepsini, 
yani 8. madde bağlamında, özel yaşama saygı hakkı kapsamında yaptığı 
bu tartışmaların hepsini 2.5 sayfada yapıyor. Şimdi bu dehşet bir durum, 
yani 2.5 sayfada bu bahsettiğim kavramları sadece sıralayınca bile 4 satır 
ediyor. Hani bunların hepsiyle ilgili olarak insan onuru veya terminolojide 
veya yazımda bu kadar tartışmalı, farklı disiplinlerde bu kadar tartışmalı 
bu kadar çok kavramı tartışmış olmak, bunlarla ilgili hak ve özgürlükleri 
geliştirici bir yaklaşım oluşturmuş olmak mümkün değil ve ancak Anayasa 
Mahkemesi çok güçlü bir kararla, yani çok yüksek bir sesle aslında bunları 
tartışmanın konusu bakımından kendisinin yetkisiz kılındığı bir alanda 
ortaya çıktığını, dolayısıyla bunu tartışmayacağını söyleyebiliyor.

Şimdi kararı okuduğunuzda umarım siz de göreceksiniz ki aslında bunu 
bu kadar yüksek sesle bu kadar kesin bir şekilde yapabilmesinin en önemli 
sebeplerinden bir tanesi işte rızaya bağlı olsun veya olmasın yapılan işin in-
san onuruna aykırı olduğuna ilişkin tespitinden kaynaklandığını görürüz. 
Bu cesaret aslında insan onurunun temel hak ve özgürlüklere ilişkin yargı-
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lamaların en temelinde yer alan bir kavram olarak insan onuruna aykırılığı 
üzerinden temellendirildiğini, gerekçelendirildiği söyleyebiliyoruz. Dola-
yısıyla burada belki de ben en azından günlerce gidip gelip okuduktan son-
ra şunu düşündüm. Belki de bizim insan onurunu konuşmamız gerekiyor. 
İnsan onuru ne? Biz hukukçular aslında çok kullanıyoruz, yargıçlar kul-
lanıyor, akademisyenler kullanıyor, hepimiz aslında insan onuruyla ilgili 
böyle farklı cümleler, farklı gerekçeler, farklı hukuki temellendirmeler yara-
tıyoruz ve ancak gerçekten insan onurunun ortaklaşabilecek bir anlamı var 
mı veya aslında çok daha derine indiğimizde şundan bahsetmek mümkün: 
Gerçekten hukuki bir kavram olarak kullanılabilir mi insan onuru? Hani 
bu kadar farklı cevapların ortaya çıkabileceği bir kavram yargısal olarak bu 
kadar güçlü, hani bazı haklara sahip olup olmamamızı sağlayacak veya da 
işte nasıl tanımlandığı belirsiz bir şekilde ortada duran ve hukuki gerekçe 
konusu haline gelebilen bir kavram olarak kabul edilebilir mi? Bununla 
ilgili bir düşünceye kapıldım. Yani gidip gelip okuduğumda aklına gelen, 
çözmem gereken kendim açısından en azından sorunun bu olduğuna karar 
verdim. O nedenle ben kısa bir çalışma yaptım. Bu çalışmaya devam etmek 
istiyorum. Çünkü çok keyif aldım hukukçu olarak, ama bugün sizinle de 
bir parçasını paylaşmak istiyorum. 

İnsan onuru ve hukuk, yani hak temelli yargılamalarda insan onurunun 
kullanımına ilişkin enteresan bir şekilde Türkiye’de bu çok fazla çalışma 
haline gelmemiş. Yani bizim de eksikliğimiz olmuş galiba, biz de bildiği-
mizi varsayıyoruz herhalde, ama farklı yerlerde, işte Amerika Birleşik Dev-
letlerinde ve Avrupa’da aslında bununla ilgili birkaç çalışma var. Çok fazla 
çalışma yok hukuk bağlamında, işte ilahiyatta var, felsefede var, ama teknik 
olarak hukukta insan onuru çok fazla kullanılmasına rağmen özellikle ça-
lışılmış bir alan değil. Tabii ki hepimiz biliyoruz aslında insan onurunun 
kavramsal olarak kökeninin antik Yunan’a dayandırılabileceğini, bununla 
ilgili bütün filozofların aslında işte insanın onuru ve değeri bakımından 
pek çok söz söylediğini tahmin etmek mümkün. Hepimiz biliyoruz bunla-
rı zaten, derslerde gördüğümüz şey bu oluyor genellikle ilk etapta ve ancak 
aynı zamanda şunu da söylemek mümkün: Anayasa Mahkemeleri genel 
olarak insan onurunu çok güçlü bir şekilde kullanıyor. Yani gerekçelerinde 
bunu çok güçlü bir şekilde kullanıyorlar ve bu kullanım ama her durumda 
aslında aynı tanıma ve aynı kapsama sahip olmuyor. Bazen birbirini tama-
men çürüten ve birbirine tezat sonuçlar yaratan bağlamlarda kullanıldığını 
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görüyoruz kavramın, bu bakımdan baktığınızda SKB kararında da bunun-
la karşılaşmak önem kazanıyor. 

İnsan onuru aslında hukuki düzenlemelere 20. Yüzyılın başlarında 
girmeye başlıyor. İşte farklı Anayasalarda, Meksika, Weimar Almanya’sı, 
Finlandiya, Portekiz, İrlanda ve Küba gibi farklı ulusal Anayasalarda in-
san onurundan bahsedilmeye başlanıyor, ama kavramın gerçek anlamıyla 
kullanılmaya başlandığı, yani genellik kazandığı durum aslında hepimi-
zin bildiği gibi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bunun yüksek 
sesle söylenmesi tüm hak ve özgürlükler bakımından bir temel gerek-
çe olarak  tanımlanmasıyla ortaya çıkıyor. Fakat İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin hazırlık çalışmalarına baktığınızda şunu da tespit etmek 
mümkün: Hani evet, bir insan onurundan bahsediliyor, ama yapılan çalış-
malar ve tartışmalar şunu gösteriyor ki insan onuru derken o hazırlığı ya-
pan temsilciler arasında da bir ortaklaşma yok. Bakıyorsunuz işte, sosyalist 
devletler bakımından yapılan tanım tamamen farklı bir şeyi tanımlıyor, 
ama bakıyorsunuz, kendisini liberal olarak tanımlayan kapitalist sistemler 
tamamen farklı bir şeyler yapıyor, Müslüman ülkeler farklı bir tanım yapı-
yor daha inanca dönük diğer ülkelerle, devletlerle birlikte, vesaire. 

1940’lı yıllarda bunlar makul diyelim, ama bugün geldiğimiz noktada 
da bununla ilgili bir ortaklaşma yok. Bugün de aslında aynı belirsizlik aynı 
şekilde ortada duruyor. Farklı düşünceler, farklı felsefeler ve inançlar bağ-
lamında aslında insan onurunun kavramsal olarak gerçekten ortak belirle-
yici bir tanımı olmadığını söylemek mümkün. Şimdi burada baktığınızda 
şunu söylemek mümkün: Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesi kararları 
genel olarak incelendiğinde aslında insan onuruna üç farklı yaklaşımdan 
bahsedebiliyoruz. Çevirilerin çoğu benim hatamla ortaya çıktı, onu söyle-
yebilirim. O nedenle zaman içerisinde düzelecektir diye umuyorum. Me-
sela, bireyin doğasına içkin veya doğası kaynaklı olarak tanımlanan bir 
onur anlayışından bahsedebiliyoruz. Bu bizim aslında hepimizin bildiği 
işte en evrensel ve açık anlamında onurun her bireyin doğal içsel değerine 
odaklandığı bir tanım olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla böyle bir 
onur anlayışı aslında bütün insanlarda doğuştan var ve liberal bir yaklaşım-
la aslında kaybedilemediğini veya herkes için eşit bir şekilde var olduğunu 
söylemek mümkün.
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Şimdi bunu özellikle buradan baskı görüyorum bu arada, onu özellikle 
belirteyim, o nedenle hızlı hızlı geçeceğim, ama şunu söylemek mümkün: 
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Anayasa Mahkemesi bunu çok 
güçlü argümanlar olarak kullanıyor. Ne zaman? Devlete karşı negatif öz-
gürlükleri diyoruz zaten, negatif özgürlükleri korumaya çalışırken aslında 
tam da bu işte kişisel özerkliğe vurgu yapan ve bireyi devlete karşı kendi 
ihtiyaçları, kendi tercihleri ve doğuştan sahip olduğu onuruyla kendi ter-
cihlerini yaşaması gereken bir varlık olarak tanımlayarak gerçekleştiriyor 
demek mümkün. İkinci bir anlamı var ve Anayasa Mahkemeleri en az bi-
rinci kadar kullanıyor bunu, bu tanımında bu onur kavramında aslında 
onur maddi bir şekilde kavranıyor. Yani onur aslında belli şartlar, tanımla-
nan belli şartlar içerisinde var olan, dolayısıyla kaybedilebilen, değişebilen 
ve farklı şekillerde değerlendirilebilen bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bir 
kısmını biz bu onur anlayışının seviyoruz. Çünkü aslında belli bir asgari 
yaşam koşulunu insan onuru için tanımladığınızda aslında bu bizi ger-
çekten felsefi anlamda, düşünsel anlamda rahatlatıyor. Evet, hepimizin 
asgari koşullar, işte beslenmek, barınmak veya devletten talep edebileceği-
miz asgari refah hakları bakımından farklı yetkilere sahip olmasını sağlaya-
cak bir onur anlayışı bakımından bu ikinci kavram çok büyük bir sıkıntı 
yaratmıyor. Meşru bir alan yaratıyor. Hak yargılamasında, insan hakları 
yargılamasında güçlü bir gerekçe, kullanılabilir bir gerekçe yaratabiliyor. 
Ancak ikinci bir durumda, yani yine aslında maddi olarak içeriksel ola-
rak doldurulduğunda onur aslında belli sosyal normlara uygun yaşamak 
olarak tanımlanabiliyor. Yani Anayasa Mahkemeleri bu kavramın ikinci 
versiyonunda, bu yaklaşımın ikinci versiyonunda aslında belli şartlara, 
özellikle toplum tarafından daha önceden belirlenmiş, olurlanmış kural-
lara uygun yaşamakla tanımlanan bir onur anlayışı, bir tanınma anlayışı 
yaratıyor ki aslında şöyle bir düşündüğümüzde Anayasa Mahkemesinin 
genellikle işte SKB kararı da dahil olmak üzere pek çok kararında insanlar 
için yarattığı bağlamın bu olduğunu görüyoruz. İşte SKB kararında tam 
olarak aslında Anayasa Mahkemesi bunu yapıyor. En baştan insan onuru-
nun bir seks işçisi için değerlendirilemeyeceğini, çünkü yaptığı iş nedeniyle 
aslında yargısal bir sistem içerisinde korunabilir bir hak sahibi, hak özne-
si olamayacağına ilişkin bir yaklaşımı var ve bunu ahlâken, kendi ahlâk 
anlayışı, toplumsal ahlâk anlayışı bağlamında o kadar sağlam bir gerekçe 
olarak kabul edebiliyor ki bununla ilgili güçlü bir hukuki gerekçeye ihtiyaç 
duymuyor. Çok korkunç bir şey bu, aslında dediğim gibi hani gerçekten 
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İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu konuyu tartışacak olursa bugün veya 
yarın, belki de SKB kararıyla ilgili olarak muhtemelen onlarca sayfalık bir 
gerekçe yazacaktır, muhtemelen bununla ilgili tarihsel, yargısal farklı sis-
temlerin tanımlandığı, analiz edildiği, belki de önünde sonunda yine de 
takdir yetkisini daha güçlü bulup da bu işe karışmamayı tercih edeceği 
bir kararda çok güçlü bir hukuki gerekçe yaratacaktır, ama işte Anayasa 
Mahkememizin, Türk Anayasa Mahkemesinin bunu yapmamasının sebebi 
aslında o insan onurunu toplum tarafından tanımlanan ahlâka içkin bir 
şekilde görmesi ve bunu tartışmaya bile açmaması olarak nitelendiriliyor. 
Bu da aslında ister istemez Anayasa Mahkemesinin kendi görev ve yetki 
alanının aslında boş bıraktığı ve amacını sonuçlamadığını söyleyebiliyoruz. 
Bu sadece Türkiye’de olan bir şey değil bu arada, vakit yok, pek çok şey var 
bu konuda, ama mesela Fransa’da 90’lı yıllarda cüce fırlatma -kamuoyun-
da böyle biliniyor çok doğru bir kullanım olmasa da- olarak bilinen aslında 
farklı sirklerde mesela, kısa boylu, çok kısa boylu bireylerin fırlatılması ve 
daha uzağa fırlatılması üzerine kurulu bir gösteri var. İdari makamlar bu 
gösterinin yasaklanmasına karar veriyor. Bunu da yaparken aslında insan 
onuruna aykırı olduğunu, kişinin kendi haklarına ve genel olarak insan 
onuruna aykırı sonuçlar yarattığını söyleyerek yapıyor, ama şöyle bir sorun 
var: Kişinin kendisi bu gösterinin yasaklanmasına itiraz ediyor. Diyor ki: 
“İnsan onurunu siz böyle tanımlıyorsunuz, ama benim eve ekmek götürmem, 
hem de çok kısa boylu bir insan olarak ekmek götürmem, çalışma hakkım 
korunmadığı için mümkün değil. Dolayısıyla aç kalmak veya çocukların aç 
kalması benim açımdan birileri tarafından fırlatılmaktan daha zor şartlar 
veya insan onuruna aykırı bir durum yaratıyor” ve bunun tartışıldığı bir 
alan var mesela, dolayısıyla bu sadece aslında Türkiye’de veya Türk Ana-
yasa Mahkemesi’nde değil, farklı yerlerde de tartışılıyor. Burada asıl sorun 
belki de şu olarak nitelendirilebilir: Orada bahsettiğimiz idari bir karar, 
yani bu işin yapılmasının yasaklanmasına ilişkin bir kararın doğruluğu. 
Bizim burada bahsettiğimiz şeyse tamamen farklı, çünkü biraz evvel de 
söylediğim gibi uygun işleyen sistem bakımından düzenleyici bir sistem 
söz konusu. Mevzuatta belirlendiği şekilde genel kadın olarak şartlara uy-
gunsanız, bu şekilde çalışmanızın önünde idari bir engel yok. Bu engeli, 
yani kendi yargısal değerlendirmesiyle ortaya çıkaran tam da işte bireylerin 
o içkin onurlarını koruması gereken Anayasa Mahkemesi, dolayısıyla bu 
cüce fırlatma davasıyla bile kıyaslanamayacak kadar bir yokluk durumu 
yargısal bir anlayış bağlamında söz konusu.
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Son olarak iki dakika daha varsa üçüncü bir onur anlayışından bah-
sedeceğiz ki bizim aslında tartışmamız gereken belki de bu onur anlayı-
şı olmalıydı. Anayasa Mahkemeleri tarafından Avrupa’da ve Amerika’da 
çokça kullanılan bir onur anlayışı bu, artık yeni yüzyılın onur anlayışının 
bu olması gerektiği de inanılıyor. Saygınlığın tanınmasına ilişkin bir onur 
anlayışı, tanınma onuru olarak tanımlanan bir onur anlayışı bu ve burada 
aslında bu onur anlayışı daha geniş bir topluluğun oluşturduğu bir benlik 
anlayışından kaynaklanıyor. Bir kişinin onuruna saygı bireylerin kendi öz-
gürlüklerinde tanınmayı ve doğrulanmayı gerektiriyor. Mesela, işte Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde ve diğer farklı durumlarda eşcinsel evliliklerinin 
tanınması bu bağlamda ortaya çıkıyor. Çünkü diyorlar ki: “Medeni birlik-
telik denilen şey bir denklik yaratır, ama gerçek anlamıyla eşitliğin sağlanabil-
mesi için evliliğin sonuçlarını doğuran bir sistemdense aslında tam anlamıyla 
o hakkın aynı şekilde yaratılması gerekir”.Dolayısıyla aslında insanların ken-
di farklılıklarıyla hem toplum, hem de devlet tarafından, devlet makam-
ları tarafından tanınması gerektiği, onurun ancak bu şekilde eşit olarak 
sağlanabileceğine ilişkin gerekçeler görüyoruz farklı Anayasa Mahkemesi 
kararlarında, tabii ki Türkiye’de değil. Dolayısıyla aslında hani bu devrim, 
hukuki çerçevede onur tanımı, insan haklarını gerekçelendiren bir kavram 
olarak onur  tanımı aslında tanımlı onuruna geçmiş olması gerekiyor, ama 
maalesef biz henüz orada değiliz. 

Böyle çok karışık oldu, ben de çünkü böyle çok heyecanlı okumalar 
yaptım. Benim için de bir ilkti, dediğim gibi en iyi çıktısı herhalde kararı 
sizin okumanız ve gerçekten üzerinde düşünmeniz olur benim açımdan, 
sabrınız için teşekkür ederim. 
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Cinsiyet ve Cinsellik Alanındaki Mücadeleler, Kimlikler ve Hak 
Siyaseti

Dr. Öğr. Ü. Reyda ERGÜN

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Öz

Liberal hukukun ve kuramının nesnellik ve tarafsızlık iddiasını müda-
haleye uğratan eleştirel hukuk çalışmaları ile bir yandan insan haklarının 
salt hukuki bir kategori olarak ele alınmasını eleştiren diğer yandan da hak 
sahibi özne olarak insanı tartışmaya açan insan haklarına eleştirel yakla-
şımların ortak noktasının şu olduğu söylenebilir: 

Hukuk ve politika arasındaki sıkı ilişkiyi açığa çıkarmak… 

Eleştirel hukuk çalışmalarına göre, bu ilişki kuşkusuz eşitsiz politik güç 
ilişkilerinin hukuk aracılığıyla yeniden üretilmesi biçiminde ortaya çık-
maktadır. Ancak hukukun bir ilişkilerin özgürleştirici biçimde dönüştü-
rülmesinde bir araç olabileceği de tartışılmaktadır. İnsan haklarına eleştirel 
yaklaşımlar da insan hakları söyleminin neo-liberal tahakküm biçimleri-
nin bir aracı olduğunu ileri sürmekten, insan haklarının politikanın yerine 
geçme eğiliminin siyasetin ve demokratik gelecek tahayyülünün sonunu 
getireceğini iddia etmeye kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir. Hu-
kuk, insan hakları görünümünde politikanın alanını işgal etmektedir. Bu 
eğilime karşı farklı eleştirel yaklaşımlar, insan haklarını reddi, insan hak-
larının eleştirel kabulü, insan haklarının bir hukuk kategorisi olarak reddi 
ancak bir politik kategorisi olarak kabulü gibi farklı cevaplar üretmişlerdir.   

Özellikle 90’lardan itibaren politika alanında yoğun olarak karşılaşı-
lanve modernliğin Batılı, beyaz, burjuva, erkek, heteroseksüel soyut insan 
tasarımını müdahaleye uğratarak yola çıkan kimlik temelli politikaların 
yine deinsan hakları siyasetineparalel duruşu, bu tartışmaların temelde bir 
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özne tartışması da olduğunu ortaya koymuştur.

Bu çerçevede özellikle cinsiyet ve cinsellik alanındaki hak mücadele-
lerinin kendi içlerindeki ve aralarındaki tartışmalar, hareketler arasındaki 
ikircikli ilişkisellik bize, kimlikler ve insan haklarına eleştirel yaklaşmak ile 
hak savunuculuğuna duyulan bugün ve şimdideki yakıcı ihtiyaç arasındaki 
mesafenin nasıl kat edilebileceğine ilişkin önemli açılımlar sağlayabilir.

Bu sunumda öncelikle, feminizmin dalgaları ve akımlarının karşılıklı 
ilişkisi tartışmaya açılacak, LGBTİ+ hareketinin feminizmle ve hareketin 
kendi içindeki kimliklerin birbiriyle nasıl ilişkilendiği irdelenecektir. Son-
rasında normativiteye, özcülüğe ve kimliklere en radikal eleştiriyi getirmiş 
yaklaşımlardan biri olan queer perspektifin, bu hareketlerin hak mücade-
lelerine etkisi tartışılacaktır. Bir politik hareketin öznesi tartışmalı hale gel-
diğinde, hareket ayakta kalabilir mi? İsmi konulmamış bir öznenin politik 
talepleri olabilir mi? Politik taleplerin birer hak olarak tanınarak hukuken 
koruma altına alınması için mücadele etmek politikanın özgül işlevinin 
yitimine mi neden olur? Bir yandan her türlü normatif sistemin politik güç 
ilişkileri ile suç ortaklığına eleştirel yaklaşırken, diğer yandan da acil ihti-
yaçlar karşısında insan hakları söylemine ve hukukuna gönderme ile hak 
savunuculuğu yapmak mümkün müdür? Tüm bu sorular, cinsiyet ve cin-
selliğin özgül alanındaki politik mücadeleler etrafında tartışmaya açılacak-
tır. Gökkuşağının hiçbir renginden vazgeçmeden, ikili cinsiyet sistemine, 
patriyarkaya, heteronormativiteye karşı nasıl mücadele verebiliriz? Hukuk 
ve insan hakları bu mücadelenin neresinde duruyor/durabilir?

Anahtar Kelimeler: Patriyarka, Heteronormativite, Kimlik Siyaseti, 
Hak Siyaseti, İlişkisellik.

(1.) Konuşma Metni:

Merhaba, ben Kıvılcım’ın çizdiği çerçeveye çok benzer bir çerçeve çiz-
meye çalışacağım, ama onunkinden farklı olarak benimki bir sunum için 
fazla teorik kaçmış olabilir. Uzun olabilir ve sıkıcı olabilir, o yüzden şim-
diden özür diliyorum.
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Liberal hukukun Kıvılcım’ın da söz ettiği o nesnellik ve tarafsızlık iddi-
asını müdahaleye uğratan eleştirel hukuk çalışmalarının temel meselesinin 
şu olduğu söylenebilir: Hukuk ve politika arasındaki ilişkiyi açığa çıkar-
mak, politik güç ilişkilerinin hukuk ve kuramı üzerindeki belirleyiciliğini 
ifşa etmek. Eleştirel hukuk çalışmalarına göre hukuk ve politika arasındaki 
ilişki kuşkusuz eşitsiz politik güç ilişkilerinin hukuk aracılığıyla yeniden 
üretilmesi biçiminde ortaya çıkar. Ancak hukukun yine Kıvılcım’ın söyle-
diği gibi aksine bu ilişkilerin özgürleştirici biçimde dönüştürülmesinde bir 
araç olup olamayacağı da tartışılır. Bu soruya verilecek cevap günümüzde 
yürütülen politik mücadeleler açısından temel önemdedir. Özellikle in-
san hakları söyleminin günümüzde hemen her türlü politik talebin meşru 
referansı haline geldiği düşünüldüğünde hukuk ve politika ilişkisini aynı 
zamanda insan hakları ve politika ilişkisi bağlamında analiz etmek kaçınıl-
maz görülmektedir. 

İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlar geniş bir yelpazede kendini göste-
rir. Bazıları insan haklarının politikanın yerine geçme eğiliminde olduğu-
nu ve bu eğilimin siyasetin ve demokratik gelecek tahayyülünün sonunu 
getireceğini ileri sürer. Örneğin, Marcel GAUCHET’ye göre hukuk insan 
hakları görünümünde politikanın alanını işgal etmektedir. Oysa politika-
nın özgür işlevi en azından özgürleşme ufku olan bir toplumda ikame edi-
lemezdir. İnsan haklarının reddi olarak adlandırılabilecek bu tavır yanında 
insan haklarını hukukun tahakkümünden kurtararak politik bir kategori 
olarak yeniden kavramsallaştırmaya çalışan eleştirel  kuramcılar da vardır. 
Özellikle 90’lardan itibaren politika alanında yoğun olarak karşılaşılan 
kimlik temelli politikaların modernliğin, batılı, beyaz, burjuva, erkek, he-
teroseksüel soyut insan tasarımını müdahaleye uğratarak yola çıkmalarına 
rağmen insan hakları siyasetine yakın durmaları tüm bu tartışmaların te-
melde aynı zamanda bir özne tartışması olduğunu ortaya koymuştur. Hak 
sahibi özne olarak insan kategorisinden dışlanan grupların başlıca politik 
talebi bu kategoriye dahil edilmek ve haklarının hukuken güvence altına 
alınması olmuştur. Bu aynı zamanda dışlamanın kategorik göstergeleri ola-
rak kurulan kimlikler üzerinde hak iddia etmeyi de gerektirmiştir. 

Dışlayıcı olarak kurulan hak öznesini müdahaleye uğratırken yine de 
inşa edilmiş kategorilerden yola çıkmaktadır. Bu bir çelişki midir? Politik 
ufku sınırlandıran ve yine kendi üzerine kapanan, nihai olarak da sistemde 
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çatlak açıyor gibi görünse de sistemle birleşen ve onu pekiştiren bir tavır 
mıdır? Bunlar önemli sorular. Türkiye gibi liberal hukukun vaatlerini yeri-
ne getiremediği, liberal demokrasinin asgari güvencelerinin dahi her daim 
kırılgan olduğu ülkelerde çok daha ikircikli hale gelen sorular. Belki de 
temel soru şudur: Kimlikler ve insan haklarına eleştirel yaklaşma gereğiyle 
hak savunuculuğuna duyulan bugün ve şimdideki yakıcı ihtiyaç arasındaki 
mesafe nasıl kat edilebilir? Bu sunumda özellikle cinsiyet ve cinsellik ala-
nındaki hak mücadelelerinin kendi içlerindeki ve aralarındaki tartışmala-
rın hareketler arasında değişken ilişkilenme biçimlerinin bu koruya ilişkin 
önemli açılımlar sağlayabileceğini ileri süreceğim. Zira bu alandaki ilişki-
lenme biçimleri aslında daha geniş bir bağlamda hukuk, politika, insan 
hakları, kimlikler ve özgürleşme arasındaki ilişkiyi, politik konumlanma 
biçimlerini tartışmaya açabileceğimiz bir düzlem sağlayabilir. 

Yalnızca bu mücadelelerin tarihine bakmak bile asla homojen olmayan 
bir perspektifler çokluğunu, karşıtlıkları, çatışmaları, ittifakları ve her birinin 
diğeri üzerindeki öyle ya da böyle dönüştürücü etkisini gözler önüne serer. 
Feminizmin dalgaları ve akımlarının karşılıklı ilişkisi, LGBTİ+ hareketinin 
feminizmle ve hareketin kendi içindeki kimliklerin birbiriyle ilişkilenme bi-
çimleri, herhangi bir normatif sisteme değil, normativitenin kendisine, öz-
cülüğe ve kimliklere en radikal eleştirilerden birini getirmiş olan queer pers-
pektifin hak mücadelelerine etkisi, bütün bunlar değindiğim tartışmalarla iç 
içe geçer. Kimlik temelli hak mücadelelerinin ufku yine kimlik temelli hak 
mücadeleleri içinde sorgulanır. Kimliklerin akışkanlığı fikri kabul görürken 
politik özne sorunu kendini dayatır. Yakıcı ihtiyaçlar karşısında kapanmaz 
olduğu düşünülen mesafeler hızla kat edilir, yine de hareketler aynı hızla 
savrulup birbirinden uzaklaşabilir, ama her temas fark yaratır. 

Belki de sonda söylemem gerekene şimdi değinerek devam edeceğim. 
Cinsiyet ve cinsellik alanındaki ayrımcılık ve şiddet biçimlerinin ifşası 
ve bunların ortadan kaldırılmasına ilişkin kavramsal ve politik mücadele 
hukuken tanınmanın ötesini arzulayan, belki de kimlik ve kategorilerin 
kendilerini sorgulayan ancak uzun soluklu bir projedir. Bu nedenle deza-
vantajlı kesimlerin çağrıldıkları isimler, yani kimlikler üzerinde hak talep 
etmelerinin bireylerin özne olarak kuruluşlarının edilgen bileşenleri ol-
maktan çıkıp etkin aktörleri olma yolunda atabilecekleri bir ilk adım oldu-
ğu söylenebilir. Queer teorinin önemli kuramcılarından Judith BUTLER 
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her zaman özneyi önceleyen, onu dilde şekillendiren bir söylem olduğunu 
ileri sürer. BUTLER’e göre çelişkili biçimde toplumsal olarak tanınmanın 
koşulu öznenin kuruluşunun önünden yürür ve onu belirler. Dolayısıyla 
tanınma aslında insana ihsan edilmez, özneye ihsan edilmez, onu oluştu-
rur. Diğer yandan tanıma hiçbir zaman tamamıyla da gerçekleşmez. Top-
lumsal kimliği harekete geçiren isme, kadına mesela bütünüyle ve daimi 
olarak yerleşmek olanaksızdır. Ancak tam da bu öznenin önünden yürüyen 
ve onu aşan, ama bir yandan da onu onsuz konuşmanın mümkün olmadı-
ğı bir ismin tarihsel olarak yeniden gözden geçirilebilme olasılığıdır bütün 
bir iktidar ilişkilerinin yeniden gözden geçirilebilme olasılığıdır. Bu neden-
le kimlik  kategorilerine başvurarak politik talepler ileri sürmek ve çağrıl-
manın, bir isimle çağrılmanın koşullarını belirlemenin iktidarı üzerinde 
hak iddia etmek Butler’a göre bir gerekliliktir. Ancak bu her zaman  riskli 
bir  kullanımdır. Yine de Butler’a göre özgürlüğümüzün politik koşullarını 
yoktan yaratmanın imkânsızlığı karşısında belli kategoriler üzerinde hak 
iddia etmek, bu kategorilerin üzerimizde hak iddia etme yollarından ötürü 
politik olarak zorunluluğunu korumaktadır. Çünkü bu hak iddiası bu ka-
tegorilerin hukukta, kamu düzeninde, sokakta, özel hayattaki dışlayıcı et-
kilerini reddetmek anlamına gelir ve Butler bu  durumu kimliğin zorunlu 
hatasını  harekete geçirmek olarak adlandırır. Ancak yine de bu terimlerin 
ve kategorilerin hangi iktidar ilişkileri aracılığıyla işlediğini Kıvılcım’ın da 
değindiği gibi sürekli düşünmemiz gerekir. 

Bu yaklaşımdan hareketle cinsiyetçi, homofobik ve transfobik şiddete 
her gün maruz kalarak yaşamak zorunda kalan bireyler için insan hakları 
mücadelesinin taşıdığı risklere karşı uyanık kalmak şartıyla politik olarak 
gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Belki de temel mesele bu risklere 
karşı uyanık kalmanın yollarını aramaktır. Özne olarak kuruluşumuzun 
etkin aktörleri olabilmek için mücadeleye zorunlu bir hatayla başlıyorsak, 
bu kategorik hatanın her daim farkındalığı sürekli bir özeleştirelliği ge-
rektirir, ama bu özeleştirelliği sağlayacak olan şey nedir? Kimlik temelli 
politikalara en sık yöneltilen eleştirilerden biri bu hareketlerin kolektif ve 
güçlü bir politik mücadelenin imkânını tamamen ortadan kaldırmasa da 
zayıflattığı, sekteye uğrattığı yönündedir. Ancak bu eleştiri çoğu zaman bu 
hareketlerin indirgemeciliğe, dışlayıcılığa, yok sayılmaya karşı bir görünür-
lük mücadelesi olarak başladıkları gerçeğini görmezden gelir. Bir bireye ka-
dın olduğu için ya da toplumsal olarak kadın olarak çağrıldığı için yönelen 
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bir şiddet varsa, bu şiddete karşı mücadelede bir kategori olarak kadından 
yola çıkmak kaçınılmaz hale gelir ya da kadın ve erkek kategorisi biyolojik 
terimlerle kuruluyorsa, cinsellik kadın-erkek ikiliği üzerinden tanımlanı-
yorsa, cinsiyet ve cinselliğin bu normatif inşasının dışladığı bireyler için 
eşitlik ve özgürlük mücadelesi aynı zamanda bir var olma, görünür olma 
mücadelesidir ve çoğu zaman da bir ölüm kalım meselesidir. Kimlikler 
en çok yaralandığımız yerde kök salarlar, mücadele yaralandığımız yerden 
başlar, ama politikanın ufku elbette bununla sınırlı değildir. 

Hannah ARENDT bambaşka bir bağlamda önemli sorulara ilişkin ya-
nıtların asla teorik yaklaşımlarda ve tek bir kişinin görüşünde bulunamaya-
cağını yazmıştı. ARENDT’e göre yanıtlar gündelik hayatta verilir ve hiçbir 
şey yaptıklarımızı düşünmekten daha önemli değildir. ARENDT’e göre 
doğrudan insanlar arasında geçen yegane etkinlik olan politik eylem insa-
nın çoğulluk durumuna, yeryüzünde insanın değil, insanların yaşadıkları 
gerçeğine karşılık gelir ve bütün politik hayatın koşulunu özellikle bu ço-
ğulluk durumu oluşturur. Politikaysa insanların girip görünür olabilecek-
leri, eyleyebilecekleri bir alana ihtiyaç duyar. Bir araya gelmemizi sağlayan 
bir ortak dünya olarak bu alan birbirimizin üzerine yıkılmamızı engeller. 
Bu ortak dünyanın önemi çoğulluğu oluşturan insanları ayırma ve ilişki-
lendirme gücündedir. Birbirinden ayrı insanlar olmamız sorun değildir, 
politikanın sonu tamamıyla ilişkisiz insanlar düştüğümüzde gelir. Politi-
kanın hayat bulabileceği ARENDT’çi bir kavram olarak kamu alanının 
gerçekliği aynı anda sayısız perspektifin varlığına dayanır. Çünkü çoğulluk 
içinde insanlar farklı konumlar işgal ederler ve gerçeklik sadece tek bir ya-
nıyla görülmeye başlandığında ve kendisinin sadece bir tek perspektiften 
sunmasına izin verildiğinde ortak dünyanın da sonu gelmiş demektir. 

Kimlikler üzerinde hak iddia etmenin zorunlu hatasına karşı uyanık 
kalmak, kimliklerin politik mücadelesini bir ortak dünyanın mücadele-
siyle birlikte sürdürerek mümkün olabilir mi? İnsan hakları mücadelesini, 
soyut bir tasarıma indirgenmiş insanın haklarını kendisi için talep eden 
bireylerin hukuki özneler olarak birbirleriyle ilişkisiz eylemleri olmaktan 
çıkarıp insanların ayrı, ama ilişkili biçimde biricik politik özneler olarak 
kuruluşlarının bir aracı haline getirmek mümkün müdür? Yaralandığımız 
için ve yerden eyleme geçmek, ama mücadelemizi ortak dünyanın muha-
fazası içinde vermek. 



Dr. Öğr. Ü. Reyda ERGÜN

501Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Cinsiyet ve cinsellik alanındaki politik hareketlere dönersek, bu alanın 
modern toplumdaki düzenlenme biçimleri kuşkusuz tek bir perspektiften 
anlaşılamayacak denli karmaşık, birbiri olmaksızın ayakta kalamayacak 
hâkimiyet sistemlerinin birlikte işlediği bir yapı oluşturur. Beden ve cin-
sellik üzerindeki tahakkümün mağduru olan öznelerin politikanın öznesi 
haline gelme mücadelesi, etkin aktörler olma mücadelesi hukuk ve politi-
ka ilişkisinin açığa çıkarılmasını gerektirmiştir. Ancak bu alandaki politik 
mücadeleler genelde insan hakları söylemini bir araç olarak kullanmaya 
da her zaman yakın durmuşlar, hukuku genel olarak bir mücadele alanı 
ve aracı olarak görmüşlerdir. Bu anlamda sunumun başında ortaya koydu-
ğum çerçeveyi tartışmak adına önemli bir örnek teşkil ederler.

Diğer yandan bu alanda bir perspektifler çokluğuyla karşı karşıya oldu-
ğumuz da açıktır. Feminist hareket, LGBTİ+ hareketi ve queer yaklaşımlar 
kendi içlerinde homojen olmadıkları gibi birbirlerinin doğal dayanışları-
nın sayılamayacak denli uzlaşmaz karşıtlıklar da barındırırlar. Ancak tam 
da bu nedenle hem kendi içlerinde, hem de birbirlerine karşı geliştirdikleri 
eleştirilerle dayanışmanın ve ortaklaşabilecek bir politikanın koşullarını 
karşılıklı olarak sürekli yeniden ilişkilenerek örmek durumundadırlar. Bu 
da tüm bu yaklaşımların özeleştirel ve dinamik yapılar oluşturmasını sağlar. 
Bu nedenle önerdikleri düşünsel araçlar ve kavramlar ve yöntemler sürekli 
olarak yeni iktidar ilişkileri üretmeye direnerek çeşitlenir, başkalaşır. Örne-
ğin, feminist hareket, özellikle ikinci dalga feminizm kadın kategorisinden 
ve patriarka kavramsallaştırmasından yola çıkıp biyolojik cinsiyet-toplum-
sal cinsiyet ayrımını düşünsel bir araç olarak kullanmıştır cinsiyet ve cin-
sellik alanındaki o eşitsiz ve karmaşık yapıyı aydınlatabilmek için, ona ışık 
tutabilmek için,çünkü toplumsal cinsiyet kavramı kadın-erkek eşitsizliği-
nin doğal değil, toplumsal ve tarihsel olarak inşa edilmiş olduğunu söyler. 
Dolayısıyla da ortadan kaldırılabileceğini söyler. Bu anlamda da bu ayrım 
çok güçlü bir düşünsel araçtır. Ancak alandaki bugünkü tartışmaların da 
merkezinde yer alır bu biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı, ni-
tekim her düşünsel araç gibi toplumsal cinsiyet kavramsallaştırması da sa-
dece düşünsel bir araç olduğu unutularak kullanıldığında gerçekliğin farklı 
yönlerine ışık tutmayabilir. Mesela, bu ayrıma, biyolojik cinsiyet-toplum-
sal cinsiyet ayrımına ne gibi eleştiriler getirilmiştir? Bu ayrım ikili cinsiyet 
sistemini yeniden üretir eleştirisi, toplumsal cinsiyetin yapay niteliğini vur-
gulamak isterken kadın-erkek ikiciliği üzerine kurulu biyolojik cinsiyeti 
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bir olgu olarak kabul eder ve doğallaştırır. Başka bir eleştiri: Cinsiyetin 
kişinin içsel dünyası ve kendini tanımlayışıyla ilgili olduğunu göremez. 
Dolayısıyla cinsiyet kimliği atanmış cinsiyetinden farklı olan bireylerin 
marjinalleştirilmesinin önüne geçemez. Başka bir eleştiri: Cinsel yönelime 
dayalı ayrımcılığa duyarsız kalır. Çünkü biyolojik kadın ve biyolojik erkek 
kategorileri daha ziyade bedenlerin üreme işlevi anlamında birbirlerinden 
ayrılması fikrine dayanır. Dolayısıyla doğal cinselliğin de Kıvılcım’ın söy-
lediği gibi birbirini üreme işlevi üzerinden tamamlayan bedenler arasında 
gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin söylemin norm haline gelmesine dayanak 
oluşturur. 

Tüm bu eleştiriler feminizmin düşünsel araçları olan toplumsal cinsiyet 
ve patriarka kavramları üzerinde yeniden düşünmeyi, feminizmin LGBTİ+ 
hareketiyle ilişkilenmesini gerektirmiştir. Ancak örneğin, LGBTİ+ hareke-
tini de kendi tarihselliği içerisinde ele almak gerektiğini unutmamak ge-
rekir. Bugün LGBTİ+ hareketi olarak bildiğimiz politik mücadelede alanı 
dünyada 70’lerde bir sosyal hareketten hak mücadelesine dönüşmüştür ve 
merkezinde daha ziyade beyaz eşcinsel erkekler bulunmaktadır. Mesela, 
tam da bu nedenle yine 90’lardan, 70’lerden ve 80’lere uzanan bir dönem-
de, 90’lara uzanan bir dönemde lezbiyen hareketi hem gay, hem de kadın 
hareketine karşı eleştirel söylemlerle kendi politik hattını oluşturmuştur, 
ama lezbiyen ve gay hareketin de temel kavramı cinsel yönelimdir mesela 
ve cinsel yönelim başlangıçtaki tanım ve kullanımından cinsiyet kavramı 
çok önemli bir rol oynar. Dolayısıyla da bu hareket de bu kavram üze-
rinden eleştiriye tabi tutulmuştur. Nedir bu eleştiriler? Cinsel yönelimin 
biyolojik cinsiyet üzerinden belirlenmesi ve biyolojik cinsiyet kavramının 
kendisinin sorgulanmaması, cinsel yönelimin her insanda mutlaka olduğu 
ve süregelen biçimde yalnızca kişinin kendi cinsiyetinden kişilere ya da 
karşı cinsten kişilere karşı bulunduğu fikrinin sorgulanması, dolayısıyla L 
ve G’ye B eklenir, T eklenir, İ eklenir, + eklenir. 90’larda bir de queer teori 
çıkar ortaya, queer teori cinsiyet ve cinsellik alanındaki bütün yaklaşımlar-
dan farklı ve radikal bir şekilde cinselliği merkeze alır, onu tartışmaya açar 
daha önce hiç olmadığı derecede ve radikallikte, biyolojik cinsiyet-toplum-
sal cinsiyet ayrımına biyolojik cinsiyetin kendisinin de aslında toplumsal 
bir inşa olduğunu söyleyerek eleştiri getirir ve bütün kimlik ve kategorile-
re karşı savaş açar. Dolayısıyla feminizmle de çatışır, LGBTİ+ hareketiyle 
de çatışır. İşte tüm bu süreç içerisinde cinsiyet ve cinsellik alanındaki ta-
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hakküm biçimlerini açıklamak için patriarka kavramının yeterli olmadığı 
yönleri tartışmaya açabilmek için yeni kavramsallaştırmalar kullanılmaya 
başlanır. İşte ikili cinsiyet sistemi kavramı ortaya çıkar, heteronormativite 
kavramı ortaya çıkar, sisnormativite kavramı ortaya çıkar, akışkanlık kav-
ramı ortaya çıkar hem cinsiyet, hem cinsel yönelim açısından, dolayısıyla 
alanın tarihine baktığımız z aman farklılıkları yok saymadan eşitliğin in-
şası için mücadele etmek, bu pratik, yani bütün renkleri varlıkları içinde 
koruyabilme mücadelesi politik mücadelenin öznesini sürekli sorgulamayı 
gerektirmiştir. O öznenin bir kategori olduğunu sürekli yeniden hatırla-
mayı gerektirmiştir. Bu anlamda feminist mücadele LGBTİ hareketiyle 
queer teori ve pratiklerin hem kendi içlerinde, hem de birbirleriyle kesi-
şen, çarpışan, ittifaklar kuran, ama aslında bir yandan da sürekli çatışma 
içinde bulunan eyleme biçimlerinin yarattığı alanın politik mücadele için 
son derece verimli ve dinamik bir zemin yarattığı söylenebilir. Merkezinde 
de çok somut bir gerçeklik olan bedenin, daha doğrusu bedenlerin durdu-
ğu hepimiz cinsiyetlendirilmiş ve cinsellikleri düzenlenmiş bedenleriz. Bu 
olguya yaralandığımız yerden kendi konumumuzdan, ama diğer perspek-
tiflerle ilişkilenerek bakabildiğimizde ortak dünya mümkün hale gelebilir. 
Cinsiyet ve cinsellik alanında deneyimlediğimiz pek çok anda gelmektedir 
de, çok teşekkürler. 
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Renkleri Savunmak

Dr. Kıvılcım TURANLI

Öz

Modern toplumda norm, haklara bir çerçeve, bir içerik ve az ya da çok 
koruma sağlar. Bu bağlamda hak savunuculuğu güç aldığı toplumsal mü-
cadelelerin de desteğiyle uğruna mücadele ettiği hakkın normlaşmasını, 
hukukça korunmasını, hukuk düzeninin bir parçası olmasını da talep eder. 
Bu nedenle hakların düzenlenmesi hak savunucusu için de bir tür güvence, 
dayanaktır. 

Öte yandan neo-liberal dönemde, hakları savunmak hem zorlaşmıştır 
hem de normda yaşanan geri gidiş; başka deyişle kazanıldığı, normla gü-
vence altına alındığı var sayılan hakların yine norm aracılığıyla yeniden 
düzenlenmesi ya da geri alınması; hukuktan güç alarak verilen mücadeleyi 
de zorlaştırır. Öyle ki bazı alanlarda yaşanan gerileme hak savunucularını 
ister istemez alan savunmasına çeker. Savunulan alan daraldıkça savunucu 
egemen söylemce marjinalleştirilir ve kriminalleştirilir. Burada söz konusu 
olan sadece ardında onlarca yılın mücadele pratiği ve literatürü olan bir 
hakkın savunulmasının engellenmesi değildir. Hakkın, hak olmaktan hak-
kın sahibinin özne olmaktan çıkarılmasıdır.

Bu sunumda amaçlanan tam da böylesi bir denklemde toplumsal cin-
siyete dayalı hak ihlallerinin önlenmesinde alan savunmasının ötesine 
geçebilmek için hukuktan güç alınıp alınamayacağını cinsiyetle ilgili tar-
tışmalarla insan hakları mücadelesinin diyalektik ilişkisi bağlamında tar-
tışmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Hak Savunuculuğu, Toplumsal Cinsiyet, Hakkın 
Öznesi, Neo-Liberalizm, Marjinalleştirme.
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(1). Konuşma Metni:

Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Bir cumartesi günü gerçekten uzak 
bir yerde, Ankara için tabii uzak bir yerde bir arada olabildiğimiz için bizler 
çok mutluyuz. Ceren’in dediği gibi bugünün ayrı bir önemi var. Yani “bu 
suça artık olmayacağız” bildirisinin yıldönümü ve tam o günde aslında yine 
bir arada olmak, burada dostlarla bir arada olmak da bizim için çok önemli 
ve gurur verici bir şey. Bütün bunları bir yana bırakırsak, yani hani imzayı 
bir kenara bırakırsak, bizim ihraç edilmiş olmamızı bir kenara bırakırsak 
bence bu salondaki bu kalabalığın şöyle de bir anlamı var: Üniversiteye ilk 
başladığımda o zaman  kadın çalışmalarıydı, kadın çalışmalarından aslında 
toplumsal cinsiyete ve feminist çalışmalara uzanan bir yoldan, bir çizgiden 
söz ediyoruz, böyle bir kalabalığı bulamıyorduk. Bence Türkiye’nin hem 
akademisi açısından, hem de aslında toplumsal muhalefetin yol açtığı far-
kındalık açısından böyle bir kalabalıkla birlikte olmak ve şimdi bir arada 
olmak ayrıca güzel, bunun için illa akademide olmak gerekmiyor. Bunun 
dışında da bulaşabildiğimiz mecraların olması güzel ve Ankara Barosuna 
bu sebeple ben teşekkür ediyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum.

Bir soruyla başlamak istiyorum aslında: Benim önümde daha parlak gö-
rünüyor renkler, burada çok parlak görünmüyor, ama böyle onedio testi gibi 
olacak. Burada kaç renk görüyorsunuz ya da hangi renkleri görüyorsunuz? 
Şurayı görebilseydiniz daha parlak ve daha canlı renkler var. Peki, şöyle di-
yeyim: Ana renk olmayan aklınıza ilk gelen renkleri bir söyler misiniz? Bu 
arada arkadaşlarım biliyorlar, ben asla böyle çıkıp siz dahil olmadan konu-
şamıyorum, beceremiyorum bunu, o yüzden herkesten bir şeyler duymak 
istiyorum. Bir böyle aklınıza gelen renkleri söyleseniz, üstelik Türkçenin 
güzellikleri de var böyle renk adlandırmaları konusunda, yavruağzı, fıstık 
yeşili, eflatun, fuşya, narçiçeği ya da şöyle sorayım: Burada şöyle sıradan baş-
lasak, herkes bir renk ismi söylese ya da bir renk söylese herkes söyleyebilir, 
değil mi? Açık yeşil, koyu yeşil, yavruağzı, narçiçeği, limonküfü, böyle bir 
sürü renk sayabiliriz. Aslında bütün bu renkler, yani burada gördüklerimiz 
ya da biraz yansımadan dolayı daha az parlak gördüğümüz renkler olmak 
üzere şunu söyleyebiliriz: Bu bize dünyanın resmini sunuyor. Öyle değil mi? 
Dünyada sayısız renk var, sayısız deneyim var ve hepsi biricik, hepsi ken-
dine özgü. Aslında renkler de öyle açığıyla koyusuyla, şimdi biraz daha şey 
bir soru soracağım. Burada herkes hukukçu mu, hukukçu olmayan var mı 
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aramızda? 1-2, tamam. Sizce hukuk ne renk, bir renkle tanımlamak istesey-
diniz hukuku hangi renkle özdeşleştirirdiniz? Siyah, bordo bütün renklerin 
birleşimi beyaz oluyordu, değil mi o? Siyah mı oluyordu? Başka? Gri. Neden 
borda mesela? Cüppelerin renginden dolayı. Neden siyah? Resmiyetten do-
layı. Hukuku hiç böyle turuncuyla, sarıyla falan özdeşleştirebilir miyiz zihni-
mizde? Başka söylemek isteyen var mı, şu renktir bence demek isteyen? Yeşil 
mi, neden? Cüppelerin bize çağrıştırdığı renkler, tamam. Yine yansımadan 
dolayı aslında çok netleşmemiş, ama ben size tarif edeceğim. Biraz önceki o 
renk tayfına baktığımızda sayısız rengi görüyoruz ve ben onun dünya oldu-
ğunu söyledim. Bu aslında hukukun dünyayı görme biçimi, o yüzden gelen 
cevapların çoğunun siyah olması, siyahla beyaz arasında gri bir alanın olması 
çok şaşırtıcı değil. Çünkü hukuka dışarıdan baktığımızda sanki siyahla be-
yazı belirleyen bir şeyden söz ediyoruz ya da hukukta sadece siyah ve beyaz 
renkleri varmış gibi algılıyoruz ve konuşuyoruz. Arada gri bir alan var ve bu 
alanı hukuk öyle ya da böyle ya düzenliyor, ya düzenlemiyor, ya görmezden 
geliyor, ama biraz önceki o renk tayfını tümden yok sayıyor. Bu neden böyle 
ve aslında bu ne anlama geliyor, biraz sonra üzerinde duracağım. Son bir 
soru soracağım, sonra ben konuşacağım. Hukuk nedir? Herkes hukukçu ve 
bir hukuk tanımı istiyorum. Aramızda iki kişi hukukçu değil. Hukuk ne-
dir? Hakkın çoğulu, hukuk başlangıcı derslerine dönelim. İnsanın toplumla, 
devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü. Başka? Hayattır, haya-
tın her alanında karşımıza çıkar. Toplumsal mücadelelerin yürütüldüğü bir 
alandır. Tam bunu istiyorum, hukuk usulüne uygun biçimde yürürlüğe ko-
nulmuş hukuk kurallar toplamıdır. Cezalandırma yetkisini tekelleştiren, son 
bir şey belki, bu usulüne uygun kural koyma, yani kim koyuyor bu kuralları? 
Yasa koyucu, tamam, daha fazla zorlamayacağım. 

Önce şunu belirteyim: Ertuğrul Uzun’un söylediği gibi aslında “hukuk 
nedir” sorusu masum bir soru değil, soranın bakış açısıyla belirleniyor, ya-
nıt verenin hukuka bakışıyla belirleniyor ve siz az önce dediniz ya “bu so-
ruya buradan gerçekten bir cevap alabileceğinizi düşünüyor musunuz”, hayır, 
düşünmüyordum, ama hukukun bazı özelliklerinin, örneğin yasa koyucu 
tarafından koyulmuş olma, kurallar, yani normu ifade etme gibi temel, 
yani o tanımda yer alan temel özellikleri aldık. BERKE “mücadelelerin yü-
rütüldüğü alandır” dedi. Buna belki şeyi de ekleyebiliriz, yani hukuk ku-
rallarını diğer kurallardan ayıran nedir? İşte yine hukuk başlangıcı dersine 
dönersek, yaptırımın mevcudiyeti ve bu yaptırım devlet aracılığıyla konan-
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dır. O yüzden diğer toplum kurallarından ya da toplumsal normlardan ay-
rılır. Hukuka ilişkin net bir tanım veremiyor oluşumuz, yani onu devletin 
yaptığını bilmemiz ve birtakım yaptırımları içerdiğini biliyor, o hukukçu 
olmamıza gerek yok bunun için, biliyoruz, ama net bir tanımını veremiyor 
oluşumuz aslında hukukun çok boyutlu olmasıyla ilişkili. O yüzden ben 
Mac Kinnon’ın tanımını örneğin tercih ediyorum ve diyorum ki bu ta-
raftan da gelmişti benzeri cevap: Aslında hukuk hayatla yasalar arasındaki 
ilişkinin kuramı, dolayısıyla hayatla doğrudan ilişkili ve bütün toplumsal 
ilişkileri ve aynı zamanda iktidar ilişkilerini düzenleyen bir alandan söz 
ediyoruz. Bu alanları düzenlerken de hukukun hukuk olmasından kaynak-
lı olarak evet, haklarla ilişkili, ama aynı zamanda normlar koyuyor. Dola-
yısıyla normatif bir yapıdan söz ediyoruz. Bizim hayatlarımızı belirleyen 
ve doğmadan önceden başlayarak ölümümüzden sonrasına kadar uzanan 
bir belirleme alanından ve belirleme gücünden söz ediyoruz. Fakat yine 
başka bir feminist hukukçunun, “Ann Scales”ın tanımıyla hukuk sabit bir 
şey değil, insan aklının sabit bir ürünü değil. Sabit olmadığı gibi kusurlu 
ve istikrarsız da aynı zamanda, fakat biz hukukla ilişki kurduğumuzda ya 
da hukuktan söz edildiğinde ya da hukuka ilişkin algılar devreye girdi-
ğinde şunun farkındayız: Bütün kusurlarına rağmen, bütün istikrarsızlığı-
na rağmen hukuk birtakım genellemelere yansıyor. İşte o siyahtan beyaza 
uzanan çizgide biz bu genellemelerin sayısız örneğini görebiliriz. Kendisini 
bu genellemelere yaslıyor ve kerameti kendinden menkul bir şeymiş gibi 
bir algı var hukuka ilişkin sanki genellikle toplumla hiç ilişkisi yokmuş 
gibi ya da toplumsal ilişkilerle hiçi ilişkisi yokmuş gibi, oysa böyle bir şey 
değil hukuk, tam da bu toplumsal ilişkilerin içinden doğuyor, halihazırda 
var olan ilişkileri düzenliyor ya da bazı durumlarda var olan ilişkileri mo-
difiye ediyor ya da yeni ilişkiler kuruyor, ama yeni ilişkiler kurma durumu 
bile aslında toplumda o ilişkiler olduğu için. Bunu şeyden düşünebiliriz, 
yani sözleşmeyi niye düzenliyor hukuk? Zaten sözleşme toplumda var, bir 
şekilde var. Bunu normatif hale getirilmesi hukuk aracılığıyla  bizim karşı-
laştığımız bir şey. Hukukun ne kadar istikrarsız olabileceğini ve kusurlarını 
aslında bize gösteren de toplumsal muhalefet. O yüzden hukuka feminist, 
yani karşı çıkış diyebiliriz, müdahale diyebiliriz, muhalefet diyebiliriz. Bu 
sebeple önemli, çünkü kusurları bize gösteriyor aslında, bir ifşada bulu-
nuyor ve bunu yaparken de o hukukun bizim hukukun kusurlarıyla yüz-
leşmemizi sağlarken bir yandan aslında hukukun kendisine ilişkin de bir 
şeyler söylüyor onu değiştirmeye ilişkin, ama bir yandan bugün geldiğimiz 
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noktada dedim ya az önce, kadın haklarından böyle toplumsal cinsiyete 
uzanan bir yoldan geliyoruz biz, bütün kazanım saydıklarımızın esasında 
geri alındığı ya da elimizden alındığını hissettiğimiz, neredeyse oy hakkını 
yeni baştan tartışmaya başladığımız bir yere doğru evriliyoruz. Bu evrilme-
nin birtakım sebepleri var. Belki üzerinde daha sonra dururuz, ama bu bize 
aslında şunu gösteriyor: Hukuk bizi tanımlıyor. Yani farkında olmamız 
gereken, belki önemsememiz gereken, belki çıkış noktası yapmamız gere-
ken yer burası, çünkü bütün toplumsal muhalefet ve feminist muhalefet 
de buna dahildir, bundan ari değil. Bir tanınma mücadelesinin içerisinde, 
kadınlar oy hakkıyla bir tanınma mücadelesi verdiler. Eşit işe eşit ücretle 
bir tanınma mücadelesi verdiler. Özel olan politiktir derken aslında o ka-
musal-özel ayrımını altüst eden ve bu kurgunun aslında hiç de politikadan 
bağımsız olmadığını bize gösteren bir şeyler söylediler.

Şunu söylemeye çalışıyorum: Muhalefet, özellikle feminist hareket 
özne olarak tanınma mücadelesini verirken hukukun burada aldığı konum 
aslında tanımlama iktidarıydı. Bunun farkında olmalıyız ki öznelik mü-
cadelesi sürdürülürken aslında bu tanımlamanın bizi nereye sıkıştırdığını 
ve bu sıkışmanın dışına nasıl çıkabileceğimiz ya da bu sıkışmayı nasıl gev-
şetebileceğimizi biraz düşünebilelim. Toplumsal ilişkilerle ilgilidir dedim, 
aslında hukuk pek çok toplumsal başka normdan güç alır, destek alır ve 
bunlardan bir tanesi de belki en belirleyicilerinden bir tanesi üretim ilişki-
leriyle birlikte heteronormativitedir. Heteronormative de aslında bize neyi 
söyler? Heteroseksüelliğin norm olduğunu, olabilecek tek normal ilişkilen-
me biçiminin kadınla erkek arasında olduğunu, toplumun kadınlardan ve 
erkeklerden oluştuğunu söyler ve bu tanım hukukun çok işine gelir. Çün-
kü hukuk tanımlarını yaparken bazı grupları dışlar, bunu bilerek yapar. 
Dışlamıyormuş gibi, kapsıyormuş gibi görünür. Örneğin, herkes eşittir 
der, ama biz şeyi biliriz, herkes eşit değildir ve herkesin eşit olmaması için 
sayısız neden vardır. Dolayısıyla hukuk kadınlığı ve erkekliği tanımlarken 
bize makbul tanımlar sunar. Şunu şunu şunu yaparsan ancak makbul ka-
dın olabilirsin, bunu bunu bunu yaparsan ancak makbul erkek olabilirsin. 
Bunun dışında kalanları örneğin, eşcinselleri, örneğin transları, örneğin 
intersexleri görmez, görmezden gelir, yok sayar, dışlar, tanımların içine al-
maz. Buna yaşlıları, çocukları da dahil edebiliriz. Yaşlılar ve çocuklar örne-
ğin, üretim ilişkilerindeki rolleri nedeniyle dışlanırken translar, eşcinseller 
ve intersexler cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri nedeniyle dışlanırlar ve o 
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makbul tanımların içerisinde yer almazlar. Hukuk tam da burada aslında 
heteronormativiteyle bir işbirliği kurar ve bu işbirliğinin sonucunda hepi-
mize nasıl olmamız gerektiğini ve nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretir. 
Bir kere bize şey denildiğinde, herkes yaşadı mı bilmiyorum, ama ben şunu 
yaşadım hukuk fakültesi 1. sınıfta: Hukuk diyor ya herkes eşittir, gerçekten 
herkesin eşit olduğunu sanıyordum. Eşit olduğunu düşünmek ve eşitliğini 
savunmak başka bir şey, ama hukuk bunu söylediği için herkesin eşit ol-
duğunu sanmak ve mahkemelerde örneğin eşitliği dile getirmenin aslında 
bu eşitliği sağlayacağını, birdenbire kurumsallaştıracağını düşünmek başka 
bir şey. 1. sınıfta öyle düşünüyordum. Hukuk diyor ya hepimiz eşitiz, ama 
hukuk sadece norm koyma, yasa koyma faaliyeti değil, biraz daha ileri-
ye gittiğimizde aslında hukukun yorumlama faaliyetiyle de çok yakından 
ilişkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir hukuku koyanlar var, bir de 
hukuku yorumlayanlar var. Yorumlama noktasına baktığımızda şununla 
karşılaşıyoruz: Orada başka başka değerler, başka başka yapılar, başka baş-
ka aslında arka planlar devreye giriyor ve bu yorum yapılırken renkler yine 
görülmüyor ya da renkler yine dışlanıyor. 

Peki, bütün bunlara rağmen, yani hukuk bunu yapıyorsa, bizi tanım-
lıyorsa, bizi birtakım kalıplara oturtuyorsa, biz hukuka neden ihtiyaç du-
yuyoruz? Az önce Berke’nin söylediği gibi bir mücadele alanı mı, yoksa 
aslında hukuk bir yeniden üretim aracı mı? Yani bize özneliğimizi bizi ta-
nımlarken buradan mı kuruyor ve bunu yeniden yeniden üretiyor mu? Bu 
önemli bir soru, ama şöyle bir soru aynı zamanda: Ortada bir paradoks 
olduğu için her iki sorunun cevabı da evet, yani hem bir yandan mücadele 
aracı, hem bir yandan yeniden üretim aracı. Dolayısıyla eğer hukuk aracı-
lığıyla bir mücadele sürdürülecekse, bu yeniden üretimin farkında olmak 
gerekiyor. Buradan baktığımızda aslında hukuka feminist müdahale birkaç 
bakımdan önemli, özellikle hukukçular açısından birincisi, bizim 100 yıl-
dır alışık olduğumuz ya da yüzlerce yıldır alışık olduğumuz birtakım ilke-
leri tartışmamızı sağlıyor meşru müdafaa gibi, kadının beyanı gibi, ama bir 
yandan hukuk bir yerlere gidiyor. Örneğin, artık işte uzlaştırmadan, ara-
buluculuktan, alternatif uyuşmazlık çözümlerinden söz ediyoruz ki hukuk 
uyuşmazlık da çözer, bunu biliyoruz, ama buralara set çekmeye çalışıyor, 
öyle değil mi? Yani feministler hukuk aracılığıyla aslında uzlaştırma, arabu-
luculuk, şu şu alanlarda kabul edilemez diyorlar ve bunların sebepleri var. 
Şunu söylüyorum: Bir yandan genel ilkeleri tartışmaya açarken ve onları 
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esnetirken, geliştirirken ve genişletirken bir yandan bazı alanlara ilişkin 
burada dur ve bunu ancak hukukla yapabileceğimizin farkındayız, burayı 
hukukla özellikle böyle düzenleyemezsin diyor. 

Bir başka boyutu da şu: Hukukla kurduğumuz ilişkide bugün geldi-
ğimiz noktada aslında her şeye bir cezalandırma pratiğinden bakıyoruz. 
Oysa ağırlaştırılmış örneğin, hapis cezasının insan hakları ihlali olduğu-
nu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu da bir tartışma, hem zihinlerimiz-
de yürütmemiz gereken, hem de hukuku aslında ceza hukukuna hapset-
mekten kaçınmamız gerektiğini bize gösteren bir tartışma. Çünkü hukuk 
dediğimizde ilk aklımıza gelen yaptırım dolayısıyla ceza hukuku olsa da 
kadınlara ve bütün dışlananların, transların, eşcinsellerin, intersexlerin ve 
bütün ezilenlerin, aslında dışlamanın o alanında kalan herkes için bunu 
söylediğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz: Bizim hayatlarımızın her anı-
nı düzenliyor. Aile hukukuyla işte kimlerin evlenebileceğine karar veriyor, 
idare hukuku pratikleriyle örneğin, cezaevinde kimlerin hangi haklara ula-
şabileceğini, örneğin, ped alıp alamayacağını regl olduğunda düzenliyor ya 
da hangi cezaevine gideceğini düzenliyor. Ticaret hukukunda başka başka 
kurallarla karşımıza çıkıyor. O yüzden bu bir mücadele alanıysa, hukukun 
kendisi bir mücadele alanıysa, onu cezalandırma pratiğinin ya da sadece 
ceza hukuku kavramlarıyla düşünmenin biraz dışına çıkmamız gerekiyor. 

Sürem kalmadığı için belki sonra konuşuruz, şunu söyleyip bitireyim: 
Evet, hukuk baktığında dünyayı böyle görüyor ve o renkleri görmüyor, 
ama ben feminist müdahalenin şu nedenle önemli olduğunu düşünüyo-
rum: İlk slayttaki bütün bu renkleri aslında buraya yedirme mücadelesi 
verilen mücadele, bunların görülmesinin talebi hem özne olarak, hem de 
biz çünkü bütün deneyimler biricik ve bu deneyimlerin kendisini genelle-
melere yaslayan bir alana sokulması ve o alanın dönüştürülmesi mücade-
lesi. Bu nedenle evet, hukuk renkleri görmüyor belki, ama bizim renkleri 
savunmak ve renkleri korumak için aynen insan haklarında olduğu gibi 
hukuka ihtiyacımız var. Bu noktanın es geçilmemesi gerektiğini düşünü-
yorum ve son olarak şunu söyleyip bitireyim: Eğer biz yeni baştan eşitlik 
mücadelesine geri dönüyorsak, hukukun hâlâ en güçlü dayanaklarımızdan, 
hukukun evrensel ilkelerinin hâlâ en güçlü dayanaklarından biri olduğunu 
da aklımızda tutmamız gerekiyor. Belki sonra hani daha çok üzerinde ko-
nuşabiliriz soru-cevap kısmında, teşekkür ediyorum. 
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“GÖKKUŞAĞININ ALTINDA HEPİMİZE YER VAR MI? - 1” 
OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Ceren AKÇABAY
Konuşmacılar    : Evra ÇETİN, Reyda ERGÜN, Kıvılcım TURANLI

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Sorularla açma fırsatımız var, 
15 dakika kadar zamanımız var oturum süremiz dahilinde, şöyle yapalım 
istiyorum ben- Topluca alayım soruları, ondan sonra size biraz süre vere-
yim 5’er dakika kadar, 5 dakika soruları toparlayalım, böylelikle 5 dakika 
aşış oluruz sadece sunumumuzu, ne dersiniz, olur mu? Tamam, bir mikro-
fonumuz da var. Hemen başlangıçta baştan başlayarak toplamaya başlaya-
lım soruları, çok kısa alabilirsek fazla soru alabiliriz.

Barış BARIŞIK - Ben sorumu ya da bir rica edeceğim. Tam soru gibi 
değil de Evra ÇETİN’e soracağım. Özellikle sunumunuzda genel kadın 
kavramını kullanmamaya çalışıp ve bunu belirttiniz ve seks işçisi kavramı-
nı kullandınız. Bunun bilinçli, yani politik bir tercih olduğunu biliyorum. 
Hani doğru bir kullanım, ben burada Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde 
karar vermesinin nedeni aslında bu kullanımdan gelen temel serimden ge-
len bir yaklaşım. Burada diyeceğim şey acaba bu genel kadın değil veya 
hayat kadını veya fahişeyi neden kullanırız? Seks işçisi kavramını kullan-
mamız gerekiyor. Buraya biraz daha somutlaştırıp açabilir misiniz? Bunu 
rica edecektim.

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Tamam, arkada iki tane yan 
yana soru vardı, oraya gidelim. 

SÜZGÜN - Benimki bir soru değil, sadece Evra Hanıma şey söyleye-
cektim, insan onuru kavramıyla ilgili sabahleyin bir sunuş dinledik. Fatma 
Didem SEVGİLİ GENCAY bir sunum yaptı. İnsan onuru ve tam da bah-
settiğiniz cüce fırlatma kararı üstünden insan onuru kavramını çok güzel 
açıkladı. Hani kullanırsanız diye sadece söylemek istedim.
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Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY - Muhakkak, teşekkür ederim. Yal-
nız tam yanımdaki kişi olarak da bunu söyleyeceğini bilmiyordum Süzgün-
cüğüm, ben Fatma Didem SEVGİLİ GENCAY, tam da onu söyleyecektim 
aslında, cüce fırlatma davasında ben de sabah şey yaptığım için kendimi de 
tekrarlamak istemiyorum. Dinleyenler belki olmuştur, cüce fırlatma dava-
sında en büyük problem zaten kişinin nesneleştirilmesiydi. Nesne olarak 
çünkü bir koruma kıyafeti giydiriliyor ve tutamaçları var, tutma yerleri var. 
Onunla alınıyor ve bir top gibi, gülle gibi bir yerden bir yere atılıyor. Bu 
anlamda kendisinin bir nesne haline getirilmesi, kişi olmaktan çıkarılması 
insan onuruna aykırı bulunuyor. Şimdi tabii Türkiye’de olduğumuz için 
muhtemelen şeye çok önem verdiniz, gerçekten de oradaki fırlatılan kişi 
de Mösyö WACKERMANN’dı yanlış hatırlamıyorsam, davaya taraf olu-
yor ve diyor ki- “Ben çalışmak istiyorum”. Yani bu yönde çünkü istihdam 
ediliyor, çalışmak istiyor. Yalnız şimdi Türkiye’de olunca tabii belki böyle 
bir şeye girdiniz, işte aç kalmamdan daha iyi. Şimdi Fransa’da zaten o ada-
mı aç bırakmayacaklar sosyal yardımlarla, çünkü bir insanın aç kalmamak 
için bunu yapmak zorunda olması da zaten insan onuruna aykırı, onu 
yapmak zorunda olmamalı o insan, bu da devletin bir yükümlülüğü. O 
anlamda orada evet, sözleşme hürriyetiyle ilgili bir çatışma söz konusudur 
ve bu anlamda insan onuru üstündür. Ben buna katılıyorum, ama bunun 
nihayetinde Mösye WACKERMANN da aç kalmayacak. 

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Soruyu alabilir miyiz? Yani 
biraz kısa bir zaman içerisinde tartışmamız gerekiyor ya, tam olarak sordu-
ğunuz soruyu spesifik…

Fatma Didem SEVGİLİ  GENÇAY - Sorum çok yok aslında, ama şeyi 
de söylemek isterim. Fransa’da tam da seks işçiliğiyle ilgili olarak bir dü-
zenleme de yapıldı. Bunun artık yapılmamasını sağlamak için bu hizmeti 
alan kişilere ceza getirildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine gidildi, 
Anayasa Konseyine pardon, orada mahkeme demiyoruz. Konsey de bunu 
yine insan onuru nedeniyle Anayasaya aykırı bulmadı. Özür dilerim soru 
sormadığım için, teşekkür ederim.

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Tamam, biraz daha hızlı ilerle-
yelim. Bundan sonra daha kısa sorular rica edelim.
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EZGİ - Merhabalar, çok teşekkür ediyorum öncelikle her sunum için 
ve bu güzel konu için, benim sorum Reyda ERGÜN’e- Siz her temas fark 
yaratır dediniz. Benim sorum bu farkların nitel görünümlerine yönelik. 
Kıvılcım’ın bahsettiği renkler ve bunların bir aradalığı açısından bu fark-
ların nitelik görünümleri nasıl bir etki yaratıyor, bunu yine Kıvılcım’ın 
bahsettiği hukukun mücadele alanı ve aynı zamanda yeniden üretim aracı 
olması bakımından bu ikilemin arasında sıkışması bakımından bu nitel 
görünümler bize ne söylüyor? Teşekkür ederim.

Reyda ERGÜN - Nitel görünüm ifadesini doğru anlayabilmek için 
biraz açmanızı rica edebilir miyim?

EZGİ - Tabii, şimdi her temas fark yaratır diyoruz, ama bu farkın me-
sela değişik görünümleri neler? Bunu nicel olarak başaramayacağımızı dü-
şündüğümden ben farklı tanımlardan, belki örneklerden konuşuruz diye 
düşünmüştüm. Yani yapılan fark nedir tam olarak ve bu bize ne yapıyor? 
Özellikle de sizin bahsettiğiniz feminist, LGBT+ ve Queer hareketlerinin 
içerisindeki devinim açısından bu nasıl bir farktan bahsediyoruz daha doğ-
rusu? Teşekkürler.

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Evet, başka soru? Arkada bir 
tane görüyorum, bir kadın arkadaşımız var. 

Görkem Ezgi KARAMAN - Merhabalar, stajyer avukatım. Şu an için 
baktığımız zaman dünya genelinde aslında muhafazakar bir yapı olduğu 
söz konusu, fakat buna rağmen tüm dünya genelinde de LGBT üzerinde 
verilmesi gereken tüm eşitliklerin yavaş yavaş sağlandığını görüyoruz. Me-
sela, evlilik konusunda, Türkiye bu konuda daha geride kaldığı için siz bu 
konuda çalışmalar yapan insanlar olarak sizce Türkiye acaba bu eşitliği ne 
zaman sağlayabilir? 

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Sanıyorum artık yavaş yavaş 
cevapları almaya başlayabiliriz son olarak benim de soracağım soru var di-
yen yoksa, Kıvılcım, seninle başlayalım, aynı sırayla gidelim. 3-4 dakika 
içerisinde genel olarak sorulmuş bir soru vardı, ona yanıt vermek istersen 
eşcinsel evliliklerle ilgili.

Kıvılcım TURANLI - Eşitlik ne zaman sağlanır sorusu mu? Gönül 
ister ki hemen sağlansın, hemen bir dakika sonra. Biraz evet, muhafaza-
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karlaşmadan söz ettiniz, tek etkenin bu olduğunu düşünmüyorum. Ben 
dünyada yaşanan bütün hem üretim ilişkilerinde yaşanan değişimin, hem 
kapitalizmin krizinin, hem aslında muhafazakarlaşan popülist iktidarlar, 
bunların hepsinin bir arada düşünüldüğünde bütün saldırıların feminist-
lere, hani terörist diye niteleyecek kadar feministlere ve LGBTİ+ birey-
lere yönelmesini şaşırtıcı bulmuyorum. Yani önce oralardan çekilmenin 
yaşanmasını da şaşırtıcı bulmuyorum. Bunu bir tespit olarak bir kenara 
koyayım, ama bu değişim, yani hukukla siz bugün şeyi sağlasanız bile, 
bugün hani her şeyi bırakalım, diyelim ki yasal bir düzenleme yapıldı ve 
eşcinseller evlenebilir denildi. Bunun bir eşitlik aslında olup olmadığını 
şeyden dolayı tartışmamız gerekir, evlendikten sonra nasıl yaşayacaklar, ay-
rımcılığa uğrayacaklar mı, ev tutabilecekler mi, evlat edinebilecekler mi ve 
benzeri bir sürü üst soruyu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bunu biraz 
toplumsal muhalefetin ve mücadelenin gücünün belirleyeceğini düşünü-
yorum. sadece iktidarın ya da iktidar pratiklerinin ya da yasal düzenle-
menin değil, o yüzden de elbette bir tarih kestiriminde bulunamıyoruz. 
Çok uzak olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar sert müdahalelerin 
aynı ölçüde dönüştürücü muhalefeti ve karşı çıkışı beraberinde getirdiğini 
düşünüyorum. Yarın olmayacaktır, ama yakın bir zaman deyip bu konuyu 
böylece kapatayım. Teşekkürler.

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Teşekkürler Kıvılcım, Reyda.

Reyda ERGÜN - Ben de oradan devam edeyim. Büyük ihtimalle yakın 
zamanda değil, ama bunu öngörüyor olmak elbette var olan politik konjonk-
tür üzerinden ya da koşullar üzerinden mücadele etmeyeceğimiz anlamına 
gelmiyor. Özellikle bu alanda, ama genel olarak insan hakları mücadelele-
rinin tarihine baktığımız zaman ya da insan hakları hukukunun gelişimine 
baktığımız zaman her ne kadar işte İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmaya 
çalışılan düzende her insanın insan onuruna sahip olduğu, eşit ve özgür doğ-
duğu ve doğal haklarla kuşatılmış olduğu fikri var olsa dahi aslında bugün 
kullandığımız ve pozitif hukuk olarak gördüğümüz insan hakları hukuku 
standartlarının gelişmesinde politik mücadeleler etkili olmuştur. Sunumda 
söylemeye çalıştığım evet, her insan eşit ve özgür doğan ve doğal haklara 
sahiptir, ama o insanın içine kimin girdiği politik güç ilişkileriyle ilgili bir 
şeydir. Liberal hukuk her zaman işte tarafsızlık ve nesnellik iddiasıyla aslın-
da bazı kişilerin o insanın içine girmediği, yani kâğıt üzerinde insanlar eşit 
olmakla birlikte aslında haklardan eşit yararlanmadıkları gerçeğini sürekli 



“Gökkuşağının Altında Hepimize Yer Var Mı? - 1” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü 

517Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

gizler ve bütün bir insan hakları hukukunun gelişimi tarihi de insanların 
politik mücadeleleriyle aynı zamanda o insan tasarımının içinde oldukla-
rını hukuka kabul ettirme mücadeleleridir. Dolayısıyla hiçbir hak gökten 
inmiyor, mücadelesini vermek gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bugünkü 
koşulları çerçevesinde çok yakın bir gelecek ben öngöremiyorum, ama bu 
mücadelesini vermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. 

Diğer soruya gelirsek birincisi, fark yaratmayı kendinde olumlu ya da 
kendinde olumsuz anlamda kullanmadım. Fark yaratır. Bazı politik hare-
ketler temas ederler birbirleriyle, bu bazı politik hareketlerin sönümlenme-
sine sebep olabilir ya da aslında dayanışma içine girmeleri gerekirken kendi 
öznelerini, politik öznelerini kaybetmek, o öznenin sönümlenmesinden 
kaçınmak için o özneye, o kategoriye bir gerçeklikmiş gibi daha fazla o 
hareketin tutunmasına neden olabilir. Çok daha savunmaya çekilmesine 
neden olabilir ki bunu cinsiyet ve cinsellik alanındaki hareketlerin birbi-
riyle ilişkilenme biçimlerinde de görebiliyoruz bazen, ama ilişkilenmeden 
de başka bir şey inşa etmek mümkün değil. Dolayısıyla fark yaratmak, 
temasın fark yaratması kendinde her zaman olumlu bir şey değil, ama o te-
mas olmaksızın da işte ARENDT’in söylediği ortak dünyayı kurmak için 
ayrıca bir çaba gerekiyor. Temas yeterli değil, ama temas olmadan da ortak 
dünyayı kurmaya başlayamıyoruz. O anlamda yine de temas önemli diye 
düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Evracığım, söz sende.

EVRA ÇETİN - Terminolojiyle ilgili veya hangi terimleri kullanmamız 
gerektiğiyle ilgili çok uzun uzadıya bir açılım, yani açıklama yapacak vak-
timiz yok maalesef, aslında üstünde konuşmamız gereken, ortaklaşılması 
gereken konulardan bir tanesi de bu. Ancak belirli bir sistem içerisinde 
devam eden bir sektör söz konusu ve uygulamada aslında sonuçta farklı 
şekillerde o sisteme maruz kalan, maruz bırakılan, maruz hale gelmiş pek 
çok insan var. Kadınlar, Erkekler ve Transgender’lar var. Dolayısıyla aslında 
hani seks işçisi demek eğer çalışma hakkını özgülediğiniz farklı hakları ka-
zanabilmelerine ve farklı hakların öznesi haline gelebilmelerinin mümkün 
hale geldiği için aslında bana üzerinde ortaklaşılması çok mümkün bir kav-
ram olarak görünüyor. Bunu politik olarak tartışmak mümkün çok daha 
geniş bağlamlarda, ama dediğim gibi bence hani çalışan bireyler olarak 
veya emek bağlamında aslında bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sonuçta 
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bir sektör var, orada çalışan, emek üreten insanlar var. Bunu ahlâken veya 
farklı sebeplerle doğru bulmayabilirsiniz, doğru bulmayabiliriz, ama so-
nuçta emeğe sağlanan özgülenen haklar bakımından kavram tercihlerinin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan aslında şuraya da geçmek gere-
kiyor- Ben İstanbul’dan geldiğim için maalesef ilk oturumlara katılama-
dım ve şu anda çok üzgünüm. Umarım yazılı olarak sunumunuzu okuma 
fırsatı bulursam çok sevineceğim. Haklısınız, aslında genel olarak burada 
biz genellikle bunu yapıyoruz galiba, hani böyle genelleştirerek davaları 
konuşuyoruz. Pek tabii ki Fransa’daki bir yargılama veya Fransa’daki bir 
karar aslında Türkiye için Türkiye bağlamında farklı şekilde değerlendi-
riliyor olabilir, ama şunu da belirtmekte fayda var- Ben bundan önce de 
çok uzun zaman sosyal haklar, ekonomik haklar, vesaire çalıştım. Şunu da 
kabul etmek gerekiyor- Hani nesneleştirmek orada aslında belki de doğru 
olup olmaması, ahlâken bir tanım yapmanın ötesinde hani neye göre ve 
kime göre nesneleştiriyoruz veya da işte bir kişinin aç kalmamasıyla çalışa-
bileceği bir işe sahip olmaya ilişkin bir talep hakkının bulunması da hani 
Fransa da dahil olduğunda aslında pek çok ülkede hâlâ çok büyük sorun. 
Dolayısıyla hani insan onuruna ilişkin farklı yaklaşımlar var. Bunları dü-
şünerek aslında ve bunları arayarak aslında herhangi bir hak yarılamasında 
özellikle Anayasa Mahkemeleri ve İnsan Hakları Mahkemelerinin hangisi-
ni temel haline getirdiğini bizim hukukçular olarak düşünmemiz gereken 
temel sorun olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani cüce fırlatma hadisesin-
de evet, çok daha farklı bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir, ama kime 
göre nesneleşmek veya da o kararı, o yorumu, o sonucu yaratan durum 
nedir? Özellikle de fırlatılmak istiyorsa veya kişi nesneleştirmeyi asıl hani 
çalışma hakkından uzaklaştırıldığı bir durum olarak kabul ediyorsa, nasıl 
bir güçle bunu bu şekilde sert bir şekilde tespit edebiliriz, onu tartışmak 
gerekiyor, ama katkınız için teşekkür ederim. 

Ceren AKÇABAY (Oturum Başkanı) - Aslında oturumumuz devam 
edecek diyerek bağlamam gerekiyor. Çünkü gerçekten de bir sonraki bö-
lümde, tartışmamızın bir sonraki bölümünde, bir sonraki oturumda tam 
da bu konuları ele alacağım. Hatta SKB kararı üzerinden benim kendi 
tebliğimde anlatmak istediğim birtakım şeyler var, Reyda’nın açtığı yol 
üzerinden izlemeye çalışacağız. Dolayısıyla biraz ara verelim isterseniz ve 
daha sonra tartışmalarımıza devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz katılı-
mınız için. 
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Kendine Ait Bir Oda Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Sınırları

Dr. Öğr. Ü. Fehmiye Ceren AKÇABAY KARATAŞ

Öz

Özel hayatın gizliliği hakkı, bireyin mahremiyetini kamu otoritelerinin 
keyfi müdahalelerine karşı koruyan temel liberal haklardan birini oluştu-
rur. Liberal kuramın merkezinde yer alan kamusal alan özel alan ikiliğin-
den hareketle, kişi özerkliği kadar liberal kuramın mahrem kabul ettiği aile 
kurumu ile de ilişkilendirilen bu hak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi 
pek çok önemli pozitif hukuk belgesinde özel hayatın ve ailenin korunması 
hakkı olarak ele alınmaktadır. Ancak feminist hukuk kuramı tarafından 
da ortaya konduğu gibi cinsiyet eşitsizliği ve özel alanın adaletsizliği ile 
yüzleşmek aile hayatında büyük değişimleri gerektirir. Ailenin korunması, 
kadınların, LGBT+ bireylerin ve çocukların aile içinde yaşadığı sorunla-
rın çözümünden çok geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin devamı için 
ailenin bireylerin haklarını korumaya dönük politik reformlardan muaf 
tutulması anlamına gelmektedir.

Liberal kuram içinde siyasi alana değil toplumsal alana karşı korunan 
mahremiyet, geleneksel aile kavrayışına içinde yer almadığı sürece bireysel 
mahremiyetin reddedilmesi sonucunu doğurmakta, bireyinaile dışında bir 
hak öznesi olarak tanınmamasına yol açmaktadır. Mahremiyet hakkının 
aile kurumuna bağlanması, özel hayatın gizliliği hakkını bireyler açısın-
dan “kendine ait bir oda” talebinin bir aracı olmaktan çıkararak kültürel 
değersizleştirme ve ekonomik bağımlılığın merkezi olan aile kurumunun 
içine sıkıştırılmanın hukuki gerekçesi haline getirmektedir. Bu belirlemeler 
ışığında çalışmada, kamusal alan ve özel alan tartışması aile ile ilişki içinde 
ele alınarak hukuken özel hayatın gizliliği olarak anılan mahremiyet hak-
kının sahip olduğu çift yönlü karakter irdelenmeye çalışılacak mahrumiyet 
yaratmayan bir mahremiyetin feminist ve LGBT+ mücadele ile toplumsal 
değişim açısından belirleyiciliği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Hayatın Gizliliği, Özel Alan, Mahremiyet, 
Ailenin Korunması Hakkı, Toplumsal Cinsiyet.
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1. Giriş

Kameraların, bilgisayarların, cep telefonlarının akıl almaz ölçüde yaygın-
laştığı dünyada özel hayatın gizliliği hakkı belki de bireylerin devletten bek-
lediği en önemli güvencelerden bir haline gelmiş durumda. Diğer yandan ise 
gördüğümüz bir şeyi kaydedip paylaşmadan yaşayamayacak ölçüde yalnız 
bireyler olduğumuz yabancılaşmanın sınırlarında gezindiğimiz bir gerçek. 

Özel hayatın gizliliği hakkı pek çok bakımdan insan ve toplum/devlet 
arasındaki sınırları belirleyen bir hak olduğu için sınırların giderek görün-
mez ama bir o kadar da aşılmaz hale geldiği böylesi bir dönemde bu hakkı 
eleştirel bir perspektif ile ele almaya çalışmak hukuk uygulamasının teknik 
zorluklarını bir yana bırakıp bu zorlukları bir başka gözle görmemizi sağ-
layacak teorik tartışmalara uzanmamızı gerektiriyor. Ama önce yapmamız 
gereken liberal hak söyleminin bir parçası olan bu hakka kısaca yakından 
bakmak ve koruduğu değerleri hatırlamak.

2. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Özel yaşam ya da mahremiyet, genel olarak, kişilerin yalnız başına ka-
labildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi 
yer, zaman ve koşulda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat ken-
dilerinin karar verebildikleri bir alanı ve bu alan üzerinde sahip olunan 
hakkı ifade eder.1  

Özel hayatın gizliği hakkı yahut diğer bir adıyla mahremiyet hakkının 
ortaya çıkışı ise diğer liberal haklara kıyasla oldukça yenidir. Hukuki bağ-
lamda “özel hayat” kavramının ilk kez 1819 yılında Fransa’da basın kanu-
nuna ilişkin tartışmalar sırasında kullanıldığı kabul edilmektedir.2  Hakka 
ilişkin tartışmanın başlangıcı olarak 1890 yılında ve Samuel D. WAR-
REN-Louis D. BRANDEIS tarafından yazılıp Harvard Law Review’de 
yayımlanan “The Right to Privacy” (Mahremiyet Hakkı) isimli makaleye 
atıfta bulunulmaktadır.3  Makalede özel hayatın gizliliği hakkı yalnız bıra-

1 M. Yüksel, s. 182.
2 Üzeltürk, 2004, 3,6.
3 Warren, S. D.- Brandeis, L. D.: “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, Volume: 
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kılma hakkı (the right to be let alone) olarak tanımlanmış ve basının yoğun 
ilgisi ile karşı karşıya olan politikacılar ve topluma mal olmuş kişiler bakı-
mından bu hakkın korunması gerektiği ileri sürülmüştür.4   Makale kısa 
süre içinde önemli bir karşılık doğurarak özel hayatın gizliliği hakkının 
ABD yargı kararlarında yer bulmasını ve eyaletlerde yasal düzenlemelere 
konu olmasını sağlamıştır.5 

Kuşkusuz özel hayatın gizliliği hakkı konusundaki en önemli geliş-
me hakkın uluslararası belge ve sözleşmelerde yer bulmasıdır. Özellik-
le Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 1948 yılında kabul ettiği İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi bu hakkın çok sayıda devletin iç hukukuna 
girmesini sağlamıştır. Beyannamenin 12. maddesinde şu ifadelere yer ve-
rilmiştir:

“Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi 
olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi mü-
dahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.”

Avrupa Konseyine üye devletlerin 1952 yılında imzaladığı Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinde ise aynı hak “özel hayatın ve aile 
hayatının korunması hakkı” olarak düzenlenmiştir: 

“1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir.

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, an-
cak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve 
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir 
toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla 
söz konusu olabilir.”

IV, No: 5, 1980.
4 Warren, S. D.- Brandeis, L. D.: “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, Volume: 

IV, No: 5, 1980, s.214, 217, 218.
5 Warren, S. D.- Brandeis, L. D.: “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, Volu-

me: IV, No: 5, 1980.
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Ulusal ve uluslararası pek çok düzenlemeye konu olsa da bu düzenle-
melerden özel hayata ilişkin bir tanıma yer verilmemektedir. Özel hayat de-
taylı bir tanım getirilemeyen geniş bir kavram olarak görülmektedir. Özel 
hayata ilişkin genel kabul, özel hayat kavramının her bireyin özgür olarak 
kişiliğini oluşturabildiği ve geliştirebildiği, hem diğer insanlarla hemde dış 
dünya ile ilişkili bir alanı kapsayan bir kavram olduğudur.6   Özel hayatın 
gizliliği hakkı ise, bireylerin özel hayatına ve aile hayatına dokunulmama-
sını ve saygı gösterilmesini sağladığı ve bağımsızlık ile gizlilik ilkelerinden 
oluştuğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda bağımsızlık, bireyin yaşam bi-
çimi, davranışlarını ve ilişkilerini tercih etmek hakkı, gizlilik ise üçüncü 
kişilerin merak alanı dışında tutulan varlık alanı olup, her bireyin kişisel, 
ilişkisel ve ailesel yaşam alanına dışarıdan müdahalelere karşı mahremiye-
tidir.7  

Kişinin hayatı ve ilişkileri bir karmaşık bir bütün olsa da özel hayatın 
gizliliği hakkının kapsamını belirlemek için kişinin hayata alanı farklı bö-
lümlere ayrılmaya çalışılmıştır. Türkiye’deki insan hakları araştırmacıları 
tarafından da yaygın şekilde kabul edilen ve üç alan teorisi adı verilen bu 
yaklaşıma göre, kişinin hayatı, kamuya açık ortak alan, özel alan ve gizli 
alan olmak üzere üç alandan oluşur. Ortak hayat alanı, başkalarınca bilin-
mesinde herhangi bir sakınca görülmeyen ve topluma açık olan olayları 
oluşturur. Bir kimsenin dostları, yakınları, tanıdıkları, ailesi ve arkadaşları 
gibi kişilerle paylaştığı olaylardan oluşan hayat alanına, özel alan denir. 
Gizli alan ise kişinin başkaları tarafından öğrenilmesini istemediği hayat 
alanıdır. Gizli hayat alanı, bir kimsenin hayatının en özel ve gizli kısmını 
oluşturur. 8

Diğer yandan özel hayatın gizliliği hakkı AİHS olduğu gibi pek çok 
düzenlemede sadece “özel hayatı” değil aynı zamanda “aile hayatını”, “ko-
nut dokunulmazlığını” ve “haberleşmenin gizliliğini” de korumaktadır. 
Literatürde Sözleşmenin 8. maddesinin “özel hayat”, “aile hayatı”,“konut 
dokunulmazlığı” ve “haberleşmenin gizliliği” hakkı olmak üzere dört farklı 
hakkı düzenlediği belirtilse de Mahkeme verdiği kararlarda her zaman ihlal 

6 Okur
7 Okur, s. 16-17.
8 Heinrich Hubmann
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edilen hakkı belirtmemesi, bu hakların tamamını ya da bir kaçını yan yana 
sayması bu hakların çoğu zaman ayrılamayacak kadar birbirleriyle ilgili 
kabul edildiklerini göstermektedir.9 

Anayasamızda da, 20. maddede “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatı-
nın gizliliğine dokunulamaz.” ifadelerine yer verilerek özel hayat ve ve aile 
hayatı birlikte ele alınmış ancak AİHS’in aksine konut donulmazlığı (21. 
madde) ve haberleşme özgürlüğü (22. madde) ayrı ayrı düzenlenmiştir.

3. Özel Hayatın Gizliliği ve Kamusal Alan/ Özel Alan Ayrımı

Liberal hak söylemi içinde toplumsal olarak mahremiyet olgusuna çok 
eski dönemlerden beri rastlandığı kabul edilmekle birlikte, günümüzdeki 
anlamıyla mahremiyetin modernleşme sürecinde giderek önem kazandığı 
kabul edilmektedir. Buna göre, sınırları oldukça genişlemiş bir özel ha-
yat alanından söz edebilmek için, herşeyden önce “birey” kavramının öne 
çıkmış olması gerekir. Bireyin topluluk veya grubun bir mensubu olarak 
görüldüğü, içinde yaşadığı toplumsal bütünden ayrı bir varlık ve kimlik 
geliştirememiş olduğu modern öncesi veya geleneksel toplumsal yapılarda 
bugünkü anlamıyla “birey”den ve bireyin “özel yaşam alanı”ndan ya da 
“mahrem alanı”ndan bahsetmek zordur.10  Modernleşme süreciyle birlikte, 
bir yandan “birey”, “bireycilik”, “bireysel kimlik” ve “bireysel alan” gibi 
değerler yükselirken; bir yandan da önce mahremiyet hakkının da kapsa-
mına dahil olduğu kişilik hakları, ardından tek başına “özel yaşam hakkı” 
veya “mahremiyet hakkı” hukuk düzenince tanınan birer hak kategorisi 
haline gelmiştir.11 

Piyasanın merkezi düzenleme aracı haline gelişi ile 19. yy hukuk kav-
rayışında yapısal bir dönüşüme yol açmıştır. Özel hukuk ve kamu huku-
ku birbirinden ayrıştırılıp liberal hak teorisi ayrıntılandırılarak özel alanın 
devlet müdahalesinden korunmasını sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durum 
özellikle piyasa ekonomisinin süratle geliştiği Amerikan liberal hukuk an-

9 Salihpaşaoğlu 236-37.
10 M. Yüksel, s. 182.
11 M. Yüksel 197
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layışı bakımından geçerlidir.12  Aynı süreç özel hayatın gizliliği hakkının 
ortaya çıkmasında özellikle önemli olmuştur. Bu nedenle özel hayatın giz-
liliği hakkını ayrıntılı bir teorik tartışmanın konusu haline getirebilmek 
için öncelikle ele alınması gereken özel alan ve kamusal alan tartışmasıdır. 

Kamusal alan ve özel alan tartışması, kökenleri kamu hukuku ve özel 
hukuk arasındaki ayrımın da oluştuğu Roma dönemine kadar uzanmakla 
birlikte, asıl olarak modern dünya ve liberal teoriye ait bir tartışmadır. Libe-
ral teorinin temel kavramları, burjuva kamusal alanı etrafında oluşturulur. 
Tarihsel olarak bu süreci belirleyen üretimin haneden fabrikaya taşınması 
ve politik iktidarın yeryüzüne inmesidir.13  Ulus devletin ortaya çıkışının 
ardından ise liberal doğal hak ve toplum sözleşmesi teorileri, kamusal ve 
özel alan arasındaki ayrımın sınırları keskinleşmesini sağlamıştır.14 

Kamusal alan ve özel alan ayrımı, modern toplum ve hukukun gelişi-
mi bakımından ayrıntılı tartışmalara neden olmakla birlikte, tartışmanın 
merkezi önemi feminist teori tarafından da ortaya konduğu gibi bu ayrım 
ya da kamusal alanın sınırları değil. Özel alanın neye karşılık geldiğidir. Bu 
konu liberal teoride öylesine göz ardı edilen bir husustur ki, aynı tartışma 
etrafında gerçekte iki farklı liberal kamusal alan ve özel alan yaklaşımı bu-
lunduğu dahi çoğu zaman fark edilmez. 

Kökenleri Locke’a kadar götürülen ve klasik liberal yaklaşım olarak da 
anılan ilk yaklaşım, politik olan ile toplumsal olan arasında bir ayrıma 
karşılık gelir. Bu yaklaşımın gerisinde yatan düşünce, özgürlük ve iyi ha-
yatın temelde kişisel uğraşlarda ve sivil toplumdaki ilişkilerimizde yattığı, 
politikanın işlevinin ise sivil toplumdaki özgürlükleri korumak olduğudur.  
Kamusalı devletle, özeli devletle eşleştirdiği için bu kamusal alan/özel alan 
yaklaşımı devlet/toplum ayrımı olarak da bilinmektedir.  İkinci yaklaşım 
ise Romantiklerin etkisindeki liberaller tarafından üretilen toplumsal/ki-
şisel ayrımıdır. Kökeninde liberallerin toplumu yüceltmesine yönelik bir 
eleştiri de barındıran bu yaklaşım, toplumu kamusal alana dahil ederek 

12 Üzeltürk  2004, 3,6 ve Horwitz, 1982: 1423-24.
13 Serpil Üşür, “Liberalizmin ‘Cinsiyetten Arındırılmış Birey’i ve Feminist Eleştiri”, Mü-

rekkep, Haziran 1994, s. 57. (ss. 57-61)
14 Morton J. Horwitz, “The History of the Public/Private Dinstiction”, University of 

Pennsylvania Law Review, Vol. 130, No.6, 1982, s. 1423; Çağlar Gürgey, s. 37.



Dr. Öğr. Ü. Fehmiye Ceren AKÇABAY KARATAŞ

527Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

bireyi politik ya da toplumsal her tür bağ ve baskıdan uzak tutmak için 
bireysel özgürlüklere vurgu yapmışlardır. Bu yaklaşıma göre, liberalizm 
yalnızca toplumsal hayatta özel alanı korumak değil, özel alanda bireylere 
mahremiyete sahip olabilecekleri bir yer açmakla ilgilidir.15 

Kamusal alan ve özel alan ayrımına ilişkin farklı yaklaşımların bulun-
duğunun ortaya konmamasının doğurduğu en önemli sonuçlardan biri 
günümüzde özel hayatın liberaller tarafından hem sivil toplum kurum-
larına etkin şekilde katılmak hem de toplumsal hayat içinde kişisel inziva 
anlamında kullanılmasıdır. Oysa “mahremiyet hakkı” olarak da anılan özel 
hayatın gizliliği hakkı kamusal alan ve özel alana ilişkin ikinci yaklaşımın 
bir ürünüdür. Mahremiyet çerçevesinde tartışılan ikinci kamusal alan ve 
özel alan ayrımı her ne kadar doğrudan ve yalnızca bireyi ve bireysel öz-
gürlükleri konu alıyor görünse de burada söz konusu olan liberal teorinin 
eril bireydir. Bunun en önemli göstergesi ise ikinci kamusal alan ve özel 
alan çerçevesinde ortaya çıkan mahremiyet ya da özel hayatın gizliliği hak-
kının aileyi devlet dolayısıyla hukuk kontrolünden azade tutma eğilimini 
güçlendirmesidir.16  

4. Aile ve Özel Alan

Kamusal ve özel alan ayrımı devlet/toplum ayrımı olarak ele alan klasik 
liberaller, zaman zaman kamusal alanda sadece erkeklerin faaliyette bulun-
duğu reddedip cinsiyet eşitliğini vurgulasalar dahi ailenin biyolojik olarak 
belirlenmiş bir birim olduğunu ve hukuk ile değil toplumsal kurallarla dü-
zenlenmesi gerektiği inancındadır. 17  Aile gönüllü işbirliğine dayanmadığı 
ve liberallerin yücelttiği türden bir özgülük alanına karşılık gelmediği için 
klasik liberaller toplumu aileden soyutlayarak kavramsallaştırır. Liberaller 
için ev hayatı toplumsal hayata özgürce katılmak için egemenlik kurulması 
gereken bir alandır. Ancak özgürlükçü bir hak ve eşitlik söylemi ile bunu 
teorize edebilmek mümkün değildir. Üstelik cinsiyetçi iş bölümünü sor-
gulamak çıkarlarına bir sonuç doğurmayacaktır. Bu nedenle, bilim, din, 
ekonomi alanında dayatmacı hiyerarşilere kaşı çıkan liberaller aileyi doğal 

15 Kymlicka, s. 539-550.
16 Kylimka, s. 550-551.
17 Kylimka, s. 536.
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ve biyolojik bir sabit olarak kabul eder.18  Liberal teorinin bir başka bile-
şeni olan doğa/kültür ikiliğine de yaslanan bu bakış, doğal kabul edilip 
duygularla ilişkilendirilen ve kadın emeği ile sürdürülen alanın değersiz 
görülerek bir tarafa bırakılmasını sağlar. Klasik liberaller için önemli olan 
devlet ve piyasa arasındaki ilişkilerin düzenlenmesidir.19  

Ancak her ne kadar liberal bir söylem içinde açıklanamasa da, aile ken-
di haline bırakılacak bir alan değildir. Aterkil ve heteronormatif sistemin 
devamı için geleneksel toplumdan miras alınan ailenin korunması gerek-
mektedir. Bu nedenle feminist teori içinde de açıklandığı gibi, kamusal 
alan ve özel alan ayrımı sadece devlet ve sivil toplum arasında bir ayrım 
yaparak piyasanın modern toplum ve devlet üzerindeki merkezi önemini 
görünmez kılmaz aynı zamanda politikanın kamusal alanı ile hanenin özel 
alanını karşıt şekilde konumlayarak ayrıştırır.20  Dolayısıyla klasik liberal 
geleneğin yaptığı ilk kamusal alan /özel alan ayrımı devlet düzeni ile piyasa 
mekanizmasının görünmez eli tarafından yönetilen sivil toplumu birbirin-
den ayırırken, Romantik yaklaşımın etkisi ile geleneksel toplum övgüsünü 
de içeren ikinci yaklaşım devlet ve toplum ile eril bireyin iktidarındaki ha-
neyi yani ev içi hayatı birbirinden ayırır. Feminist tartışmanın merkezinde 
yer alan kamusal alan ve özel alan tartışmasının açığa çıkarmaya çalıştığı 
ayrım işte bu ikinci ayrımdır. Bu ayrıma göre ; duyguya, kan bağına ve cin-
selliğe dayalı “doğal” bağlar, devletin müdahale alanı dışında mahrem yani 
özel alanı oluştururken; kamusal alan herkese açık, akılcı bir çıkar hesabına 
dayalı, karşılıklı sözleşme ilişkileri üzerine kurulu, bireylerin eşitliğine da-
yalı genel ve tarafsız yasaların hak ve özgürlüklerin alanı olarak belirlenir.21  
Şüphesiz bu ayrımda, kamusal alandaki hak öznesi eril birey olduğu gibi, 
özel alanda korunan mahremiyet aile babasının/erkeğin mahremiyetidir. 

Liberaller geleneksel toplumda eleştirdikleri kısıtlamaların bir taşıyıcısı 
olan aileyi sivil toplumdan dışlayarak görünmez kılar ve kendi çıkarları 
doğrultusunda ataerkil ve heteronormatif sistemin sürmesine izin verir.22  

18 Okin 1981, Okin 1979:9,  Kylimka, 540-41.
19 Held 1993. 112-37
20 Anne Philips, Demokrasinin Cinsiyeti, Alev Türker (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 

1995, s. 44.
21 Üşür, age., s. 57.
22 Kymlicka, age., s. 540-541.
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Devlet, toplum, birey tartışması içinde içeriği giderek belirsizleşen ama bir 
o kadar da keskinleşen kamusal ile özel alan ayrımı, ataerkil heterenorma-
tif sistemin taşıyıcısı olan toplumsal kuralların yaptırımlarıyla bir şiddet 
merkezine dönüşen aileyi kamusal tartışmadan ve devlet müdahalesinden 
azade kılar. Bu kamu-dışı alandaki korunmasızlık ve keyfilik, kapalı kapılar 
arkasında süren evlilik ve aile yaşamında farklı cinsel yönelimlere, kadın-
lara, çocuklara, yaşlılara, sakatlara karşı saldırı, baskıyı berberinde getirir. 
Duygusal görünüm verilen zor ve gereksinime dayalı bağlar çoğu kez eril 
olmayan bireylerin hak ve özgürlüklerinden mahrumiyetlerini beraberinde 
getirir. Özel alanın dokunulmazlığı, devletin haneye müdahalesinin hem 
keyfi hem de sınırlı olmasını meşrulaştırır. Sınırlılıktan kasıt devletin çoğu 
kez hane-içi olumsuzlukları geçici sürelerle yatıştırması ve bir nevi onay-
lamasıdır. Böylece hane içindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar ve 
LGBTİ bireyler hanedeki ataerkil uzantının; erkeğin/babanın/kurucunun/
kollayıcının insafına terk edilmiş durumdadır.23 

Özel alan denilince akla gelen mahremiyet ise aile dışında söz konusu 
değildir. Bilindiği gibi ailenin kamusal alandan dolayısıyla liberal özgürlük 
alanından dışlanması, özellikle birinci dalga feminizm içinde kadınların 
aynı zamanda kamusal alanda bir görünürlük kazanma çabası olan eşit hak 
mücadelesine neden olmuştur.24  Ancak özellikle mahremiyet hakkı yani 
özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı bakımından ele alındığında liberal 
hukukun eşitlik ve özgürlük vaatlerinin kadınlar yahut diğer savunmasız 
gruplar bakımından geçerli olmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Eşit hak-
lar elde ediğinde dahi özel hayatın gizliliği hakkı aile merkeze alınarak yo-
rumlanmış kadınlar değil aile hakkın öznesi görülmeye başlanmıştır. Hatta 
bu hak, ailenin kadınları korumaya yönelik reformlardan muaf tutulma-
sına hizmet etmiştir.25  Sonuçta yargı mercilerinin verdiği kararlarda aile 
kavramı etrafında tartışmalar yapılsa dahi, özel hayat kadın ve erkekler 
açısında farklı yorumlanmış çatışma halinde kadınların özgürlüğü erkek-
lerin güvenliğine yahut kadınların güvenliği erkeklerin özgürlüğüne tercih 
edilmiştir.26 

23 Sacksofsky, age., s. 728.
24 Donovan, s. 16, 22-23.
25 Kylimka, 551.
26 Mahremiyet hakkı ve kamusal alan tartışmasının ilişkisi için bkz.  Kymlicka, s. 550-

556.
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Mac Kinnon’a göre mahremiyet, devletin kadınlardan el çektiğinin açık 
bir göstergesidir.27  Mahremiyet hakkı ise, “özeli kamusalın düzenlemesin-
den ayrı tutan ve kadınların özel alandaki bağımlılığını depolize eden özel 
-kamusal ayrımını güçlendirir.” 28

Ailenin bir mahremiyet ve kişisel inziva alanı olmasını umsak da bir çok 
kişi için aile biraz uzaklaşıp mahremiyete sahip olmak istediği bir kurum-
dur.29  Oysa bireysel mahremiyetin ailenin kolektif mahremiyeti içinde ta-
nımlanması bireylerin aile içinde mahremiyetlerinin olmaması sonucunu 
doğurur. Kolektif bir birim olarak ailenin çıkarlarını bireysel özerklik aley-
hine kollayan bir mahremiyet hakkı mahremiyetin insani bir gereksinim 
olduğunu görmezden gelir.30  Kendine ait bir oda ihtiyacı modern hukuk 
bakımından değersizdir. Bu yaklaşımın aileyi kutsal gören bir yaklaşımdan 
yahut evlilikle birlikte kadın ve çocukları babanın mülkiyetine terk eden 
Roma hukuku uygulamasından bir farkı yoktur. Oysa “modern” ulusal ve 
uluslararası hukuk metinlerinin büyük bir kısmında örneğin bizim Ana-
yasamızda ve AİHS metninde özel hayatın gizliliği ailenin korunması ile 
ilişkilendirilerek düzenlenmiştir. 

Bu nedenle özel hayata ilişkin bireysel koruma talepleri aile yapısına 
bağlanmadığı sürece reddedilmekte, örneğin yetişkinlerin kendi evlerinde 
girdikleri eşcinsel ilişkiler mahremiyet hakkı kapsamına alınmamaktadır. 
Heteroseksüel ataerkil aile yapısını temel alan liberal hukuk içerisinde Mac 
Kinnon’ın veciz ifadesi ile :

“Mahremiyet hakkı, erkeklerin kadınları ezerken “yalnız bırakılma 
hakkıdır. Bazı erkekleri başka erkeklerin yatak odalarının dışında tutar.”31  

Toplumsal olarak eşit seviyede olmayan insanlar genellikle korunacak 
bir mahremiyete sahip değildir: evsizleri, tek bir odada yaşamaya zorlanan 
yoksul aileleri ve gözetim altındaki mualifleri düşünün. Nededeyse tüm 

27 Mackinnon 1991: 1311.
28 MacKinnon 1987: 102
29 Kylimka 555.
30 Eichbaum 1979: 368, Kylimka, 552-553.
31 MacKinnon 1987: 101-2.
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çocuklar ve kadınlar bakımından da bu geçerlidir. Birçok feminist hukuk-
çunun öne sürdüğü gibi, mahremiyet ilkesi aslında kadınları birbirinden 
ve zarar gördükleri zaman başvuracakları yardımlardan uzak tutar.32  

5. Örnek Kararlar

1. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu: (2002 / 617 : 2002 / 648 : 
25.09.2002)

DAVA: Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması ne-
denine dayanan boşanma? davasından dolayı yapılan yargılama sonun-
da; Kartal Asliye 2. Hukuk Mahkemesinde davanın reddine dair verilen 
26.4.2001 gün ve 2000/163 Esas, 2001/262 K. sayılı kararın incelenmesi 
davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 
9.11.2001 gün ve 2001/14984 Esas, 2001/ 15615 Karar sayılı ilamı ile; 
( ...Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacının davalıyı dövdüğü 
ifadeler ve günlük birlikte değerlendirildiğinde davalının da güven sarsı-
cı davranışlar içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında 
müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına im-
kan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı 
karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlik-
te yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, 
boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru 
bulunmamıştır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, ye-
niden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

KARAR:

…..

Somut olayda, tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra 
kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdid ile 
ele geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız 
olan bir yaprağında davacının kardeşi A.’ın resmi bulunan be içinde 
?aşkım neredesin, neden gelmedin, sensiz bir saat sene gibi iken koskoca 

32 Scales, bölüm 4. Dipnot 17.
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bir gece uzun ve karanlık, bir tanem seni özledim, ne olur gel... (AŞKIM) 
şu anda aklımdan geçenleri ve yüreğimin sesini bir bilebilsen seni ne ka-
dar sevdiğimi o zaman, ...sensiz olamayacağımı anlayacaksın bir tanem... 
sen yanımda olmayınca kendimi savunmasız ve çaresiz hissediyorum... ne 
olurdu gitmese idin, biliyorum bana ceza verdin, sevgilinle görüşmene 
izin vermediğinden, ama paylaşamam seni asla... sana hiçbir zaman iste-
yerek ihanet etmedim... seni özledim... ölmek istiyorum... aldatmak çok 
ağır geliyor... (30/1/2000 saat 03.10)  Bana doğum günü hediyen çok acı 
oldu... sensizim ve acı doluyum... aşkım ne olur ara beni alkolün esiri ol-
dum... seni beklediğin halde aramıyorsun... artık resminle konuşuyorum... 
(03/02/2000 saat:02.20) seni seviyorum sır küpü çocuk? Yazıları bulunan 
defterin yukarıda anılan görüşler doğrultusunda delil olup olmadığının 
değerlendirilmesine gelince;

Öncelikli olarak hayatın gizliliğinin korunması esas olmalıdır. Ancak 
somut olayın özelliği bu genel görüşten ayrılmayı gerektiren istisnalar 
içermektedir. Kullanılan deliller çalınmış, tehdit ya da zorla elde edilmiş ise 
burada hukuka aykırılık vardır. Hukuka aykırı yollardan elde edilmemiş 
deliller ise yasak bir delil olarak değerlendirilemez. Boşanma davası za-
ten kişilerin özel yaşamını ilgilendiren bir davadır. Koca eşi ile birlikte 
yaşadıkları mekanda ele geçirdiği eşine ait fotoğrafları, not defterini veya 
mektupları mahkemeye delil olarak verirse, bu deliller hukuka aykırı yol-
lardan elde edilmediğinden mahkemede delil olarak değerlendirilir. Aynı 
evde yaşayan kadın, kocanın bu delilleri ele geçirilebileceğini bilebilecek 
durumdadır. Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde yada yatağın 
altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu meka-
nın eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan ka-
dın gizli mekan kabul edilemez. Hiç kimse evindeki bir mekanda bulduğu 
bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz.

Diğer taraftan özel hayatın gizli alanları, özel hayatın gizli alanını ilgi-
lendiren delillerle ispat edilebilir. Nasıl ki, kadın başka bir erkekle müşterek 
hanedeki yatak odasında sevişirken koca tarafından kapı kırılarak içeri giril-
mesinde hukuka aykırılıktan söz edilemezse, ortak yaşanan evde bulundu-
ran not defterinin elde edilmesi de hukuka aykırı olarak değerlendirilemez.
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Eşlerin evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları yasal bir 
zorunluluktur. Kadının bu konulardaki özel yaşamı, evlilik ile bir araya 
geldiği hayat arkadaşı kocayı da en az kadın kadar ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle de davalıya ait hatıra defterinin delil olarak değerlendirilmesinde 
kuşkuya düşmemek gerekir.

SONUÇ: 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dinlenen tanıkların anlatımlarına, davalı 
kadın tarafından tutulan not defterinin içeriğine göre, davalı kadının evlilik 
birliği içinde davacı kocaya karşı sadakatsiz davranışlarda bulunduğu, bu 
davranışları nedeniyle davacıya nazaran daha ağır kusurlu bulunduğu, ta-
rafların karşılıklı eylemleri nedeniyle müşterek hayatın temelden sarsıldığı, 
evlilik birliğinin devamına imkan kalmadığı anlaşıldığından bu gerekçelere 
ve özel dairenin bozma ilamındaki nedenlere göre bozma ilamına uyulması 
gerekirken eski kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı bulunduğundan, 
direnme kararının bozulması gerekmiştir.

2. Z. A.’nın Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurusu

Başvuru Numarası: 2013/2928
Karar Tarihi: 18/10/2017

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, devlet memurluğundan çıkarılmanın ardından yürürlüğe 
giren bir af kanunu kapsamında yapılan yeniden atanma talebinin özel ya-
şama ilişkin hususlara dayanılarak reddi nedeniyle özel hayata saygı hakkı 
ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

ESAS:

c. Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia

78. Somut olayda başvurucunun öğretmenlik mesleğine yeniden atanma 
talebinin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklerden birine sahip 
olmadığı sebebiyle reddedildiği anlaşılmaktadır. İdarenin bu karara ulaş-
masında dikkate aldığı unsurun başvurucunun daha önce öğretmenlik 
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görevini yürüttüğü sırada işlediği disiplin suçu olduğu görülmektedir. 
Bu disiplin suçu ise görev yaptığı ilköğretim okulu çevresinde cinsel ha-
yatına ait davranışlarını kendi eliyle alenileştirmiş olmasını konu edin-
mektedir. Tüm bu hususlar ışığında başvurucunun cinsel hayatına ait 
daha önce işlediği eylemlerinin öğretmenlik mesleğine yeniden atanma-
sına engel görüldüğü, bu bakımdan cinsel davranışları nedeniyle belirli 
bir mesleğe erişiminin kamu makamlarınca engellenmesinin başvurucu-
nun özel hayata saygı hakkına bir müdahale oluşturduğu söylenebilir.

79. Başvurucunun atanmak istediği mesleğin ilköğretim çağındaki çocuk-
lann eğitilmesini içeren öğretmenlik mesleği olduğu, muhatap kitlesi-
nin çocuklar olması nedeniyle gözetilmesi gereken menfaatlerden biri-
nin çocukların sağlıklı yetiştirilmeleri ve haklarının korunması olduğu 
dikkate alındığında küçük çocukların eğitilmesinde öğretmen olarak 
çalışmak isteyenlerin diğer kişilerin tabi olmadığı bazı sınırlamalara 
tabi olmalarının gerekeceği açıktır.

80. Bu kapsamda başvurucunun öğretmenlik mesleğine atanma talebinin 
reddedilmesinin çocuklann sağlıklı yetiştirilmeleri ve haklarının ko-
runması ile bununla bağlantılı olarak söz konusu kamu hizmetinin dü-
zenli ve verimli olarak yürütülmesi şeklindeki meşru amaca dayandığı 
anlaşılmaktadır.

81. Yukarıda ayrımcılık yasağının incelenmesi sırasında ulaşılan tespitler ışı-
ğında atamaya yetkili makamın öğretmenlik mesleğine atanma talebini 
reddederken başvurucunun daha önceki disiplin cezasına konu eylemini, 
sadece söz konusu kadronun gerektirdiği kişisel niteliklerden birine sahip 
olup olmadığına kanaat getirmek için dikkate aldığı sonucuna ulaşılmış-
tır (bkz. s.76). Çocukların sağlıklı şekilde yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri 
hususundaki toplumsal menfaat nazara alındığında kamusal makamların 
almış olduğu tedbirin makul olduğu görülmektedir.

82. Bunun yanı sıra başvurucunun kamu makamlarından öğretmenlik 
mesleği dışında bir başka görevde çalıştmlması yönünde bir talebinin 
olmadığı anlaşılmaktadır. Başvurucu ilk defa bireysel başvuru formun-
da genel idare hizmetleri sınıfında bir görevde çalıştırılması gerektiğini 
ifade etmiştir. Ancak başvurucunun idareye bu yönde bir talepte bu-
lunmadığı anlaşılmıştır. Başvurucunun öğretmenlik mesleğine kabul 
edilmemiş olması, kamuda veya özel sektörde başka bir görevde çalış-
tınlmayacağı anlamına gelmemektedir.
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83. Bu durumda ilköğretim okulu öğretmenliğine atanma talebinin öğ-
retmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklerden birine sahip olmadığı 
sebebiyle reddedildiği ve başvurucunun kamuda ya da özel sektörde 
başka görevlerde çalışmasının engellenmediği dikkate alındığında söz 
konusu müdahalenin ölçülü olmadığı söylenemez.

84. Açıklanan gerekçelerle başvuru konusu olayda özel hayata saygı hakkı-
nın ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir. Engin Yıldırım ve Mu-
ammer Topal bu görüşe katılmamışlardır.

VI. HÜKÜM

 Açıklanan gerekçelerle;
A. Adli yardım talebinin KABULÜNE,
B. Kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması tale-

binin KABULÜNE,
C. 1. Özel hayata saygı hakkı ile bağlantılı olarak incelenen eşitlik ilke-

sinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDU-
ĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

 2. Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL 
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

D. 1. Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alman özel hayata saygı 
hakkı ile bağlantılı olarak incelenen Anayasa’nın 10. maddesinde yer 
alan eşitlik ilkesinin İHLAL EDİLMEDİĞİNE Engin YILDIRIM ve 
Muammer TOPAL’m karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

 2. Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alman özel hayata saygı 
hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE Engin YILDIRIM ve Muammer 
TOPAL’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

E. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE,
F. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

339. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca tahsil edilmesi mağdu-
riyetine neden olacağından başvurucunun yargılama giderlerini öde-
mekten TAMAMEN MUAF TUTULMASINA, 18.10.2017 tarihin-
de karar verildi.

BAŞKAN
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Tahakküm Kıskacında Emek: LGBTİ+Q Bireylerin Çalışma ve  
Sosyal Güvenlik Hakkı

Av. Buse DİRİK

 Dokuz Eylül Üniversitesi 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

GİRİŞ

Bu çalışmada, öncelikli olarak hak kavramının tarihsel süreç içerisinde 
serüvenine kısa bir bakış sonrasında, çağlar boyunca verilen hak mücade-
lelerinin 21. Yüzyıl dünyasına katkıları ile halen aşılamayan engeller farklı 
bir perspektifle incelenecektir. 

Hak, oldukça yalın bir kelime olmasına rağmen kimi zaman yumuşak 
geçişlerle içi doldurulabilmişken kimi zaman ise zorlu yollar kat etmiştir. 
Farklı siyasi yönelimler ve politikalardan da nasibini almış ve zaman içeri-
sinde, bu kavramsal akışkanlıkbüyük ölçüde toplum tarafından şekillendi-
rilmiştir. Dolayısıyla, günümüze değin hak tanımı, toplumun konjonktü-
rel ihtiyaçlarına göre pek çok kez değişkenlik göstermiştir.  

Toplumun hak kavramına yüklediği farklı anlamlar ile çeşitli teoriler 
oluşmuş ve bireyleri besleyen eşitlik yansımalarıyla zaman içerisinde doy-
gun bir hale getirilmişlerdir. Ancak ne yazık ki, farklı dinamiklerin meyda-
na getirdiği tahakkümün, ayrışmalara yol açması kaçınılmaz olup, bunun 
bir sonucu olarak ise toplumda hakların fiili hayata uygulanması husu-
sunda dezavantajlı gruplar meydana gelmiştir. Bu grupların en renklisi ol-
masına rağmen görünmezlik perdesi arkasında kalmaya mahkum edileni, 
şüphesiz, cinsel yönelimi yahut cinsel kimliği toplumca üretilmiş kalıplar 
dışında kalan, LGBTİ+Q bireylerdir. 

Bu çalışmada, bir aşamadan sonra gökkuşağındaki tüm renkler eşli-
ğinde gerek Türkiye’de gerek Dünya’daki cinsiyet temelli eşitsizliğe dayalı 
kanuni düzenlenmeler ile insan hakkı kavramına yüklenen anlamlar irde-
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lenecek, spesifik olarak da bu bireylerin iş hayatında yaşadıkları ayrımcılık 
ekseninde devam edecektir.

Birçok uluslararası metinde ve ülkesel kodifikasyonlarda, çalışma ve 
sosyal güvenlik hakkı duru bir şekilde düzenlenmiş olmasına karşın fiili 
durum ile düzenlemeler örtüşmemekte, cinsiyet temelli eşitsizlik özellikle 
ataerkilliğin hüküm sürdüğü toplumlarda gün yüzüne çıkmaktadır. 

Çalışmada, Türk toplumunda mevcut birçok sosyolojik olguya ışık tut-
ması bakımından, LGBTİ+Q bireylerle yapmış olduğum görüşmelerden 
de kesitler içermekte, bu perspektif ile çalışma ve sosyal güvenlik hakkı 
kapsamında yaşanan cinsiyet temelli eşitsizliğin aracı koymaksızın aktarı-
mı amaçlanmıştır. 

I. HAK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ

A. Tanım

Hak kavramı, tarih boyunca farklı yaklaşımlar içerisinde irdelenmiş ve-
çekirdeğinde barındırdığı öze dair tanımlar da bu yaklaşımlar çerçevesin-
de çeşitlilik göstermiştir. İnsanın sosyal bir varlık olması sebebiyle sürekli 
etkileşim halinde bulunması, toplumun da stabil hale gelmesinin önüne 
geçmiş ve bu husus da hakka dair akımların çoğalmasına uygun ortam 
sağlamıştır.1

Yalnızca hak değil bununla bağlantılı olarak “Hürriyet”, “Temel Hak ve 
Hürriyetler” , “Kişi Hakları” , “Anayasal Haklar” gibi başkaca kavramlar da 
zaman içerisinde iç içe geçerek hem ulusal hem de uluslararası metinlerde 
sıkça yer almışlardır. 

Ortaya konan teorilerden ilk inceleyeceğimizirade teorisinin savunucu-
su Savigny, hakkı hukuk düzeni tarafından bireylere sağlanan irade kud-
reti şeklinde tanımlamış, tanınma ve korunması gerekenin “birey irade-
si” olduğunu öne sürmüştür. Ancak bu teoriye getirilen eleştiriler, temyiz 
kudretinden yoksun bireylerin hukuk düzenince tanınacak ve korunacak 

1 Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 15. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2013, s.144
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herhangi bir hakları olmadığı çıkarımı yönünde geliştirilmiştir.2

Menfaat teorisi savunucusu Jhering ise hak kavramını, kişilerin hukuk 
düzeni tarafından tanınan ve korunan menfaatleri olarak tanımlamıştır.3 
Temel olarak bu tanımda, “hak sahibi olabilecek kişi” bulunması ve bu ki-
şinin menfaatinin “hukuk düzenince tanınması ve korunması” yani birey-
selleşmiş menfaatinin ulusal yahut uluslararası hukuki çerçeveler içerisine 
oturtulması gerekliliği göze çarpmaktadır.  

Her iki teorinin beslediği karma teori taraftarı Jellinek’e göre ise, hak, 
insana irade kudreti tanınmak suretiyle hukuk düzeni tarafından tanınan 
ve korunan menfaattir.4 Günümüzde yer verilen tanımlar ve teoriler ışı-
ğında hak, yalnızca “kişiye” özgü bir terim olmaktan çıkarak daha geniş 
bir hal almış, bu genişlemenin en somut örneklerinden biri de hayvanlara 
özgü düzenlemelere çeşitli ülkelerin hukuki metinlerinde yer verilmesidir.5

Buradan hareketle, hak herhangi bir varlığın sahip olduğu hukuk dü-
zeni tarafından tanınan ve korunan mevcudiyetinin göstergesidir. Bilhassa 
modern hukuk sistemlerindehak, varlığın özüne gelebilecek her türlü mad-
di/manevi saldırıyı bertaraf edecek meşru bir kalkan işlevi görmektedir.

B. İnsan Hakkı ve Çeşitli Hak Sınıflandırmaları

1. İnsan Hakkı

İnsan hakları, insan türüne özgü değerin bilincinden hareketle, insa-
nın kendi olanaklarını geliştirebilmesi amacına hizmet eden, insanın “sırf 
insan olmasından” doğan etik ilkelerdir.6 İnsan hakkı kavramı, esasen bir 

2 Gözler, Kemal, Hukuka Giriş, 11. Baskı, Ekin Yayın, Bursa, 2014 s.394
3 Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, 27. Baskı, Ekin Yayın, Bursa,2018, s.138
4 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s.395,396
5 İngiltere’de yer alan düzenlemeler, hayvanların hissedebilen varlıklar olarak tanımla-

mış ve hayvanlara karşı yapılacak eziyet, işkence vb. durumlarda para ve hapis ceza-
sına hükmedileceği kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra İsviçre’de de Hayvan Koruma 
Kanunu adı altında ayrı bir kanunlaştırmaya gidilmiştir. Aynı şekilde Avusturya’da 
hayvanlar insanın bakmakla mükellef olduğu insana eş varlık statüsü kazanmıştır.

6 Kuçuradi, İoanna, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, 2. Baskı, Türkiye Felsefe 
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ideali simgelemekte ve bir insanın, insan olmasından ötürü doğuştan ge-
tirdiği, özü itibariyle dokunulmaz olan olanaklarının geliştirebilmesine 
aracılık eden yani “olması gerekendir”. Bunun yanı sıra, aynı zamanda 
“öze dokunmama”, “geliştirebilme” gibi birtakım olumlu/olumsuz edimler 
yüklemesi bakımından da eylemsel ilkelerdir. 

Bu kavramın miladı, tanımı içerisinde zikredildiği gibi, insanın doğu-
şudur ve bu haklar herhangi bir üstün otorite yahut erk tarafından değil, 
bizzat insan değerine dayalı olarak tanınmıştır. Nitekim, insan haklarının, 
insanlık ile akran olduğu, devlet ve çeşitli mekanizmalarının daha son-
rasında bu hak kavramına eşlik ettiği açıktır. Burada devlet yahut üstün 
otoritelerin bu hak kavramına sağladığı katkı, şüphesiz başkaca hakların 
ortaya çıkmasını kolaylaştırması ve yeni oluşumlara ilişkin etkin koruma 
mekanizmaları oluşturmasıdır. 

2. Hak Sınıflandırmaları

İnsan hakları, zaman içerisinde pek çok yönden sınıflandırmaya tabi 
tutulmuşlardır. Alman Hukukçu Georg Jellinek, temel hak ve özgürlükleri, 
birey ile devlet arasındaki ilişki temelinde sınıflandırmış ve üç grupla ince-
lemektedir. Alman hukuk insanı Jellinek tarafından ortaya atılan bu ayrı-
mın yansımalarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1961 ve 1982 Anayasası’nda 
görmek mümkündür.7

Negatif statü hakları adlı ilk grupta, devlete, birey karşısında negatif bir 
edim yükleyen haklar yer almaktadır. Temel düşünce, devletin bu gruptaki 
hakların özüne dokunmaması olmakla birlikte aynı zamanda devlet toplu-
mun diğer fertlerince gerçekleştirilecek herhangi bir eylemin hakkın özünü 
zedelemesine de engel olmalıdır.8

Aktif statü hakları ise, kişinin devlet yönetiminde etkin rol oynaması-
na ilişkin haklardır. Aynı zamanda siyasi haklar olarak da anılan bu grup 

Kurumu, Ankara, 2011, s.55-69
7 Sancakdar/Tezcan/Erdem/Önok, İnsan Hakları El Kitabı, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, 

Ankara, 1993, s.60
8 Negatif statü haklarına konut dokunulmazlığı, kişi güvenliği, din ve vicdan özgürlü-

ğü, mülkiyet hakkı gibi örnekler verilebilir.
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haklar aracılığıyla, bilhassa temsili demokrasilerin uygulandığı devletlerde, 
bireyin yönetime katılımı sağlanır. Bu grupta yer alan haklara ise, seçme 
ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, dilekçe hakkı gibi örnekler ve-
rilebilir.9

Diğer grup, pozitif statü hakları ise, bireylere devletten olumlu bir 
edimde bulunarak söz konusu hakkın gereğinin yerine getirilmesini ta-
lep etme imkânı vermektedir. Devlet, burada tam anlamıyla talep konusu 
hakkın sağlayıcısı konumundadır. Sosyal devlet ilkesinin de yönetimler-
de etkin rol oynamasıyla birlikte devletler, sosyal alanda birtakım ödevler 
yüklenmişlerdir.

Bu çalışmanın temelini oluşturan çalışma ve sosyal güvenlik hakkı, 
devlete sosyal bir ödev ilişkisi doğurması bakımından, olum bir edim yük-
lemekte ve pozitif statü hakları içerisinde yer almaktadır. Kuşaklar halin-
de yapılan sınıflandırmaya bakıldığı takdirde, ekonomik ve sosyal haklar, 
ikinci kuşak haklar olarak nitelendirilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrası 
görünür olmaya başlamıştır.10 Bu sınıflandırmada ise çalışma ve sosyal gü-
venlik hakkı, ikinci kuşak haklar arasında yer almıştır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, temel hak ve özgürlüklere ilişkin her ne 
kadar oldukça değişik tasnifler ortaya çıkmışsa da bireyin tam olarak özgür 
kılınabilmesi, tüm haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesiyle mümkün-
dür. Tasniflenen haklar, bir yapboz parçaları gibi düşünüldüğünde, her bir 
parçanı yerine konulup anlamlı hale gelebilmesi hem görsellik hem de bü-
tünlük açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple herhangi bir grupta yer 
alan haktan bireyin mahrum bırakılması, hürriyetin özündeki bütünlüğe 
ket vuracağı gibi eşitsizliğe de yol açması kaçınılmazdır. 

9 Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993, s.121
10 Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş,s.141
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II. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI

A. Türk Hukuku’nda Yer Alan Düzenlemeler

1. Anayasal Düzenlemeler

Çalışma ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin olarak, başta anayasa ve 
uluslararası sözleşmeler olmak üzere çeşitli kanunlarla ve düzenlemelerle 
bireylere çalışma hürriyeti tanınmış ve bu doğrultuda Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasası’nın 48. maddesi ile çalışma özgürlüğü, anayasal koruma altına 
alınmıştır. Bu madde ile yalnızca kamu sektöründe değil özel sektörde de 
devletin bu temel hakkın özünü korumaya yönelik tedbirler alabileceğine 
değinilmiştir. 

Anayasa’nın 49. maddesinde, bireylere sağlanan çalışma özgürlüğü neti-
cesinde çalışma hem bir hak hem de bir ödev olarak düzenlenmiştir. II. fık-
raya bakıldığı takdirde, bireylerin bu haklarını kullanabilmesi için devlete 
birtakım ödevlerin yüklendiği görülmektedir. Devlete yüklenen bu ödev-
lerin temeli, yine Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesi 
ile yakinen ilişkilidir.  Zikredilen madde metninde yer alan “Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ifadesinin çalışma hakkı 
bakımından özelleştirilmiş hali, karşımıza 49. maddenin ilk fıkrasında yer 
alan “çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” cümlesi ile çıkmaktadır. 

Her ne kadar çalışma hürriyeti ile ilgili madde metninde, düzenlemeye 
tabi bireyler “herkes” kelimesi ile ifade edilse de 10. maddede kadın ve er-
kek olmak üzere, yalnızca iki biyolojik cinsiyet üzerinden eşitlik vurgusu 
yapılmıştır. Biyolojik cinsiyet temeline oturtulan eşitliğe ilişkin maddenin 
ne yazık ki bir ayağı aksamaktadır. 

Çalışma hakkı ile yakinen ilişkili olan sosyal güvenlik hakkı ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden olan sosyal devlet ilkesinin önemli bir 
uzantısı olarak Anayasa’nın 60. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede 
hakkın tanımlamada özne olarak, “herkes” kelimesi tercih edilmiş veher-
hangi bir cinsiyet duvarı örülmemiştir. 
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2. İş Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler

Anayasa’ya nazaran daha özel bir kod olan 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
“Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. Maddesi ile eşit davranış sergileme yü-
kümlülüğü, iş yerinde yalnızca “işveren-işçi” ile sınırlandırılmamıştır. İşye-
rinin kolektif bir yaşam formu gösterdiği göz önüne alındığı takdirde, iş-
çilerin de birbirlerine karşı muamelesi de bu eşit davranma ilkesine uygun 
olması gerekliliği gözden kaçırılmamıştır.

İlgili maddenin ilk fıkrasında, iş ilişkisindeki ayrımcılığın olası sebeple-
ri sayılmış ve bunların arasında bu çalışmanın konusunu oluşturan cinsiyet 
temelli ayrımcılık da açıkça yasaklanmıştır. Yine üçüncü fıkra ile biyolojik 
sebepler ve işin gerektirdiği nitelikler olması durumları istisna hali sayıla-
rak bir işin verilmesinde, yapılmasında yahut herhangi bir aşamasında da 
cinsiyet temelli ayrımcılığın söz konusu olamayacağına vurgu yapılmıştır. 
Dördüncü ve beşinci fıkra ile işçinin edimi karşılığında alacağı ücretin de 
cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmaması amaçlanmıştır. 

Bu hususlara ek olarak, işçi-işveren ilişkisi içerisinde önemli bir kavram 
olan feshe ilişkin olarak da 18. maddede feshin sebebinin cinsiyete dayan-
dırılamayacağı açıkça yer almaktadır.

B. Uluslararası Metinlerde Yer Alan Düzenlemeler 

Cinsiyet temelli ayrımcılığın yasaklanması; 1948 tarihli İnsan Hakla-
rı Evrensel Beyannamesi’nin 1. maddesinde yer alan “Bütün insanlar hür, 
haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar.” cümlesi ile nefes almaya başlar. 
23. madde ile, yine biyolojik cinsiyet belirtmeksizin, “her şahsın” sahip ol-
duğu çalışma hakkına eşit ve adil bir ortam sağlanması gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. 

Ayrımcılık yasağı, öncü beyannameyi izleyen Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 14. maddesinde düzenlenmektedir. Taraf devletlere, açık 
bir şekilde cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamakla birlikte, 12 numaralı 
protokol eşliğinde cinsiyet temelli ayrımcılık yasağı pekiştirilmektedir. Bir 
diğer önemli bildirge ise 21. maddesinde cinsiyet temelli ayrımcılık yasağı-
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na yer veren Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’dir.11

Uluslararası metinlerin yanı sıra, bilhassa son 20 yıllık süreçte, dünya 
çapında cinsiyet temelli nefrete ve ayrımcılığa karşın kurulan çeşitli sivil 
toplum örgütlerinin oluşturduğu dinamiğin birçok uluslararası örgütü ha-
rekete geçirdiği görülmektedir.12 Nitekim bu tetiklemenin ilk yansımaları, 
1 Ekim 1981 tarihli Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 924 sayılı 
tavsiye kararının 3. Maddesinde yer alan; “Meclis; elbette geleneksel aile ha-
yatının kendi özgü yeri ve değeri olan günümüzün çoğulcu toplumlarında, 
kişilerin cinsel tercihleri nedeniyle belirli işlerden dışlanmaları, onlara karşı 
saldırıları eylemlerinin mevcudiyeti yahut bu kişilerle ilgili kayıtların tutul-
ması gibi uygulamalar, birkaç yüzyıllık önyargıdan artakalanlar olduğuna 
inanmaktadır.” ifadesi ile karşımıza çıkmaktadır.13

Aynı tavsiye kararın 7. maddesinde yer alan “Meclis, üye devletlerin hü-
kümetlerine, özellikle kamu sektöründe, eşcinseller için istihdam, ücret ve iş 
güvenliği hususlarında ne eksik ne fazla, eşit muameleyi güvence altına alma-
ları için çağrıda bulunmaktadır.” düzenlemesi ile, her ne kadar yalnızca “eş-
cinsel bireyler” zikredilmişse de, cinsiyet temelli ayrımcılığın çalışma haya-
tına sirayetinin önüne geçilmesi hususunda, üye devletlere, kamu sektörü 
yahut özel sektör fark etmeksizin, önemli bir misyon yüklemiştir.14

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın Bölüm I., 1. mad-
desinde,  çalışma hakkı, “Herkes özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağla-
ma fırsatına sahiptir.” ifadesi ile karşımıza çıkmakta ve izleyen maddelerde, 
adil, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, adil ücret sağlanması gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. Çalışma hakkı ile yakinen ilişkili olan sosyal gü-
venlik hakkı, sosyal ve tıbbi yardım hakkı, ekonomik korunma hakkı, 

11 Tin, Louis Georges, Homofobi Sözlüğü, 1. Baskı, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 
196

12 Tin, Homofobi Sözlüğü,s. 196
13 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14958&lang=en 

erişim tarihi: 15/11/2019
14 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 924 sayılı tavsiye kararının yer aldığı do-

kuman içerisinde bulunan “Eşcinselliğe Karşı Ayrımcılık üzerine 756 sayılı Çözüm 
Önerisi”nde Meclis, Dünya Sağlık Örgütü’ne eşcinselliğin hastalıkların uluslararası 
sınıflandırılması adlı listeden çıkarılması hususunda çağrıda bulunmuştur.
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cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme 
hakkı da ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. Diğer uluslararası metinler-
deki çalışma hakkı tanımlarından farklı olarak Avrupa Sosyal Şartı’nın 26. 
Maddesi ile düzenlenen “Onurlu Çalışma Hakkı” doğrultusunda bireylere 
işyerinde yaşayacakları cinsel taciz yahut maruz kalınan ve suç teşkil eden 
eylemler hususunda bilinçlenme, bilgilenme ve bu tip eylemlerin engellen-
mesi amaçlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşlarından Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün kodifikasyonlarına ve uygulamalarına bakıldığı takdirde, ilk 
olarak 1951 tarihli 100 nolu Eşit Ücret Sözleşmesi ile 1958 tarihli 111 
Nolu Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak yalnızca sözleşmeler ile değil cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin 
pek çok kılavuz15  ve belirli zaman aralıkları ile eylem planları16  yayın-
lamaktadır. Örgüt içerisinde yer alan “Cinsiyet, Eşitlik, Çeşitlilik” isimli 
oluşum, cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi amacıyla faaliyetlerini sür-
dürmektedir.17

Birçok hukuki enstrüman yoluyla cinsiyet temelli ayrımcılığın yasak-
lanmasına ilişkin normlar konulsa da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
Brezilya’da hayata geçirdiği proje bu noktada, hak mücadelesini görünür 
kılmış ve somut bir uygulama örneği oluşturmuştur. 

C. Ayrımsız İstihdam: Brezilya Örneği

Uluslararası Çalışma Örgütü, Brezilya’nın San Paulo kentinde, 
LGBTİ+Q bireylerin emek piyasasında yer alabilmesi için, 9 alanda eğitici 
kurs imkanı sunan bir proje geliştirmiştir. Cinsiyet temelli ayrımcılık yasa-

15 Uluslararası Çalışma Örgütü, Cinsiyet eşitliğine ilişkin hazırlanan kılavuz, orijinal 
ismi, “Integrating Gender Equality in Monitoring and Evalution, June 2019” https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/
wcms_165986.pdf erişim tarihi: 05/11/2019

16 ILO Action Plan for Gender Equality 2018-21, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_645402.pdf erişim tari-
hi: 05/11/2019

17 Uluslararası Çalışma Örgütü içerisinde yer alan yapının orijinal ismi, “Gender, 
Equality, Diversity”
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ğına ilişkin önemli bir adım olan bu projede, LGBTI+Q bireylere restoran 
mutfağında çalışma, et balık sebze hazırlama, yiyecek depolama gibi farklı 
alanlarda temel mesleki beceriler kazandırma amaçlanmıştır. Aynı zaman-
da kişiler arası iletişim ve özgüven geliştirici etkinlikler de gönüllü gazeteci 
ve oyuncuların destekleriyle hayata geçirilmiştir. 

Mesleki eğitimin verilmesinin yanında bu projeye destek veren işveren-
ler, çeşitli şirketler ile iletişim ağı oluşturularak katılımcıların istihdamının 
sağlanması ve cinsiyet temelli önyargıya karşı kampanya başlatılması hu-
suslarında önemli rol oynamışlardır. 

Nitekim proje katılımcılarından Vanessa Holanda’nın mezun olduktan 
sonra dünya çapında tanınırlığı olan Sodexo şirketine ait bir restorana ka-
bul edilmesi, cinsiyet temelli ayrımcılığın kırılma noktalarından biri olarak 
kabul edilmelidir.18

III. CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIK YASAĞININ İÇTİHADİ 
PERSPEKTİFİ

A. Türk Anayasa Mahkemesi Kararları

1. Z.A. Kararı19

18/10/2017 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı,cinsel yönelimi nede-
niyle kamu görevine son verilen başvurucunun çıkarılan af kanunu ile 
yeniden atanma talebinin özel hayata saygı hakkı ve ayrımcılık yasağına 
aykırı olarak reddedildiği iddiası eksenindedir. 

Başvurucu hakkında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak bir 
ilkokulda görev yaptığı esnada okul hademesine ve kasaba halkından baş-
kaca kişilere eşcinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddiaları üzerine başlatı-
lan soruşturmada;bu durumdan öğrencilerin, velilerin ve aynı okuldan bir 

18 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_638927/lang-
-en/index.htm erişim tarihi: 05/11/2019

19 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, B.N. 2013/2928, K.T. 18/10/2017, R.G. 
6/3/2018, erişim tarihi: 04/11/2019
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başka öğretmenin de haberdar olduğuna değinilmekle beraber başvurucu, 
kasaba halkından kişiler ile ilişkide bulunduğu iddialarını kabul etmiştir. 

Okulda ve çevresinde huzursuzluk yarattığı gerekçesi ile cinsel yöneli-
minin öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan iffetsizlik olarak nitelendiril-
mesi akabinde başvurucu devlet memurluğundan çıkarılmıştır. İdarenin 
bu işlemine karşı açılan iptal davası ise “öğrenciler ile birebir iletişim halinde 
bulunan öğretmenlerin çocukların gelecekteki toplumsal rollerini tanımlaya-
bilmeleri bakımından etkin ve belirleyici bir role sahip oldukları” gerekçe 
gösterilerek kamu görevine son vermeye ilişkin işlemde herhangi bir aykı-
rılık görülmemiş ve dava reddedilmiştir. Süreç içerisinde çıkarılan disiplin 
cezalarının affına ilişkin kanundan yararlanmak için başvurduğunda ise 
başvurucunun bahsi geçen kanunun kapsamı içerisinde olmadığı gerek-
çesiyle talep reddedilmiştir. Başvurucu, af kanununun yürürlüğe girmesi 
ile birlikte mesleğe iadesini talep ederek idareye başvurmuş ancak “görev 
esnasında yapılan fiilden ötürü yeniden öğretmenliğe atanmanın uygun bu-
lunmadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. İdarenin bu işlemine karşın da açı-
lan iptal davası, “kamu görevine açıktan veya yeniden atanma” hususunda 
idarenin takdir yetkisi olduğu, bu nedenle idarenin yargı kararı ile zorlana-
mayacağı nitekim başvurucunun fiili dikkate alındığında tesis edilen idari 
işlemin hukuka aykırı olmadığına dayanılarak dava reddedilmiş ve karar 
kesinleşmiştir.

Başvurucu, öğretmenlik mesleğine girişte bireylerin cinsel yönelimle-
rinin dikkate alınmadığı, nitekim mesleğinin icrasında cinsel yöneliminin 
herhangi bir engel teşkil etmediğini, mesleğe iade talebinin cinsel yönelimi 
nedeniyle reddedildiğini ifade ederek cinsiyet temelli ayrımcılığa uğradığı 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 

Ancak Anayasa Mahkemesi başvurucunun eşitlik ilkesi ile ayrımcılık 
yasağının ihlaline ilişkin iddialarının soyut olarak değerlendirilmesini de-
ğil Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel hak ve 
özgürlükler ile bağlantılı olarak irdelenmesi gerektiğini belirtmiş ve somut 
olayın özelliklerini gözeterek cinsiyet temelli ayrımcılık yasağının ihlali id-
diasını Anayasa’nın 20. Maddesi olan özel hayatın gizliliği ve korunması 
ile bağlantılı olarak Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Madde kapsamında 
incelemiştir. 
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20. maddede hukuken korunan değerin kişisel bağımsızlık olduğu 
ve bu maddenin özünde mahremiyet hakkının da yer aldığına, ancak bu 
mahremiyet hakkının mekânsal sınırlamaya tabi olduğuna, kural olarak 
kamusal alan kadar uzanmadığına ve bu nedenle bireyin özel yaşamını 
kendi eliyle kamuya açmasının özel yaşama saygı hakkı talebini belli öl-
çüde azaltacağına ve ek olarak kamu makamlarında çalışan personellerin 
mesleki yaşamlarıyla bütünleşen özel hayat unsurlarına ilişkin sınırlamala-
ra tabi tutulabileceklerine, gerçekleştirilen kamu faaliyetinin niteliğini ve 
sınırlandırmanın amacına göre değişen bir takdir yetkisinin bulunduğuna 
vurgu yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda, ilköğretim çağındaki çocukla-
rın sağlıklı yetişmelerinde kamu yararının olduğu ve bu nedenle öğretmen-
lerinin belirli sınırlamalara tabi tutulmasının doğal olduğu, kamu yararı 
ile birey yararı arasında denge kurulması noktasında bir tarafta çocukların 
üstün yararının olması durumunda idareye geniş bir takdir yetkisinin ta-
nınacağı belirtilmiştir. 

Başvurucunun yeniden atanma talebinin idarece reddinin temelinin 
cinsel yönelimi değil, mahrem kalması gereken cinsel hayatının başvuru-
cunun özensiz davranışları nedeniyle kamuya açık hale gelmesi olduğunu 
ve idarenin ilköğretim çağındaki çocukların üstün yararının göz önüne 
alındığında söz konusu işlemin takdir yetkisi sınırları içerisinde olduğun-
dan bahisle, Anayasa’nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata 
saygı hakkı ile bağlantılı olarak incelenen eşitlik ilkesinin ihlali olmadığına 
hükmedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, huzurdaki başvuruda, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kişilerin hem kamu hem de özel sektörde iş bulmalarının 
engellenmesinin, özel yaşama ilişkin unsurlar nedeniyle görevine son veril-
mesinin özel hayata saygı hakkının ihlalini oluşturduğu kararlarına değin-
miş olsa da başvurucunun talebinin öğretmenliğe iade olduğuna,kamuda 
ya da özel sektörde iş bulmasının önünde herhangi bir engel olmadığı-
na, nitekim başvurucunun öğretmenlik mesleği dışında başka bir görev 
talebinin olmadığına, eşitlik ilkesinin ihlal edilmediğine gerekçe gösteri-
len hususlara atıf yaparak özel hayata saygı hakkının da ihlal edilmediğine 
hükmetmiştir.
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2. Askeri Ceza Kanunu 153. Maddesinin 2. Fıkrasının İptaline 
İlişkin Karar20

Askeri Ceza Kanunu’nun 153. Maddesinin 2. Fıkrasında özetle, gayri 
tabi mukarenette bulunan asker kişilerin, söz konusu fiilin başka bir suç 
oluşturması söz konusu olsa da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılmasına 
ve erbaşlar için de rütbenin geri alınmasına ilişkindir. Söz konusu madde-
nin hem disiplin hem de cezai yaptırım uygulanmasına yol açtığı, özel ha-
yata saygı gösterilmesini isteme hakkı ile eşitlik ilkesine aykırı olduğundan 
bahisle iptali talep edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi somut olayda askerlik mesleğinin milli güvenliğin 
sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu, bu mesleği icra edenler bakımın-
dan sivil yaşamda suç oluşturmayacak eylemlerin suç kabul edilerek mü-
eyyidelendirilebileceğini, bireylerin askerlik mesleğini seçerken katı meslek 
kurallarının kendilerine uygulanmasını kabul ettiklerini, zaten Askeri Ceza 
Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin amacının askeri disiplini korumak 
ve kamu hizmetinin gereği gibi sürdürülmesini sağlamak olduğuna değin-
miştir. İptali istenen maddenin hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmediği, as-
kerlik mesleğinin gereği gibi icrasını amaçladığı ve bu nedenle demokratik 
toplum gereklerine aykırılık teşkil etmediği, herhangi bir hakkın özüne 
dokunmadığı, birey hakları ile kamu yararı arasında dengesizlik oluştur-
madığı gerekçelerine dayanılarak iptal istemi reddedilmiştir. 

Mahkemenin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasına ilişkin değerlendirmesi 
ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli güvenliği sağlamadaki rolü ile askerlik 
mesleğini icra eden kişilerin hukuki durumlarının diğer kamu çalışanları 
ile aynı olmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır.

20 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, E. 2015/68, K. 2017/66, T. 20.11.2017 
erişim tarihi 31/10/2019
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B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Örnekleri

1. VAN Kück V. Almanya Kararı21

Doğumunda erkek olarak kaydedilen Bernhad Frşedrich isimli baş-
vurucu, 1990 yılında ismini Carol Brenda olarak değiştirmek için yerel 
mahkemeye başvurmuştur ve 20 Aralık 1991 tarihinde, yerel mahkeme, 
Transseksüeller Yasasında belirtilen şartların sağlandığından hareketle baş-
vurucunun talebini kabul etmiştir. Yerel mahkeme aynı zamanda hem baş-
vurucunun beyanlarından hem de psikiyatri uzmanlarının sunduğu yazılı 
görüşten başvurucunun transseksüel yapıda olduğunu ve uzmanların ikna 
edici bir biçimde başvurucunun son üç yıldır bu eğilimde yaşamını sürdür-
düğünü ve gelecekte de bu eğilimlerin yüksek olasılıkla değişmeyeceğini 
ortaya koyduğunu tespit etmiştir. 

1992 yılında başvurucu, Berlin Bölge Mahkemesi’nde Alman Sağlık 
Sigortası Şirketi’nce hormon tedavisi için gerekli ilaçların masraflarının 
karşılanması gerektiğini iddia ederek hormon tedavisi ve cinsiyet değiştir-
me ameliyatı masraflarının %50’sinin şirketin sorumluluğunda olduğunu 
gösteren bir tespit kararı talep etmiştir.  Mahkemece başvurucunun trans-
seksüel yapıda olup olmadığına, cinsiyet değişikliği ameliyatının gerekli 
olup olmadığına, bu tedavinin tıp bilimi tarafından onaylanıp onaylan-
madığına ilişkin almış olduğu psikiyatrist görüşünde başvurucunun trans-
seksüel bir yapıda olduğu tıp bilimince ameliyatın genellikle onaylanma-
dığı ancak ameliyatın gerekliliği hususunda literatürde birkaç farklı görüş 
olduğu ancak transseksüellerin kendilerini bedenleri ile uyumlamalarının 
ameliyat ile mümkün olabileceğini, somut olayda başvurucunun ameli-
yatının gerekliliğini vurgulamıştır. Psikiyatrist görüşlerine rağmen mah-
keme, başvurucu ile özel sağlık sigortası şirketi arasında sözleşmesel ilişki 
olduğu ve transseksüeliteye bağlı tıbbi tedavi masraflarının karşılanması 
hakkına sahip olmadığı gerekçesiyle başvurucunun talebini reddetmiştir. 
Ayrıca mahkeme, cinsiyet değişikliği operasyonlarını ve hormon tedavisini 
gerekli bir tıbbi müdahale olarak görmemekle birlikte, Federal Mahkeme 
içtihadını göz önünde tutarak, başvurucunun daha az radikal bir çözüm 

21 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Van Kück V. Almanya Kararı, B.N. 35968/97, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61142  erişim tarihi: 22/10/2019
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olan psikoterapi seanslarına yeterli katılımı sağlamamasını başvurucunun 
tedaviye direnç göstermesi şeklinde yorumlamış ve istenilen operasyonun 
tek mümkün tedavi olduğu noktasında ikna olmamıştır. 

11 Ekim 1993 yılında yapmış olduğu temyiz başvurusunda, cinsiyet 
değişikliği ameliyatına ilişkin hususların reddine itiraz etmiş, aynı zaman-
da 24 ile 35 adet psikoterapi seansına katıldığını, bunların başarısızlıkla 
sonuçlandığını beyan ederek uzmanların yazılı görüşlerini de sunmuştur. 
Temyiz başvurusunun sonuçlanmasını beklemeksizin içinde bulunduğu 
durumdan ötürü acı çeken ve şubat ayından bu yana sağlık sebebiyle ça-
lışamayacak durumda olan başvurucu 1994 yılının ekim ayında cinsiyet 
değiştirme ameliyatı olmuştur. Ancak üst derece mahkemesi, uzman ra-
porunda yer alan cinsiyet değişiminin yalnızca tedavilerden biri olduğu, 
konuya psikoterapik/psikiyatrik açıdan bakıldığında bireyin sosyal du-
rumunu geliştirici olması bakımından tavsiye edilir olduğu, ameliyatın 
gerekliliği konusunda henüz açıkça kabul gören görüş olmadığı, cinsiyet 
değiştirme ameliyatının tedavinin belirli bir parçası olduğu ve bu sürecin 
psikoterapik yönünde olduğu yönündeki tespitleri değerlendirerek sonuç-
ları yetersiz bulmuş ve başvurucunun bahsi geçen tedavinin gerekliliğini 
ispat edemediği sonucuna varmıştır. Nitekim mahkeme, sanığın daha ön-
ceki iddialarından başvurucunun hastalığa kasten neden olduğunu gerekçe 
göstererek başvurucunun Genel Sağlık Sigortası hükümlerinde yer alan 
geri ödemeleri talep etmeye hakkı olmadığına karar vermiştir ve 25 Ekim 
1996 tarihinde Federal Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, bireysel baş-
vurusunu reddetmiştir. 

Başvurucunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6., 8. ile 6. ve 8. 
Madde ile bağlantılı olarak 14. Maddenin ihlal edildiği gerekçesi ile yap-
mış olduğu başvuru neticesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; baş-
vuranın davasında onun transseksüelliğinin sebebine ve tıbbi müdahalenin 
gerekliliğine ilişkin bir bütün olarak adil yargılanma şartlarının yerine geti-
rilmediği gerekçesiyle 6. Maddenin ihlaline karar vermiştir. 

Öte yandan mevcut yargılamada, hukuk mahkemesi başvurucunun 
kendini kadın olarak tanımlama özgürlüğüne değinmiş ancak başvuru-
cunun tedavi masraflarını talep ettiği uyuşmazlıkta Berlin Üst Derece 
Mahkemesi’nin onun transseksüelliğine ilişkin bir değerlendirme yaptığı 
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görülmektedir. Üst Derece mahkemesinin başvurucunun geçmişini analiz 
etmiş ve erkek olarak doğduğuna, hormon alarak transseksüelliğe kendisi-
nin sebep olduğuna kanaat getirmiştir. Buna ek olarak hem Berlin Bölge 
Mahkemesi hem de Üst Derece Mahkemesi uzmanın tavsiyelerine ilişkin 
başkaca bilgiler edinme yoluna gitmeksizin cinsiyet değişiminin gereklili-
ğini sorgulamıştır. Özel hayatın en hassas noktalarından biri hakkında tıb-
bi müdahalenin gerekliliğinin ispatının bireye bırakılması orantısız kabul 
edilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özel sağlık sigortası şirketi ile 
bireyin çıkarları arasında adil bir denge söz konusu olmadığını göz önünde 
bulundurarak sözleşmenin 8. Maddesi bakımından da ihlal kararı vermiş-
tir. 

2. Lustig-Prean, Beckett V. İngiltere Kararı22

Somut olayda ilk başvurucu, donanmada görevli bir askerdir ve askeri 
soruşturma bürosuna yapılan eşcinsel olduğuna ilişkin anonim bir ihbar ile 
ordudaki görevine son verilmiştir. 

İkinci başvurucu, eşcinsel olduğunu komutanına itiraf ettikten sonra 
özel hayatına ilişkin pek çok mahrem soruların sorulduğu bir soruşturma-
dan geçirilmiştir. Bu soruşturma sonucunda ordudan atılmış ve bu karara 
karşın Deniz Kuvvetleri Kurulu’na yapmış olduğu başvuru da reddedil-
miştir. 

Başvurucular her ne kadar ordudan atılmalarına ilişkin kararın, Savun-
ma Bakanlığı’nın Silahlı Kuvvetler bünyesinde eşcinsellik karşıtı politikası-
nın akıldışı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal niteliğinde oldu-
ğunu iddia etse de mahkeme davayı reddetmiştir. Akabinde başvurucular, 
cinsel ayrımcılık ve haksız işten çıkarma iddialarıyla İş Mahkemesi’ne yap-
tıkları başvuru da reddedilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Silahlı Kuvvetlerce yapılan eşcinsel-
liğe ilişkin soruşturmaların başvurucuların özel hayata saygı hakkına di-

22 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Lustig-Prean, Beckett V. Birleşik Krallık, B.N. 
31417/96, 32377/96, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58407 erişim tarihi: 
22/10/2019
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rekt müdahale teşkil ettiğini açıkça ortaya koymakla beraber aynı zaman-
da cinsel yönelimleri gerekçesiyle işten çıkarmanın da bahsi geçen hakka 
müdahale olduğuna kanaat getirmiş ve sözleşmenin 8. Maddesi yönünden 
ihlaline karar vermiştir. 

IV. SONUÇ

Türkiye’nin ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemele-
re taraf olduğu ve ulusal hukuka da nispeten yansıttığı görülmektedir. An-
cak ne yazık ki, cinsiyet temelli ayrımcılığa ilişkin çeşitli normlar, yalnızca 
kanunlardaki birkaç cümleden ibaret kalmaktadır. 

Günümüzde halen cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi nedeniyle bi-
reylerin iş hayatından ve sosyal hayattan dışlandıkları görülmektedir. İş 
hayatında yaşanan homofobinin ilk yansıması bireyin iş hayatına sunduğu 
katkının takdir edilmemesi oluşturmakta ve bu süreci, cinsiyet kimliği ya-
hut cinsel yönelimin herhangi bir başarısızlığın dayanağı olarak gösteril-
mesi izlemektedir. 

İkinci yansıma ise bireyin iş hayatına herhangi bir noktadan katkı sun-
masının tamamen engellenmesi olmaktadır. İstihdamın önündeki başlı ba-
şına engel sayılabilecek ikinci yansımayı,cinsel kimlik veya yönelimin bire-
yin herhangi bir mesleği icra edemeyeceği algısı beslemektedir. Herhangi 
bir genel kanı oluşturmamak üzere, bu çalışma kapsamında görüşüne baş-
vurulan özel sektör işverenleri, LGBTİ+Q bireylerine iş yerlerinde uygun 
bir iş tanımı olmadığını ifade ederken bir işveren bu beyanlara ek olarak 
LGBTİ+Q bireyleri işe aldığı takdirde iş yerinde onları diğer işçilerden 
nasıl koruyacağı hususunda endişe duyduğunu dile getirmiştir. Aslında bu 
ifade ile yalnızca işveren-işçi ekseninde değil ayrımcılığın çalışma arkadaş-
ları arasında da güçlü bir dinamik olduğu söylenebilir. 

Kamu sektöründeki istihdama bakıldığında, bu çalışmada yer verilen 
Anayasa Mahkemesi’nin Z.A. kararında da görüleceği üzere, cinsiyet kim-
liğin/cinsel yönelimin öğretmenlik mesleği ile bağdaşmadığı yönünde hü-
küm kurulduğu görülmekte ve aynı zamanda cinsel yönelimin mahrem 
kalması gerekirken öğrenciler ve velilerce duyulmasında bireyin özensiz 
hareketleri gerekçe gösterilmiştir. Aslında verilen bu kararda açık kimlikli 
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olmanın ya da rıza dışında açık kimlikli hale getirilmenin sonuçları açık-
ça gün yüzüne çıkmaktadır. Nitekim 2018 yılı araştırmalarına bakıldığı 
takdirde gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde LGBTİ+Q bireylerin 
cinsiyet kimliklerini yahut cinsel yönelimlerini gizleme eğilimi, işe başvu-
ru ve çalışma süreci içerisinde devam ettiği görülmekte, cinsiyet kimliği/
cinsel yönelim hususunda iş yerinde açık olma durumuna nadiren rastlan-
maktadır.23 

Cinsiyet kimliğinin/cinsel yönelimin açık olması durumunun görevin 
sona erdirilmesi sonucunu doğurduğu ve somut örneklerin de bulundu-
ğu bir diğer meslek grupları da polisler ve askerlerdir. Ancak bu meslek 
gruplarının yalnızca Türkiye’de değil pek çok ülkede LGBTİ+Q bireyler 
bakımından istihdama kapalı olduğu görülmektedir.24

Polislik mesleğine kabul edilme aşamalarından birisi olan tıbbi mua-
yeneye ilişkin yönetmelik ekinde çeşitli hastalıklar A,B,C,D,E olarak beş 
farklı grup halinde sayılmış ve bu kategoriler içerisinde “cinsiyet değişi-
minin tıbbi ve adli sürecini tamamlamamış transseksüelite” psikoseksüel 
bozukluk olarak nitelendirilmiştir. Transseksüelitenin öğrenciliğe engel 
hastalıkların sayıldığı D grubu içerisine dahil edilmesi yalnızca cinsiyet de-
ğişim sürecini henüz tamamlamamış trans bireyler için polislik mesleğinin 
önünü kapatmamakta, aynı zamanda uzun yıllardır cinsiyet kimliklerinin 
ve cinsel yönelimlerin ruh hastalıkları kategorisinden çıkarılması için veri-
len mücadeleye de gölge düşürmektedir.

Benzer düzenlemeler askerliğe engel hastalıkların sayıldığı Türk Silah-
lı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’nin “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” başlıklı 
bölümde yer alan 15. maddesinde “cinsel kimlik ve davranış bozukluğu” ile 
“cinsel tutum ve davranışlarının askerlik ortamında uyum ve işlevsellik sorunu 
yaratan ya da yaratacağı değerlendirilen olgular” gibi ifadelerle karşımıza 
çıkmaktadır.

23 Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve  Dayanışma Derneği, Türkiye’de Kamu 
Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2018 Yılı Araştır-
ması

24 Kazakistan, Bahreyn, Irak, Ermenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kenya gibi 
örnekler verilebilir.
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Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde cinsiyet kimliğinin veya 
cinsel yönelimin herhangi bir mesleğin eğitim veya icrası sürecini negatif 
yönde etkilediği algısı toplumda inşa edilen heteronormativitenin bir ka-
nıtıdır. 
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Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Yasağı:  
Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Örneği

Arş. Gör. Zeynep KARASULU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

GİRİŞ

Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) kişilere diğer herkesin sahip 
olduğu hakların sağlanması, insan hakları hukukunun eşitlik ve ayrımcılık 
yasağı ilkelerine dayanmaktadır. Buna karşılık bugün, LGBT bireyler açı-
sından bu ilkelerin hayata geçirilmesi noktasında çoğu ülkede yeterli dü-
zenlemelerin yapılmadığı görülmektedir. Oysa LGBT bireyler dünyanın 
pek çok yerinde fiziksel, cinsel saldırılara uğramakta, işkence görmekte, 
öldürülmekte ve çalışma hayatı, eğitim, sosyal güvenliğe erişim gibi haya-
tın hemen her alanında ayrımcılığa uğramakta, sosyal dışlanmaya maruz 
kalarak toplumun sınırlarına itilmektedirler. Bunun sonucunda, LGBT bi-
reyler çoğu zaman, toplumda görünmez hale gelmekte, özgür iradeleri ile 
tercihte bulunmaktan, haklarını ve özgürlüklerini talep ve elde etmekten 
yoksun bırakılmaktadırlar. İşte bu sebeple, cinsel yönelim temelli ayrım-
cılık yasağının kabul edilmesi, buna yönelik etkili bir koruma düzeninin 
kurulması ve toplumun eşit üyeleri olarak hak ve özgürlüklerini talep ve 
elde etmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, dezavantajlı konumdaki 
LGBT bireyler için büyük önem taşımaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki, evrensel insan haklarına dayalı eşitlik ve 
ayrımcılık yasağı, tüm birey ve topluluklar için geçerli ilkelerdir. Bu anlam-
da LGBT hakları, LGBT bireylerin cinsel yönelim temelinde korunmasını 
ifade etmekte olup, bu kişiler için yeni ya da özel bir takım hakların yara-
tılması anlamına gelmemektedir. 

LGBT bireylerin yaşadığı insan hakları ihlallerinin sona erdirilme-
si ve toplumun eşit üyeleri haline getirilmesi için günümüzde artan bir 
çaba görülmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada ele alınan Güney Afrika  
Cumhuriyeti örneği özel bir önem taşımaktadır. Nitekim Güney Afrika 
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Cumhuriyeti Anayasası, cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağına yer ve-
ren ilk anayasa konumundadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasası, cinsel yönelim temelli ayrım-
cılık yasağına yer vermekle yalnızca Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı 
LGBT’ler için değil, aynı zamanda uluslararası LGBT hak savunucuları 
için de önemli bir kazanım olarak değerlendirilmekte, bunun yanında ge-
lecekteki anayasa koyucular için de bir takım standartlar belirlemektedir. 
Bu çerçevede Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasası’nın yapım sürecinde, 
cinsel yönelimin korunmasına yönelik yaklaşımlar ve tartışmalar da özel 
bir önem taşımaktadır. Cinsel yönelimin korunması Anayasa yapım süre-
cinin en çok tartışılan ve üzerinde en çok anlaşmazlığın yaşandığı başlıktır. 
Nitekim apartheid sonrası Güney Afrika’da homofobi son derece yaygın 
olup, toplumun büyük bir çoğunluğu cinsel yönelimin korunmasına kar-
şıdır. Bu çalışmada, homofobinin böylesine yaygın olduğu bir toplumda 
nasıl olup da Anayasa yoluyla cinsel yönelimin korunarak LGBT hakları-
nın önünün açıldığının daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, söz konusu 
tartışmalara da yer verilecektir. 

Cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının Anayasa dahil edilmesi, 
apartheid sonrası Güney Afrika’daki LGBT’ler için çok büyük bir kazanım 
olsa da, tek başına eşitliğin sağlanması için yeterli değildir. Cinsel yöneli-
min Anayasa’da yer alması, LGBT haklarının önünü açmakla birlikte, esas 
olarak LGBT bireylerin eşit haklara sahip olmasının sağlanması, Anayasa 
Mahkemesi’nin önüne gelen davalarda verdiği çığır açıcı kararlar sayesin-
de olmuştur. 1996 tarihli Nihai Anayasa’nın yürürlüğe girmesinden bu-
güne, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, eşcinsel ilişkileri suç olmaktan 
çıkarmış, eşcinsel birliktelik içindeki çiftlerin göçmenlik yasası ve devlet 
yardımları anlamında heteroseksüel evli çiftlerle eşit muamele görmesi ge-
rektiğine hükmetmiş, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin ve son olarak eş-
cinsel evliliklerin önünü açmıştır. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi, cin-
sel yönelim temelli ayrımcılığa net bir biçimde karşı çıkmış ve buna ilişkin 
kararlarıyla daha geniş anlamda eşitlik ilkesinin uygulanması bakımından 
da önemli standartlar oluşturmuştur.

Yukarıda belirtilen çerçevede bu çalışmada, öncelikle Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının kabulüne gi-
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den yolda LGBT haklarının tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Bu anlamda 
öncelikle apartheid dönemi, sonrasında LGBT haklarının yükselişe geçtiği 
dönem, geçici anayasa yapım süreci ve son olarak nihai anayasanın kabulü 
sürecindeki tartışmalar ve gelişmelere yer verilecektir. Sonrasında, yukarıda 
da belirtildiği gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde LGBT bireylerin diğer 
tüm vatandaşlar gibi eşit haklara sahip olması yolunda önemli bir misyon 
üstlenen Anayasa Mahkemesi’nin cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasa-
ğına ilişkin kararları ele alınacaktır. Kurulduğu günden bu yana, Anayasa 
Mahkemesi’nin cinsel yönelim temelli ayrımcılığa ilişkin verdiği altı karar 
bulunmaktadır. Bu kararların tamamında Mahkeme oybirliğiyle LGBT bi-
reylerin eşitliği yönünde hüküm kurmuş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
LGBT haklarının önünü açmıştır. Bununla birlikte, böyle geniş bir yasal 
koruma rejiminin varlığına rağmen, toplumda eşcinsellik hala büyük ölçü-
de reddedilmekte, ayrımcı uygulamalar sürdürülmekte ve hatta homofobik  
nefret suçları yaygın bir biçimde görülmeye devam etmektedir. Bu anlamda 
çalışmanın son kısmında, cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağına ilişkin 
anayasal korumanın yetersizliği üzerinde durulacaktır.

1. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE LGBT HAKLARININ 
TARİHSEL GELİŞİMİ

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasası, oldukça kapsayıcı bir eşitlik 
hükmü ile desteklenmiş bir haklar düzenini içermektedir. Böyle bir haklar 
düzeni yaratmakla Güney Afrika Cumhuriyeti, apartheid döneminin tam 
tersi biçimde, kendini insan haklarına dayalı bir devlet olarak yeniden inşa 
etmiştir. Bu anlamda, cinsel yönelim temelli ayrımcılığın yasaklanması 
Haklar Bildirgesi’nin hem en revizyonist hem de en tartışmalı1  mesele-
sidir. Bu bölümde, bu hakların kabulüne giden süreçteki kilometre taşları 
ele alınacaktır.  

Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasası’nda cinsel yönelim temelli ay-
rımcılık yasağının kabulünü ve LGBT haklarının ortaya çıkışını anlamak 
için ülke tarihinde dört önemli periyoda bakmak gerekir: apartheid döne-
mi, 1980’lerin ortalarından başlayarak anayasa yapım sürecinin başlangıcı-

1 Cinsel yönelim temelli ayrımcılığın yasaklanması, Güney Afrika Cumhuriyeti Anaya-
sa yapım sürecinin en tartışmalı meselelerinden biri olmuştur. Bu konuya daha sonra 
detaylı biçimde değinilecektir.
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na kadar  LGBT hareketinin yükselişe geçtiği dönem, geçici anayasa yapım 
süreci ve nihai anayasanın kabulü süreci.

A. Apartheid Dönemi LGBT Haklarının Durumu

Cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının Güney Afrika Cumhuri-
yeti Anayasası’nda yer alması, demokrasiye geçiş ve özgürlük öncesi Gü-
ney Afrika’nın hukuki geleneklerinden radikal bir sapma oluşturmaktadır. 
Apartheid dönemi Güney Afrikası’nda LGBT bireylere karşı hukuken de 
kabul edilmiş, yerleşik bir ayrımcılık geleneği ve homofobi mevcuttur. Bu 
anlamda eşcinsellik cinsel sapkınlık olarak görülmektedir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde apartheid dönemi hukuki durum,  
komşu ülkelere kıyasla da çok daha ağırdır. Çoğu sahra altı Afrika ülkesi 
yasalarında eşcinselliğe ilişkin açık bir hüküm olmamasına karşın, Güney 
Afrika’da eşcinsellik sömürge döneminden beri yasalarla açıkça yasaklan-
mıştır.2 

1957 tarihli Immorality Act ile, Afrikanerlere3  ilişkin hukuksuz cin-
sel ilişki ve benzer eylemler düzenlenmiştir.4  Immorality Act başlangıçta 
özellikle cinsi münasebet suçlarına yönelik olmasa da, gey ve lezbiyenlik 
daha görünür hale gelmeye başladıkça LGBT  bireyler bakımından sıklıkla 
uygulanan bir yasa haline gelmiştir.5 

1969 yılında Immorality Act’te yapılan bir değişiklikle eşcsinsel akti-
vitilere ilişkin yasalar daha sıkı hale getirilmiş ve tutuklama kolaylaştırıl-
mıştır. 1989 yılında eşcinsel suçlara ilişkin cezalar daha da artırılmış hatta 
1990 yılında mahkemeler, cinayet davalarında eşcinsel panik adı altında bir 
hukuka uygunluk nedeni ve beraat gerekçesi geliştirmişlerdir. Bu LGBT 
karşıtı yasalar, yeni anayasanın yapımı sürecindeki hukuk sisteminin birer 

2  Christiansen, Eric C., “Ending the Apartheid of the Closet:Seual Orientation in the 
South African Constitutional Process”, International Law and Politics, Vol.32:997, 
2000, s.1019

3 Hollanda asıllı Afrikalılar Afrikaner olarak adlandırılmaktadır.
4 Sexsual Offenses Act 23 of 1957, Immorality Act ismi 1988 yılında Sexsual Offenses 

Act olarak değiştirilmiştir.
5 Christiansen, Eric C., 2000,  s.1020
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bileşeni konumundadır.6  

Apartheid döneminde LGBT bireylerin sosyal statüleri de hukuki sta-
tülerinden farklı değildir.  Hukuki tehditlere tepki olarak bazı oluşumlar 
ortaya çıksa da, bu oluşumlar çoğunlukla beyaz, erkek ve apolitik oluşum-
lar olup etkileri cılız kalmıştır.

B. LGBT Hareketinin Yükselişi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde LGBT hareketi 1970’lerde gelişmeye 
başlamış, bununla birlikte bu gelişme yalnızca gece kulüpleri, işvereni gey 
olan işyerleri ve az sayıdaki gey gazeteleriyle sınırlı kalmıştır. Durban’daki 
Natal Üniversitesi’nde oluşturulan organizasyon çerçevesindeki girişimler 
hariç tutulursa hareketin apolitik duruşu devam etmektedir.7 

Güney Afrika’nın ilk ulusal gey örgütü, Gay Association of South Africa 
(GASA) 1982 yılında Johannesburg’da kurulmuştur. GASA esasen, beyaz 
ve orta sınıf gey erkeklerin bir araya gelme zemini olarak oluşturulmuş ve 
misyonlarının geylerin ihtiyaçlarına politik cevaplar aramak olmadığı, bu 
sebeple özellikle politikadan uzak duracakları deklare edilmiştir. Örgütün 
beklentisi, apolitik duruş sayesinde var olmaya devam edecekleri yönün-
de olsa da, özellikle 1986 yılında siyah üyelerinden biri olan ve apartheid 
mücadelesindeki rolü sebebiyle yargılanan, Güney Afrika Cumhuriyeti 
LGBT hak mücadelesinin öncü ismi Simon Nkoli’yi desteklememe kararı 
sonrası örgüt, ciddi bir biçimde eleştirilmiş ve nihayet ırkçı bir örgüt ola-
rak nitelendirilerek International Lesbian and Gay Allience (ILGA) üye-
liğinden çıkarılmıştır.8  Bu noktadan bakıldığında, aslında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde LGBT örgütlerinin politik ve toplumsal bağlamın dışın-
da düşünülmesi neredeyse imkansızdır.

1988 yılında Simon Nkoli önderliğinde, çoğunlukla siyahlardan olu-
şan Gays and Lesbians of Witwatersrand (GLOW) kurulmuş ve gey ve lez-

6 Christiansen, Eric C., 2000, s.1021-1022
7 Croucher, Sheila, “South Africa’s Democrisiton and the Politics of Gay Liberation”, 

Journal of South African Studies, Vol:28, No:2, June 2002, s.317
8 Croucher,  s.318
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biyenlerin politik taleplerinin savunuculuğunu üstlenmiştir. Bu anlamda 
GLOW, bir yandan eşcinselliğin yalnızca beyazların meselesi olmadığını 
savunurken, diğer yandan LGBT hak mücadelesini daha geniş bir çerçeve-
de ele alarak apartheid karşıtı mücadeleyle ilişkilendirmiştir. Aynı yıl Cape 
Town’da da Organization of Lesbian and Gay Activists (OLGA) adıyla, 
çoğunlukla orta sınıf beyaz ve fakat apartheid karşıtı entelektüellerden olu-
şan etkili bir örgüt daha kurulmuştur. GLOW gibi OLGA da kendini bas-
kıcı devletin karşısında konumlandırmakta ve African National Congress 
(ANC) ile ilişkili bir apartheid karşıtı şemsiye örgüt olan United Democ-
ratic Front (UDF) ile dirsek teması halinde çalışmaktadır.9 

1990 yılı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde LGBT hareketi için bir dö-
nüm noktasıdır. ANC üzerindeki yasak kalkmış, Nelson Mandela serbest 
bırakılmış ve UDF bünyesinde yer alan gey aktivistler de LGBT haklarının 
tanınması konusunda ANC’ye yönelik lobicilik faaliyetlerine başlamışlar-
dır. ANC içinde bazı karşı görüşler ortaya çıksa da, özellikle LGBT hakları 
konusunda hassas bazı öncü isimlerin sürgünden dönmesi ve GLOW gibi 
grupların da karşı çıkışıyla bu görüşler bastırılmıştır.10 

1987 yılında, daha sonra ANC’nin Haberleşme Bakanlığı görevini 
üstlenecek olan Thabo Mbeki, ANC’nin politikasını, özgür bir Güney 
Afrika’da her türlü ayrımcılık ve baskının ortadan kaldırılması için mü-
cadele etmek şeklinde özetlemiştir. Bu mücadele hiç kuşku yok ki LGBT 
haklarının korunmasını da içermektedir. Özgürlük hareketinin lideri ola-
rak ANC, eşitlik ilkesinin, kendi üyelerinden ve toplumun büyük çoğun-
luğundan itirazlar gelse de, LGBT haklarını da kapsaması gerektiğini far-
ketmiştir.11  Esasen ANC ve özgürlük hareketinde saf tutan diğer gruplar, 
ayrımcı olmayan bir Güney Afrika amacını ilk kez 1955 tarihli Özgürlük 
Sözleşmesi’nde beyan etmişlerdir.12  Burada yer alan ırkçılık karşıtlığı, ay-

9 Croucher, s.319
10 Croucher, s.319-320
11 Wing, Adrien Katherine, “The Fifth Anniversary of the South African Constitution: 

A Role Model on Sexual Orientation”, Vermont Law Review, Vol.26:821, 2002, s. 
823-824

12 3000 delegeli Halklar Kongresi tarafından 26 Haziran 1955’de kabul edilen  ve ANC 
tarafından kaleme alınan Özgürlük Sözleşmesi, apartheid karşıtı hareketin politik ma-
nifestosudur. Çok ırklılık ilkesinin yanında belge ayrıca, servetin yeniden dağılımı, 
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rımcılık yapmamayı ve maddi eşitliği de kapsamaktadır. Eşitlik prensibi, 
çok ırklı demokrasi ve insan onuru üzerine kurulu bir devlet, ANC’nin 
sürgün yılları boyunca hayali kurduğu devlettir. Dolayısıyla bir felsefe ola-
rak ANC’nin ırkçılık karşıtlığı, her türlü ayrımcılığı reddetmekte ve insan 
haklarının dokunulmazlığını kabul etmektedir.13 

1990’ların başlarında ANC, apartheid yasalarını tasfiye etmeye yönelik 
bir Haklar Bildirgesi düzenlemeye başlamıştır. Bildirgede yer alacak dü-
zenlemelere dair pek çok parti içi tartışma olsa da ANC, cinsel azınlıkları 
da içerecek şekilde azınlık gruplarına yönelik geniş anayasal korumaların 
getirilmesi yönünde ilerici bir duruş sergilemiştir. ANC Anayasal Komi-
te üyeleri Albeit SACHS ve Kader ASMAL14 , cinsel yönelimin mutlaka 
Anayasa’da yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir.15 

Nihayet 1992 yılında ANC, LGBT haklarını resmi olarak tanımış ve 
kendi Haklar Bildirgesi’ne cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağı şeklin-
de dahil edilmesini kabul etmiştir.16  Sonrasında ANC Anayasal Komitesi, 
1992 tarihli bu Haklar Bildirgesi’nde belirledikleri çerçeveyi, Güney Afri-
ka Cumhuriyeti Geçici Anayasası’nda yer alacak eşitlik ilkesi hakkındaki 
çalışmalara taşıyacak ve nihayetinde Geçici Anayasa, diğer pek çok yenilik-
çi hükümle birlikte cinsel yönelimin korunmasını da içerecektir.

C. Anayasa Yapım Süreçlerinde Cinsel Yönelim

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde özgür-
lük hareketinin öncüsü ANC’nin devlet anlayışı, her türlü ayrımcılığı red-
deden insan haklarına dayalı bir devlet anlayışıdır. Henüz Mandela serbest 

toprak mülkiyetinin onu işleyene ait olması, hukuk önünde eşit koruma ve diğer 
toplumsal ve ekonomik hakları da vurgulamaktadır. Bakınız: The Freedom Charter 
of 1955

13 Christiansen, Eric, C., “Substantive Equality and Sexual Orientation: Twenty Years 
of Gay and Lesbian Rights Adjudication Under the South African Constitution”, 
Cornell International Law Journal, Vol:49, 2016, s.586-587

14 Albeit Sachs daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilirken, Kader As-
mal da Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

15 Wing, s.824
16 Croucher, s.320
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bırakılmamış ve ANC üzerindeki yasak kalkmamışken 1989 yılında yayın-
ladıkları Anayasal Rehber’de ANC, apartheid sonrası Güney Afrika’da bir 
Haklar Bildirgesi’ne olan ihtiyacı vurgulamıştır:17 

“Anayasa Özgürlük Sözleşmesi’ne dayanan bir Haklar Bildirgesi’ni içer-
melidir. Bu Haklar Bildirgesi, bütün vatandaşların temel haklarını garanti 
altına almalı …ve bu hakların uygulanabilmesi için uygun mekanizmaları 
barındırmalıdır.” 

Sonrasında 199018  ve 199219  yıllarında ANC, hazırladıkları Haklar 
Bildirgesi taslağını daha da geliştirmiş ve bu belgelerdeki medeni ve siyasal 
haklar, Geçici Anayasa’nın Haklar Bildirgesi’nin de ideolojik temellerini 
oluşturmuştur.20 

Apartheid döneminin resmi olarak sonra ermesinin hemen öncesinde, 
beyaz azınlığın oluşturduğu National Party (NC) de  tıpkı ANC gibi,  bir 
Haklar Bildirgesi taslağı hazırlama yoluna gitmiş ve söz konusu bildirgede 
temel olarak ANC ile benzer öneriler getirilmiştir: temel hakların korun-
ması,  sınırlı iktidar, yargısal denetim ve ayrımcılık karşıtlığı.21  Nitekim 
Geçici Anayasa için müzakereler başladığında, bu partiler, nihai anayasada 
maddi eşitlik ilkesini de içerecek biçimde bir Haklar Bildirgesi’nin yer al-
ması konusunda hemfikirdir.22 

a. Geçici Anayasa Yapım Süreci

Cinsel yönelim temelli ayrımcılığın partilerin hazırladığı Haklar Bil-
dirgesi taslaklarında yer alması için yoğun çaba harcayan gey ve lezbiyen 
örgütleri, Geçici Anayasa yapım sürecinde de çeşitli eğitim kampanyaları 

17 Constitutional Guidelines For  a Democratic South Africa 1989
18 Constitutional Committee, “African National Congress: A Bill of Rights for a 

Democratic South Africa- Working Draft for Consultation”, Social Justice, Vol. 18, 
No. 1/2 (43-44), South Africa in Transition ,Spring-Summer,1991,s.. 49

19 Constitutional Committee, “ANC Draft Bill of Rights: A Preliminary Revised 
Text,1992

20 
21 Christiansen, 2016, s.573
22 İbid
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ve lobicilik faaliyetlerine devam etmişlerdir. Söz konusu örgütlerin başa-
rısı, Mayıs 1992 tarihli ANC Ulusal Kongresi’nde açıkça görülmektedir. 
Cinsel yönelim temelli ayrımcılığın yasaklanması ANC’nin resmi politi-
kası olarak kabul edilmiştir.23  Buna ek olarak, toplumsal refah politika-
larına ilişkin temel ilkeler başlığı altında, belgenin amaçlarından birinin, 
“Irk, cinsiyet, sınıf, din, mezhep, cinsel yönelim,  ve fiziksel ve zihinsel 
engele bakılmaksızın, bütün Güney Afrikalılar için hayat standartlarının 
ve toplumsal yaşam ve iş hayatı kalitesinin yükseltilerek tam istihdamın 
sağlanması” olduğu beyan edilmiştir.24  Bu noktada belirtmek gerekir ki, 
söz konusu belgedeki ayrımcılık yasağı düzenlemesi, Geçici Anayasa’nın 
eşitlik ilkesiyle son derece benzer olup, bu durumun ortaya çıkışında erken 
dönem lobicilik faaliyetlerinin payı oldukça büyüktür.

Geçici Anayasa yapım sürecinde partilerin cinsel yönelime ilişkin poli-
tikaları daha da netlik kazanmıştır. 1992 yılında NP, cinsel yönelim temelli 
ayrımcılık yasağının da yer aldığı Temel Haklar Sözleşmesi’ni resmi poli-
tikası olarak kabul etmiştir. Yine aynı yıl içinde, daha evvel de belirtildiği 
gibi ANC, 1992 tarihli Haklar Bildirgesi’nde cinsel yönelime açıkça yer 
vermiştir. Democratic Party (DP), kendi sunduğu önerisinde, doğrudan 
ve dolaylı cinsel yönelim temelli ayrımcılığın hukuk dışı olduğunu açıkça 
beyan etmiştir. Hatta, KwaZulu-Natal’ın baskın bölgesel partisi Inkatha 
Freedom Party (IFP)’nin önerisinde bile cinsel yönelim temelli ayrımcılık 
yasağı açıkça ifade edilmiştir. 25

Yukarıda sözü edilen Güney Afrika’nın en büyük partilerinin Haklar 
Bildirgelerinde cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının yer alması mu-
azzam bir gelişme olmakla birlikte, bu durum söz konusu yasağın Geçici 
Anayasa’da yer almasını garanti etmemektedir. Nitekim müzakereler bo-
yunca, eşitlik ilkesinde yer alan ayrımcılık yasaklarının sayma yoluyla mı 
belirtileceği yoksa genel bir ayrımcılık yasağı şeklinde mi düzenleneceği 
konusu belirsiz kalmıştır. Bununla birlikte nihayetinde ayrımcılık yasakla-
rının sayma yoluyla belirtilmesi yöntemi tercih edilmiştir.26 

23 African National Congress. Ready to Govern: ANC Policy Guidelines for a 
Democratic South Africa  adopted at the National Conference, 1992

24 İbid
25 Christiansen, 2016,  s.574
26 Christiansen, 2000, s.1031-1032
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b. Nihai Anayasa Yapım Süreci

Geçici Anayasa yapım sürecinde ülkenin önde gelen partilerinin üze-
rinde uzlaştığı bir konu olarak Geçici Anayasa’da yer alsa da, cinsel yönelim 
temelli ayrımcılık yasağı, Nihai Anayasa yapım sürecinde çekişmeli ve as-
kıdaki meselelerden biri olarak değerlendirilmiş hatta, 22 Kasım 1992 ta-
rihli bildiride, cinsel yönelim meselesinin eşitlik ilkesi hakkında uzlaşmaya 
varılamayan tek mesele olduğu ifade edilmiştir. 27

I. Teknik Komite Desteği

Anayasa Komisyonu Teknik Komitesi, nihai Anayasa’nın geniş ve kap-
sayıcı bir eşitlik ilkesini içermesi gerektiğini savunmaktadır. Hatta komite, 
Açıklayıcı Bildirisi’nde cinsel yönelimin korunması meselesini, evrensel ola-
rak kabul edilmiş temel haklardan biri olarak ele almaktadır.28 Bu anlamda 
komite, cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağı ile insan haklarına ilişkin 
uluslararası sözleşmelerde yer alan diğer ayrımcılık yasağı türleri arasındaki 
benzerlikleri ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Komite, cinsel yönelim 
temelli ayrımcılık yasağına ilişkin desteğini, artık pek çok ülkenin yasal mev-
zuatında cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağına yer verildiğini vurgulaya-
rak, uluslararası hukuktan örneklerle sağlamlaştırmaya çalışmaktadır.29 

1990’ların ortalarında pek çok Batı Avrupa ülkesinin yasal mevzua-
tında cinsel yönelimi de içeren ayrımcılık yasaklarının yer aldığı doğru 
olsa da, cinsel yönelimin Anayasa düzeyinde bir koruma kategorisi olarak 
düzenlendiği tek ülke Kanada’dır. Komite söz konusu bildiriyi açıkladığı 
tarihte uluslararası hukuk alanında ise, LGBT haklarına ilişkin yalnızca 
dört karar bulunmaktadır. Dudgeon v. The United Kingdom, Norris v. 
Ireland ve Modinos v. Cyprus30  davalarında AİHM, cinsel suçların düzen-
lendiği ulusal sodomi yasalarını31  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. 

27 Christiansen, 2000, s.1033
28 Christiansen, 2016, s.576
29 Christiansen, 2016, s.578
30 Dudgeon v. The United Kingdom, AİHM, 7525/76; Norris v. Ireland, AİHM, 

10581/83; Modinos v. Cyprus, AİHM, 15070/89.
31 Sodomi, üreme amacı taşımayan cinsel ilişkileri ifade etmekte olup, sodomi yasaları 

da bu tip cinsel ilişkileri  cinsel suç olarak düzenleyen yasalardır.
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maddesine aykırı bulmuştur. Toonen v. Australia32  davasında ise, Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, cinsel yönelim temelli ayrımcılığı 
cinsiyet ayrımcılığının bir alt kümesi olarak sınıflandırmış ve benzer bir 
hüküm kurmuştur. Fakat, Güney Afrika Anayasası yapım sürecinde, Tek-
nik Komite’nin referans gösterdiği bu davaların emsal teşkil etmek bakı-
mından oldukça yeni olduklarını söylemek gerekir. Bütün bunlara rağmen 
Teknik Komite, Anayasa Komisyonuna sunduğu nihai bildirisinde, cinsel 
yönelimin bir ayrımcılık yasağı kategorisi olarak eşitlik maddesinde yer 
alması gerektiğini, son derece açık bir biçimde önermiştir.33 

II. Cinsel Yönelimin Korunmasına Karşı Tezler

Kabul etmek gerekir ki, 1990’lar Güney Afrikası’nda nüfusun büyük 
çoğunluğunun eşcinselliğe bakışı olumsuzdur. Bununla birlikte resmi dü-
zeyde, cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının anayasada yer almasına 
karşı çıkan tek siyasal parti African Christian Democratic Party (ACDP) 
olmuştur. Bu karşı çıkış dini temellere dayanmakta olup, ACDP’ye göre 
LGBT bireylerin korunması Tanrı’ya ve Afrika kültürüne karşı çıkmak an-
lamına gelmektedir.  İlaveten ACDP, cinsel yönelimin anayasada bir koru-
ma kategorisi olarak düzenlenmesinin, eşcinsel evlilikler, pedofili ve diğer 
sapkın seksüel aktiviteler gibi her türlü istismara yol açabilecek ayrıcalıklı 
bir koruma kategorisi yaratacağını iddia etmiştir. Bununla birlikte ACDP, 
1994 seçimlerinde yalnızca iki sandalye kazanabilmiş, bu nedenle de mu-
halefeti etkisiz kalmıştır.34 

Nihai Anayasa yapım sürecinde cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasa-
ğının anayasada yer almasına, ACDP ve bazı muhafazakar dini grupların 
dışında, resmi ve kurumsal karşı çıkışlar son derece sınırlıdır.

D. Nihai Anayasada Cinsel Yönelim

10 Ekim 1995 tarihinde, Anayasa Komisyonu, Teknik Komite’nin 
önerisine uyarak Geçici Anayasa’nın cinsel yönelime yaptığı referansın Ni-

32 Toonen v. Australia, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 488/1992
33 Christiansen, 2000, s.1037
34 Christiansen, 2000, s.1038-1039
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hai Anayasa’da da muhafaza edilmesine karar vermiş ve eşitlik ilkesi, cinsel 
yönelimi de içerecek biçimde, Anayasanın 9. maddesinde  şöyle düzenlen-
miştir:

1. Herkes Kanun önünde eşittir ve kanunların sağladığı koruma ve ola-
naklardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir.

2. Eşitlik, bütün hak ve özgürlüklerden tam ve eşit bir şekilde yararlan-
maktır. Eşitliğin sağlanması amacıyla, ayrımcılık nedeniyle zarar gören 
kişilerin veya toplulukların korunmasına veya gelişmesine yönelik yasal 
düzenlemeler yapılabilir ve diğer gerekli tedbirler alınabilir.

3. Devlet ırkı, cinsiyeti, hamileliği, medeni durumu, etnik ve toplumsal 
kökeni, rengi, cinsel yönelimi, yaşı, engellilik durumu, dini, vicdani 
kanaati, inancı, kültürü, dili veya doğum yeri de dahil olmak üzere hiç 
kimseye karşı herhangi bir gerekçeyle adil olmayan bir şekilde doğru-
dan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapamaz.

4. Hiç kimse, yukarıdaki (3) numaralı fıkrada belirtilen gerekçelerle her-
hangi bir kişiye karşı adil olmayan bir şekilde doğrudan veya dolaylı 
olarak ayrımcılık yapamaz. Ayrımcılığı  önlemek ve yasaklamak ama-
cıyla ulusal ölçekte yasal düzenlemeler yapılır.

5. Yukarıdaki (3) numaralı fıkrada belirtilen gerekçelerden bir veya daha 
fazlası temelinde ayrımcılık yapılması, bu ayrımcılığın adil olduğu tes-
pit edilmedikçe yasaktır.

Nasıl Haklar Bildirgesi Güney Afrika’da demokrasinin  mihenk taşıy-
sa, yukarıda belirtilen eşitlik ilkesi de Haklar Bildirgesi’nin mihenk taşını 
oluşturmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına, uluslara-
rası alandaki emsallerin sınırlılığına, sivil toplum örgütlerinin deneyimsiz-
liğine ve son derece muhafazakar toplum yapısına rağmen, Güney Afrika 
Anayasası ile LGBT bireyler, kelimenin tam anlamıyla ezber bozan ve çığır 
açan bir koruma elde etmişlerdir. 

Nihai Anayasa ile Geçici Anayasa’da yer alan Haklar Bildirgesi’nde 
önemli bir takım değişiklikler yapılmış,35 bununla birlikte eşitlik ilkesi bir-
kaç küçük ekleme dışında önemli ölçüde muhafaza edilmiştir. Bu anlamda 

35 Nihai Anayasa ile Haklar Bildirgesi’ne barınma hakkı, sağlık hakkı, beslenme hakkı, 
su hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi bazı ikinci kuşak haklar eklenmiştir.
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ayrımcılık yasaklarına, hamilelik, medeni durum ve doğum olmak üzere 
üç kategori daha eklenmiştir. Bunun yanı sıra, cinsel yönelim temelli ay-
rımcılık ile doğrudan ilişkili iki değişiklik daha yapılmıştır. Bunlardan ilki, 
yatay hak ihlalinin eklenmesidir. Buna göre, Anayasa ile sadece devletin 
değil aynı zamanda gerçek kişilerin de ayrımcılık yapması yasaklanmıştır. 
İkinci olarak ise, ilk fıkradaki  “kanunların sağladığı korumadan eşit bir 
biçimde yararlanma hakkı”, “kanunların sağladığı korumadan ve olanak-
lardan eşit bir biçimde yararlanma hakkı” olarak yeniden düzenlenmiş, 
böylelikle maddi eşitliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

2. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARLARINDA LGBT HAKLARI

Yeni Anayasa’nın kabulüyle birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti ade-
ta anayasal bir devrim yaşamış, parlamento üstünlüğü yerine, anayasanın 
üstünlüğü ilkesi kabul edilmiş ve Haklar Bildirgesi’yle temel hak ve öz-
gürlükler garanti altına alınmış, apartheid döneminin eşitsizlik ve ayrım-
cılık temellerine dayalı hukuk düzeni alaşağı edilmiştir. Bilinmektedir ki, 
temel hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde korunması, etkili bir yargı-
sal denetim mekanizmasının varlığına bağlıdır. Bu anlamda Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesi’nin, ülkenin apartheid geçmişin-
den tamamen ayrılarak insan haklarına dayalı devlet bir olması yolunda 
çok özel bir yeri vardır. 

Cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağını da içeren yeni Anayasa’nın 
yürürlüğe girmesini takiben, apartheid döneminin heteroseksüeller ve eş-
cinseller arasında ayrımcılık öngören tüm yasal düzenlemeleri, Anayasa 
Mahkemesi tarafından hukuk düzeninden ayıklanmış ve LGBT bireyle-
re eşi benzeri görülmemiş bir hukuki koruma sağlanmıştır. Bu çerçevede 
Anayasa Mahkemesi kararları ile, eşcinselliği suç sayan sodomi yasaları or-
tadan kaldırılmış, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin önü açılmış, yine eş-
cinsel çiftlerin de tıpkı heteroseksüeller gibi evlilikten kaynaklanan emekli 
maaşı ve sağlık yardımı  olanaklarından yararlanması sağlanmış ve nihayet 
eşcinsel birliktelikler yasal hale getirilmiştir.36 

36 Smit, Marius H., “Underneath the Radar: The Impact of Same-Sex Sexuality and 
Secularism on Education in South Africa”,  B.Y.U. Education and Law Journal, 2011, 
s.519-520
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İlk yirmi yılında Anayasa Mahkemesi’nin cinsel yönelim temelli ayrım-
cılığa ilişkin verdiği altı karar bulunmaktadır. Bu kararların tamamında 
Mahkeme oybirliğiyle LGBT bireylerin eşitliği yönünde hüküm kurmuş 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde LGBT haklarının önünü açmıştır. Bu 
çerçevede, aşağıda öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin genel olarak eşitlik 
ilkesine bakışı ve sonrasında sözünü ettiğimiz kararları incelenecektir.

A. Anayasa Mahkemesi’nin Eşitlik İlkesine Bakışı

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, ayrımcılığın önlenmesi ilkesini, 
eşitlik yaklaşımının tam merkezinde konumlandırmaktadır.37  Mahkeme’ye 
göre bir davacının, eşitlik mücadelesinde başarılı olabilmesi için, mese-
lenin Anayasa’nın 9. maddesinin 3. fıkrasındaki haksız ayrımcılık türle-
rinden birine dahil edilebilmesi gerekmektedir. Haksız ayrımcılığın ana-
lizinde ise Mahkeme, aynılık ve benzer muamele kavramına dayanan 
geleneksel liberal eşitlik anlayışını açıkça reddetmektedir.38  Bunun yerine 
Mahkeme, maddi eşitlik anlayışını benimsemektedir. Böyle bir anlayış ise, 
mahkemelerin, eşitlik ilkesinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek üzere, 
bireylerin ya da grupların içinde bulundukları gerçek ekonomik, sosyal ve 
politik koşulları göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir.39  Anayasa 
Mahkemesi’nin maddi eşitlik konusundaki yaklaşımını, ya da kendi de-
yimiyle “telafi edici” ya da “tazmin edici” yaklaşımını yargıç Ackermann 
şöyle ifade etmektedir:40

37 Örnek davalar için bakınız:Brink v Kitshoff NO 1996 (6) BCLR 752 (CC), President 
of the Republic of South Africa v Hugo 1997 (6) BCLR 708 (CC), Prinsloo v Van 
der Linde 1997 (6) BCLR 759 (CC), Harksen v Lane NO 1997 (11) BCLR 1489 
(CC), Larbi-Odam v Member of the Executive Council for Education (North-West 
Province) 1997 (12) BCLR 1655 (CC), City Council of Pretoria v Walker 1998 (3) 
BCLR (CC) , Jooste v Score Supermarket Trading (Pty) Ltd (Minister of Labour 
intervening) 1999 (2) BCLR 139 (CC).

38 President of the Republic of South Africa v Hugo para.41
39 De Vos, Pierre, “Sexual Orientation and The Right to Equality in the South African 

Constitution: National Coalition for Gay and Lesbian Equality & Another v. Minister 
of Justice & Others, South African Law Journal, Vol: 17, 2000, s.19

40 National Coalition for Gay and Lesbians Equality v. Minister of Justice and Others 
1999 (1) SA 6 (CC), para.60
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“Yalnızca bu tür haksız ayrımcılığa yol açan yasal hükümlerin ortadan 
kaldırılmasını sağlamak yeterli değildir. Geçmişteki haksız ayrımcılık, hala 
devam etmekte olan bir takım olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu se-
beple sadece başlangıçtaki sebeplerin ortadan kaldırılması bu sonuçların 
oluşumunu durdurmamakta ve telafi edilmediği sürece de önemli bir süre, 
hatta süresiz olarak devam etmesine yol açmaktadır. Bu anlamda tıpkı ada-
let gibi, gecikmiş eşitlik de eşitlik değildir.”

İşte bu sebeple Anayasa Mahkemesi, eşitlik ilkesinin ihlali iddialarının 
farklı toplumsal grupların içinde yer alan bireyler üzerindeki gerçek etki-
sini incelerken, toplumsal, ekonomik ve politik şartların dikkate alınması 
gerektiğine işaret etmektedir.41 

Anayasa Mahkemesi, ayrımcılık yasağı ile korunması amaçlanan 
esas değerin “insan onuru” olduğuna işaret etmektedir.42  Bu anlamda 
Mahkeme’ye göre haksız ayrımcılık, bireyin onuruna olumsuz yönde etki 
eden bir ayrımdan kaynaklanmaktadır.43 

Mahkeme, ilgili yasa hükümlerinin haksız ayrımcılığa yol açıp açmadı-
ğını belirlemede dikkate alınacak faktörleri, 

(I). Davacının toplumdaki konumu ve geçmişte dezavantaj kalıpların-
dan muzdarip olup olmadığı,

(II). Hükmün niteliği ve bu hükümle elde edilmek istenen amaç. Bu 
anlamda, hükmün açıkça davacıya zarar vermeyi mi, yoksa önemli bir top-
lumsal hedefe ulaşmayı mı amaçladığı,

(III). Yukarıdaki iki faktörle bağlantılı olarak, söz konusu ayrımcılığın 
davacının haklarını ve menfaatlerini ne ölçüde etkilediği ve insan onurunu 
zedeleyip zedelemediği olarak belirtmektedir:44 

41 Brink v Kitshoff NO, para.40, President of the Republic of South Africa v Hugo, 
para.41

42 President of the Republic of South Africa v Hugo, para.41
43 Harksen v Lane, para.50
44 Harksen v Lane NO, para.51
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Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine ilişkin kararlarında, kimlik farklı-
lıklarının önemini ve kaçınılmazlığını da kabul etmektedir. Bu anlamda 
Mahkeme, Anayasa’daki eşitlik ilkesini, ikincil konuma itmeme ilkesine 
bağlamakta ve eşitlik ilkesinin farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına 
gelmediğini, tam tersine farklılıkların kabul edilerek, ikincil konumların 
reddedilmesi anlamına geldiğini belirtmektedir.45  Yargıç SACHS bu ko-
nudaki görüşünü şöyle ifade etmektedir:46

“Eşitlik, farklılıkların ortadan kaldırılması ya da bastırılması anlamına 
gelmemektedir. Böylece eşitlik, davranışların tesviye edilmesi veya homojenleş-
tirilmesini değil, farklılıkların kabul edilmesini ifade etmektedir. Bu anlamda 
bu ilke, farklılıkların dışlanma, ötekileştirme, damgalanma ve cezalandırma 
için temel oluşturmayacağını, hatta topluma canlılık kazandıracağını ortaya 
koymaktadır.”

B. National Coalition for Gay and Lesbian Equality (NCGLE) 
v. Minister of Justice Davası ve Eşcinselliğin Suç Olmaktan 
Çıkarılması

Ncgle v. Minister of Justice  davasında, Güney Afrika Anayasa Mahke-
mesi, iki erkek arasında karşılıklı rızaya dayanan eşcinsel ilişkileri suç sayan 
yasal düzenlemeleri oybirliğiyle anayasaya aykırı bulmuştur. Kararı kaleme 
alan yargıç Ackermann, eşcinselliği suç sayan yasal düzenlemelerin Ana-
yasada yer alan eşitlik, insan onuru ve özel hayatın gizliliği haklarını ih-
lal ettiğine işaret etmektedir.47  Mahkemeye göre, farklılıklara saygı eşitlik 
ilkesinin temellerinden biridir. Bu sebeple de eşcinsellerin, heteroseksüel 
olmayı beceremeyenler olarak görülmesine son verilmeli ve eşcinseller de 
toplumdaki tüm diğer gruplar gibi kendini gerçekleştirme hakkına sahip 
bireyler olarak görülmelidir.48 

Esasen NCGLE v. Minister of Justice davası, 1996 Anayasası yürürlüğe 
girdikten sonra, eşitlik maddesi ile ilgili olarak mahkemenin önüne gelen 

45 De Vos, 2000, s.20
46 NCGLE v. Minister of Justice, 1999 (1) SA 6 (CC), para.132
47 NCGLE v. Minister of Justice, para.30
48 De Vos, 2000, s.22
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ilk davadır. Bu anlamda mahkeme, bundan sonra Güney Afrika mahkeme-
leri tarafından ayrımcılık iddialarının değerlendirilmesinde başvurulması 
bakımından bir ufuk açıcı soru seti öngörmektedir. Buna göre:49 

(I). İlgili yasa ayrımcılık yapmakta mıdır?

(II). Söz konusu ayrımcılık haksız mıdır?

(III). Haksız olarak nitelendirilen bu ayrımcılık makul müdür, gerek-
çelendirilebilir mi?

İlk soru, benzer durumda olan tarafların hukuk karşısında farklı mua-
mele görüp görmediklerini belirlemeye yöneliktir. İkinci soru,  söz konusu 
ayrımcılığın adil olup olmadığına ilişkindir. Buna göre, söz konusu ayrım-
cılık, Anayasanın 9. maddesinin 3. fıkrasında sayılmış olan ırk, cinsiyet, 
hamilelik, medeni durum, etnik ve toplumsal köken, renk, cinsel yönelim, 
yaş, engellilik durumu, din, vicdani kanaat, inanç, kültür, dil veya doğum 
yeri temellerinden birine dayanıyorsa, haksız olduğu kabul edilecektir. Di-
ğer taraftan bu haksızlık, davacının toplumdaki konumuna da bağlıdır. Bu 
noktada, davacının geçmişte ayrımcılığa maruz kalıp kalmadığına, hük-
mün amacına ve davacının hak ve menfaatleri üzerindeki etkisine özellikle 
dikkat edilmelidir.50 

NCGLE v. Minister of Justice davasında mahkeme şu sonuca 
varmaktadır:51

1. Gay erkekler toplumda azınlık durumundadır ve geçmişte dezavantajlı 
bir konuma itilmişlerdir. Bu durum, gey erkeklerin onuru, birey olma 
durumu ve kimlikleri üzerinde olumsuz yönde derin bir etki bırakmıştır.

2. Hükmün, yetişkin bireyler arasındaki, toplumun belli bir bölümünün 
ahlaki ve dini görüşlerine uymayan, bununla birlikte rızaya dayalı ve  
hiç kimseye herhangi bir zararı olmayan özel bir ilişkiyi suç haline ge-
tirmekten başka bir amacı yoktur.

49 NCGLE v. Minister of Justice, para.16-17
50 NCGLE v. Minister of Justice, para. 19
51 NCGLE v. Minister of Justice, para. 26
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3. Yukarıda sayılan sebeplerle, söz konusu ayrımcılık, gey erkeklerin hak 
ve menfaatlerini ağır bir biçimde etkilemekte ve insan onuruna aykırı 
görülmektedir.

Böylelikle mahkemenin vardığı sonuç, iki erkek arasındaki eşcinsel iliş-
kiyi suç sayan yasal düzenlemelerin, cinsel yönelim temelli ayrımcılığın bir 
türünü oluşturduğu ve haksız olduğu yönündedir. Bu aşamada değinilme-
si gereken bir diğer husus, haksız olduğu sonucuna varılan ayrımcılığın 
makul olup olmadığının belirlenmesi meselesidir ki bu da mahkemenin 
öngördüğü sorulardan üçüncüsüne tekabül etmekte olup temel hak ve öz-
gürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkindir. 

Güney Afrika Anayasası’nda sınırlandırma sebepleri oldukça dar bir 
biçimde düzenlenmektedir. Anayasa’nın 36. maddesine göre, temel hak 
ve özgürlükler ancak genel hukuk ilkeleri çerçevesinde sınırlandırılabilir. 
Ancak bu sınırlandırmanın, makul olması ve insan onuruna, eşitliğe ve 
özgürlüğe dayanan açık ve demokratik bir toplumda haklı görülebilir ol-
ması zorunludur. Bu noktada, hakkın niteliği, sınırlandırmanın amacı ve 
önemi, sınırlandırmanın niteliği ve kapsamı, sınırlandırma ile sınırlandır-
manın amacı arasındaki ilişki ve aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik daha 
az kısıtlayıcı tedbirlerin var olup olmadığı hususları göz önünde bulundu-
rulmalıdır. 

NCGLE v. Minister of Justice davasında mahkeme, söz konusu ya-
sal düzenlemelerin ilgililerin haklarını ciddi bir biçimde sınırlandırdığı ve 
bu sınırlandırmanın da makul bir sebebi olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  
Mahkemeye göre sınırlandırmanın amacı, büyük ölçüde toplumun bir 
bölümünün önyargılarına ve ahlaki görüşlerine dayanmakta olup,  meşru 
olarak nitelendirilemez.52  Bu sebeple mahkeme sınırlandırmanın makul 
olmadığına ve söz konusu yasal düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğuna 
hükmetmiştir.

Son olarak değinilmesi gereken bir diğer husus, NCGLE v. Minister of 
Justice davasında mahkemenin cinsel yönelimin kapsamı ile ilgili yorumu-
dur. Mahkeme, cinsel yönelimi erotik çekime referansla tanımlamaktadır. 

52 NCGLE v. Minister of Justice, para. 36-38
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Buna göre, bu çekimin karşı cinsten biriyle yaşanması heteroseksüellik, 
aynı cinsten biriyle yaşanması ise eşcinsellik olarak tanımlanmaktadır. 
Böylece eşcinsel bir birey, hemcinsine karşı erotik bir çekim duyan kişi 
olarak görülmektedir.53  İlk bakışta bu tanım kendisini heteroseksüel ya 
da eşcinsel olarak tanımlamayan diğer bireyleri dışarıda bırakacak dar bir 
tanım gibi görülebilir.54  Fakat mahkeme bir adım ileri giderek, cinsel yö-
nelimin geniş bir biçimde yorumlanarak biseksüel ya da transeksüellere de 
eşit bir biçimde uygulanması gerektiğini açıkça ifade etmiştir.55  

C. Aile Hukukuna İlişkin Davalar

Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı NCGLE v. Minister of Justice 
davası, Güney Afrika’da LGBT bireylerin eşitliği bakımından  son derece 
büyük bir kazanımdır. Fakat bunun da ötesinde, sözünü ettiğimiz bu karar 
LGBT birlikteliklerinin tanınması, evlat edinme ve suni döllenme yoluyla 
çocuk sahibi olma gibi bir takım haklar bakımından da çok önemli bir  
zemin oluşturmuştur.56  NCGLE kararını takiben, Güney Afrika Anayasa 
Mahkemesi, cinsel yönelime ilişkin beş karara daha imza atmıştır. Bu ka-
rarlardan her biri, Anayasa Mahkemesi’nin, eşitlik maddesinin geniş yo-
rumlanması yaklaşımı konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. 

1999 tarihli NCGLE v. Minister of Home Affairs davasında Anayasa 
Mahkemesi, yabancı bir ülke vatandaşıyla eşcinsel birliktelik yaşayan ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yerleşik gey ve lezbiyenlerin göçmenlik ya-
saları kapsamında, evli heteroseksüellerle eşit muamele görmeleri gerekti-
ğine hükmetmiştir.57  Mahkemenin bu hükme varırken tartıştığı ilk husus, 
eşcinsel birlikteliklerin doğası  ve heteroseksüel ilişkilere benzeyip benze-
mediği olmuştur. Bu noktada Mahkeme, eşcinsel birliktelik içindeki gey ve 
lezbiyenlerin, sevgiyi ifade etme ve paylaşma, bağlılık, tek eşlilik, sadakat, 

53 NCGLE v. Minister of Justice, para. 20
54 De Vos, 2000, s.22
55 NCGLE v. Minister of Justice, para. 21
56 Proc, Ronald Louw B, BA(Hons), “Advancing Human Rights Through Constitutional 

Protection for Gays and Lesbians in South Africa”, Journal of Homosexuality, Vol: 
48:3-4, 2005, s.150

57 National Coalition for Gay and Lesbian Equality & Others v. Minister of Home 
Affairs & Others, 1999 (2) SA 1 (CC)
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ve ilişkinin devamlılığı gibi konularda evlilik birliği içindeki heteroseksüel 
eşlerden hiçbir farkının olmadığına dikkat çekmektedir. İlaveten Mahke-
me, gey ve lezbiyenlerin de bir aile kurabileceğini ve aile yaşamının geti-
rilerinden de faydalanabileceğini ve bu noktada heteroseksüel çiftlerden 
hiçbir farklarının bulunmadığını ifade etmektedir.58  Nihayetinde Mah-
keme, dava konusu göçmenlik yasasının, yasada yer alan “eş” kelimesinin, 
“eş ya da sürekli eşcinsel birliktelik içindeki partner” şeklinde düzeltilerek, 
iyileştirilmesine karar vermiştir.

2002 yılında, Satchwell Davasında59, Mahkeme, hükümetin eşcinsel 
birliktelik içindeki Güney Afrikalı yargıçların eşlerinin de, heteroseksüel 
yargıçların eşlerine sağlanan olanaklardan faydalanmasına karar vermiş ve 
yine davaya konu yasada yer alan “eş” kelimesinin, “eş ya da sürekli eş-
cinsel birliktelik içindeki partner” şeklinde düzeltilerek, iyileştirilmesine 
hükmetmiştir. Bu noktada Mahkeme’nin her fırsatta ve çekinmeksizin, 
davacıların yaşantılarının her bakımdan evli çiftlerin yaşantısından farksız 
olduğunu vurgulaması önemlidir. 

Aile hukukuna ilişkin Mahkemenin önüne gelen bir diğer dava 2003 
tarihli Du Toit60  davasıdır. Bu davada Mahkeme, eşcinsel çiftlerin birlikte 
evlat edinememesi ve velayetin çiftlerden yalnızca birine verilmesini, eşitlik 
ilkesi ve insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmekte, ilaveten 
bu durumun çocuğun üstün yararı ilkesini de ihlal ettiğini vurgulamak-
tadır.61  Mahkeme’ye göre yasadaki sınırlama, anne-baba modeline dayalı 
klasik heteroseksüel aile kurgusunu sürdürmekte ve Anayasanın kabulüy-
le birlikte ülkede yaşanan demokratik dönüşümü reddetmektedir.62  Bu 
noktada Mahkeme, eşcinsel çiftlerin birlikte evlat edinmesinin kategorik 
olarak dışlanmasının, evlat edinme kurumunun özüne de aykırı olduğu-
nu vurgulamaktadır. Nitekim Mahkeme’ye göre evlat edinme kurumunun 
amacı, çocuğun gelişimine katkı sağlamak, ona gerekli ilgi ve sevgiyi gö-
rebileceği düzenli bir aile hayatı sunmaktır. Bu anlamda eşcinsel çiftlerle 

58 NCGLE v. Minister of Home Affairs, para.53
59 Satchwell v. President of Republic of South Africa, 2002 (6) SA 1 (CC)
60 Du Toit & Another v. Minister of Welfare and Population Development & Others, 

2003 (2) SA 198 (CC)
61 Du Toit & Another v. Minister of Welfare and Population Development, para. 41-43
62 Du Toit & Another v. Minister of Welfare and Population Development, para. 28
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heteroseksüel çiftler arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ya-
sadaki sınırlama ise çocuğu böyle bir aile ortamından mahrum bırakmak 
anlamına gelmektedir.63 

Evlat edinmeye ilişkin Du Toit davasını takiben Mahkeme’nin önüne 
gelen bir diğer dava, yapay döllenmeye ilişkin J ve B64  davasıdır. Bu dava-
da da Mahkeme, daha önceki davalarda verdiği kararlarla uyumlu olarak, 
yapay döllenme bakımından heteroseksüel evli çiftlerle, eşcinsel birliktelik 
içindeki çiftler arasında bir fark olmadığını, bu sebeple, evli çiftlere tanınan 
bir haktan, eşcinsel çiftlerin yararlandırılmamasının cinsel yönelim temelli 
ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu vurgulamış ve davaya konu yasada ge-
çen “karı” ya da “koca” ifadelerinin yanına “ya da sürekli eşcinsel birliktelik 
içindeki partnerler” ifadesinin eklenerek iyileştirilmesine hükmetmiştir.65 

Aile hukukuna ilişkin yukarıda sözünü ettiğimiz son üç karar, bir ba-
kıma Mahkeme’nin Parlamentonun eylemsizliğinden duyduğu rahatsızlığı 
yansıtmaktadır.  Nitekim Parlamento, ayrımcılık içeren hükümleri yasalar-
dan ayıklamak konusunda hareketsiz kalmakta ya da aile hukukuna ilişkin 
meselelerde kesin bir duruş sergilemekten kaçınmaktadır. Anayasa Mah-
kemesi bu konuda duyduğu rahatsızlığı J ve B kararında son derece açık 
bir biçimde ifade etmektedir. Mahkeme’ye göre, gey ve lezbiyen bireyler 
arasındaki ilişkiyi düzenleyen kapsayıcı yasaların yapılması gerekmektedir. 
Anayasaya aykırı hükümlerin mevzuatta varlığını korumaya devam etmesi 
karşısında, mahkemelerin verdiği kararların gey ve lezbiyenlerin beklen-
tilerini tamamen karşılaması mümkün değildir.66  Bu anlamda Mahke-
me, Parlamentonun hareketsizliğini eleştirmekte ve Parlamento üyelerine, 
Haklar Bildirgesi’nde yer alan hakları koruma, geliştirme ve gerçekleştir-
menin onların Anayasal görevi olduğunu hatırlatmaktadır. 

63 Du Toit & Another v. Minister of Welfare and Population Development, para. 21-22
64 J and B v. Director General Department of Home Affairs & Others, 2003 (5) SA 621 

(CC) 
65 J and B v. Director General Department of Home Affairs & Others, para.13, 15, 28
66 J and B v. Director General Department of Home Affairs & Others, para.23
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D. Fourie v. Minister of Home Affairs Davası ve Eşcinsel Evliliklerin 
Tanınması

Fourie Kararı67  öncesi, Güney Afrika yasalarında evlilik yalnızca bir 
erkek ve bir kadın arasındaki gönüllü birliktelik olarak tanımlanmakta ve 
diğer tüm birliktelik biçimleri evlilik tanımının dışında bırakılmaktadır.68  
Bu çerçevede, ilgili yasada kabul edilen formül yalnızca karı ve koca terim-
lerine yer vermektedir.69 

Fourie Davasında,  yaklaşık on yıldır birlikte yaşayan Marie Fourie ve 
kız arkadaşı Cecelia Bonthuys, yukarıda sözünü ettiğimiz evlilik yasasın-
daki karı ve koca terimlerine yapılan referansın cinsel yönelim temelli ay-
rımcılık teşkil ettiği ve bu durumun eşcinsel çiftlerin evlilik kurumundan 
dışlanması sonucunu doğurduğu iddiasıyla Mahkeme’ye başvurmuştur. 
Yukarıda sözü edilen davalarda da görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi eş-
cinsel birlikteliklere ilişkin kararlarında, insan onuru, eşitlik ve özgürlük 
kavramlarının önemini açıkça vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra Mahke-
me, bu davalarda rehberlik etmek üzere bir varsayımlar seti de geliştirmiş-
tir. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki, Mahkeme, bu varsayımlar 
setinin geliştirilmesi sürecinde LGBT bireyler hakkındaki her türlü bas-
makalıp düşünceyi, önyargıları reddetmektedir. 70 Söz konusu varsayımlar, 
Fourie kararında şöyle ifade edilmektedir:71

1. Gey ve lezbiyenler, anayasal düzeyde insan onuru ve eşitlik hakkına 
sahiptirler; cinsel yönelim, ayrımcılığın Anayasanın 9. maddesinin 3. 
fıkrasında belirtilen temellerinden birini oluşturmaktadır ve bu ayrım-
cılık, Anayasanın 9. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde, aksi kanıtlan-

67 Fourie v. Minister of Home Affairs, 2006 (1) SA 524 (CC)
68 Isaac Wendy, Judge Melanie, “Ten Years of Fredom? Current Develeopments and 

Debates on Marriage between People of the Same Sex in South Africa”, Agenda: 
Empowering Women for Gender Equity, No:62, African Feminism, Vol:2/1: 
Sexuality in Africa, 2004, s.71

69 Marriage Act 25 of 1961
70 De Vos, Pierre,  Barnard Jaco, “Same-Sex Marriage, Civil Unions and Domestic 

Partnership in South Africa: Critical Reflections on an Ongoing Saga”, South African 
Law Journal, Vol. 124, Issue 4, 2007, s.800

71 Fourie v. Minister of Home Affairs, para.53
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madıkça haksızdır.

2. Cinsel yönelimden kaynaklanan ve doğrudan gey erkekleri hedef alan, 
gey bireyler arasındaki özel ve rızaya dayalı cinsel ilişkinin yasaklanma-
sına ilişkin yasa hükmü, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm-
süz kılınmıştır. 

3. Eşcinsel birliktelik içindeki çiftler de tıpkı heteroseksüel eşler gibi, sev-
gi, dostluk, aşk gibi çeşitli biçimlerde sevgiyi paylaşabilir ve ifade ede-
bilirler. 

4. Aynı şekilde, samimi, sürekli, tek eşli, sadık ve kalıcı ilişkiler kurabil-
dikleri gibi; duygusal ve manevi destek sağlama; ve hane halkının ha-
yatını sürdürmesinde fiziksel bakım, mali destek ve yardım sağlama 
konularında da herhangi bir eksiklikleri bulunmamaktadır.

5. Evlat edinebilirler ve çocuk sahibi olabilirler.

6. Kısacası, tıpkı heteroseksüel çiftler gibi, evlilik birliği içindeki çiftlerin 
üzerine düşen tüm görevleri yerine getirebilirler; nihayetinde hetero-
seksüel çiftlerden hiçbir farkları olmaksızın, aile kurabilir ve aile yaşan-
tısının getirilerinden faydalanabilirler.

Anayasa Mahkemesi, Fourie Davasında, gey ve lezbiyenlerin aile ve aile 
yaşantılarının heteroseksüel çiftlerden hiçbir yönden ayrılamayacağı sonu-
cuna varmıştır. Bu anlamda eşcinsel çiftlerin ilişkilerinin yasada tanınma-
ması, gey ve lezbiyenlerin ailelerinin ve aile yaşantılarının korunması ve 
onlara saygı duyulması bakımından heteroseksüel çiftlere göre ikincil bir 
konumda oldukları mesajını vermektedir. İlaveten bu durum, var olan ön 
yargı ve basmakalıp düşüncelerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesine de 
hizmet etmektedir.72 

Fourie Davasında karşı taraf, eşcinsel çiftleri korumak üzere kapsayıcı 
bir yasal düzenin olmayışının ayrımcılık yarattığı kabul edilse bile, bu-
nun çözümünün doğası gereği ve tarihsel evrimi bakımından heteroseksü-
el birlikteliklerle ilişkilendirilen evlilik kurumunun kökten değiştirilmesi 
olmadığını ileri sürmektedir. Buna göre, eşcinsel birliktelikler için başka 
alternatif tanıma biçimleri geliştirilmelidir.73  Anayasa Mahkemesi ise bu 

72 Fourie v. Minister of Home Affairs, para.54
73 De Vos, Pierre, “A Judicial Revolution? The Court-led Achievement of Same Sex 

Marriage in South Africa”, Utrecht Law Review, Vol:4, Issue:2, 2008,  s.165
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argümanı net bir biçimde reddetmektedir. Mahkeme ilk olarak, evliliğin 
kurucu özelliğinin, üreme potansiyeli olduğu ve bu nedenle hiçbir zaman 
aynı cinsiyetten çiftleri içeremeyeceği şeklindeki  argümanı dikkate almış-
tır. Mahkeme’ye göre bu argüman, herhangi bir nedenle üremeyi tercih 
etmemiş ya da üreme yeteneğinden yoksun bütün çiftleri (evli olsun ya da 
olmasın) aşağılamaktadır.74 

Anayasa Mahkemesi’nin reddettiği bir diğer karşı argüman ise, evliliğin 
doğası gereği dini bir kurum olduğu ve bunun değiştirmenin din özgürlü-
ğünü ihlal edeceği iddiasıdır. Mahkeme, dinin toplumsal dokunun bir par-
çası olduğunu ve bu anlamda toplumsal yaşamda oynadığı rolün önemli 
olduğunu kabul etmekle birlikte, Anayasa ile kurulan açık ve demokratik 
bir toplumda seküler ve dinsel olanın, karşılıklı saygı çerçevesi içinde bir-
likte var olması gerektiğine işaret etmektedir.75  Bu anlamda Mahkeme,  
toplumdaki bazı grupların dini inançlarının, diğerlerinin anayasal hakları-
nın belirlenmesinde kullanılamayacağını teyit etmiş olmaktadır. 

Eşcinsel evliliklerin yasal hale getirilmesine karşı ileri sürülen bir başka 
argüman, bu durumun Güney Afrika’yı, yalnızca heteroseksüel evlilikleri 
tanıyan uluslararası hukuktan ayıracağı argümanıdır. Bu noktada Mahke-
me, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan “kadın ve erkek” ifade-
sinin lafzi bir biçimde okunmasını reddetmekte ve bu ifadenin emredici 
olmaktan ziyade betimleyici olduğuna dikkat çekmektedir.76  Mahkeme’ye 
göre, hak kavramı, insanlığın içinde bulunduğu şartlar değiştikçe yeni an-
lamlar kazanır. İlaveten Mahkeme, uluslararası hukukun, Anayasa ile gü-
vence altına alınan bir hakkı ortadan kaldırmak için kullanılamayacağını 
da vurgulamaktadır.77 

Nihayetinde Anayasa Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlilik kurumu-
nun dışında bırakılmasını, cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağına ay-
kırı olarak farklı hukuki muamele yarattığı gerekçesiyle haksız ayrımcılık 
olarak değerlendirmiştir. Geçmişteki yasalar, heteroseksüel çiftlerin hak ve 

74 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 86-87
75 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 98
76 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 100
77 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 104
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menfaatlerini güvence altına alırken, eşcinsel çiftlerin hak ve menfaatlerini 
güvence altına alamamıştır. Bu anlamda eşcinsel çiftlerin talebi yalnızca 
hukuk önünde eşit kabul edilmektir.

Fourie Davasında Anayasa Mahkemesi, biraz da şaşırtıcı bir biçim-
de, ilgili yasanın ortadan kaldırılması ve yeni bir yasanın yapılması için 
Parlamento’ya bir yıllık süre vermiş ve bu bir yıl boyunca hükmün geçersiz-
liğini ertelemiştir. Önceki davalarda Mahkeme, hükmün geçersizliği ya da 
LGBT bireyleri de kapsayacak şekilde farklı okunarak düzeltilmesi yoluna 
giderken, Fourie Davasında farklı bir yol izlemesi şaşırtıcıdır. Bu noktada 
Yargıç Sachs, anayasal hakları korumanın yalnızca Mahkeme’nin görevi 
olmadığını, bu görevin aslında yasama organına ait olduğunu vurgulamak-
tadır. Parlamento bu görevi yerine getirmekte başarısız olursa, yasada yer 
alan “karı” ve “koca” ifadeleri, yanlarına otomatikman “ya da eş” ifadesi 
eklenerek okunacaktır. Sonuç olarak yeni yasa, Mahkemenin verdiği süre 
içinde Parlamentodan geçmiş ve eşcinsel evlilikler yasal hale getirilmiştir. 

E. Anayasa Mahkemesinin LGBT Haklarına Yaklaşımının Genel 
Bir Değerlendirmesi

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi’nin LGBT haklarına ilişkin içtihadı 
belki de dünyadaki diğer ulusal mahkemelerin LGBT haklarına ilişkin içti-
hatlarının en olumlusudur. Mahkeme, Anayasa’nın yürürlüğe girdiği tarih-
ten bu yana, insan onuru ve eşitlik ilkesinin, geylerin ve lezbiyenlerin tam 
ve eşit vatandaşlık haklarından dışlanmasını yasakladığını defalarca ve son 
derece kuvvetli bir biçimde vurgulamıştır. Mahkeme, 1996 Anayasası’nın 
yürürlüğe girmesini takiben, LGBT haklarına ilişkin yukarıda sözünü et-
tiğimiz son derece sansasyonel kararlara imza atmıştır.  Anayasa Mahke-
mesi yargıçları, gey ve lezbiyenlerin eşitliğini savunan ve toplumda pek de 
hoş karşılanmayan görüşlere kararlarında yer vermekten kaçınmamışlardır. 
Mahkeme, her ne kadar toplumdaki önyargıyı ortadan kaldıramasa da, bu 
önyargıyı sürdüren yasaları ortadan kaldırmaktan çekinmemiştir. 

Belirtmek gerekir ki, Mahkeme’nin yukarıda sözünü ettiğimiz LGBT 
haklarına ilişkin kararlarının tamamı oybirliğiyle alınmış ve toplumda-
ki önyargılardan etkilenmeksizin verilmiş kararlardır. Nitekim Güney 
Afrika’da homofobi bugün bile sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu an-
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lamda Anayasa Mahkemesi yargıçlarının Güney Afrika’nın demokratik 
dönüşümünün sağlanması ve  insan haklarına dayalı bir devlet olması yo-
lunda ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini söylemek mümkündür.

Anayasa Mahkemesi’nin hakları koruma sorumluluğu, öncelikle mev-
cut ayrımcılığı ve apartheid sonrası oluşturulan maddi eşitliği doğru değer-
lendirmeyi gerektirmektedir. Apartheid döneminin ayrımcı yasaları, her 
şeyden önce toplumda bir baskı aracı olarak kullanılmıştır.  Bu çerçevede 
Mahkeme, gey ve lezbiyenlere karşı toplumda var olan öfkeyi, hukuki ola-
rak dikkate alınmaması gereken bir mesele olarak değil, tam tersine ger-
çekliğin bir unsuru olarak ele almakta ve yargılama sürecinde göz önünde 
bulundurmaktadır.  Gerçekten de Mahkeme, gey ve lezbiyenlerin toplum-
da hoş karşılanmadıklarını açıkça kabul etmiş, ancak bu önyargıların top-
lumun genelince benimsenmiş olmasının onları meşru hale getirmediğini 
de güçlü bir biçimde vurgulamıştır. Bu durum, yukarıda sözünü ettiği-
miz Fourie kararında açıkça görülmektedir. Mahkeme’ye göre, bir taraftan 
Güney Afrikalıların çoğunluğunun benimsediği dini inançları göz önünde 
tutarken, diğer yandan inanmayanların ve azınlıktaki inançlara mensup 
olanların haklarını korumak, bu anlamda her iki taraf arasında bir denge 
sağlamak kendisinin anayasal görevidir.78  Şüphesiz bu durum, Anayasa 
Mahkemesi’nin dini yorumları hukukun kaynağı olarak değerlendirdiği 
anlamına gelmemektedir. Mahkeme burada evlilik eşitliğinin, inanç sahibi 
insanların evlilikleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı hiçbir etkisinin ol-
madığını ifade etmektedir.79  Mahkeme, toplumdaki bazı grupların dini 
inançlarının, diğerlerinin anayasal haklarının belirlenmesinde kullanıla-
mayacağını vurgulamaktadır. Böylelikle Mahkeme, hukukla mevcut top-
lumsal gerçekliği zekice birbirinden ayırmaktadır.

Değinilmesi gereken bir başka husus, Mahkeme’nin Fourie davasında 
evlilik eşitliğini sağlamak üzere bir yıl süre vererek Parlamentoyu görevlen-
dirme kararının sonuçlarıdır. Bu karar, Mahkeme’nin daha önceki kararları 
da düşünülerek, ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, LGBT haklarının Güney 
Afrika’nın anayasal değerleri bağlamında tartışılmasını sağlamış, hem ulusal 
hem de uluslararası eşitliğin gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir yol 

78 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 89
79 Fourie v. Minister of Home Affairs, para. 92
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alınmasına katkıda bulunmuş ve belki de en önemlisi, meselenin yasama 
organında ele alınması yoluyla demokratik meşruiyetini artırmıştır. Ayrıca 
Mahkeme, cinsel yönelim temelli ayrımcılığa ilişkin uygulanabilir yasakla-
rın bir örneğini oluşturmakla, küresel ölçekte de LGBT bireylerin eşitliğine 
ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulması potansiyelini artırmıştır.

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda sözünü ettiğimiz her 
bir kararı, yalnızca LGBT bireylerin haklarının korunmasına değil, aynı 
zamanda her bir vatandaşın hukuk tarafından eşit bir biçimde korunduğu 
anayasal demokrasiye hizmet etmektedir. Son olarak vurgulamak gerekir 
ki, Mahkeme’nin bu davalardaki eşitlik yorumu, şekli eşitlikten ziyade 
maddi eşitliktir.  

3. ANAYASAL KORUMANIN YETERSİZLİĞİ

Apartheid döneminin sona ermesiyle Güney Afrika’da, medeni, siya-
si ve sosyo-ekonomik haklarda temel eşitlik vizyonu, geniş yetkili ve say-
gın bir kurum olan Anayasa Mahkemesi ile güçlendirilmiştir. Anayasa ile 
getirilen yeni koruma rejiminin, yeni anayasal değerlere sadakatle bağlı 
hakimlerden oluşan Anayasa Mahkemesi ile desteklenmesi, temel hak ve 
hürriyetlere ilişkin yargılamaların Güney Afrika’nın demokratik dönüşüm 
sürecinde büyük bir rol oynamasını sağlamıştır. Bununla birlikte, temel 
hak ve hürriyetlerin anayasada yer alması ve anayasal değerleri benimsemiş 
geniş yetkili bir Anayasa Mahkemesi’nin varlığı, temel hak ve hürriyetlerin 
korunması bakımından tek başına yeterli değildir. 

Yasal korumalar, ne yazık ki, Güney Afrika’da cinsel yönelim temelli 
ayrımcılığın yalnızca bir yönünü oluşturmaktadır. Böyle geniş bir yasal ko-
ruma rejiminin varlığına rağmen, toplumda eşcinsellik hala büyük ölçüde 
reddedilmekte, ayrımcı uygulamalar sürdürülmekte ve hatta homofobik  
nefret suçları yaygın bir biçimde görülmeye devam etmektedir. 2008 yı-
lında yapılan bir araştırmaya göre, Güney Afrikalıların %83.6’sı eşcinsel 
ilişkileri yanlış bulmaktadır.80  Cinsel yönelim temelli ayrımcılığın Anayasa 
Mahkemesi tarafından on yıldan fazla süre önce oybirliğiyle Anayasaya ay-

80 Smith, Tom W, “Cross-National Differences in Attitudes Towards Homosexuality”, 
GSS Cross-National Report, No:31, April, 2011, s.17
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kırı bulunduğu düşünüldüğünde, bu sonuçlar son derece çarpıcıdır. 2013 
yılında yapılan bir başka araştırmada bu oranın %61’lere gerilediği görül-
mektedir.81  Buna göre, 2008 tarihli araştırmadan 2013 tarihli araştırma-
ya kadar geçen süre içinde eşcinselliğin toplumdaki kabul oranında kayda 
değer bir artış görülse de, bu oranlar, benzer yasal koruma rejimlerinin 
olduğu diğer ülkelere göre hala oldukça gerilerdedir. 

LGBT bireylerin karşılaştıkları ayrımcılık, kapsamlı anayasal ve yasal 
korumalara rağmen, sıklıkla şiddet eylemleriyle sonuçlanmaktadır.82  Gü-
ney Afrika’da homofobik şiddetin pek çok biçimi olmakla birlikte, bunlar-
dan en ürkütücüsü hiç kuşkusuz oldukça yaygın bir biçimde karşılaşılan 
“düzeltici tecavüzdür”. Düzeltici tecavüz, LGBT bireylere karşı, iyileştir-
mek iddiasıyla uygulanan bir cinsel saldırı türüdür. Toplumda sıklıkla kar-
şılaşılan bu saldırı, özellikle siyahi lezbiyenlere karşı işlenmektedir.83 

Güney Afrika’da LGBT bireylere karşı işlenen nefret suçlarının yay-
gınlığı karşısında devlet, İstihdamda Eşitlik Yasası84 , Eşitliğin Tesisi ve 
Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası85  gibi çeşitli yasal düzenlemeler yapmış, 
ilaveten özelleştirilmiş Eşitlik Mahkemeleri de kurulmuştur. Buna rağmen 
ayrımcılık ve şiddet eylemleri hala devam etmektedir. 

Güney Afrika örneği aslında, son derece başarılı ve ilerici bir yargısal 
düzenin bile toplumsal tutumlarda değişiklik yaratmak konusunda eksik 
kalabildiğini göstermektedir. Bu anlamda, böyle bir toplumsal değişiklik, 
özellikle Güney Afrika gibi mahkemelerin tutumları ve Anayasal değerle-
rin toplumun büyük çoğunluğunun benimsediği değerlerle çatıştığı ülke-

81 “The Global Divide on Homosexuality: Greater Acceptance in More Secular and 
Affluent Countries” Pew Research Center, June 4,2013, http://www.pewglobal.
org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/, E.T.:9.11.2018

82 Sapa, “Radebe Launches LGBTI Violence Programme”, IOL News, April 29, 2014, 
https://www.iol.co.za/news/radebe-launches-lgbti-violence-programme-1681563, 
E.T.:10.11.2018

83 Human Rights Watch,  “We’ll Show You You’re a Woman: Violence and Discrimination 
Against Black Lesbians and Transgender Men in South Africa”, 2011, https://www.
refworld.org/docid/4eddd2002.html, E.T.:10.11.2018

84 Employment Equality Act 55 of 1998
85 Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000
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lerde, yargısal çabanın yanında devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri-
nin desteğine de ihtiyaç duymaktadır.

SONUÇ

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin anayasacılık tecrübesi henüz çok gençtir. 
Bununla beraber, içerdiği geniş temel haklar kataloğuyla birlikte Güney Af-
rika Cumhuriyeti Anayasası uluslararası toplum tarafından büyük bir saygı 
görmektedir. Buna ek olarak, Anayasa Mahkemesi’nin cinsel yönelim temel-
li ayrımcılık yasağına ilişkin kararlarında olduğu gibi, temel haklara ilişkin 
konulardaki cesur tutumu Anayasa’nın bu etkisini daha da artırmaktadır. 

Güney Afrika Anayasası cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağına yer 
veren ilk ulusal anayasa konumundadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun 
karşı çıkmasına, uluslararası alandaki emsallerin sınırlılığına, sivil toplum 
örgütlerinin deneyimsizliğine ve son derece muhafazakar toplum yapısına 
rağmen, Güney Afrika Anayasası ile LGBT bireyler, kelimenin tam anla-
mıyla ezber bozan ve çığır açan bir koruma şekli elde etmişlerdir. Bununla 
birlikte, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi Güney Afrika’da LGBT birey-
lerin eşit hak mücadelesindeki esas kazanımlar Anayasa Mahkemesi karar-
ları ile gerçekleşmiştir. Nitekim cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının 
Anayasa dahil edilmesi, apartheid sonrası Güney Afrika’daki LGBT’ler  
için çok büyük bir kazanım olsa da, tek başına eşitliğin sağlanması için 
yeterli değildir. 

Cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağını da içeren yeni Anayasa’nın 
yürürlüğe girmesini takiben, apartheid döneminin heteroseksüeller ve eş-
cinseller arasında ayrımcılık öngören yasal düzenlemeleri, Anayasa Mah-
kemesi tarafından hukuk düzeninden ayıklanmış ve LGBT bireylere eşi 
benzeri görülmemiş bir hukuki koruma sağlanmıştır. Anayasa Mahkeme-
si kararları ile, eşcinselliği suç sayan yasalar ortadan kaldırılmış, eşcinsel 
çiftlerin evlat edinmesinin önü açılmış, yine eşcinsel çiftlerin de tıpkı he-
teroseksüeller gibi evlilikten kaynaklanan emekli maaşı ve sağlık yardımı  
olanaklarından yararlanması sağlanmış ve nihayet eşcinsel birliktelikler ya-
sal hale getirilmiştir. Mahkeme, söz konusu kararlarında eşitlik ilkesinin, 
LGBT bireylerin tam ve eşit vatandaşlık haklarından dışlanmasını yasakla-
dığını kuvvetli bir biçimde vurgulamıştır. Bu anlamda, Güney Afrika’nın 
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demokrasiye geçiş sürecinin merkezinde yer alan Anayasa Mahkemesi, 
Anayasa’nın ilerici hedeflerini güncel kılmış ve reformist değerlerini daha 
da ileri taşımıştır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, Anayasada cinsel yönelim temelli ay-
rımcılık yasağına yer verilmesi ve anayasal değerleri benimsemiş geniş yet-
kili bir Anayasa Mahkemesi’nin varlığı toplumsal eşitliğin sağlanması bakı-
mından tek başına yeterli değildir. Böyle geniş bir yasal koruma rejiminin 
varlığına rağmen, Güney Afrika toplumunda eşcinsellik hala büyük ölçüde 
reddedilmektedir.  Bu anlamda, daha önce de belirtildiği gibi, böyle bir 
toplumsal eşitliğin sağlanması, yargısal çabanın yanında diğer tüm devlet 
kurumları ve sivil toplum örgütlerinin desteğini de gerektirmektedir.
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“GÖKKUŞAĞININ ALTINDA HEPİMİZE YER VAR MI? - 2” 
OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : D. Çiğdem SEVER
Konuşmacılar     : Ceren AKÇABAY, Buse DİRİK, Zeynep KARASULU

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Soru-cevap için oldukça vak-
timiz var. Buçuğa kadar oturumun sürdüğünü düşünürsek 40 dakika gibi 
bir vaktimiz olacak soru-cevap için, nasıl ilerleyelim, tek tek mi alalım 
soruları, toplu mu alalım? Toplu alırsak sanki daha az dağılırız gibi, o za-
man toplu bir şekilde soruları alalım, ondan sonra her bir konuşmacımıza 
soruları cevaplamak üzere bir süre tanıyayım. Buyurun.

Zübeyde ... - Öncelikle katılımcılara katılımlarından dolayı, sunumla-
rından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yararlandık. Teşek-
kürlerimi arz ederek ilk sorumu Sayın Ceren AKÇABAY Hanımefendi’ye 
soruyorum- Mahremiyetin sınırları nedir, nasıl çizebiliriz bu sınırı? Zira 
verdiğiniz günlükteki Yargıtay kararını ben de bir şeyde kullanmıştım. Bu-
rada bildiğiniz gibi boşanma davalarının esas konusu zaten tarafların özel 
hayatı, tarafların özel hayatının içinde de kadının kayınbiraderiyle yaşadı-
ğı aşkı bu günlüğe yazmış olmasından dolayı günlük burada kullanılmış. 
Burada da başka türlü ispatı mümkün olmayan bir durum kadının eşini 
aldatmasını bu şekilde ispatlanmıştı. Burada başka ne yapılabilir, mahre-
miyetin sınırları nedir, nasıl çizilebilir? Özel hayat içerisindeki mahremiyet 
iki kişinin mahremiyeti haline gelmiş oluyor, tek kişiden çıkmış oluyor. Bu 
yönüyle sorumu size o şekilde arz edeyim. 

Buse DİRİK Hanımefendi’ye sorumsa, LGBT’li bireylerin işe alımıyla 
ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarından bahsettiniz. Acaba bunu farklı 
ülkelerde, farklı dinlerde yaptığınızda nasıl bir sonuç elde edebilirdiniz? 
Zira bildiğiniz gibi Türkiye ve İsrail gibi eşcinselliğin dinen günah olduğu 
ülkelerde ve Lut Kavmi’nin işte helak edildiği, vesaire söylenen bu durum-
larda nasıl bir sonuç elde edilebilirdi? Çünkü buralarda sonuçlarla ahlaki 
değerler çatışıyor. Acaba hangisi galip gelirdi? 
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Size, Sayın Zeynep KARASULU Hanımefendi’yeyse genel olarak cin-
sel yönelim ayrımcı davranmamak, bu bireylerin korunması konusunda 
toplumun yararı gözetilmemeli mi? Burada toplumun ahlaki değerlerine 
nasıl bakacağız? Evet, LGBT’li bireylerin özgürlüğü olmalı, ama nasıl ol-
malı? Bunların özgürlükleri kendi özgürlük alanlarında kendi habitatların-
da mı olmalı, yoksa toplumun ahlaki değerlerini, kamu düzenini bozacak 
şekilde bunlara meydan mı verilmeli?

Bir diğer sorum Avrupa Birliği Uyum Yasaları doğrultusunda biliyorsu-
nuz 6251 sayılı LGBT’li Bireyler Yasası Türkiye’de yürürlüğe girdi. Ancak 
Türkiye’deki uygulaması, bireylerin hakları, hak eşitliğiyle ilgili mahkeme 
kararları var mı? Bu kararlarda kamu düzenimiz ve ahlakımıza olumsuz et-
kileri sizce neler olabilir? Yine 6284 sayılı Yasa da bildiğiniz gibi daha önce 
4320 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası vardı. Ancak bunu 
genişleterek hem kadına, hem erkeğe, hem partnere karşı diyerek 6284 
sayılı Yasa çıkarıldı ve bu da hepinizin iyi bildiği gibi İstanbul Sözleşmesi, 
çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi ve ikiz yasalara dayalı olarak çıkarıldı. 
Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi’ne, ikiz yasalara dayalı olarak hem 6251 sa-
yılı Eşcinseller Yasası, hem 6284 sayılı Bireye Karşı Şiddetin Önlenmesi 
genişletildi, uygulandı. Fakat her nasılsa biz her gün kadın cinayetlerini 
duyuyoruz. Acaba o alanda da bir cinayetler silsilesi var da o ekranlara 
mı yansımıyor? Burada toplumun ahlaki değerleriyle bu bireylerin hakları 
dengelendiğinde hangisi ağır basmalı, bu gelecekte sosyal düzeni bozar mı? 
Halihazırdaki ahlaki değerlerimizi, sosyal düzeni, hatta kamu düzenini bo-
zar mı? Teşekkür ederim.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Başka sorular da olabilir, bitir-
meseniz ben müdahale etmek zorunda kalacaktım. Sunumların kapsamını 
da çok aşan ve belki konuşmacılarımızın kendi sunumlarıyla da doğrudan 
ilgili olmadığı için cevaplamalarının da şu an itibarıyla güç olduğu  bir kap-
sam çizdiniz. Tabii ki elbette ben söz vereceğim konuşmacılara, buyurun. 

Enis KALYON - Stajyer avukatım. Doğrudan bir soru değil belki, kısa 
bir çıkarım, yanlış olursa düzeltilmeyi beklerim. Ceren Hoca’nın sunumu-
nun sonunda değindiği genel kadın ifadesi ve kadın kelimesine de doğ-
rudan sanki bir saldırı ya da oraya yüklenen anlam da sorgulanmalı. Yani 
kadın kelimesi maalesef bugün hâlâ azımsanmayacak bir kesimde böylece 
kendilerince bir sosyal kibarlık amacıyla işte kullanmamakta ısrar, genel 
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kadın denildiği zaman da bunu sanki buna dair de bir ipucu veriyor. Bu 
ısrara karşı da kadının bir şahsa ait çok özür diliyorum, şahsa ait kadın ta-
nımı var. Bunun bir görevi, hizmeti var. Bunun genele sunumu var sanki, 
böyle bir anlam da ortaya çıkıyor. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Şurada bir soru var. 

Deniz POLAT - Teşekkür ederim, sağ olun. Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi, Buse Hanım’a benim sorum- Daha teknik bir soru sorayım 
istedim. İş Kanunu madde 5 yanlış hatırlamıyorsam eşit işlemi zorunlu kı-
lıyor işverenler için, şimdi biz genelde burada işverenin çalıştığı şirkette ya 
da çalıştığı herhangi bir işkolunda kişiyi işten çıkardığında ödeyebileceği, 
bu eşit işleme aykırı bir davranışın ödeyebileceği bir maddi veya manevi 
tazminattan bahsediyoruz. Yaptığınız araştırmalarda hiç LGBTQ bireyle-
rin işe hiç alınmaması, yani çalışıp çıkarılması değil, alınmaması, daha en 
başta alımda bir ayrımcılık gözetilmesini takiben açılan bir dava ve bunun 
sonucunda hükmedilen bir tazminat gözünüze çarptı mı? Çarpmadıysa 
görüşünüzü merak ederim, bu kullanılabilir mi bu dava türü? Teşekkürler.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Teşekkürler, arkada bir soru 
var. 

Kumru PAKSOY - Merhabalar, Hacettepe Hukuk Fakültesi, öncelik-
le sunumlarınız için teşekkürler. Benim önce Ceren Hocama bir sorum 
olacak. Mahremiyet hakkının aslında hani sizin de sunumunuzda bahset-
tiğiniz gibi evsiz insanlar ve geri kalan herkes üzerinden de tartışılması 
söz konusu, bununla ilgili sosyal medyaya geçtiğimiz günlerde düşen bir 
video aslında geldi aklıma ve aktivizm grupları içerisinde de bu hakkın 
sınırının tam olarak bilinmediğinden bahsedebilir miyiz? Videonun içeri-
sinde evsiz bir insanın köpeğinin işte hayvan hakları aktivistleri tarafından 
iyi bakılmadığı gerekçesiyle elinden şiddetli bir biçimde alınması gösterili-
yordu aslında, buradan baktığımızda yine işte LGBT aktivistleri arasında, 
feministler arasında, hayvan hakları aktivistleri arasında, işte seks işçileri 
konuşulurken ya da kadınlar konuşulurken neyin mahrem, neyin değil, 
kimin neye ihtiyacı var ya da işte hakların sınırı nerede? Bununla ilgili 
tartışmaların net olmadığını görüyoruz bence, bunu da bu bağlamda de-
ğerlendirebilir miyiz ve bunun için aslında bu sınırı gerçekten nerede çiz-
memiz gerekiyor? Bununla ilgili bir şeyim olacaktı, bir de son olarak Zey-
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nep Hocama bir sorum olacak. Aslında sunumunuzun sonunda soruma 
cevap verdiniz. Evet, bu toplumsal dönüşümler, pardon, yasal dönüşümler 
toplumun çok ilerisinde yapılmış gördüğümüzde ve gerçekten güzel şeyler. 
Bunun özel olarak istihdam meselesiyle ilgili bir ilerleme kat etmeye ilişkin 
araştırmaya denk geldiniz mi? Yani görünürlüklerini tamam, toplumsal 
olarak kabulde bir artış gözlenmiş, ama LGBT bireylerin görünürlüklerine 
ilişkin ve işte istihdam, iş bulma olanaklarına ilişkin bir artış gözlenebilmiş 
mi? Teşekkür ederim.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Önde bir soru var. 

Ezgi DUMAN - Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim böyle kadın-
larla oluşan kürsüleri dinlerken hem zihnim, hem içim açılıyor. O yüzden 
bunun müsebbibi olduğunuz için çok sağ olun. Ben Ceren Hocaya bir 
soru sormak istiyorum aslında, liberal hukuk ya da modern liberal sis-
temler bağlamında mahremiyet hakkından, kendine ait bir oda hakkından 
bahsettiniz. Hani işte o devletin gece bekçisinden trafik ışıklarına -kimin 
tabiriydi tam hatırlamıyorum- dönüştüğü neoliberal dönemle, neoliberal 
sistemler ya da neoliberal hukuk dönüşümüyle bunu nasıl ilişkilendirebi-
liriz? Siz bir fark görüyor musunuz mahremiyet hakkı bakımından? Görü-
yorsanız bunu birazcık açabilirseniz ben çok sevinirim. Teşekkür ederim. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - En arkada iki soru daha var-
dı, izninizle soruları şimdilik kapatıyorum ki cevaplara da vakit kalsın. Ce-
vaplardan sonra vaktimiz kalırsa sorulara devam ederiz. Kusura bakmayın, 
en arkada iki tane soru var, onları alalım. Soruları çok kısaca ifade etmenizi 
rica edeceğim cevaplara da zaman kalması açısından.

Barış IŞIK - İyi günler. Bu genelgeleri düzenleyen yönetmelikten bah-
sedildi konuşmalarda, bildiğim kadarıyla bu yönetmelik kapsamında aslın-
da burada çalışan kadınların belli bir saatte orayı terk etme-etmeme gibi 
yükümlükleri de, daha doğrusu sınırlamalar da söz konusu. Bu bağlamda 
bu düzenlemelerin hürriyeti tahdit suçu bağlamında değerlendirilebilir mi, 
devlet eliyle yapılan bir hürriyet tahdit suçu? Buna dair tartışmalar var mı? 
Ceren Hocam sanırım biraz daha konuya değindi. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Teşekkürler. Peki, o zaman 
konuşma sırasıyla sözü vereyim.
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Ceren AKÇABAY - Bana bayağı soru birikti, öncelikle ilginiz için te-
şekkür ediyorum. Tabii aslında uzun bir çalışmanın parçalarını aktardım 
size, haliyle biraz kopuk kopuk da olmuş olabilir. Biraz açma fırsatım ola-
cak, ama yine de sorular üzerinden gitmeye çalışacağım. Öncelikle sizin 
sorunuzu, isminizi alabilir miyim bu arada? Zübeyde Hanım’ın sorusunu 
yanıtlayayım, önemli bir soru çünkü. Özellikle özel hukuk çerçevesinde 
fazlaca tartışma bulan bir soru, bilhassa da hukuka aykırı delillerin elde 
edilmesiyle ilgili şimdi işte video kaydının alınması, cep telefonlarına takip 
programlarının yerleştirilmesi gibi farklı örnekler de söz konusu ve her 
nedense kadınlar bakımından söz konusu olan davalar burada da var. Yani 
o evlilik ve boşanma süreçlerine ilişkin olarak tabii biliyorsunuz Hukuk 
Usulü Kanunu’na yeni bir düzenleme eklendi bununla ilgili, ama bu da 
doktrinde tartışmalı, bunu da reddediyor doktrin ve tam da sizin dediğiniz 
sebeple bunun da olaya özgü olarak tartışılması gerektiğini söylüyor. Yani 
burası özel bir alan, burada ispatla ilgili bir sıkıntımız var bizim, dolayısıyla 
bu her şekilde ispat edilebilmeli. Dolayısıyla yine özel hayat hakkının hane 
üzerinden ve aile üzerinden tanımlanmasıyla ilgili bir sıkıntıyla karşı kar-
şıyayız. Ben bunun tamamen reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum ön-
celikle, aile kurumu bu haliyle bizim tasvip edebileceğimiz ya da gelişmesi 
için, korunması için mücadele etmemiz gereken bir kurum değil. Bu be-
nim kendi bakış açım, bu tamamen geleneksel ataerkil normlar içerisinde 
düzenlendiği için böyle. Farklı aile formları mümkün müdür sorusuna ya-
nıtım benim evet kişisel olarak, ama bu formlar ortaya çıkmadıktan sonra, 
geleneksel formların desteklenmesi ve korunması konusunda hukukun bir 
müdahalede bulunması gerektiğini düşünmüyorum. Üstelik de bu kişisel 
görüşümü bir tarafa da bırakarak şu soruyu doktrindeki tartışmalara yöne-
lik olarak sorma gereği hissediyorum- Sizin sorunuza karşılık değil, sakın 
yanlış anlamayın, ama örneğin sizin de söylediğiniz gibi Türkiye’de sadece 
kadına yönelik değil bunu hemen cevaplamış olayım kendi adıma cinsiyete 
dayalı şiddetin arşa çıktığı zamanlardan geçiyoruz ve bu şiddetin mekanı 
hanenin kendisi. Yani ailede bu şiddetle karşı karşıya kalıyor kadınlar da, 
çocuklar da, LGBTİ bireyler de, yani aslında toplumsal normların dışına 
çıkan her ya da dışına çıktığı varsayılan her durumda bir şiddet tehdidi var. 
Doğru mu? Bu da aynı özel alanın içerisinde gerçekleşiyor ve aynı ispat 
zorluğuyla karşı karşıyayız. Ceza davalarını benzer şekilde incelediğinizde 
ki ben feminist hukuk çalışmalarında bunu yapmaya çalışıyorum, hiçbir 
şekilde bu irtibatla ilgili zorluk gündeme gelmiyor. Hemen şüpheden sanık 
yararlandırılıyor ve soruşturma ilkeleri çerçevesinde de yapılmıyor. Öyley-
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se bu zorunlu olarak hukukun değer vermesi gereken bir alan olmadığı gibi 
mahremiyet hakkı bireye özgülenmiş bir haksa eğer evet, her bireyin kendi 
özel alanından bahsetmenin ve bunu tartışmanın mümkün olması gerek-
tiğini ben hukuken düşünüyorum. Bu tabii ki kendi kişisel kanaatlerim 
çerçevesinde verebileceğim bir yanıt, ama şunu da hatırlatmak istiyorum 
bunu söylerken- Bu kişisel kanaatlerimi oluştururken liberal hukuktan 
yine de çok uzaklaşmadığımı söylemem lazım. Örneğin, Barış burada, söy-
lediği şey önemliydi bence, oraya da geleceğim, ama mesela takibi şikayete 
bağlı suç kavramı, suç katalogunu hiç incelediniz mi bilmiyorum, ama 
tamamına yakını ailede meydana gelmesi olası davranışlara ilişkin suçlardır 
bunlar ve hatta özel hayatın gizliliği ihlal suçu, vesaire de hep bu takibe 
bağlı suçlar, yani aslında şikâyet edersen devletin müdahalesine açılabile-
cek bir alanda geçen suçlardır. Bunu böylelikle değinmiş olayım.

Genel kadın katkı için çok teşekkür ediyorum gerçekten, şu anlamda 
çok önemli- -Bunu da ekleyeceğim çalışmaya müsaadeniz olursa- çünkü ka-
dın kelimesinin tam da bu İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmalı hale gelme-
si gibi şeylerle de paralel bütün düzenlemelerden temizlenmeye çalışıldı, 
bütün genelgelerden temizlenmeye çalışıldığı, bakanlığın adına atılmaya 
çalıştığı bir dönemde acaba hiç bu yönetmelik, yani bu tüzük bakımın-
dan böyle bir şey söz konusu olabilir mi sizce? Kadını çıkartmak isterler 
mi? Hayır, çünkü kadının çıkartılmak istenmesinin sebebi kültürel olarak 
kadın kavramının cinsel ilişki, cinsel birliktelik yaşamış dişi bireye özgü-
lenmiş olması, dolayısıyla bu zaten öyle olduğu için ve bunun açıkça görül-
mesinde hiçbir mahsur olmadığı için, hatta bu yafta bir şekilde ona umu-
mun kadını olarak yakıştırıldığı için burada bir sakınca da yok. Kadının 
dolayısıyla kullanılması da bu anlamda bence de manidar. 

Hakkın sınırı bağlamı çok önemli bir tartışma, benim de yavaş yavaş 
girmeye çalıştığım bir alan, yalnız o konuda hemen söyleyeyim, ama evsiz 
kişinin köpeği tartışması hakikaten önemli bir tartışma, beni de çok dü-
şündüren bir tartışma. Çünkü hanenin dışına çıkan vakadan bahsediyoruz 
ya da aileyle ilgili olan yeni aile formlarından bahsediyoruz, ama burada 
esas olarak dönmemiz gereken yerin yine hak siyaseti tartışması olduğu-
nu düşünüyorum. Yani yine Reyda’nın anlattığı tartışma olarak düşünü-
yorum. Hak kuramı çok benim içinde olduğum bir tartışma alanı değil, 
öğrenmeye, okumaya çalıştığım bir alan, ama şunu söyleyeyim- Feminist 
hukukun bu konuda bir katkısı olabileceğini düşünüyorum, o da konum-
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sallık. Epistemolojik olarak hukukun nesnelliğine yaklaşımında hakkın öz-
nesinin ne olduğuna ilişkin tasarımın bu noktada belirleyici olmasını ya da 
düşüncelerimize aslında bir şekilde yön vermesi gerektiğini düşünüyorum. 
Eğer hak sahibi nerede olursa olsun evin içerisinde, evin dışarısında ki 
kamu alanlarında da bu hakkın aslında tartışılabilir olduğunu hatırlatayım 
hem uluslararası içtihat bakımından, hem Türkiye’deki içtihat bakımın-
dan, yani kamusal alanda koruma dışında bırakılmış bir hak değildir bu 
kesinlikle ki meslek hayatı bakımından bile tartışıldı işte gördüğünüz gibi 
kararlarda, burada dolayısıyla kişinin beklentisinin, kişinin konumundan 
onun konumuna geçerek hakka ilişkin beklentisinin tartışılması gerektiği-
ni düşünüyorum. Burada bir yandan işte insan onuruna ilişkin bir tartış-
ma yapılabilir ki kurumsallığın bence o tartışmaya da büyük katkısı olur. 
Dolayısıyla öyle bir süreç üzerinden, yani kimin hakkı bu ve kimin talebi 
bu, dolayısıyla hak siyaseti tartışmasının bunun üzerinden üretilebileceğini 
düşünüyorum ve bunu sadece bir hukuk tartışması olmaktan çıkarmanın 
da bu anlamda anlamlı olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Başlangıçta 
da o vurguyu yapmamın sebebi buydu.

Neoliberal toplumla ilgili soru da çok çok önemli bir soru bence, ben 
biraz o ayrımı Duncan KENNEDY’nin ayrımı üzerinden yapıyorum ve 
neoliberal ki şu an içinde yaşadığımız dönemi ben neoliberal hukuk olarak 
adlandırmıyorum, geç neoliberal bir hukukla karşı karşıyayız. Çünkü tota-
literizmin getirdiği başka unsurlar devreye girdi ve usulü bir uygulamanın 
bile ortadan  kalktığını iddia ediyorum ben kendi adıma, dolayısıyla hu-
kuk devletiyle ilgili bambaşka tartışmalar var bu çevrede yaptığımız ve ya-
pılması gereken, sadece şunu söyleyeyim bu konuda da- Neoliberal hukuk 
denildiğinde, ama bu son derece usulü birtakım mahkemelerde tamamen 
kişisel davalara özgü olarak karara bağlanan konular olarak bu hususlar hep 
ele alındı. O yüzden böyle bu belirsizlik hiç dikkat çekmiyor. İşte X dava-
sında şu, Z.A. davasında bu, B.Y. davasında bu şeklinde, dolayısıyla aslın-
da hakların belirsizliği ve bu soyut ve belirsiz liberal hak kavramı üzerine 
çok da düşünmediğimiz bir dönem olageldiğini, hatta kadın haklarının, 
LGBTİ haklarının bu yüzden yükseldiğinin varsayıldığını düşünüyorum 
ben kendi adıma, çünkü böyle de bir eleştiri de var feminizme de, queer 
harekete de o dönem açısından, ama bunun doğru bir eleştiri olduğunu 
ben kendi adıma kabul etmiyorum.

Genel yönetmeliğiyle ilgili son olarak sorulan soruyu da şöyle söyleye-
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yim- Elbette ki bir aslında hürriyeti tahdittir bu. Şöyle, o tüzük içerisinde 
yanlış bilmiyorsam hem belli saatlerde sokağa çıkılmasıyla ilgili bir düzen-
leme var, hem de şehri Evra söylemişti bunu bana yanlış hatırlamıyorsam 
eğer, şehir dışına çıkmayla ilgili izin, yani dolaşım serbestisinin tamamen 
aslında burada insan olmayan kişilermiş gibi muamele gören birilerinden 
bahsediyoruz. Dolayısıyla devlet bakımından da bu sınırları çizmenin çok 
da zor olmadığı aşikar, herhalde bunu da birtakım sınırlama sebepleriyle 
yapıyor. Zaten insan hakları, yani liberal insan hakları bakımından belir-
sizliğin en önemli sebebi o ufacık birer cümleyle yazdıkları hakların altına 
sıraladıkları o sıralama sebepleri değil mi? Genel ahlâk, kamu düzeni, o 
bu, işte bütün bunlar bu ataerkil heteronormatif sistemin kültürel beklen-
tileriyle son derece ilişkili, çünkü bu geniş kavramlar bunlar çerçevesinde 
yorumlanıyor. Dolayısıyla devlet bakımından çok da zor olduğunu düşün-
müyorum bunu meşrulaştırmanın, teşekkürler. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Evet, Buse, seninle devam 
edelim istersen.

Buse DİRİK - Zübeyde Hanımın sorusuyla başlayayım öncelikle, as-
lında bu çalışmaya ilk başladığımda sadece bir staj bitirme teziydi benim 
için, ama şu an çalışmayı sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle LGBTİ alanında 
ya da toplumsal cinsiyet alanında bir saha çalışması yapmak çok zor, yani 
genel bir kanı yaratmak ya da genel bir, yani Türkiye geneli bir durum 
ortaya koymak çok zor. Çünkü LGBTİ bir bireyle görüşme yapmak için 
öncelikle o bireyin bana güvenmesi gerekli, çünkü o birey benimle görüş-
tüğü zaman artık açık kimlikli bir hale gelebilir, deşifre olabilir ve hani gö-
rüştüğüm LGBTİ bireylerin içerisinde trans seks işçisi de vardı, ama stajyer 
avukat bir trans kadın da vardı. O yüzden bu noktada hani bu çalışmada 
sadece örnek göstermek amacıyla bir yer verdim çalışmaya, öte yandan ben 
homofobiye bir coğrafya çizemiyorum açıkçası, bunun nedeni de yine bu 
çalışma çerçevesinde görüştüğüm ve birlikte çalıştığım hukukçu, avukat, 
akademisyen arkadaşlarım açıkçası beni etkiledi. Şöyle bir örnek vereyim 
size- Çok prezantabl işte Alsancak Kordon’da çok şık ofisleri olan, kendi-
lerini çok çağdaş olarak tanımlayan avukatların, hukukçuların homofobik 
olduklarını ve cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimini geçtim,  en küçük 
şeyleri göz önüne alarak ayrımcılık yarattığını gördükten sonra ben ho-
mofobiye bir coğrafya çizmiyorum. Yani bu İsrail, Türkiye, yani böyle bir 
çalışma ben yapmadım. Ben bu çalışmayı Aydın, İzmir, yani kısıtlı bir böl-
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gede çalıştığım için şu an İsrail’de durum nedir, ne değildir herhangi bir şey 
söyleyemeyeceğim, ama şu da şaşırtıcı bir gerçek- Mesela, genel kanı nedir? 
İşte İzmir Ege bölgesi daha gelişmiş doğuya göre, ama Erzurumlu ve gayet 
muhafazakar birinin LGBTİ bir bireye bakış açısıyla benim babamın bakış 
açısı çok farklı mesela, benim babam Aydınlı üniversite mezunu, ama ho-
mofobik, ama Erzurumlu olan birey, yani bu çalışma kapsamında görüş-
tüğüm Erzurumlu olan kişinin gayet açık fikirli ve bu konuya çok eşitlikçi 
yaklaştığını gördüm. O yüzden bir coğrafi sınır çizmek istemiyorum. 

Hocam, sizin sorunuza geldiğimde de, yani çok kısıtlı bir  çalışma im-
kanı buldum, çok kısıtlı bir çalışma verisi toparladım. Ben böyle bir dava 
görmedim, ama genellikle aktif olarak çalışan LGBTİ bireylerle yaptığım 
görüşmelerden şunu söyleyebilirim- Birçoğu açık kimlikli değil, açık kim-
likli olmadıkları için salt cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimi nedeniyle 
işten çıkarılıyorduk elbette, ama bu genellikle mobbingle ya da başka bir 
şekilde işten çıkarma sürecinin oluştuğunu düşünüyorum. Tabii şu nokta-
da da aslında bu soruyu cevap vermek istiyorum- Şimdi İş Kanunu madde 
5’te yanlış hatırlamıyorsam kadın ve erkek üzerinden bir eşitlik algısı ya-
ratılmaktadır. Bu noktada ben bu eşitlik tanımının, eşitliğe ilişkin kavra-
mın, maddenin bir ayağının aksadığını düşünüyorum ve kanuni düzenle-
melerde nötr bir dil kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir İş 
Mahkemesi hakimiyle bu maddeyi görüşmüştüm özellikle bu çalışmaya 
başladığımda, hâkim bana mesela şunu söyledi- Şimdi trans bir birey kadın 
mıdır, erkek midir? Yani eşitliğe çok sığ bir yaklaşımla yaklaşılıyor yargı 
pratiklerinde, o yüzden hani biyolojik cinsiyet temelli eşitlik tanımlarının 
yargı pratiklerince yanlış yorumlanmaya müsait olduğunu düşünüyorum. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Çok teşekkürler, Zeynep’le 
devam edelim.

Zeynep KARASULU - Bir soru gelmişti herhalde arkadan istihdamla 
alakalı olarak, istihdam özelinde size açıkçası Güney Afrika Cumhuriyeti 
için bir istatistik veremeyeceğim, ama görünürlüklerine ilişkin bir artış gös-
terilebilmiş mi? Bunu da sormuştunuz zannederim. Şimdi Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde LGBT hareketi ilk olarak 1970 yıllarında başlıyor, ama o 
dönemde bu hareket o kadar cılız ki birtakım ufak tefek gay kulüpleriyle ve 
gazetelerle sınırlı kalıyor. Özellikle de bu örgütlerin tercih ettikleri şey apo-
litik bir duruş, yani bu apolitik duruş sayesinde var olabileceklerini düşünü-
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yorlar o dönem, 88 yılına gelindiğinde de örgüt kuruluyor. Oldukça büyük 
bir örgüt bu, bu örgütle birlikte LGBT halk savunuculuğu apartheid karşıtı 
mücadeleyle ilişkilendiriliyor ve bu mücadeleyle ilişkilendirilmesiyle birlik-
te esasen görünür hale geliyor. Zaten az önce de bahsettiğim gibi sunum es-
nasında cinsel yönelim temelli ayrımcılık yasağının Anayasaya girmesinden 
önce siyasal partilerin Anayasa yapım süreçlerinde her biri hemen hemen 
bir parti dışında bir haklar bildirgesi hazırlıyor ve haklar bildirgesine cin-
sel yönelim temelli ayrımcılık yasağı giriyor. Bunu bu partiler durduk yere 
yapmıyor, yani bu sivil toplum örgütlerinin hareketin öncülerinin, öncü 
örgütlerinin baskısıyla ve lobicilik faaliyetleriyle gerçekleşiyor bu, o yüzden 
de görünürlüklerinde önemli bir artış olduğunu zannederim söyleyebilirim, 
ama dediğim gibi bu konuda da bir istatistiğe ben rastlamadım özellikli ola-
rak, öyle bir sayı size veremeyeceğim, kusura bakmayın. Teşekkür ederim.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Birkaç soru almaya daha 
vaktimiz var. Arkada söz veremediğim bir dinleyici vardı. Elinizi kaldı-
rırsanız arkadaş görsün sizi, onun dışında iki kişi var, üç soruyu alabiliriz 
zannediyorum.

Salondan - Merhabalar, değerli sunumlarınız için çok teşekkür ediyo-
rum. Hani çok faydalı oldu benim için de burada olmak, öncelikle şeyi 
konuşmak istiyorum, hani Anayasa Mahkemesi bir öğretmeni eşcinsel 
olmasından dolayı onu işten çıkartırken çocukların haklarını, çocukların 
yararına yaptığını söylüyor bunu yaparken, ama aynı zamanda da elimiz-
de istatistikler var. Trans çocukların, LGBT çocukların ve gençlerin eğer 
kendilerini destekleyebilecek tek bir yetişkinle konuşma imkanları oldu-
ğunda intihar oranlarının yarı yarıya düştüğü biliniyor ve  çocukların daha 
küçükken de ortaya çıkan bu cinsel kimlikleri ve cinsiyet kimliklerinin 
de korunması gerekmiyor mu? Çocukların da aslında normal olduklarını,  
yanlış olmadıklarını öğrenmesi gerekmiyor mu ve çocukların yararı derken 
aslında burada bile heteronormatif bir bakış olması bana çok üzücü geldi 
sadece, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocukların da kendileri LGBT 
olmasa bile ailesi olabilir, sonuçta çocuğu ailesine karşı da kötülemek gibi 
olmuyor mu bir tane öğretmeni böyle çıkarmak? Kusura bakmayın, çok 
sağ olun.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Bir başka soru var. 
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Salondan - Aslında soru değil de ilk zannedersem Zübeyde Hanım da 
gidince bir an tereddüt ettim. Onun sorduğu büyük soruya dair kısaca bir 
şey söylemek istedim. Bu ahlâk meselesine dair aslında benim de çalışma 
alanım işte Supreme Court’un eşcinsel evliliğe dair kararıydı ve orada bu 
ahlâk meselesinin ne kadar dönüştüğünü aslında görebiliyoruz. Onun için 
çok önemli bir fırsat veriyor ve orada da hani Hıristiyanlık adına tabii 
yapılan düzenlemelerde 1960’lı yıllara kadar yalnızca homoseksüeller ara-
sında değil, heteroseksüeller arasında da anal ve oral seks yasağı var, ama 
Türkiye’ye, bu coğrafyaya baktığımızda hani bu geleneklere ya da geçmi-
şimize dair bir referans vereceksek aslında böyle bir yasak Osmanlıda da, 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında da, bugün de yok, ama ilginç bir şekilde 
İngiltere’nin etkisi altında kalmış olan Kıbrıs’ta böyle bir yasak vardı. Eş-
cinsel  ilişkiye yönelik zannedersem yakın zamanda kaldırıldı, ama esas 
mesele bunun varlığı ve burada da başta Ceren’in yaptığı sunumla da bağ-
lantılı kısaca şunu söylemek istiyorum- Reyda’nın da sunumuyla bağlantılı 
aslında sonuçta yeni bir mücadele olduğu için bunun ahlakla bağlantılan-
dırıldığında bize işte LGBTİ bireylerin mücadelesi belki şaşırtıcı gelebilir, 
ama ya da bazılarımıza aslında siyah haklarına dair mücadelede de bu aynı 
geleneklere referansla, hani şimdi bize çok çok absürt gelen evlilik yasağı, 
ayrı okullarda bulundurulmak gibi bütün ahlaki şeyler aslında eğer müca-
delelerle dönüştürülmese, hani toplumların ahlakına referansla bu işlerin 
devamını sağlamaya yönelik bir tavır alınsa hiçbir zaman değişmeyecek 
olgular. Benzer bir şeyin devamı olarak aslında aynı zemin üzerinde biz 
eşcinsel, LGBT hak mücadelesini de görüyoruz ve o ahlakın tamamen 
mücadelelerle dönüşen bir şey olduğunu, Reyda’nın sunumunda söylediği 
gibi aslında o en temel eşitlik, yasa önünde eşitliğe dahil olma mücadelesi 
olduğunu görüyoruz ve buradaki de aslında tek belirleyen, yani o toplum-
sal mücadeleler bunu dönüştürüyor. Bunun herhalde ne kadar ahlaka ya 
da başka şeye referans verilse de o mücadelenin gücü arttığı oranda karşı-
sında durulamayacak bir devinim olduğunu kabul etmek gerekiyor diye 
düşünüyorum. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Çok teşekkürler katkı için, 
en son burada da bir söz vereceğim, sonra konuşmacılara tekrar sözü bıra-
kacağım. 

Evra ÇETİN - Teşekkürler. Ben de affınıza sığınarak ufak bir katkıda 
bulunmak istiyorum. İş Kanunu 5. madde, yani iş yaşamı aslında eşitlik il-
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kesinin gerçekten güçlü şekilde korunabileceği temel alanlardan bir tanesi ve 
belki de mücadelenin en meşru şekilde başlayabileceği alanlardan bir tanesi. 
Ancak İş Kanunu 5. maddenin kendisine has bir sorunu var. İşe alım süre-
cinde eşitliğe aykırı davranışları veya durumları korumuyor. Bunun ötesinde 
yine hepimiz sonuçta az çok yani İş Kanunu biliyoruz diye düşünüyorum. 
Uygulamasına baktığımızda halihazırda hâlâ gebe olduğu için gebelik izni 
sonrası işe dönen bir kadın çalışanın işten çıkarılmasının eşitlik ilkesine ay-
kırılık bağlamında tazminata hükmedilebilecek bir sonuçla karşılaşamadığı 
bir iş hukuku yargılaması var maalesef ülkemizde, bunun en önemli sebep-
lerinden bir tanesi de oradaki ispat sorunu. Yani iş hukukunda özellikle ay-
rımcılık yasağının ispatına ilişkin çok büyük bir sıkıntımız var. Örneğin, iş 
mahkemesi yargıçlarının şunu yaptığını gördüm ben, hani okudum- İşyerin-
de halihazırda doğum yapmış ve çalışan kadınlar var. O nedenle gebe olduğu 
için işten çıkarıldığına ilişkin bir ispatın gerçekleşmediğine yönelik bazı so-
nuçlar üretebiliyorlar. LGBTİ bireyler için halihazırda herhangi bir olumlu 
karar bulabilmek bile gerçekten güç, bunun dışında tüzükle ilgili mesela, 
tüzüğün her cümlesi, her kelimesi ve her virgülü, noktası, imla kuralının 
tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hepsi nefret kusan ve pek çok bireysel 
hak ve özgürlüğü seks işçileri için olumsuz şekilde etkileyen bir düzenleme, 
kesinlikle çağdışı ve kesinlikle insan haklarına aykırı, uygulaması halihazırda 
zaten aynı şekilde devam ediyor. 

Bunun dışında mesela, yine o en başta gelen soruyla ilgili şunu, top-
lumsal ahlaka, ortak yaşamın ahlakını konuşmaya başlamamız gerektiğini 
düşünüyorum. Artık Avrupa’da bu konuşuluyor çünkü, mesela geçenlerde 
Londra’da ortaya çıkan bir iş mahkemesi kararı vardı LGBTİ bireyin işe 
alımıyla ilgili bir, LGBTİ nefret söylemi nedeniyle işe alınmayan bir ki-
şinin açtığı bir davada Londra İş Mahkemesi açık ve net bir şekilde bir 
aradalığı nefretle kirleten herhangi bir söylemin demokratik bir toplumda 
korunacak bir değer olarak kabul edilemeyeceğini açıkça ifade etti. Açık-
çası hani ben bizim Anayasa Mahkememizden ve iş mahkemelerimizden 
ve diğer bütün hukuk mercilerinden de bu yönde demokrasiyi olumlayan 
veya birlikte yaşamanın ahlakını ve onurunu vurgulayan kararlar vermele-
rini bekliyorum, ama daha bekleyeceğiz galiba, kusura bakmayın, teşekkür 
ediyorum.

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Yani salon bizim, siz kalmak 
isterseniz devam edebiliriz, buyurun.
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Salondan - Biraz geç kaldım sorumu tasarlamakta, kusuruma bakma-
yın lütfen, değerli katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ben 
şahsım adına şunu sormak istiyorum- Kanunlar bazında değerlendirdiği-
mizde genel ahlâk, genel sağlık, genel düzen gibi belli betimlemelerle karşı-
laşıyoruz ve bu betimlemelerin aslında benim fikrimce çok büyük zararını 
da hepimiz yaşıyoruz. Çünkü sizin anlattığınız, Zeynep Hanım’ın anlattığı 
örneklerde mesela, eşcinsel evliliklerde evlat edinme anlamında değerlen-
dirildiğinde çocuğun yüksek yararını korurken eşcinsel bireylerin hakla-
rını göz önünde bulundurmak gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. 
Çocuğun yüksek yararı bir öğretmenin işten çıkarılması söz konusu oldu-
ğunda olumsuz bir etken olarak da değerlendirilebiliyor veya genel ahlâk 
dediğimizde veya evet, genel ahlâk olarak değerlendirdiğimizde LGBTİ bir 
bireyin haksızlığa uğraması da genel ahlaka zarar verebilir. Nasıl baktığını-
za göre değişir bu veya bu bireylere hak tesis edilmesi de genel ahlaka zarar 
verebilir. Ben kanunların içindeki bu boşlukların doldurulabilir kadar ma-
nevra alanının geniş olması hakkında sizin fikirlerinizi merak ediyorum. 
Aslında sorumu her birinize genel olarak sormak istedim. Biz bu kavram-
ları kanunlardan attığımızda da çok büyük bir boşluk oluşacak. Yani bu 
kavramları şahsım adına doğru bulmuyorum, fakat bir şeyin yanlış oldu-
ğunu kanıtlama hususunda ne gibi ölçütler sıralayabiliriz bu kavramları 
çıkardığımızda? Bu alanda fikrinizi merak ediyorum, çünkü bu kavramlar 
o kadar geniş ki ve sübjektif ki manevra alanını çok genişletiyor olayın ve 
siz genel ahlakı dediğim gibi pozitif bir şey olarak da değerlendirebilirsiniz. 
Bir yürüyüşün engellenmesi de genel ahlaka zarar verebilir idarenin aldığı 
bir karara göre iki bireyin işyerinde masumane olarak birbirine sarılması da 
zarar verici olarak değerlendirilebilir. Ben kanunda tam olarak bunu nasıl 
nitelendirebiliriz, fikirlerinizi merak ediyorum. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Soru aynı zamanda daha ön-
ceki soruyla da özellikle çocuğun üstün yararı teması üzerinden de birleşti. 
Ben yine konuşma sırasıyla sözü konuşmacılara bırakayım. 

Ceren AKÇABAY - Düşünceye daldım, aslında bakarsanız şimdi to-
parlamakta biraz zorlanacağım. Çocuğun üstün yararı meselesi hakikaten 
önemli, gerçekten mesela, çocuğun yine kamusallık üzerinden söylemek 
gerekirse, o çocuğun da kimliğinin ne olduğu ya da onun açısından tırnak 
içerisinde söyleyeyim, ahlakın ne olabileceği, yani çocuğun bir hak öznesi 
olduğunu kabul ediyoruz biz, ama hak öznesinin bütün yararı, faydası da 
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sanki devlet tarafından ya da devletin kurumları, mercileri tarafından tayin 
edilebilirmiş gibi bir algı söz konusu. Transgender tartışmalarında da bu 
üzerinde hayli fazla durulan bir şey, bu epey tartışmalı bir konu olduğu 
için oraya kırmayayım yönümü, ama şunu söylemek önemli bana kalırsa- 
Sadece mesela, çocuk bakımından da değil, burada çocuğu tartışmaya kat-
tığınızda enteresan bir şekilde herkes hassaslaşabiliyor. Hani bu toplumsal 
olgulara ilişkin olarak böyle sosyolojik araştırmaların da, yani hukuk sosyo-
loji araştırmaların da ortaya koyduğu birtakım şeyler var. Mesela, toplum-
sal değişimin en zor sağlandığı alanlardan bir tanesi bu değer alanı, tıpkı 
uyuşturucuyla ilişkili veya bağımlılıkla ilişkili konularda olduğu kadar zor 
buradaki değişimin, davranış değişiminin sağlanması. Mesela, buradaki bu 
LGBTİ öğretmen kararında kişinin okuldaki hademeye bir ilişki teklifi var. 
Cinsel tacizin ve aslında cinsel tacizin aynı zamanda işyerindeki mobbing 
içerisinde de değerlendirirsek işyerlerinde de tacizin ne kadar sıklıkla karşı-
laşıldığını modern toplumda ve tabii ülkemizde düşündüğümüzde mesela, 
burada bunu değiştirirsek, diyelim ki o bir meslektaşına yahut da bir ka-
dın hademeye böyle bir teklifte bulunmuş. Acaba özel hayatını kamusal-
laştırdığını düşünür müydü mahkeme? Şimdi bunu neden söylüyorum? 
Bunu şundan dolayı söylüyorum- Ben biraz daha realist yaklaşıyorum ola-
ya, biraz daha hukuka ilişkin realist bir tanımım var, biraz da araçsal bir 
tanımım var ve hukukun zaten uygulamada şekillendiğini ve oluştuğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla buradan genel kavramlarla ilgili tartışmaya ge-
leceğim. Tam da bu nedenle zaten bu genel kavramlara sahibiz biz, öyle 
değil mi? Yani ta o şeyi düşünün, 19. Yüzyıl kanunlaştırma biçimlerindeki 
dönüşümü, kodifikasyonu düşünün, yani çok ortada, modern toplumun 
bu şekilde başka türlü ayrıntılı düzenlemelerle düzenleyemeyeceğini dü-
şünün. Bence genel ifadelerden çok hangi genel ifadelerin seçildiği kısmı 
çok önemli. Mesela, kamu düzeni, yine bu kamu lafının kendisi ve dü-
zenin kendisi, genel ahlâk mesela  o genelin kendisi ve ahlakın kendisi, 
bunlar son derece kültürel kodlarla, yani toplumsal normlarla, toplumsal 
kurallarla doldurulabilir içerikler, hatta tamamen doğrudan zihne onu ge-
tiren şeyler. Dolayısıyla kararlarda toplum konuşuyor derken hep bunu 
kastediyorum ben, hukukçular aslında sadece hukuk kurallarını uygulamı-
yorlar, aynı zamanda toplumsal kuralları uyguluyorlar. Çünkü toplumun 
birer parçası, hâkim o gün kalkıyor, yüzünü yıkıyor, elini yıkıyor, karısıyla 
aynı toplumsal ilişkilerden, çocuklarıyla aynı toplumsal ilişkilerden çıkıp 
o cüppeyi giyiyor ve cüppe bir Süpermen cüppesi değil, onu başka bir 
şeye çevirmiyor. Dolayısıyla uygulanan şeyin toplumsal kural olduğunu 
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ve bu toplumsal kural uygulamasına da liberal hukukun alan açtığını söy-
lemeye çalışıyorum. Elbette ki genel kavramlar olması gerekiyor bu kadar 
ayrıntılı düzenlemelerde, ama bu genel kavramlara ilişkin uygulama zaten 
mahkemeler içerisinde ya da idari kararlar noktasında idari mercilerde be-
lirlendiği için asıl buraya gözümüzü çevirmemiz gerekiyor. Bu anlamda 
ben mesela, etnografik çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye’de bunun zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Biz hakimlere, 
savcılara, avukatlara yanaşamıyoruz bile, hani hukukçu olmamıza rağmen, 
anlatabiliyor muyum bu araştırmaları yaparken, bu aslında ne kadar kapalı 
bir alan olduğunu ve kendi içerisinde nasıl yanlış bir bilinçle, yani ideo-
lojiyle çerçevelendiğini de bence bize gösteriyor. Oradan oraya atlıyorum, 
kusura bakmayın, dediğim gibi biraz düşündürdü beni çok bu soru, teşek-
kür ederim soru için de bu anlamda, sağ olun. 

Buse DİRİK - Benim bu soruya ilişkin aslında net bir cevabım yok. 
Çünkü anladığım kadarıyla sorduğunuz sorunun odağını bir mahkeme 
kararında başında genel olan bir hukuk teriminin farklı yorumlanırken 
bir başka kararda farklı yorumlandığını söylüyorsunuz. Aslında burada 
tamamen yargı pratikleriyle alakalı aslında bu sorun, yine hocamızın da 
söylediği gibi toplumda yerleşik birtakım kültürel olguların ya da baş-
kaca dinamiklerin o kavramların içini doldurduğunu görüyoruz aslında, 
bu Z.A. kararında olduğu gibi çocuğun üstün yararı, ama çocuğun üstün 
yararının gözetildiği çok iyi kararlar da kurulabiliyor. Bu noktada karar 
merciinde bulunan hukuk süjelerinin aslında yorum tekniklerine bakmak 
gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi şu şekilde bir örnek verirsek, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin otonom yorum etkisiyle bazı kav-
ramları çok geniş yorumlayarak somut uyuşmazlıkları çözdüğünü görüyo-
ruz. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin de bazı kararlarında bu genişletilmiş 
kavramları kullandığını görüyoruz, ama bazılarında kullanmadığını görü-
yoruz. İşte bu tamamen yargı pratikleriyle alakalı, yani hakimin o konuya 
hangi kültürel normlarla baktığına göre de değişebiliyor. Buna çözüm ne 
olabilir? Ben burada çözümün pozitivist anlamda bir düzenleme yoluyla 
olabileceğini düşünmüyorum açıkçası, çünkü her bir konuda özel nitelikte 
hükümlerin olması bu sorunu çözmeyecektir. Burada biraz daha o karar 
merciindeki insanların genel kurallara ya da insan haklarına biraz daha 
riayet etmesiyle çözümlenebilir diye düşünüyorum. Umarım sorunuzun 
cevabını karşılayabilmişimdir. 
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Zeynep KARASULU - Ben de bir şeyler söyleyeyim. Zaten Ceren 
Hocam genel olarak son derece iyi bir biçimde, net bir biçimde açıkladı 
çerçeveyi, ama ben Güney Afrika özelinde söyleyeyim o zaman, çünkü ne-
den böyle farklılık olduğundan bahsettiniz. Güney Afrika’da işin açıkçası 
apartheid sonrası o demokratik dönüşümle birlikte Anayasa Mahkemesi 
de bu demokratik dönüşüme uygun bir biçimde inşa ediliyor. Anayasa 
Mahkemesi’nin zannediyorum eşcinsel bir üyesi vardı ya da hâlâ aynı üye 
görevli mi bilmiyorum. O demokratik dönüşümü tam olarak yansıtıyor 
ve o değerleri savunmak üzere zaten o göreve geliyorlar. Benimsiyorlar o 
değerleri, yani toplumda her ne kadar büyük bir kültürel karşı çıkış olsa 
da zaten bu aktivist kararlar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunun dışında 
ne söyleyebilirim? Sunumun sonunda da kültürel göreliliğe bağlamıştım 
ya zaten, biraz da bunun gibi bu kavramların içinin nasıl doldurulacağı 
o kültürden kültüre de değişebiliyor. Yani dediğim gibi Güney Afrika’da 
onun tartışması yürütüldü mü, yürütülmedi mi bilemiyorum, ama bel-
ki evrensellik, kültürel görelilik tartışmaları buraya da çekilebilir biraz bu 
kavramları evrensel bir biçimde nasıl yorumlayacağız noktasında diye dü-
şünüyorum, ama o da apayrı bir tartışma konusu olurdu kuşkusuz, buraya 
da sığmaz. Şu anda ben de bir şey söyleyemem. Teşekkür ederim. 

D. Çiğdem SEVER (Oturum Başkanı) - Sanırım başka soru yok, An-
kara Barosu’na tekrar teşekkür ederek organizasyonda ve Kurultayın yürü-
tülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederek kapatalım oturumu, 
son olarak da son iki oturumun adına atıfla gökkuşağının altında hepimize 
yer olan bir ortak dünyayı birlikte inşa edebilmek umuduyla diyelim. Ko-
nuşmacılara da sunumları için çok teşekkür edelim, iyi akşamlar.
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Hukuk Devleti/Demokrasi Denkleminin Belirleyici Öğesi Olarak 
Sosyal Politikalar

Dr. Öğr. Ü. Alişan ÇAPAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Öz

Hukuk devleti kavramının akılcılığın hakim olduğu bir tarihsel süreç 
içinde, sürekli düzeltmeler ve eleştirilerle şekillene geldiğini söylemek pek 
de yanlış olmaz. Bu hukuki ve siyasi kavramın farklı dönemlerde ve coğ-
rafyalarda aldığı farklı şekilleri ve geçirdiği tarihsel evrimi dikkate aldığı-
mızda kavramın dışlayıcı/özcü bir tanımına hapsolmak yerine,günümüz 
demokrasilerinin karşı karşıya olduğu krizi aşmakta ne gibi okumalara 
açık olduğu sorusunun peşinden gitmek daha zihin açıcı olabilir. Bu tebliğ 
bağlamında ele alınan hukuk devleti, etik ilkelerden doğan insan hakları-
nın ve temel özgürlüklerin, vatandaşlarının yönetime çoğulcu katılımını 
öngören dayanışmacı bir model sayesinde hukuk aracılığıyla kurumlaşma-
sını ifade eder. İnsan haklarının gerçek anlamda güvence altına alınması 
da ancak böyle mümkün olabilir. Sözkonusu “sosyal demokratik hukuk 
devleti” günümüzde henüz gerçekleştirilememiş ancak hedeflenmekten 
vazgeçilmemesi gereken bir model olarak önemini korumaktadır. Yaklaşık 
on yıl önce dünyayı vuran küresel finans krizinin ekonomik göstergelere 
etkisinin yavaş yavaş silindiğine dair bir (sorgulanmamış) inanç giderek 
kamu oyunda genel geçer bir veri olarak yerini almış olsa da güncel siyaset 
sahnesine bakıldığında ekonomik krizin sosyal ve siyasi alana doğru çok 
boyutlu ve zengin bir şekilde ilerlemiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. Siyasi 
yelpazenin sağ ve sol kanatlarında giderek daha çok dile getirilen populist 
akımlar, beş kıtada birden insan hakları ihlallerinin en büyüklerinin altına 
imza atan totaliter rejimlerin yükselişi, küresel çevre felaketi, aslında hepsi 
kapitalizmin günümüzdeki haliyle sürdürülemez olduğunu işaret ediyor. 
Bu noktada Hukuk Devleti dediğimiz kavramın sosyal boyutunun kaçınıl-
maz olarak tekrar tekrar ele alınması, yerine göre eleştirilerek yenilenmesi 
gerekiyor. Bu bağlamda bu tebliğ güncel ve somut bir örnek üzerinden ye-
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rel insiyatiflerce üretilen katılımcı sosyal politikaların temel hak ve özgür-
lüklere yapabileceği doğrudan ve dolaylı katkıların izini sürüyor. Barcelona 
Belediyesi’nin 2017 yılında aldığı kararları 2018’de uygulamaya başlama-
sıyla şehrin en geri kalmış, fakir bölgeleri esas alınarak oluşturulan pilot 
uygulama çerçevesinde yaklaşık 2000 aile Belediye ve ortaklarından karşı-
lıksız maaş yardımı alıyor. B-MINCOME: (Barcelona Minimum Income)
adlı proje sadece katılımcılara karşılıksız maaş bağlanmasından ibaret değil 
şüphesiz. Projenin en önemli sac ayaklarından biri de bireyleri üretken 
bir kolektif yapının içinde yer almalarına olanak sağlayacak eğitimlerden 
geçirmek. Bunlarla eş zamanlı olarak yerel para birimlerinin de devreye 
girmesi planlanıyor. 2019’un sonunda ilk etabı tamamlanacak olan pro-
jeden elde edilecek veriler, yeni uygulamalara da ışık tutacak. Şimdiden 
dünyanın elli farklı şehri tarafından takibe alınan B - Mincome projesine 
yakından bir mercek tutalım.   

Anahtar Kelimeler: Demokrasi – Katılımcılık – Dayanışma – Sosyal 
Adalet- Temel Haklar
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Varla Yok Arasında Bir Garip Sözleşme: Avrupa Sosyal Şartı 

Dr. Öğr. Ü. Evra ÇETİN

Okan Üniversitesi

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Öz

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere hemen hemen 
tüm insan hakları koruma mekanizmalarında yer verilen bir ayrım söz ko-
nusu. Birinci ve ikinci kuşak haklara denk gelen insan haklarının ayrı söz-
leşmelerde ve farklı denetim mekanizmalarına bağlı olarak düzenlenmesi ve 
korunması genel olarak kabul edilen bir yaklaşım. Gerek doktrinde gerekse 
uygulamada devamlı vurgulanan insan haklarının bütünselliği ilkesini uy-
gulamada imkansız hale getiren bu ikili tutum, sosyal hakları her durumda 
medeni ve siyasal haklar karşısında ikincil bir konuma hapsetmekte. 

Güncel durum, bu hakların düzenlendiği sözleşmelerin lafzı ve sağla-
nan korumaya odaklandığında çok daha acı bir şekilde açıkça belirmekte. 
Farklı yazarlarca tarafından “uyuyan güzel”, “İHAS’ın üvey kardeşi” olarak 
da isimlendirilen Avrupa Sosyal Şartı bu gerçeğin izini sürmek ve tespit-
lerde bulunmak bakımından doğru bir tercih olur. Zira “kardeşi” olan İn-
san Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin insan hakları koruma mekanizmaları 
arasında insan haklarının korunması konusunda sağladığı başarılarla kı-
yaslandığında Sosyal Şartın ha var ha yok hali ve sosyal haklara sağladığı 
korumanın belirsizliği açıkça görünür olmaktadır. 

Dünyada gerekse Türkiyede son dönemde hız kazanan geç neolibera-
lizm ve bunun sosyal hakları üzerindeki olumsuz etkisi de dikkate alındı-
ğında sosyal hakları korumak ve güçlendirmek amacıyla oluşturulan de-
netim mekanizmalarının bu işlevlerini yerine mi getirdiği yoksa pek çok 
konuda olduğu gibi koruyor “muş” gibi yapmak suretiyle bu haklara zarar 
mı verdiği değerlendirilmelidir. 
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Çalışmada, öncelikle Avrupa Sosyal Şartı denetim mekanizmasının 
1960’lardan itibaren geçirdiği değişim belirlenecektir. Daha sonra güncel 
denetim mekanizmasının işlevselliği, Şart’ın İnsan Hakları Avrupa Sözleş-
mesiyle ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararlarının da  İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi kararları ile kıyaslanması suretiyle Şart’ın etkisi değer-
lendirilecek ve bu şekilde sosyal hakların korunması konusundaki samimi-
yetin gözden geçirilmesini mümkün kılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Sosyal Şartı, Sosyal Haklar, Denetim Me-
kanizması, İnsan Haklarının Bütünselliği, Sosyal Haklar Avrupa Komitesi
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Müdahale ve Mücadele Ekseninde Kentsel Mekan ve Farklı Kuşak  
Hakların Yakınsaması: Ankara Örneği

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü

Öz

Kentsel mekânda iktidar tarafından gerçekleştirilen her tür müdaha-
lenin karmaşık mücadele ve meşrulaştırma süreçlerine konu olduğu söy-
lenebilir. Bireyin, toplulukların ve toplumun belli hakları talep etmeleri, 
yapılan müdahaleler karşısında hak arama mücadelesi vermeleri, devletin 
de bu mücadeleler karşısında takındığı tutum arasındaki karmaşık ilişki-
ler kentsel alandaki hukuki düzenlemelerin belirlenmesinde ve uygulan-
masında önemli bir rol oynamaktadır. Bir yandan müdahaleler karşısında 
kitlelerin mücadele dilinin söylemleştirilmesinde, diğer yandan da devletin 
uluslararası sözleşmeler kapsamında kabul ettiği haklar manzumesinin hü-
kümet politikaları uyarınca yapılan uygulamaların meşrulaştırılması için 
kullanımında “hak” kavramı çatışmalı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kent ve hak kavramlarının ilişkisi dikkate alındığında devlet hem bir engel 
hem de bir meşrulaştırıcı güç olarak öne çıkarken, kentsel mekan da farklı 
kuşak hakların ortaya çıkması, kullanımı ve mücadelesi için farklı olanak-
lar sunmaktadır.

Çünkü, tarih boyunca kentler ile hak kavramı ve hak arama mücade-
leleri arasındaki ilişkinin üç aşamadan geçtiği söylenebilir. Birinci aşama 
kentlerin temel insan haklarının aranması sürecinde bir sahne niteliğini 
taşıdığı dönemdir. Kenti kent yapan unsurlar henüz hak kavramı ile doğ-
rudan ilişkilenmemiştir. Ancak, Fransız İhtilâli’ndeki Paris gibi bazı kent-
ler bu sahne olma niteliği sebebiyle simgesel bir anlam yüklenmişlerdir. 
İkinci aşama kentte yaşayan insanlara kentte yaşayabilmeleri için vazgeçil-
mez olan kente ilişkin hakların tanınmasıdır. Bu aşamada artık temel hak 
ve hürriyetlerin tek başlarına yeterli olmadığı, kentsel mekândaki unsur-
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lar üzerine var olma savaşı ile birlikte anlam kazandıkları kabul edilmeye 
başlanmıştır. Üçüncü ve son aşama kent hakkı tartışmalarının yaşandığı, 
içinde bulunduğumuz dönemi içerir. Kentlerin yaşamın neredeyse tama-
mını kapsar hale geldiği günümüzde tüm hak ve hürriyetlerin garanti al-
tına alınabilmesi için kentleri şekillendirme hakkı olması gerektiğinin sa-
vunulması kent hakkı kavramını doğurmuştur. Kentsel mücadelede hak 
kavramının yerinin tam olarak anlaşılması için bu dört aşamanın gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

Kentsel mekan bu farklı kuşak haklara ilişkin mücadelelerin tarihsel-
liğini içinde barındıran bir dizi kamusallık aracılığıyla farklı kuşak hakla-
rın bir arada değerlendirilebildiği ve birbirine yakınsamaya başladığı bir 
düşünsel düzlem oluşturmaktadır. Bu düzlemde, kentsel mekanda farklı 
hakların talebine yönelik arayışların bir arada var olabilmesi, yeni ve özgün 
hak talepleri ve mücadele biçimleri ortaya çıkabilmektedir. Ancak, dünya-
daki uluslararası sözleşmelerin ve insan haklarına ilişkin hukuki metinlerin 
bu dinamik durumu henüz tam olarak yansıtamadığı söylenebilir. Hukuki 
açıdan ortaya çıkan bu yeni durumların tam olarak değerlendirilebilmesi 
için öncelikle farklı kuşak hakların birbirine yakınsadığı kentsel mücadele 
süreçlerinin değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, bu bildiride 
Ankara kentinin tarihsel gelişim sürecindeki kentsel hak arama mücadele-
lerinden örnekler kullanılarak farklı kuşak hakların yakınsama sürecinin 
önündeki engeller ve olanaklar değerlendirilecek ve kent hakkı gibi kuşa-
tıcı hakların uygulanabilir hukuki düzenlemelere yansıma potansiyeli ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Müdahale, Mücadele, Hakların 
Yakınsaması, Ankara. 
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“SOSYAL POLİTİKALAR VE KENT” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Zafer Doğan BİLGİN
Konuşmacılar    : Evra ÇETİN, Zafer ŞAHİN

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - Şu anda soru varsa soru 
alabiliriz. Var mıdır sorunuz? Kayıtlara geçeceği için lütfen isim, soy isim 
de veriniz.

Mehmet AYVAZ - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
kent ve çevre yüksek lisans öğrencisiyim. Aslında birkaç sorum olacak 
müsaade ederseniz, hatta mümkünse Evra Hocaya da geç kalmış bir soru 
sorabilirim. Avrupa sosyal şartının ağırlıklı olarak çalışma yaşamına dair 
olduğunu biliyoruz. Hani ben konuyla ilgili bilgi eksiğim olduğu için de 
özellikle sormak istiyorum. Sosyal şartın kendisi ya da ek protokollerinde 
kent hakkına  dair, kentsel yaşama dair bir düzenleme ya da pratikte bir 
yansıması var mı? Bunu merak ediyorum. Savaş Hocaya birkaç sorum ola-
cak. Şöyle ki, sosyal haklardan söz ediyoruz. Siz de Kent Konseyinde yer 
alan birisi olarak ben şöyle düşünüyorum- Kentlerle ilgili, kentsel haklarla 
ilgili katılımla ilgili sorunlar olduğuna inanıyorum. Son dönemde yöne-
tişim anlayışı çok gelişkin, daha doğrusu yönetişim anlayışı aslında her 
türlü kesimi içeren bir yaklaşıma sahip gibi görünse de yeterli sosyal içerme 
mümkün mü ve mesela Kent Konseyi örneğinde dezavantajlı grupların 
ya da yoksul kesimlerin bu karar mekanizmalarına ne kadar katılması söz 
konusu? Hani ne kadar karar alma mekanizmalarında sayılmayan kesim-
lerin ne kadar karar hakkı var? Kentsel yaşama dair sonuçta hepimiz bir 
şekilde temsil ediliyor muyuz orada? Bunu merak ediyorum. İkinci bir 
soru, kentsel dönüşümden söz ettiniz. Mesela, yine Ankara’da Dikmen Va-
disi örneğinde olduğu gibi aslında kentsel dönüşüm açıkça bildiğimiz gibi 
rantsal bir araca dönüşmüş durumda ve her ne kadar toplu konutlar sizin 
de dediğiniz gibi konut hakkını karşılıyor olsa da sonuçta kent sosyal bir 
yaşam alanı ve insanlar aslında kentte var olabiliyorlar sosyal olarak ve yine 
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dezavantajlı grupların ya da yoksul kesimlerin kentten çok uzaklara sosyal 
imkanlarından kısıtlanmış bir şekilde uzaklaştırılması, oralara neredeyse 
tırnak içinde atılması ne kadar doğru bir uygulama ve bu kentsel rantın 
önüne geçerek ya da geçmeyerek bu insanları kentin yaşamından dışla-
madan nasıl bir kentsel dönüşüm mümkün, nasıl bir yol izlenmeli, sizin 
bir tavsiyeniz var mı? Bir diğer soru da çok güncel olan bir konuyla ilgili, 
iklim kriziyle ilgili. İklim krizinin kentlerdeki etkisini yavaş yavaş ciddi 
şekillerde görmeye başladık. Mersin’de yaşanan selleri gördük mesela, sizin 
de dediğiniz gibi İmrahor Vadisindeki sel kapanların varlığı söz konusu ve 
yine orada bir ranta açılmış durumda şu anda, bunun iklim krizi ve kent 
ilişkisinin insan haklarıyla bir ilişkisini kurup hukuksal bir müdahale söz 
konusu olabilir mi ya da insan haklarıyla doğrudan bir ilişkisini kurabilir 
miyiz bunun? Böyle bir sorum olacak, teşekkür ederim. 

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - İsterseniz sıradaki soruyu 
da alalım, toplu cevap verelim. 

Av. Münci ÖZMEN - Ankara Barosu, teşekkür ederim. Şimdi kentsel 
dönüşüm güncel bir konu, izninizle onunla ilgili bir soru sormak istiyo-
rum. Kentsel dönüşümün asıl amacının depreme dayanıklı, deprem tehli-
kesine karşı dayanıklı yapılar oluşturulması bir, ikincisi de eskiyen yapıla-
rın yenilenmesi olarak bilinir ya da söylenir. Ancak gerçeği biliyoruz- Rant 
temelli bir süreç. Bu rant nedeniyle, rant temelli yürümüş, bu sürecin rant 
temelinde yürütülmesi nedeniyle yoksul kesimlerin ki asıl yenileşmeye ih-
tiyacı olan kesimler, yani bina yenileşmesi, yapı yenileşmesine en çok ihti-
yaç duyan kesimlerin dışlanması söz konusu oluyor. Rant temeline dayalı 
olduğu için bu süreç daha çok rant getirecek, daha yüksek rantlı bölgelerde 
yapılaşmaya yöneliniyor. Sanki deprem sadece yüksek rantlı bölgelerde mi 
olacak ya da yenileşmeye sadece yüksek rant getirecek bölgelerin mi ihti-
yacı var? Dolayısıyla bakıyoruz ki özellikle İstanbul’da çok yoğun biçimde 
sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinde yoksul kesimler, yoksul kesimlerin 
yaşadığı mahalleler kentsel dönüşümün dışında kalıyor. Bu gözlem doğru 
mudur? Birinci sorum bu ya da bu tespit yerinde bir tespit midir, yoksa 
abartılarak mı sunulmaktadır bilemiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. 
İkincisi de, anayasal bir hak sağlıklı bir çevrede yaşamak, işte birçok belki 
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de kentsel dönüşümün temelinde olan da o, temel hak sağlıklı bir çev-
rede yaşamak hakkı Anayasada olan bir hak. Tabii bir hakkın var olup 
olmadığını Anayasada yazılı olmasına bakarak söyleyemiyoruz ne yazık ki 
Türkiye’de, uygulanabilir olup olmadığına bakarak ancak söyleyebiliriz. 
Yoksa Anayasa kağıdında, sayfalarında yazılı olması çok da önemli değil. 
Bu hakkın katılımcı bir hak olduğu söylenir. Şu anlamda, sağlıklı bir çev-
rede yaşama hakkı o çevrede yaşayanların yapılacak imar planları değişikli-
ğinden tutun da Kaz Dağlarında maden işletmesine izin verilmesi, ruhsat 
verilmesi, oraların kazılmasına varana kadar bölgede yaşayan insanların, 
toplulukların katılımının ön plana çıkarılması ve onun yaşama geçirilme-
sini gerektiren bir hak olduğu söylenir. Söylenir de bunun ötesinde bir de 
uluslararası bazı anlaşmalarda da bu geçer. Hatta Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin kararlarında da geçer. Nitekim Türkiye’yle ilgili meşhur bu 
rahmetli İzmir Baro Başkanının yürüttüğü Kaz Dağlarındaki davayla ilgili, 
davanın adı şimdi aklıma gelmiyor, ama altın madeniyle ilgili davada Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi katılım koşulunun, uluslararası belgelerde 
geçen katılım koşulunun yerine getirilmediğine de dikkat çekmiştir. Bu 
başka kararlarda da yine geçen bir husustur. Sorum şu- Bu katılım bu sağ-
lıklı çevrede yaşama hakkının içeriğinde olan bu sosyal katılım Türkiye’de 
ne ölçüde gerçekleşmektedir? Teşekkür ederim.

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - Başka sorunuz var mıdır? 
Buyurun Hocam.

Recep Volkan ÖNER - Merhabalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisiyim. Savaş Hocam tez izleme 
komitemdedir. Kendilerine buradan da katkıları için teşekkür ederim. Bir 
katkı, bir de soru sorayım Hocam size- 68 olaylarıyla ilgili Paris’in banliyö-
lerinde başlanan Nanterre Üniversitesi olmak üzere orada çıktığını söyle-
diniz. Fransızcada, Fransa’da bunlara “bidon ville” deniliyor. Yani böyle bir 
şey var, belki buradaki kişiler bilmiyor. Yani bidon şehir açıkçası anlamına 
geliyor ve Fransa’nın ikinci sanayi devriminden sonra ki burada şunu kas-
tediyoruz- Airbus Fabrikası, Renault Citroen Fabrikalarının açıldığı dö-
nemde, yani teknolojik yoğunlukla böyle üretimin yapıldığı bir dönemde 
doğal olarak mühendise ve bunun gibi eğitimli insanlara ihtiyacı olduğu 
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anda Fransa’nın öğrenci sayısı, üniversite öğrenci sayısı iki katına çıkıyor ve 
büyük bir barınma sorunu doğuyor. Sorunlar da birazcık dönem içerisinde 
buradan çıkıyor. Şehir hakkı meselesiyle de ilgili Hocam söylediniz, acaba 
kent hakkı mı, şehir hakkı mı dediniz. Onunla ilgili şunu söylemek iste-
rim- LEFEBVRE’in kent hakkı diye bir kavramı yok, LEFEBVRE  hiçbir 
zaman böyle bir şey telaffuz etmemiştir. LEFEBVRE kentle şehir arasında 
bir teorik farklılık koyar. Bu farklılık da aslında baktığımızda sizin az önce 
söylediğiniz ikinci kuşak hakların işçi sınıfının kentte yeniden üretimiyle 
ilgili olduğunu söylediniz. Fakat bundan sonrasını Lewis MUMFORD’ın 
falan da anlattığı gibi mesela şehirler hiçbir zaman üretim alanı olmamış-
tır. Sanayi dışarıya kaymaya başlıyor ve aslında bakarsanız işçi sınıfının 
tüketici kimliğinin ön plana çıktığı bir dönem geliyor. Bu da burjuvaziyle 
işçi sınıfı arasında yeni tahakküm ilişkileri gerektiriyor ve bu tahakküm 
ilişkilerinin ve buradaki daha ideoloji üzerinden gerçekleşen yeniden üre-
tim sürecinin mekanı haline kentin geldiğini görüyoruz. Ben insan hakları 
meselesini çok fazla açıkçası bilmiyorum. Üçüncü kuşak haklar, vesaire 
bu konuda benim bir eğitimim de yok, bilgim de yok. Ancak bu oluşan 
yapıyla mı üçüncü kuşak hakları bağdanız Hocam siz tam olarak? Orayı 
biraz daha açarsanız ben sevinirim. Çok teşekkür ederim. 

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - Başka sorunuz var mıdır? 
O zaman izin verirseniz ilk önce Evra Hocam, sizinle başlayalım. 

Evra ÇETİN - Öncelikle ben de Zafer Hocaya çok teşekkür etmek 
istiyorum, çok keyifle dinledim sunumunu, çok ilgi çekiciydi. Avrupa sos-
yal şartında kent hakkı belki de benim de sunumumda belirtmem gere-
kirdi. Aslında Avrupa sosyal şartı veya son haliyle gözden geçirilmiş Av-
rupa sosyal şartı sadece çalışanların haklarına özgülenmiş bir mekanizma 
veya sözleşme değil. Şöyle bir baktığımızda aslında farklı pek çok haktan 
bahseden gerçek anlamıyla ikinci kuşak hakların hepsini sarıp sarmalayan 
bir sözleşmeden bahsedebiliriz, ama pek tabii ki kusurları ve eksiklikle-
ri var. Genel olarak 4 gruba ayırarak hükümlerini inceleyebiliyoruz biz 
Avrupa sosyal şartını, bunlardan bir kısmı, yani birinci grup hükümler 
olarak nitelendirilen hükümler ki bu gruplandırmalar da önemli, çünkü 
devletlerden istenen raporlar bu grup hakları üzerinden daha tematik bir 
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şekilde düzenlenmeye çalışılıyor. Birinci grup hükümler istihdam, eğitim 
ve eşit fırsat ilkesini sağlamak üzerine konumlandırılmış. Gayet ayrıntılı 
alt böyle hükümler ihtiva eden metinler olarak ortaya çıkıyor. İkinci grup 
hükümler sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal korumaya ilişkin farklı pek çok 
işte özellikle devletlere yönlendirilen ve onları belli tasarruflarda bulunma-
ya teşvik eden maalesef haklar yaratmanın dışında aslında hani yükümlü-
lük yaratmaması bakımından sadece teşvik edici programatik hükümler 
olarak nitelendirdiğimiz bizim insan hakları hukukunda hükümlere yer 
veriliyor. Üçüncü grup hükümlerde işçi hakları var ve gerçekten yönetime 
katılma hakkı da dahil olmak üzere pek çok bağlamıyla çalışma ilişkilerine, 
sendika, kolektif ve bireysel bağlamıyla şekillendiren, açıklığa kavuşturan, 
ayrıntılandıran hükümler mevcut sosyal şartta. Dördüncü grup hükümler 
de aslında çocuklar, aileler ve göçmenler için ortaya konulan farklı düzen-
lemeleri içeriyor. Şimdi Avrupa sosyal şartının en önemli taraflarından bir 
tanesi koşulsuz bir ayrımcılık yasağını ortaya koyması, ama yine en büyük 
sıkıntılardan bir tanesi aslında vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar arasında 
yaratılan ve işte uluslararası sözleşmeler hukukuna göre aslında taraf dev-
letleri bağlamayan bazı durumlar yaratması. O ayrıntılara girmek istemiyo-
rum aslında sizi çok azla sıkmamak için, ama dediğim gibi seçim üzerinden 
şekillenen bir sistem söz konusu, şartın çekirdek bazı hakları var. Bu hakla-
rı bir saymak gerekiyor belki, işte çalışma hakkı, örgütlenme hakkı, toplu 
pazarlık, çocukların ve gençlerin korunası hakkı, sosyal güvenlik hakkı, 
sosyal ve tıbbi yardım hakkı, ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunması 
hakkı, çalışan göçmenlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere aslında taraf 
devletlerin en az 4-5 farklı çekincesiz hükmü kabul etmesi gereken bir sis-
tem öngörülüyor, ama sizin sorunuzu daha yakından temas edebilecek bir 
cevap vermem gerekirse fırsattan istifade olabildiğince açıklama yapmaya 
çalışıyorum, ama gözden geçirilmiş Avrupa sosyal şartı olarak yenilenirken 
şart aslında bazı eklemeler yapıldı, bazı yeni düzenlemeler, hak diyemiyo-
rum hepsine, çünkü çoğu aslında hak, yani bir talep hakkı yaratabilecek 
güçte düzenlemeler değil, ama yaşanabilir konut hakkından bahsedildi. 
Yani şartın içerisinde aynı zamanda yaşanabilir konut hakkı da hani daha 
güçlü bir sosyal hak tarafıyla daha güçlü bir şekilde aslında bir kent hakkı 
veya şehir hakkından bahsedemesek de açıkça bireyler açısından işte asgari 
bir yaşam standardına sahip olmalarını mümkün kılacak bir konut hakkı-
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nın sağlanması, belli standartların sağlanması bakımından ve pek tabii ki 
sağlıklı bir çevreyi de tanımlayan bir düzenleme yapıldığını görüyoruz biz, 
ama dediğim gibi şartın koruma mekanizması ancak taraf devletlerin bu-
nunla yükümlenmesiyle şekilleniyor. Onun ötesinde şöyle bir şarta bakar-
sanız aslında içerdiği ve özellikle ikinci kuşak hakları kucaklayan çok geniş 
bir çevreye, kapsama sahip. Temas edilen konuların hepsi gerçekten birin-
ci, hani ikinci kuşak hakların neden var olduğunu hatırlatıyor bize, yani 
aslında bireyin sadece birinci kuşak haklarla, sadece özgürlük haklarıyla 
değil, aynı zamanda işte somut bir yaşam, asgari yaşam standardına sahip 
olabilmesi için ihtiyaç duyduğu sağlık, sosyal güvenlik, konut ve çalışmak 
gibi aslında somut yaşamımızı şekillendiren haklara sahip olmasını müm-
kün kılacak açıklamalar söz konusu. Konu çok güzel, ama düzenlemenin 
niteliğine baktığınızda dediğim gibi bireysel haklar yaratmaktan çok uzak, 
daha ziyade devletleri teşvik eden işte programatik hükümler, onlara yol 
gösteren, amaç öneren düzenlemeler olarak şekillendirildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla şart içerik olarak çok sağlam, ama vaat ettiği denetim ve vaat 
ettiği talep hakkı açıkçası hayal kırıklığı yaratıyor. Teşekkür ederim.

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - Teşekkürler Hocam, Za-
fer Hocam, buyurun.

Zafer ŞAHİN - Ben de hızlıca sorulara yanıt vermeye çalışayım. Önce 
Sevgili Mehmet’in soruları- Sosyal haklar, kentsel haklar ve dezavantajlı 
gruplar açısından yönetişim kavramının çöktüğünü düşünüyorum ben, 
dünyada da, Türkiye’de de artık ihtiyaca cevap veren bir kavram olmadığı 
çok açıktır, ama bu çöküşün yanı sıra bütün eksikliklerine, hatalarına ve 
tanım sorunlarına rağmen elimizdeki nadir araçlardan bir tanesi de kent 
konseyleridir. Türkiye’de fena olmayan örnekleri de var ve aslında şu son 
döneme bakarsak son 10 yılda merkezi hükümetin iyice merkezileştiği, bü-
yük şehir ölçeğinde de bir merkezileşmenin yaşandığı Türkiye’de elimizde-
ki tek siyaset yanında, ama siyaset dışı mekanizma kent konseyleridir. Bu 
mekanizmanın bir şekilde varlığını sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum, 
ama mutlaka farklılaşma ve iyileştirmelere ihtiyaç var. Bir kere mahalle 
düzeyinden başlayan, hatta site, apartman düzeyinden başlayan ve yukarı-
ya doğru kurgulanan bir katılımcı mekanizma tasarımına ihtiyaç var, ama 
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bunun yanı sıra şunu da unutmamamız gerekiyor- Bizim bütün özellikle 
yönetsel alanlardan, kamu yönetim alanından baktığımız zaman tanımla-
dığımız katılımcı mekanizmalar sanki böyle mevcut yönetsel mekanizma-
nın boşluklarına bir şeyler sokuşturmak gibi bir yaklaşımla gelişiyor. Oy-
saki şunun da farkına varmamız lazım- Yepyeni bir dünya geliyor. Birlikte 
üreten, dayanışma ağları oluşturan, parasız ekonomi oluşturan, döngüsel 
ekonomi oluşturan yepyeni bir dünya geliyor. Biz o dünyanın yanında bu 
yaklaşımla devam edemeyiz, yeni iktidar dediğimiz bir yapı var, bu yapının 
yeni araçları var. Bu araçlar göz ardı edemeyeceğimiz kadar etkililer. Özel-
likle genç kuşakların kullandığı yapılar bunlar, bunları katılım süreçlerinin 
içine derç etmenin yollarını araştırmak, bulmak zorundayız. Bu konuda 
işte minör siyaset denilen yeni kavramlar var. Bu çerçevede yapılanlar edi-
lenler var. Kooperatifler önemli bir olanak, sosyal inovasyon gibi kavramla-
rı tartışıyoruz. O alanın içerisinde yeni bir soluk ortaya getirme olanağının 
olduğunu düşünüyorum.

Kentsel dönüşüm meselesine gelince, belki Münci Bey’in sorusuyla 
senin bu sorunu bir arada değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Türkiye’nin 
temel sorununun bir şehir plancısı olarak şu olduğunu düşünüyorum- 
Kentsel dönüşüm dediğimiz şey aslında bir kavram repertuarıdır dünya-
nın bu konuda gelişmiş ülkelerinde, ben bu konuda yazdığım yazılarda bu 
kavramları özellikle en az 20-25 farklı kavramdan bahsedildiğini gördüm. 
Kentsel rehabilitasyon, kentsel yenileme, kentsel yeniden canlandırma diye 
Türkçeye çevirebiliriz bunları, biz bütün bunların hepsine kentsel dönü-
şüm diyoruz. Çünkü meselenin odağındaki sorun şu- Türkiye hızlı hareket 
etme ve hızlı sonuç almak adına iki tane temel teknik uygulama aracını 
odağına koyduğu bir yapılaşma süreci kentsel dönüşüm adında gerçek-
leştirdi. Bunlardan birincisi şudur- Biz kentsel dönüşümü yapmadık, biz 
arazi geliştirme yaptık. Gayrimenkul geliştirme yaptık. Kentsel dönüşüm 
çok farklı boyutlarıyla mekanın ve içinde yaşayan insanların yaşam ortamı-
nın değiştirilmesiyle ilgili bir projedir ya da çalışmadır ya da programdır. 
Biz hiçbir zaman bu kapsamda bir şey yapmadık Türkiye’de, arazi geliş-
tirme yapıldığı için de konuştuğumuz tüm enstrümanlar finansal araçlar 
ve teknik boyutu oldu, ama bu bizim için bir çıkmaz yarattı. Sanki evet, 
yoksul kesimlerin bir kısmını -hepsini değil bu arada, haksızlık etmemek 
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lazım- öteledik, ama Altındağ’a gelirsek mesela, şehir merkezine 5 km me-
safede de kentsel dönüşüm yapıldı. Burada sorun dönüşümdeki insanların 
ötelenmesinin dışında başka bir şey, sorun şu- Bütün kentler eskir, eskiyen 
kentleri yenilemek zorundayız. Osmanlı kentleri ahşaptı, yangınlarla ye-
nilenirdi. Yanardı, sonra tekrar inşa edilirlerdi. Betondan yapılan kentleri 
yenilemenin yolunu biz şöyle tarif ettik- İmar inşaat hakkını arttırmak ve 
orada elde edilecek rantla o binanın yenilenmesi olarak tarif ettik. Peki, 
bu salondaki herkese şu soruyu sorayım- Bir gecekondunun bulunduğu 
arsaya 10 katlı bir bina verdik ve içinde 10 tane mülkiyet yarattık aynı 
arsada, bu bina 30 sene sonra ömrünü doldurduğunda tekrar mı inşaat 
arttırımı yapacağız? Yapamayacağız. İşte Türkiye gerçek anlamda kentsel 
dönüşümle tahmin ediyorum 10 yıl sonra tanışmaya başlayacak böyle 
alanlarda, şu an Ankara’da böyle bölgeler var. Örneğin, Konya yoluna cep-
heli bazı 8-10 katlı apartmanlar var, heyelan riskinden dolayı boşaltıldılar 
ya da Çankaya’nın belli bölgelerinde ve belediyeler işin içinden çıkamadı. 
Demek ki şu an yaptığımızın adını doğru koymak lazım. Biz arazi geliş-
tirme yapıyoruz. İkinci mesele şu- Kentsel dönüşüm hiçbir zaman konut 
politikasından ve sahipliğe ilişkin politikalarınızdan, kentsel tasarım politi-
kanızdan ayrı düşünülmemesi gereken bir alandır. Tek konut politikasının 
sahiplilik olduğu bir dünyada kentsel dönüşüm sağlıklı bir şekilde yapıla-
maz. Şöyle bir resim ortaya çıkıyor- Zengin ya da fakir bu insana bir ev 
veriyorsunuz parasını ödeyerek ya da satın alarak ya da cüzi miktarda para 
ödeyerek, bu evin ömrü zaten inşa edilme koşulları nedeniyle taş çatlasın 
30 yıl, 30 yıl sonra da o mülkün fiili olarak bir değeri olmayacak. Değeri 
olmayacak bir yapıya o insana para ödettiriyorsunuz kredi aldırarak ya da 
başka şekilde, ama hiçbir şekilde kiralık konut ya da zor durumda olanlar 
için bir şekilde barınma hakkı çözümleri gündeme gelmiyor. Hiçbir siyasi 
parti bunu gündeme getirmiyor. Burada bir gariplik yok mu? Oysaki bir 
gün bir siyasi partinin ya da biz tabii akademide tartışıyoruz, ama bunların 
Türkiye’nin gündeminde olması lazım. Sadece kiralık konutların olduğu 
bir kentsel dönüşüm projesini neden tartışmıyoruz? Tartışamıyoruz. Sade-
ce ihtiyaç sahibi olanların içinde barınabildiği çeşitli toplum gruplarının 
dönüşüm projelerini neden tartışamıyoruz? Yine Münci Bey’in sorusunun 
ikinci kısmıyla burayı tamamlayayım. Bütün bu mantık içerisinde doğru 
kent planlama, doğru kentsel tasarım kamusal mekan ihtiyaçlarının kar-
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şılanması ve kent parçaları içerisindeki işyeri, sosyal donatı ve diğer ihti-
yaçların karşılanması gibi meselelere yer yok. Olmadığı için de bugünün 
dünyasında Çayyolu’nda ya da Yaşam Kentte oturan zengin de mağdur, 
Keçiören’in sırtlarındaki kentsel dönüşüm projesinde oturan fakir de 
mağdur, yani herkesin mağdur olduğu bir kentleşme ve kentsel dönüşüm 
modeli yaratmayı başardık. Çünkü ikisinin de sosyal donatısı yok. Bizim 
üniversite İncek’te işte, İncek’te araban yoksa ekmek dahi alamazsın. Mil-
let villa alıyor yürüyüşe çıkarın diye, dolanan köpek sürülerinden kimse 
yürüyüş yapamıyor ya da başıma bir iş gelir mi diye güvenlik meselesi 
var, etrafta yürüyemiyor. Bu ne menem bir üst gelir bölgesidir acaba diye 
düşünüyoruz sürekli olarak, demek ki ortada teknik açıdan ciddi bir açık 
var, ciddi bir boşluk, teknik boşluk var. Bunu da hemen Volkan’ın soru-
suyla bağlayarak kapatayım. Şimdi bu teknik boşluğun sebebi şu- Farklı 
kuşak haklar 1, 2, 3 dedik ya, işte temel haklar, çalışmaya ilişkin haklar ve 
dayanışmacı haklar, çevre, konut, vesaire gibi haklar, bunlar bağımsız ve 
kompartımanlaşmış şekilde ele alındıkları müddetçe bizim bu yaşadığımız 
yeni dünyada tüketim kentlerinde bizim bir hak arayışını tam anlamıyla 
gerçekleştirmemize hizmet edemiyorlar. Onun için ben kuşaklar üstü hak-
lar diye bir tanımdan bahsettim. İşte şehir hakkı ya da kent hakkı neyse 
doğrusu, bu kuşaklar üstü bir hak olarak işte bu dönemde tarif edilmeli, 
edebilirsek eğer bunu doğru bir şekilde tarif edebilirsek o zaman katılım 
haklarının içeriğini de tarif edebiliriz. Şimdi Bahçeli 7. caddeyi yayalaştı-
ralım mı, yayalaştırmayalım mı tartışması var. Şimdi oradaki insanlara mı 
soracaksınız sadece, yoksa Ankara’nın bütününe mi? Çünkü bütün Ankara 
kullanıyor. Nasıl soracaksınız? Bilgi sahibi olmayan bir konuda insanlara 
nasıl sorarsınız ve nasıl bir fikir sahibi olmalarını beklersiniz? Demek ki 
buradaki  doğru yanıt şu- Ortak tasarım katılımcı bir yaklaşımla plan-
lama ve tasarım. Bunun yollarını biz biliyoruz plancılar olarak, ama biz 
bunları tabii ki bütün bu arazi geliştirme mantığına dayalı dünyada siya-
silere ve yatırımcılara kabul ettiremiyoruz. İşte bunun için hukukçulara 
ihtiyacımız var, bunlara doğru hukukçular karşıtlar üretmeye ihtiyacımız 
var. Bunu yapabildiğimiz zaman, o zaman Türkiye gerçek anlamda doğru 
tür bir kentsel dönüşümle ya da doğru tür bir planlama yaklaşımıyla karşı 
karşıya kalacak ve belki hak arayışlarına ilişkin olarak da doğru platformlar 
oluşturabileceğiz. Bunun için belki kent konseylerinde yenilikçi modeller 
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denemeye ihtiyacımız var. Bizim birtakım planlarımız var, bakalım yapa-
biliriz yapamayız, ama bizim de bir taraftan işimiz oldukça zor. 25 seneden 
sonra Ankara’da bir kent konseyi kurmaya çalışıyoruz. İnsanlar bilmiyor, 
tanımıyor, yanlış anlıyor, ama ben umutluyum. Bu konularda mesafe ala-
bileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sorular için.

Zafer Doğan BİLGİN (Oturum Başkanı) - Teşekkür ediyorum de-
ğerli katkılarınızdan dolayı, bugün “Sosyal Politikalar ve Kent” başlığındaki 
panelimizde Sayın Evra ÇETİN “Varla Yok Arasında Bir Garip Sözleşme 
Avrupa Sosyal Şartı” başlıklı konuşmasıyla, Sayın Zafer ŞAHİN’se “Mü-
dahale ve Mücadele Ekseninde Kentsel Mekan ve Farklı Kuşak Haklarının 
Yakınsaması Ankara Örneği” başlıklı konuşmasıyla değerli katkılarını sun-
dular. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, geldiğiniz için ayaklarınıza 
sağlık, teşekkürler. 
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Ekolojik Kriz ve İnsan Hakları

Av. Mehmet HORUŞ

Ankara Barosu

Öz

Modern hukuk sistemleri, ekolojik sorunlar derinleştikçe insan mer-
kezcilik eleştirisine muhatap olmaktadır. Aydınlanma’nın hukuktaki yan-
sıması olan ve hak öznesi olarak tanınan birey-yurttaş, atomistik karakteri 
nedeniyle sorgulanmaktadır. İklim değişikliği, nükleer tehlike, GDO’ların 
gen zincirindeki etkileri gibi küresel sorunlar, modern yurttaş tanımının 
mekansal varlık koşullarını dönüştürmektedir. Gezegen riski karşısında 
“yurt”, küresel bir boyut kazanmaktadır. Yurttaşın haklarını, diğerinin 
haklarının başladığı yerle sınırlayan çitlemeler, pratik karşılıklarını kaybet-
mekte, haklar arasında iç içe geçmeler daha fazla gündeme gelmektedir. 
Mülkiyet hakkı, bu aşınmaya en fazla maruz kalan hak kategorisi olmaya 
başladı.  

Elbette çevre hakkı gibi üçüncü kuşak hakların geleneksel insan hakları 
seti içinde işlev gördüğü düşünülebilir. Ancak çok daha temel ve tarihsel 
bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdiden hukuk literatürüne giren “doğanın 
hakları” kavramı, insan hakları alanından bağışık ele alınamaz. İnsanın 
doğanın bilincini temsil ettiğini unutmazsak, insan hakları kavramının 
da “doğa” ile symbiyotik içeriğe kavuşmaya başladığını görebiliriz. Benzer 
yaklaşım, Toplum Sözleşmesi kuramlarına atıfla “Doğayla Sözleşme” öne-
rilerinde de gözlemlenebilir.  

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatların-
da çevre hakkının yaşam hakkı ile olan bağı gittikçe daha sık gündeme 
gelmektedir. En temel insan hakkı olarak yaşam hakkı, ekolojik sorunlarla 
daha çok mücadele etmek zorunda kalmaktadır. En tutucu haliyle “ge-
leneksel insan hakları” içinde kalınacaksa dahi, “insan hakları”nı yeni ve 
ekolojik bir boyutta yeniden ele almaya ihtiyaç var. 
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Dünyada modern hukukun kalıplarını zorlayan pratiklere tanık oluyo-
ruz. Türkiye’de de çevre davalarında yaşanan bu deneyim alanının giderek 
21. Yüzyıl’ın yeni hukuk sistemlerinin yapı taşlarına dönüşeceği bir hayal 
değildir. Avukatlık pratiği, bu çerçeve içinde geleceğin hukuk sisteminin 
en canlı tanıklığını yapıyor. Bildiri, bu deneyimleri uluslararası düzeyde 
konuşma çabasındadır. 
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Ekoloji Mücadelelerinin Hukuk Yapabilirliği ve Ekolojik Haklar 
Merkezi Deneyimi

Av. Fevzi ÖZLÜER

Ankara Barosu

Öz

Ekolojik sorunların derinlemesine artması, yoğunlaşması ve merkezi 
düzeyde etkisinin artmasıyla birlikte bu krize karşı harekete geçme eğili-
mi de giderek artmaktadır. Ekolojik sistemlerin tahribatına karşı özellikle 
Türkiye’de hala en etkili siyasal katılım aracı olarak hukuki araçlar kullanıl-
maktadır. Bu araçlardan biri de dava yoluyla yargısal karar alma süreçlerine 
katılmaktır. Fakat yargısal yolla karar alma süreçlerine katılma hakkının 
önünde maddi ve usuli engeller, bu krizin kontrol altına alınmasına yöne-
lik yurttaş katılımlarını engellemektedir.

Maddi engeller, yasanın dilinin dönüşüme uğrayarak, ekolojik krize 
yol açan nedenlerin ekonomik yarar olarak gösterilmesi ve bu dönüşümün 
yeni kamu yararı ve kamu düzeni olarak ortaya çıkmasıdır. Tam da bu 
nedenle de bu yeni kamu yararı olarak ortaya çıkan ve toplumsal mülki-
yet ilişkilerinde dönüşümü zorunlu kılan yasal dönüşüm etkisini öncelikle 
yargılama usulünde ortaya çıkarmaktadır. Yargılama usulünde yurttaş ka-
tılımının olanaklı kılan araçlar ortadan kalkmakta ve yargılama faaliyeti de 
bu dönüşüme paralel menfaat ilişkilerini daraltmaktadır.

Bu iki dönüşüm ekolojik tahribat karşısında yurttaşların hak temelli 
yurttaşlaşma olanaklarını daraltmakta, yurttaşlık bağı ancak piyasa dola-
yımı ile yeniden üretilebilir kılınmaktadır. Temiz havaya, suya, toprağa 
ulaşamadıkları için temel geçim ve kendini gerçekleştirme hakkını yitiren 
topluluklar açısından dava açmak ise bir olanak olarak ortadan kalkma-
makta ancak  bu dönüşümü göğüsleyecek strateji ve hukuki müdahale ze-
minleri daralmaktadır. 
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Bu daralann zeminler, aynı zamanda yurttaşlık bağının zayıfladığı, hu-
kukun topyekün değersizleştiği süreçleri de tetiklemektedir.  Demokratik 
ve toplumcu bir hak mücadelesi ile ekolojik krizi kontrol edilebilir ve aşı-
labilir olduğuna yönelik yaklaşımların geliştirilmesi için Baroların, meslek 
odaların ve hak merkezlerinin yurttaşlaşma girişimi açısından ise büyük 
bir önemi vardır. 

Ekolojik krizin ortaya çıkardığı bu yurttaşlaşma krizi yeni bir hak mü-
cadelesi pratiği ile aşılabilir. Bu anlamda bu çalışma, ekolojik krizin ancak 
yeni toplumcu yurttaşlaşma pratiği ile aşılabilir olacağını ve bu dönüşü-
mün toplumsal mülkiyet, üretim ve yeniden üretim ilişkilerini de dönüş-
türmeyi önüne almak zorunda olduğunu vurgulamaktadır. Hak mücade-
lesi pratiklerinin ekolojik krizle aldığı bu anlama odaklanarak, demokratik 
ve toplumcu bir yurttaşlama zemini olarak davalamanın değişen stratejisi, 
müşterekleştirme gücü de bu bağlam içinde anlaşılır kılınacaktır. 

Bu bağlamda Ekolojik Haklar Merkezi’nin yurttaşların hukuki bilgiye 
erişebilir kılınması ve hukuku “yapabilir” kılmasına yönelik özneleştirme 
pratiklerine değinilerek, bilgiye erişim, başvuru ve katılım haklarının ak-
tifleştirilmesi yollarıyla yeni bir yurttaşlaşma pratiğinde hukuka erişilebilir 
olmak kadar, yurttaşların hukuk yapabilir olma pratiklerinde davalama 
stratejisinin nasıl kurucu bir müşterekleştirme olanağı olabileceği ortaya 
konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Haklar, Yurttaşlaşma, Erişebilirlik, Müş-
terekleştirme, Toplumsal Mülkiyet, Yeniden Üretim

Legal Appilicability of Ecological Struggle And Experience  
of Center For Ecological Rights 

Abstract

As the ecological problems deeply increases, intensifies and their 
central effect increases; the tendency towards taking action against this 
crisis increases accordingly. In Turkey, especially the legal instruments are 
used -as the most effective political instrument- against the degradation 
of the ecological systems. One of those instruments is also to participate 
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the legal jurisdiction procedures through lawsuits. However, the material 
and procedural obstacles against the participation to legal processes for 
decision making, hinder the citizen participation towards controlling such 
crisis. 

Material obstacles are the presenting the reasons of the ecological crisis 
as economic benefits through transforming the language of the law and 
such transformation arise as a new public benefit and public order. Exactly 
for that reason, this legal transformation which arises as a new public 
benefit and which entails the transformation in the public property, shows 
its’ primary effect on the legal proceedings. The instruments which enable 
citizens to participate legal proceedings are being removed day by day and 
in line with this transformation; the relations which are established on 
mutual benefit in line, are being limited.

These two transformations limit the people’s capacity to be more 
citizen on the basis of their rights against the ecological degradation, and 
the citizenship ties can only be re-produced only through the market 
mediation. It is still possible to file a lawsuit for the communities which 
lose their basic income and self-realization rights as they cannot reach the 
clean air, water, soil; however the strategic and legal grounds which resist 
against such transformation, is getting narrower day by day.

These narrowing grounds also induce the situations where the 
citizenship ties are getting weaker and the law is derogating totally. In 
order to develop approaches towards ideas suggesting the ecological crisis 
can be controlled and overcome through a democratic and sociable fight 
for the rights, the law bar, professional associations and centers for rights 
have very important function for being a citizen.

The crisis of being citizen which is induced by the ecological crisis, can 
be overcome through a new struggle practice for rights. With this regard, 
this study underlines that the ecological crisis can only be overcome 
through a new sociable citizenship practice and this transformation must 
consider transforming the public property, production and re-production 
relations. Through focusing on the meaning that the practices of struggle 
for right emerging through the ecological crisis, the changing strategy 



Ekoloji Mücadelelerinin Hukuk Yapabilirliği ve Ekolojik Haklar Merkezi Deneyimi

632 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

and communizing power of the lawsuit on the democratic and sociable 
citizenship grounds, shall be intelligible.

With this regard, beside ensuring to reach the law in a new being 
citizen practices through activating the access to information, application 
and participation; also it will be presented how the lawsuit strategy in 
the practices of law of the citizens would make the communizing possible 
through mentioning the subjectivation practices of the Ecological Rights 
Center towards enabling the citizens to access the information and ensuring 
the law “applicable”.  

Keywords: Ecological Rights, Being Citizen, Accessibility, 
Communizing, Public Property, Re-production  
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Kültürel Mirasın Korunması Hakkı Bağlamında AİHM’in  
Hasankeyf Kararının Düşündürdükleri 

Arş. Gör. Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öz

Kültürel miras hakkının uluslararası hukukun konusu olması ve insan 
hakları doktrini tarafından sahiplenilmesi, bu alanların tarihsel geçmişi 
göz önüne alındığında “yeni” kabul edilebilir. Diğer yandan kültür ve ta-
biat varlıklarının korunması konusunda uluslararası sözleşmelerin öncü-
lüğünde gelişen “ortak miras” anlayışı, 20. yüzyılda uluslararası hukukun 
özellikle çevrenin korunması ve ortak değerlerin yaşatılması konusunda 
işbirliği sisteminden “ortak yarar” anlayışına geçtiğini ve bunun da dev-
letlerin karşılıklılığından ziyade, ortak faydasına odaklanan yeni bir ulus-
lararası hukuk anlayışına evrilmesine vesile olmaktadır. Bu yönüyle kültür 
ve tabiat varlıklarının korunmasında insan hakları doktrinin önemli rolü, 
özellikle AİHS kapsamında korunan hakların alanında ve AİHM kararla-
rıyla güçlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapılan bu açıklamalar ışığında 
Batman’daki Hasankeyf arkeolojik sit alanında yapılması planlanan Ilısu 
baraj projesinin iptali istemiyle açılan davanın iç hukukta reddedilme-
si üzerine AİHM’e yapılan başvuru, koruma ve çevre hukuku açısından 
önemli bir uğrak kabul edilmelidir.

AİHM’in aile hayatının korunması bağlamında çevrenin korunmasına 
özgülediği kararları AİHS 8. maddesi kapsamında ve devletin pozitif yü-
kümlülükleri ile hak ihlali arasındaki bağı kurmaya yönelmektedir. Bu ne-
denle Mahkeme, ihlal iddiasında bulunanların kirletici kaynaktan doğru-
dan ya da dolaylı etkilendiklerini gösterecek ikametgah, yerleşiklik, çalışma 
hali gibi bir bağ; mülkiyet hakkı zorunlu olmasa bile alanla ilgilerini “ka-
nıtlayacak” uzun süreli hukuki yada fiili bir ilişki aramaktadır. Hasankeyf 
başvurusu ise, başvurucuların kültürel miras hakkının kültürel çevrenin 
korunmasının bugünün insanları kadar gelecek kuşak için de bir hak ola-
rak tanınması talebini içermektedir. Bu bakımdan davanın konusunu, özel 
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yaşama saygı hakkı ile 1. No.lu Protokol’ün 2 maddesi kapsamında eğitim 
hakkının, şimdiki ve gelecek nesillerin kültürel miraslarına ulaşım hakkını 
ihlali iddiası oluşturmaktadır. Başvurucular bölge ile mülkiyet hakkı ya da 
kiracılık gibi kişisel bir ilişki içinde olmayan, meslekleri ve ilgileri gereği 
Hasankeyf ’in kültürel ve tarihsel önemini bildiği varsayılan alanlarda faa-
liyet gösteren kişilerdir. Başvurucular, Hasankeyf ’te yaşayanların köylerin-
den ayrılmasına neden olan baraj projesinin, insanların kültürel ve tarihsel 
bağlarından koparılarak;bu mirasın ziyaretçilerinden, araştırmacılarından 
ve gelecek sahiplerinden mahrum bırakılacağı görüşüyle, “kültürel miras 
haklarının” ihlal edildiği iddiasıyla ve kültürel çevrenin korunması ama-
cıyla dava açmışlardır.

Mahkeme bu iddialar karşısında, kültürel miras ile ilgili hakların, azın-
lıkların ve yerli halkların haklarından yararlanan kişiler için ve o kişilerin 
statüsüne özgü haklar sağladığını belirtmiş ve Avrupa’da bu konuda henüz 
bir konsensüs olmadığını vurgulayarak Hasankeyf ’in gelecek kuşaklara ve 
yerel halk dışındaki insanlara etkisini değerlendirmemiştir. Mahkeme, baş-
vurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilebilir olmadı-
ğından reddedilmesine karar vermiştir.

Bu dava, kültürel miras hakkının AİHM nezdinde ileri sürüldüğü bir 
dava olması açısından oldukça önemlidir. Buna karşın, başvurucuların böl-
geyle ikametgâh, kiracılık, mülkiyet hakkı sahipliği gibi bir bağının olma-
ması, Hasankeyf ile ilgili olarak AİHM’de açılan yegane davanın AİHS 8 
kapsamında çevrenin korunması başlığı içinde tartışılabilmesi ihtimalini 
de ortadan kaldırmıştır. 

AİHM’in Hasankeyf kararı olarak bilenen “Ahunbay ve diğerleri/Tür-
kiye” kararı şunu göstermektedir: Kültürel miras hakkının AİHM’de kül-
türel çevrenin korunması bağlamında ve AİHS 8 kapsamında ele alınabil-
mesi ve tartışılabilmesi için, ihlalle başvurucular arasındaki bağın yaşayan, 
fiziksel bir ilişki olarak değerlendirilebilir olması, bölge halkının kültürel 
mirasın ve kültürel çevrenin korunmadığını ortaya koyması ve aynı za-
manda davacı olması, kümülatif şartlar olarak gereklidir. 

Uluslararası hukukta bu alanda yürütülen tartışma ve gelişmelerin kül-
türel miras hakkını geliştireceği ve gelecek nesilleri de içerecek biçimde yay-
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gınlaştıracağı öngörüsünü taşımakla birlikte, mevcut hukukun AİHM’ın 
içtihatlarını bu yönde geliştirmesi/değiştirmesi açısından yetersiz kaldığı 
kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Hakkı, AİHS 8, Hasankeyf, Kül-
türel Çevre, Menfaat.

The Implications of The ECHR Judgement On Hasankeyf in The 
Context of The Right To Conservation of Cultural Heritage

Abstract

The right to cultural heritage being a subject of international law 
and beingembraced, adoptedby the doctrine of human rights can be 
considered as “new” in view of the historical background of these fields. 
On the other hand, the understanding of “common heritage” developed 
under the leadership of international conventions on the preservation of 
cultural and natural properties implies that international law in the 20th 
century, especially in protection of the environment and in keeping the 
common values alive has passed from the system of co-operation to the 
“common interest” understandingand this conduces to the evolution of 
a new understanding of international law that focuses on the common 
interest rather than on the reciprocity of states.In this respect, the 
significant role of human rights doctrine in protection of cultural and 
natural propertiesgains strength and becomes prevalent especially in the 
field of rights protected under the ECHR and with the decisions of the 
ECHR.In the light of these explanations, the case filed to ECHR with the 
request for the annulment of the Ilısu dam project planned to be made 
in the Hasankeyf archaeological site in Batman should be accepted as an 
important call for protection and environmental law.

The ECHR’s decisions allocated to the protection of the environment 
in the context of the protection of family life are gravitating to establishing 
the link between positive obligations of the state and violation of rights, 
within the scope of the Article 8 of the Convention (ECHR).Therefore, 
the Court inquires a link such as residence, sedentariness, state of 
employment, which would indicate that the persons that claim violation 
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of rights are directly or indirectly affected by the polluting source; even if 
the right to property is not compulsory, it seeks a long-term legal or de 
facto relationship to “prove” their relevance to the site.The application for 
Hasankeyf, on the other hand, involves the applicants’ right to cultural 
heritage and to the protection of the cultural environmentto be recognized 
as a right for today’s people as well as for the next generation. In this respect, 
the subject of the case is the alleged violation of the right to access the 
cultural heritage of present and future generations by the right to respect 
for private life and the right to education under Article 2 of Protocol No. 
1.The applicants are persons who do not have a personal relationship with 
the region, such as property rights or tenancy and operate in areas that are 
presumed to have knowledge on the cultural and historical significance of 
Hasankeyf due to their occupations and interests.The applicants filed the 
law suitalleging a violation of their “cultural heritage rights” and for the 
protection of the cultural environment, with the opinion that the dam 
project, which causes the inhabitants of Hasankeyf to leave their villages, 
will sever the people from their cultural and historical ties and deprive 
them of the visitors, researchers and future owners of this heritage,

In response to these allegations, the Court noted that cultural heritage 
related rights confer rights specific to and under the status of those who 
enjoy the rights of minorities and indigenous peoples and emphasizing 
that there is no consensus in Europe on this issue, did not assess the 
impact of Hasankeyf on future generations and people outside the local 
population. The Court has ordered the rejection of the application as 
being inadmissible on account of the lack of subject-matter jurisdiction.

This case is highly important as it is a case in which the right to cultural 
heritage is brought before the ECHR. However, the applicants’ lack of 
ties with the region, such as residence, tenancy and ownership rights, also 
ruled out the possibility of the only case brought before the ECHR in 
respect of Hasankeyf to be discussed under the heading of environmental 
protection within the scope of the Article 8 of the Convention (ECHR).

The ‘Ahunbay and others versus Turkey’ verdict of the ECHR, known as 
the Hasankeyf judgment, shows that in order the right to cultural heritage to 
be addressed and discussed in ECHR, within the context of preservation of 



Arş. Gör. Dr. Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER

637Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

the cultural environment, under the Article 8 of the Convention (ECHR); 
the link between the applicants and the infringementto be assesses as a 
living, physical relationship andthe people of the region to reveal that the 
cultural heritage and cultural environment are not protected and also to 
carry on a law-suit are  required as cumulative conditions.

Although we anticipate that the discussions and developments in 
international law in this field will enhance the right to cultural heritage 
and will prevail, spread it to future generations, we believe that the existing 
law is insufficient to improve / change the ECHR jurisprudence in this 
direction.

Keywords: Right to Cultural Heritage, ECHR 8, Hasankeyf, Cultural 
Environment, Sufficient interest.
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“KÜLTÜREL MİRAS VE EKOLOJİK HAKLAR” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Mustafa Bayram MISIR

Konuşmacılar    : Mehmet HORUŞ, Fevzi ÖZLÜER,  
       Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Şimdi arkadaşlar, soru-
cevap kısmına geçeceğiz. Sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını alacağız. 
Bir arkadaşım herhalde mikrofonla yanınıza gelecek ve o sorunuzu mikro-
fonla sorabilirsiniz. Yalnız sorunuzu sormadan önce bir ricam var teknik 
bir sebeple, adınızı-soyadınızı söylerseniz bant çözümü yapılırken sorunun 
kimin tarafından sorulduğunu da biz kayda alabilelim. Sorunuzu sorarken 
adınızı ve soyadınızı da lütfen söyleyin. Buyurun, herhalde sizin sorunuz var. 

Av. Mehmet AYAZ - Tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Haki-
katen bu 4 gündür süren sempozyumda benim için çok anlamlı panellerden 
birisiydi bu, bu küresel ortaklıklar ve hepimizin dünyası kavramına bir de 
farklı açıdan ben bakmak istiyorum.  Özellikle de Mehmet Bey’e bir so-
rum olacak bu konuda, çünkü Avustralyalı bir hukuk antropologu Darian 
SMITH Oxford Üniversitesinin Sosyal ve Hukuki Araştırmalar Dergisinde 
yayımladığı bir makalesinde bu küresel ortaklıklar kavramına dikkat etme-
miz gerektiği, bu söylemle, bu işle suçu ve katkısı olmayan insanların da bir 
şekilde ikinci çitleme hareketiyle çitlendiği uyarısında bulunuyor. Şöyle ki, 
bu küresel ortaklıklar retoriğini geliştiren, çevresel koruma ve ekolojik sis-
teme vurgu yapan bu ulus aşırı aktörler -UNESCO olabilir, Dünya Bankası 
olabilir ve diğerleri olabilir- bize bu söylemi dile getirirken yerellere ya da 
diğer insanlara ait olan mülklerin bir şekilde çitlendiğini, kullanım hakları-
nın kısıtlandığını, buralarda kendilerinin söz sahibi olduğu vurgusu yapıyor. 
Bunu söylerken özellikle bu Kanada-Amerika arasındaki Keystone Pipeline 
-bilginiz vardır- boru hattından sızan petrole karşı yerel halkın direnişine 
çok güzel bir vurgu yapıyor. Bu gerçekten bölgeyle bağlantı sağlamış yerel 
halkların bu neoliberal ve küresel dünya şirketlerine karşı nasıl bir güzel mü-
cadele verdiğinin de örneğini sunuyor, ama özellikle yeni mülkiyet biçimleri 
oluşturarak, yerel halkların kullanımlarını sınırlayarak belli güçler tarafından 
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buraların ele geçirilebileceği uyarısında bulunuyor. Bu konuda sizin bir en-
dişeniz var mıdır? 

Bir şeye daha vurgu yaparak devam edeyim. UNESCO’nun biyosfer ala-
nı ilan ettiği Fas’taki argan yağı projesi üzerine Bernard TURNER’in yaptığı 
bir araştırma bunu son derece açıklıkla ortaya koyuyor. Yerel halka mutlu-
luk, huzur ve ekolojik denge getireceğini sağlayan bu proje uygulamasının 
sonunda bölgedeki tüm argan yağı kullanıcılarının haklarını elinden almış 
durumda. Bu konuda yapmak istediğiniz bir açıklama var mıdır? Teşekkür 
ediyorum.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Bir isminizi rica edebilir 
miyiz?

Av. Mehmet AYAZ - Özür dilerim, uyarmıştınız, kusura bakmayın, Av. 
Mehmet AYAZ, Ankara Barosu.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Soruları toplu mu ala-
lım? Arkadaşlar, siz soruları not alabiliyor musunuz? Soruları toplu alalım, 
çünkü arkadaşlarımıza ortak süre vermek bakımından başka sorusu olan var 
mı? Başka soru da yok gibi görünüyor, buyurun lütfen. 

Ümmühan ELÇİNEL TUĞRUL - Bu aslında bir soru değil, konuş-
macılara çok teşekkür ederim faydalı sunumlarından dolayı, ben bir husu-
sa dikkat etmek istiyorum. Kırıkkale Üniversitesinden katılıyorum. Elbet-
te ki bu “jus cogens” kural dediğimiz kurallar bütün insanlığın korunması 
için getirilmiş olan kurallar ve bunun en önemli adaylarından en önemli 
jus cogens kuralı da kuvvet kullanma yasağı ve uluslararası hukukçular da 
son dönemlerde şöyle faydalı bir hususa dikkat çekilir- Evet, kuvvet kullan-
ma yasağından dolayı 100.000 kişi, 500.000 kişi, 1.000.000 kişi ölebilir, 
ama eğer çevreye bir şey olursa bütün insanlığın sonu getirilebilir. Mehmet 
HORUŞ Bey’in dediği gibi evet, Avustralya’da orman yanıyor, ama sadece 
Avustralya’da mı yanıyor? Hayır, bütün dünya yanıyor. Yine Ilgın Hanım’ın 
bahsettiği gibi eğer Hasankeyf ’in akıbeti de sadece Türkiye’yi mi etkiledi? 
Hayır, aslında bütün dünyayı etkiledi. Dolayısıyla bu çevrenin korunmasına 
ilişkin kurallar jus cogens kural olmak zorundadır. Bunun altı çizilmelidir ve 
bu jus cogens kurallardan da bütün insanlık için yükümlülük doğmalıdır ve 
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bütün insanlık için yükümlülük doğar. Dolayısıyla bu çevrenin korunmasıy-
la ilgili olarak akademisyenlerin, pratikte yer alan avukatların, yoldan geçen 
hepimizin sorumlulukları var. Dolayısıyla böyle bir toplantı için dediğim 
gibi öncelikle çok teşekkür ederim ve yine Fevzi Bey’in bahsettiği gibi bir 
küresel bilince ihtiyaç var. Küresel hafızaya, küresel hafızanın hatırlatılma-
sına ihtiyaç var. Dolayısıyla bundan hepimiz sorumluyuz. Akademisyenler, 
yoldan geçenler, uygulamadaki avukatlar bu konuya da bunun için de belki 
hem ülke içerisinde birlikteliğe, aydınlanmaya, farkındalığa ihtiyaç var ve 
aynı zamanda bununla ilgili olarak yine uluslararası alanda da birliktelikleri 
ihtiyaç var. Belki bu konuda Fevzi ÖZLÜER Beyefendinin işte bahsettiği 
merkezin sadece ülke içerisinde mi, yoksa dünyada eklemlendiği yapılar var 
mı, yok mu? Bunu da merak ediyorum. Dediğim gibi bu konuya dikkat 
çektikleri için de ayrıca teşekkür ederim.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Biz teşekkür ederiz kat-
kınız için, sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim, başka soru yok. 
Şimdi bir tür ikinci tur gibi Mehmet’ten başlayalım bu sefer, söz vereceğim 
hepinize, ona göre.

Mehmet HORUŞ - Bu jus cogens meselesinde bu kişi dokunulmazlığı, 
habeas corpus, yani mahkeme kararı olmadan tutuklanamama meselele-
ri, buna ilişkin Kadir CANGIZBAY Hocamızın bir çalışması var. Bu hani 
MARX’ta da “doğa insanın inorganik bedenidir” der ya, doğayı böyle gör-
memiz lazım. Yani tutuklama, kişi dokunulmazlığı meselesinde de doğayla 
bir tür bütünlük içinde bakmamız lazım artık kişisel haklar, insan hakları 
düzeyinde de, yani doğa inorganik bedenimizdir. Evet, siz gidip o dereye 
HES yapıp kelepçe vurduğunuzda da, oradaki merayı yok ettiğinizde de, 
tarım alanını yok ettiğinizde de aslında kişi dokunulmazlığı hakkını da ihlal 
etmiş oluyorsunuz. Yani bu temel insan hakları kavramlarının içini de bence 
dönüştürmemiz gerekiyor. Mülkiyet meselesine ilişkin mülkiyet uydurul-
muş bir şey, yani GROTIUS’dan beri hepsinin kafa patlattıkları uydurulmuş 
bir teori mülkiyet, doğada asla mülkiyet yok. En fazla intifa hakkı sahibi 
olabiliriz bizden sonraki kuşaklara aynen devretmek için, bence böyle esaslı 
bir meselemiz var. Reddetmemiz lazım. Bunu kapitalizm toprak mülkiyeti 
üzerinden geliştirebildi, ama mesela PROUDHON’un tartışmalarında da 
var, havada ve suda da deniyorlar bunu, fakat sermaye birikim süreci ve ka-
pitalizmin evrimi içerisinde toprak parselleme, ölçüm, alım-satım, iktidar 
ilişkileri açısından uygun olduğu için toprak mülkiyeti üzerinden gidiyoruz, 
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ama bu arada hani bir tür piyasa sistemine entegre edilmediği için görünür 
değil, ama aslında hava da, su da paralı, su zaten paralı şu anda da, hava da 
paralı. İyi semtte pahalı evlerde oturuyorsanız daha temiz hava soluyorsu-
nuz. Bu uluslararası sistemle ilgili de bu yerel paydaşların katılması, aslında 
çevrecilik ikiyüzlü bir şey, bir tür endüstriyel mantık da var ve çevrecilik de 
bütün bu kirli piyasa ilişkilerinin olduğu bir alan. Şu anda maden şirketleri 
ya da bir HES şirketi bir yere eko kırım projesi yapacaksa, oraya getirip çev-
re derneği kuruyor. Bu yerel paydaşları da karar alma sürecine dahil etmek 
için, yani lisans ya da ruhsatla birlikte çevre derneği de kuruyorlar. Çünkü 
kapitalizmin de kendisi açısından bu sürdürülebilir  kalkınma dedikleri bir 
sürdürülebilirlik sorunu var. İşte atık dönüşüm teknolojileri, yenilenebilir 
enerji teknolojileriyle kendi krizini de aşmaya çalışıyor kapitalizm, o da do-
ğal kısıtlarının farkında. Bence burada bizlerle onlar arasındaki ayrımı iyi 
görmek lazım. Bu çevrecilik hepimizi aynı potada eritiyor. Ben çevreci deği-
lim, bunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz bir yandan, Türkiye’deki 
pek çok ünlü vakıf da petrol şirketleriyle, şununla bununla bu kirli ilişkile-
rin içindedir. Neticede kapitalistler bu krizden de daha çok nasıl rant elde 
edelim diye düşünüyorlar. İşte TRUMP diyor- “Bana Grönland’ı satın” ya 
da PUTIN “Sibirya’nın altındaki doğalgaz kaynaklarına erişeceğim buzullar 
erirse, Bering Boğazından daha kestirme gideceğim” diyor, ama bütün bunlar 
krizi kalıcılaştırmak dışında hiçbir işe yaramıyor. Yani kapitalizm de kendini 
sürdürebilmek için bu krizden nemalanacak, ama bence çok daha temel bir 
uygarlık sorunuyla karşı karşıyayız, bununla yüzleşelim diyorum. Söyleyece-
ğim bunlar.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Evet, Fevzi.

Fevzi ÖZLÜER - Ben sunum yaparken öyle daha dar bir çerçeve çizme-
ye çalışmıştım aslında, zaman sınırı nedeniyle yine o sınırlılıklarda hareket 
etmeye çalışayım. Ekoloji mücadeleleri karakteri itibarıyla enternasyonal 
hareketlerdir. Uluslararası sistemle entegre olacak, ama mücadele ölçeğini 
belirlerken belirli ölçekler belirlersiniz. Yani buradaki aslında tüm hak mü-
cadelelerinin tarihsel karakteristiği de böyledir. Yerel ölçeği de vardır, ulusal 
ölçeği de vardır, uluslararası ölçeği de vardır. tabii ki bir haklar zemini faa-
liyeti küresel meta ilişkilerine karşı mücadele enternasyonal bir perspektif 
sağlamak zorundadır. Çünkü bunun aslında teorik öncülleri esasında kapita-
lizmin küresel inşaat süreçleriyle çok yakından ilişkili, yani bir kişi haklarını 
biz meta ilişkileri temelinde, yani liberal ya da neoliberal hukuk sisteminden 
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haklar zemini temelinde, yani insanla doğanın metabolik ilişkisinin kurul-
duğu sosyalizan bir toplumsal zeminde nasıl inşa edeceğiz sorusu bizi insan 
hakları rejiminde bir devrime yönlendirirken aslında aynı zamanda iki şey-
den birden feragat etmememiz gerektiğini söylemek zorunda. Ne insanların 
toplumsallığından feragat etmeliyiz, ne de bununla birlikte doğanın insanla 
birlikte kurduğu dolayımlardan feragat etmeliyiz. Yani bugünkü aslında ko-
puş siyaseti liberal haklar teorisinden kopuş ve sınıfsal bir tercihle yakından 
ilişkili, bu anlamıyla insan hakları teorisinin üzerine yükseldiği sınıfsal ze-
mini doğru anlamak, belki bunu daha yüksek sesle seslendirmek önemli. 
Meta dolayımlı kurulan bir insan hakları teorisinin getirdiği sınırlıkların en 
genel anlamda bir insan hakları teorisiyle ilgili değil de, hani insan hakları 
bahçesinin içinde aslında sosyalizan hak temelli mücadelelerle meta temelli 
insan hakları mücadelesini bu anlamıyla ayrıştırıp farklı kutuplara oturtarak 
kişi temelli mücadelelerle doğa temelli mücadeleleri bir emek ekseninde na-
sıl kavramamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Bunun bir dolayımına 
yönelik Marksist literatür buna yönelik zengin bir altyapı sunuyor. Aslında 
bu bir haklar mücadelesinin ontolojik alanını biz nasıl inşa edeceğiz? Yani ne 
insan, ne birinci doğa, ne ikinci doğadan vazgeçmeden var olan sınıflı top-
lum yapısını ilga eden bir haklar mücadelesini tartışması, yani devletle bir-
likte sermaye toplumunun ilgasını mümkün kılan bir haklar zeminini nasıl 
inşa edeceğiz? Bu bizi şundan azade kılmaz bence- Enternasyonal karakteri 
olması bir mücadelenin ulusal ölçekte kurulmasını engellemez. Hatta yerel 
ölçekte kurulmasını da engellemez. Farklı ölçekler farklı programları ve farklı 
eklemlenme tarzlarını birbirlerine getirir. Önemli olan toplulukların birbir-
leriyle doğru bir biçimde eşit hiyerarşisiz ve kendi dışındaki varlıklarla nasıl 
ilişkileneceğine yönelik toplumsal projeyi nasıl kuracağımız sorusunu sora-
bilmek. Bu anlamıyla evet, biz bir enternasyonal karakteri olan uluslararası 
örgütlerle iş yapan hem sosyalist örgütlerle, hem de hak mücadelesi veren 
örgütlerle iş yapan bir politik zeminde haklar merkezini kurmaya çalışıyoruz.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Teşekkürler. Ilgın, eksik 
kalan hususlar için sana doğrudan soru, gerçi son soruda sana da bir soru 
vardı.

Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER - Fevzi’nin bıraktığı yerden sadece birkaç 
cümle söyleyeceğim. Kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olarak milliyetçi ve 
evrensel olmak üzere iki temel yaklaşım tarzı var. Ancak üçüncü bir yaklaşım 
tarzının, üçüncü bir bakış açısının gerektirdiği artık son dönem doktrinde 
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de konuşulan ve yaygınlaşan bir tartışma başlığı. Ulusalcı yaklaşım ya da 
milliyetçi yaklaşım denilen yaklaşım kültür mirasının yerel, ülkenin kendi 
geçmişine sahip çıkması ve geleceğe aktarması temelinde geçmişin gelecek-
le kurduğu bir ilişki bağlamında ele alınırken evrenselci yaklaşım ülkelerin 
egemenlik sınırlarının dışında bir koruma zincirinin gerektirdiği, ülkelerin 
egemenliklerinin dışında da bunların kendi başına korunmaya değer bir var-
lıklar manzumesi olduğunu ileri sürer. Ancak bu evrenselci görüş ilk bakışta 
koruma halesini genişletiyormuş gibi görmekle birlikte ülkelerin egemenlik 
alanlarına bir müdahale ve yine o varlıkla kuracakları ilişkiyi, mirasla kura-
cakları ilişkiyi nesneleştirerek uzaklaştıran bir bakış açısını beraberinde geti-
riyor. Özellikle de sömürgeci ülkelerin üçüncü dünya ülkesi olarak görülen 
ülkelerde yaşanan savaşlarda yağmalanan kültür mirası söz konusu olduğu 
zaman bu yağmayı hızlandıracak bir bakış açısını da beraberinde getirdiği 
evrenselci görüşe yapılan en büyük yaklaşım, en büyük eleştiri. Bu anlamın-
da üçüncü bir yaklaşımın hem devletlerin egemenlik sınırı içinde ve kültür 
mirasını yaşayanların kendi ortak miraslarıyla birlikte geleceğe taşınmaları-
nı sağlayacak ulusal mevzuatlarını güçlendirici yaklaşımla birlikte evrenselci 
yaklaşımın koruma, genişleten koruma halesini de ona dahil etmeyi öneren 
bir üçüncü bakış açısı. Koruma konusu da aslında arkadaşlarımın anlattığı 
konudan çok bağımsız değil. Her ne kadar uluslararası hukuk çoğu zaman 
uygulanmayı bekleyen boş metinler gibi görülmekle birlikte koruma söz 
konusu olduğu zaman kavramların içinin doldurulması, yaygınlaştırılması, 
tanımlarının geliştirilebilmesi için önemli hâlâ temel kaynağımız olarak du-
ruyor uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşmeler, dediğim gibi bu evren-
selci yaklaşımla milliyetçi yaklaşımın orta yolunda ortak gelecek ancak bir-
likte yaşayanların öncülüğünde geleceğe taşınacak yeni bir koruma yaklaşımı 
sağlanabilir. Sanırım uluslararası hukuk konusunda da böyle bir uluslararası 
korumayla ilgili böyle bir katkı yapabilirim. Teşekkür ederim.

Mustafa Bayram MISIR (Oturum Başkanı) - Teşekkürler bütün ko-
nuşmacılara, bu oturumda bir uygarlık kriziyle karşı karşıya olduğumuz ve 
dolayısıyla burjuva rasyonalitesini açacak, burjuva rasyonalitesi içerisinde şe-
killenmiş olan hukuk görüşü ve bakış açısını da sorgulamamızı gerektirecek 
bir durumla karşı karşıya olduğumuza dair bir uyarı çığlığı da duymuş ol-
duk. Arkadaşlara teşekkür ediyorum tekrardan, siz dinleyicilere de teşekkür 
ediyorum, sağ olun.
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Sonsuzun/Ölümsüzün Hakları Olarak İnsan Hakları: 
Alain BADIOU’nun Etik ve İnsan Hakları Eleştirisi

Arş. Gör. Harun BODUR 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Öz

Günümüzde etik (bilhassa meslek etikleri bakımından) ve insan hakları 
söylem(ler)inin dünya çapında revaçta olarak güncellik kazanması, vur-
gulanması ve tartışılagelmesi söz konusudur. Baudrillard’ın keskin söyle-
yişiyle insan hakları bugünlerin zeitgeist’ının kullanabileceği yegâne “Ba-
tılı” ideoloji olarak adeta ideolojinin sıfır noktası, tüm tarihin indirimli 
satışıdır. Bunca albenisine ve görünüşteki popüler hegemonyasına karşın 
etik ve insan hakları kavramlarının temellendirilmesi ve içeriklendirilmesi 
müphem kalmaya devam etmektedir. Üstelik herkes bu kavramları bildi-
ğini sanmaktadır. İşte bu durum gerek etik gerekse insan hakları kavram-
laştırmalarını Kuçuradi’nin deyişiyle “tehlikeli” hale getirir. Bu tehlikeyle 
başa çıkmanın bir yolu da, bu kavramları pozitif hukuk(çu) bakışının teke-
linden öteye taşıyarak,“yine”, “yeni” ve “yeniden” ele alıp, ezberleri bozarak 
felsefi birdidiklemeye, eleştiriye ve zemin arayışına tâbi tutmak için çabala-
maktır. Fransız düşünür Alain Badiou etik ve insan hakları ile ilgili sözünü 
ettiğimiz problemli tablodan muzdarip olarak, böylesine bir çabanın en 
yetkin örneklerinden birini ortaya koymuştur.

Badiou’ya göre en temelde iyi-kötü ikilisiyle oluşturulan etik ile insan 
hakları kavrayışı iç içe konumdadır. Badiou, evvela dünyanın sahnenin en 
önündeki bir “etik” çılgınlığına boğazına kadar batmış halde olduğu tespi-
ti yapar ve ahlaki terörizm kılığına bürünmüş entelektüel karşı-devrimin, 
Batı kapitalizminin rezaletlerini yeni evrensel model olarak dayatmakta 
olduğundan şikâyet eder. Bu bağlamda sözde “insan hakları”, yeni özgür 
düşünme biçimleri yaratmaya yönelik girişimleri her alanda yok etmeye 
hizmet etmektedir. Badiou’nun sözü edilen saptalamaları onun etik ve in-
san hakları konusunda bir karşı-risale yazmasının, egemen insan hakları 
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ideolojisine karşı siyasi-felsefi bir saldırıya girişmesinin temel itkisini oluş-
turmaktadır. Badio için “insan hakları” kavramı, kanıta gerek duymayan, 
apaçık haklar olarak, bir taraftan koyutlanan soyut (hem bir yandan pasif, 
dokunaklı ya da düşünen özne –ıstırap çeken özne- hem de öte taraftan 
yargılarda bulunan aktif, belirleyici özne olarak) bir özne ve doğal haklar 
anlayışına dayanmakta, diğer taraftan ise, temel aldığı “insan”ı, verili, do-
ğal varlığına özgülemektedir. Dolayısıyla insan hakları kavramıyla işaret 
edilen doğal, evrensel haklar, insanı aciz, yaralanmaya açık ve kurban in-
sana, ‘canlı organizma’ya, ,‘hayvani altyapısı’na indirgemekte ve bu haliyle 
insanın hayatının (cinayet ve idam dehşeti), bedeninin (işkence, zulüm ve 
açlık dehşeti), kültürel kimliğinin (kadınların, azınlıkların vs. aşağılanma-
sı dehşeti) “taciz edilmemesi” anlamında “kötülük görmeme hakkı”ndan 
ibaret olmaktadır. Bu bakış Badiou’ya göre insanı “ölümlü, sonlu varlık” 
olmakla sınırlamak anlamına geldiğinden sorunludur. Badiou gördüğü bu 
sorunu üç temel karşı tez ile aşmayı önerir. İlk tezde insan hakları, bunlar 
kesinlikle hayatın ölüme karşı hakları ya da sefalete karşı hayatta kalkma-
nın hakları değildir. Ölümsüz’ün, kendi kendilerine dayanan haklarıdır 
ya da Sonsuz’un ıstırap ve ölüm denen olumsallığın üzerinde uygulanan 
haklarıdır. İkinci tez olarak kötüyü tanımlarken İyi’ye ulaşma yönündeki 
pozitif yeteneğimizden ve dolayısıyla imkânlar karşısındaki sınır tanıma-
yan tavrımızdan, varlığın muhafazası da dâhil olmak üzere muhafazakârlığı 
reddedişimizden yola çıkmalıyız- tersi doğru değildir. Dolayısıyla etiği ve 
insan haklarını “kötü” üzerinden değil “iyi” üzerinden kurmalıyız. Üçün-
cü tez olarak ise bütün insanlığın kökü, tekil durumların düşünce içinde 
saptanmasına dayanır. Genel olarak etik diye bir şey yoktur. Yalnızca son 
kertede bir durumun imkânlarını sorguladığımız süreçlerin etiği vardır. 

Sonuç olarak bu bildirinin temel ereği, Badiou’nun -iyi anlayışı, haki-
kat (etiği), sadakat, çokluk, durum, olay, küme gibi kavramları etrafında 
ördüğü- etik ve insan hakları hakkındaki özgün düşüncelerini ve eleştirile-
rini serimleyebilmek ve değerlendirebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Badiou’nun Etik ve İnsan Hakları Eleştirisi, Badi-
ou ve Etik, Badiou ve İnsan Hakları, Sonsuzun/Ölümsüzün Hakları Ola-
rak İnsan Hakları, Badiou’da Hakikat Etiği
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Post-Egemenlik ve İnsan Hakları Leon Duguit’nin Reddiyesinin 
İmkan ve Sınırları

Arş. Gör. Buket KARAMAN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Öz

Egemenlik kavramı devletin insan haklarına sınırlayıcı müdahalede bu-
lunduğu alanlarda devletin otoriter ve mistik karakterini güçlendiren başat 
faktörlerdendir. Duguit’nin objektif hukuk-sübektif hukuk ayrımıyla bir-
likte egemenlik nosyonunu, hukuk-devlet denkleminden çıkardığı görülür. 
Egemenlik kurgusunun olmadığı bu post egemenlik düzlemi “Leviathan”ı, 
elindeki silahlarından mahrum edecek bir çeşit katharsis işlevi görebilir. 
Aynı zamanda sübjektif hukuka dair reddiyesi, insan haklarının bilgisel 
temellendirmesine materyalist perspektiften bir katkı sağlayabilir. Bu ça-
lışma Duguit’nin temel tezlerinden hareketle Türkiye’de insan hakları ve 
insan haklarının sınırlanmasında başat aktör olan polis arasındaki ilişkiye 
odaklanmıştır. Polisin, içinde bulunduğumuz otoriter devlet biçiminde 
özerk bir kuvvet haline gelen yapısı ve görev-yetki-sorumluluk dengesiz-
liğinin insan haklarına aykırı faaliyetleri bakımından rolü göz önünde bu-
lundurulduğunda “hak-egemenlik” paradigmasının alana dair sorunların 
temelini oluşturabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duguit, Egemenlik, İnsan Hakları, Polis, Sorum-
luluk

Post Sovereignty And Human Rights Posibilities And Limits of 
Duguit’s Rejection

Abstract

The concept of sovereignty is one of the major factors strengthening 
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the authoritarian and mystical character of the state in areas where the 
state restricts human rights. It is seen that Duguit, with the distinction 
of objective law-subjective law (law-right), removed notion of sovereignty 
from his state-law equation. This post-sovereignty area without the fiction 
of sovereignty can be function as a kind of catharsis that will deprive the 
Leviathan of its weapons. At the same time, his rejection of subjective-
law can contribute informational basis of human rights from a materialist 
perspective. This study, with the motion of Duguit’s theses, focuses on 
the relationship between the human rights in Turkey and the police as a 
main actor of restriction of human rights. Considering the structure of the 
police, which became an autonomous force in the form of the authoritarian 
state and the role of imbalance between duty-power-liability in terms of 
activities contrary to human rights, the “right-sovereignty” paradigm is 
thought to form the basis of the problems related to the field.

Keywords: Duguit, Sovereignty, Human Rights, Police, Liability

Giriş

Hukuk teorisi alanındaki hakim paradigmanın hukuk analizinde kul-
landığı temel varsayımlar burjuva devrimlerinin devlet ve birey kavrayı-
şı üzerine inşa edilmiştir. Modern devlet, önceki devlet tipolojilerinden 
“egemenlik” kavramıyla ayrıştırılırken bireye “çağ atlatan” şey, doğal hak-
lar doktrininin üzerine yükselen “hak sahibi özne” olma niteliğinin izafe 
edilmiş olmasıdır. Bodin feodalite sonrası devletin karakterini egemenlik 
kavramıyla tarif ederken, Hobbes, Rousseau, Locke gibi sözleşmeci düşü-
nürler modern devletin egemenlik üzerine inşa edilen denklemine doğal 
haklar düşüncesinden beslenen bireyi eklediler. Egemenlik kavramının 
içeriği, kapsamı, sınırları düşünsel ve tarihsel olarak değişse de egemenlik, 
modern ulus devletin devlet ve hukuk denkleminin bir öncülü olma vasfı-
nı yitirmedi. Hak kavramı ve insan hakları düşüncesi de hem doğal hukuk 
öğretisinde hem de hukuki pozitivizm yaklaşımında hakkı tarif ederken 
egemenlikten türeyen bir karşılıklılık ilişkisinden ve esasında bir sözleşme 
fikrinden azade bir analizi mümkün kılacak düzlemi inşa edemedi. İnsan 
haklarının bugün içinde bulunduğu krizin özünde hakların temellendiril-
mesi problemi ve haklar karşısında devletin yükümlülük ve sorumluluğu-
na dair etkili bir güvence sisteminin geliştirilememiş olması büyük ölçüde 
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etkilidir. Hak öznesi olan bireyin devlet karşısında kırılganlığının veciz 
bir panoramasını sunan Arendt’in, her şeyden önce “haklara sahip olma 
hakkı”nı savunduğu hat, aslında hakların kapsamı, gereklilikleri ve “ege-
men” karşısında savunulabilirliği ile ilgili problemleri işaret eder.1 Benzer 
şekilde Douzinas’ın “insan haklarının sonu” olarak tarif ettiği kriz, küresel 
neoliberal dönemde insan haklarının ulus devlet karşısında evrensellik söy-
leminin güçlenmesine rağmen içeriğinin ve kapsamının daralması krizi-
dir.2  Ulus devlet sınırlarının silikleşmesine rağmen devletin otoriterleşmesi 
trendi uluslararası koruma ve güvence mekanizmaları artmasına rağmen 
ulusal ölçekte içi boşalan ve gerileyen haklar trendiyle paralel bir neoliberal 
devlet krizidir. Tam da bu noktada egemenlik ve haklar arasındaki ilişkiyi 
yeniden düşünmek için Duguit’nin egemenlik kavramına dair reddiyesi ve 
hak yaklaşımı yeni bir temellendirme sağlayabilir. Bu çalışma devleti ege-
menlik fenomeniyle düşünmediğimiz post egemenlik varsayımında insan 
haklarının temeline ve realitesine dair bir akıl yürütmedir. Bunu yaparken 
devletin ve özelde idarenin egemenlik yetkilerine dayanarak gerçekleştirdi-
ği eylem ve işlemler ortadan kalktığında başka bir deyişle devlet ve hukuk 
denkleminden egemenlik kavramını çıkardığımızda devletin insan hakları 
karşısındaki tutumu ve sorumluluğunun olası esasları ortaya konacaktır. 
Devletin egemenlik yetkilerine dayanarak yaptığı ve insan hakları ile karşı 
karşıya geldiği eylem ve işlemler arasında en göze çarpanı kuşkusuz kolluk 
faaliyetleridir. Özellikle polisin zor ve silah kullanma yetkisine dayanarak 
yaptığı faaliyetlerde egemenlik nosyonu devre dışı kaldığı takdirde, farazi 
bir post egemenlik evreninde, bu yetkilerin sınırları, kapsamı ve sorum-
luluk esaslarının önemli ölçüde değişeceği düşünülmektedir. Bu nedenle 
Duguit’nin kuramının uygulanabilirliğine dair bu akıl yürütme egzersizi-
nin somut vakası olarak kolluk faaliyetleri tercih edilmiştir. 

Egemenlik ve Post Egemenlik

Bodin’in “Devletin Altı Kitabı” ile devlet analizine eklenen modern 
egemenlik anlayışı egemenliğin sürekli, devredilmez ve mutlak bir “yet-

1 Arendt, Hannah, Totalitarizmin Kaynakları/2 Emperyalizm, Çev. Bahadır Sina Şener, 
İletişim Yay, İstanbul, 2016, s. 255-293

2 Douzinas, İnsan Haklarının Sonu, Çev. Kasım Akbaş/Umre Deniz Tuna, Dipnot Yay, 
Ankara, 2018, s. 355 vd.
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ki” olduğunu ilan etmişti.3  Modern ulus devletin ayırt edici karakterleri 
arasında bu mutlaklık niteliği ağır basar. Ancak aslında modern devleti 
önceki devlet biçimlerinden ayırt eden mutlak egemenlik anlayışı değil 
egemenliğin kaynağında bir değişikliğin vuku bulmasıdır. Feodalitenin 
siyasi bütünlükten yoksun parçalı “egemenlik” portresinde esasında ege-
menliğin süreklilik ve devredilmezlik özelliklerinin taşıyıcısı olan kilisenin 
tanrısal egemenliği mutlak olmak bakımından modern devletin egemenlik 
nosyonundan çok da farklı değildir. Kantorowizc’in ortaçağ siyaset teoloji-
sini incelediği “Kralın İki Bedeni” kralın yani doğal bedenin egemenliğin 
taşıyıcısı, tanrının ise egemenliğin gerçek sahibi olduğunu açığa çıkarmıştı. 
Ortaçağ Roma hukukçusu Baldus de Ubaldis ortaçağ devlet yapısını açık-
larken “bir şeyin biçiminin değişmediği yerde şeyin kendisinin de değiş-
mediğini” söyler.4  Baldus de Ubalis kilisenin iktidarının koyduğu normlar, 
söz konusu halkı oluşturan bireyler ölse dahi “halk ölmediği için” kilise 
iktidarının ve kurallarının birkaç yüzyıl daha geçerliliğini sürdüreceğini 
söyler. Kantorowicz de kralın iki bedeni teorisini bu sürekliliğe dayandı-
rır. Çünkü kralın ilahi bedeni kiliseden mülhem zamansal bir aşkınlık ve 
süreklilik anlayışına yaslanıyordu. Siyasi iktidar halk tarafından göreve 
getirilmiş olsa dahi kralın siyasi bedeninin kaynağı tanrı olarak görülü-
yordu. Bu nedenle kral ölse bile “biçim” değişmediği için kralın ilahi be-
deni varlığını koruyordu.5 Dolayısıyla ortaçağ feodal egemenlik anlayışı 
ile modern egemenlik anlayışı arasında mutlaklık, bölünmezlik, devre-
dilmezlik, süreklilik bakımından bir farklılık yoktu. Bu bağlamda Bodin,  
Machiavelli, Hobbes v Rousseau’nun egemenlik kavramıyla ilgili icat et-
tikleri şey, egemenliğin kaynağının sekülerleşmesi olarak okunabilir. Bu 
durumda da egemenlik kurgusunun biçimini koruduğunu fakat içeriğinin 
değiştiğini söylemek mümkündür.6 

3 Bodin, Jean, Six Books of the Commonwealth, Trans. M.J. Tooley, Blackwell’s Politi-
cal Texts, Oxford, 1956, s. 25 vd.

4 Aktaran: Kantorowicz, Ernst H., Kralın İki Bedeni Ortaçağ Siyaset Teolojisi Çalışma-
sı, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Bilgesu Yay, Ankara, 2018, s. 389

5 Kantorowicz, s. 389-392
6 Kantorowicz kralın siyasi bedeninin Hristiyanlıkla birlikte gerçekleşen simgesel dö-

nüşümünü şöyle anlatır: “Görünmeyen bu beden elbette ölümsüz ve daimiydi; ama 
ölümsüzlüğü bir tanrıçanın bedeni olmasından ileri gelmiyordu, tamamen görün-
mez- maddi olmayan bir varlığın bedeni- olmasından ileri geliyordu. Bu nedenle, 
hukukçular klasik ‘insan biçimli’ kişileştirmeleri tekrar dirilmekten uzaktılar; bunun 
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Duguit’ye göre “Egemenlik, koşulsuz olarak buyurabilme sübjek-
tif hakkı; devlet ise, bu hakka sahip ve belirli bir arazide yaşamakta olup 
şahsiyet kazanmış bir millettir.”7 Duguit’nin koşulsuz ve sınırsız emret-
me yetkisiyle tarif ettiği egemenlik kavramı, Bodin’in mutlak egemenliği, 
Machiavelli’nin “Prens”i, Rousseau’nun “genel irade”si, Schmitt’in “istis-
naya karar veren” egemeni ile benzer bir mutlaklık arz eder. Onun ege-
menliği kavrayışındaki farklılık, bu egemenlik hakkının sübektif bir hak 
olduğu ve ortadan kaldırılması gereken tehlikeli bir olgu olduğunun altı-
nı çizmesindedir. Egemenlik metafizik bir sübjektif haktır ve aydınlanma 
sonrası insanlığın geldiği pozitif aşamada bu metafizik devlet kurgusuna 
yer yoktur. Duguit egemenliğin ortaçağdaki ilahi kutsiyetinin, millet ege-
menliği kavramının metafizik kökleriyle yeniden inşa edildiğini söyler. 
Duguit devlet egemenliğinin kaynağının tanrısal ve millet egemenliği ol-
mak üzere iki düşünceyle açıklandığını ancak millet egemenliğinin de a 
priori ve metafizik olmak bakımından tanrısal egemenlik anlayışından bir 
farkı olmadığının altını çizer. “Bir insanda somutlaştığı zaman dahi aşırı 
olan kamu gücü, millette somutlaştığı takdirde sınırsızdır. Bu halde devlet, 
gerçekten (Thomas) Hobbes’un açıkladığı gibi Leviathan’dır.”8 Duguit’ye 
göre 1848 devrimi kralın tanrısal hukukunun yerine milletin tanrısal hu-
kukunu geçerli kıldı. Ona göre devrim kamu gücü kavramını mutlak, 
sürekli, bölünmez, devredilmez bir “hak” olarak devralmış, yalnızca söz 
konusu hakkın sahibini değiştirmiştir. Daha önce krala ait olan egemenlik 
yetkisi artık millet şahsiyetine aittir.9 

Duguit’nin millet egemenliğinin a priori ve metafizik olduğu yönünde-
ki metodolojik itirazının yanı sıra egemenliğin biçimsel sürekliliğine dair 
bir başka veri Kantorowicz’in işaret ettiği “tüzel kişi” fiksiyonudur. Kanto-
rowicz, hukukçuların “kurgusal” tüzel kişilerinin, nominalistlerin “fictone-
sintellectuales (düşünsel kurgu)” olarak adlandırdıkları tümel ve skolastik 

yerine Ortaçağ’ın düşünce şemasıyla tam bir uyum içinde ‘melek biçimli’ kişileştir-
meler diye adlandırılabilecek bir şey yarattılar. Başka bir deyişle, hukuki tüzel kişiler 
yapısal olarak paganların tanrıçalarından ziyade Hristiyanların meleklerine benziyor-
du.” Kantorowicz, s.399

7 Duguit, Hak Kavramı ve Devletin Dönüşümü Üzerine Üç Konferans, Çev. Edip Ser-
dengeçti, Pinhan Yay, İstanbul, 2019 s. 38

8 Duguit, 2019, s. 39
9 Duguit, 2019, s. 37
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yapılarla çok benzer olduğunu tespit eder. Kralın siyasi bedeninin kurum-
sallaşmasında hukukçular tarafından keşfedilen mistik anahtarın tüzel kişi 
kavramı olduğunu ortaya koyar. Kralın iki bedeni zümrüdüanka metafo-
ruyla cisimleştirilmiştir. Zümdürüankanın kendi küllerinden yeniden do-
ğuşu tam “Kral asla ölmez.” söylemiyle aşkın bir zamansal sürekliliğe işaret 
eder. Kantorowicz’e göre  “Zümrüdüanka, deyim yerindeyse ‘doğal’, tek 
kişili tüzelkişiydi; dolayısıyla aynı anda hem ölümsüz tür hem de ölümlü 
birey, yani ortak corpuspoliticum (siyasi beden) ve birey corpusnaturale 
(doğal beden) olan ‘Tek kişili Tüzelkişi’ diye nitelenen hayaletin modeli 
de zümrüdüanka metaforunun küllerinden doğdu.”10  Kralın gizemli siyasi 
bedeni böylece modern hukuka kadar uzanan bir süreklilik arz etti. Tü-
zel kişi kavramı “türlerin, cinslerin ölümsüzlüğü ve sürekliliği” kavrayışını 
“ölümsüz tüzel kişi bedenlerine” tahvil ederek siyasi iktidarın ölümsüz be-
denine erişmemizi sağladı.11 Kantorowicz,1245 yılında Lyon Kilisesi’nde 
Papa IV. Innnocentius’un tüzel kişi olarak kabul edilen bir kurumun afo-
roz edilmesinin yasakladığını aktarır. Papa IV. Innocentius, “rahipler mec-
lisi”, “halk”, “kavim” gibi tüzel kişilerin gerçek kişiler olmadığı, yalnızca 
hukuki adlandırmalar oldukları, gerekçesiyle aforoz edilemeyeceklerini 
söylemiştir. Ona göre tüzel kişi bedeni olmayan bir “zihinsel ad” olduğu ve 
ruhtan ve bedenden yoksun bir topluluk olduğu için herhangi bir şekilde 
cezaya çarptırılamaz.12 Tüzel kişinin sorumsuz ve mistik bir beden olma 
vasfı, sorumluluk esaslarının ulus egemenliği ve hukuk devleti nosyonuyla 
birlikte gelişmesine rağmen gizemli ve anonim niteliğinden bir şey kaybet-
medi. Duguit, Herbert Spencer’a referanslaeski ilahi egemenlik anlayışının 
mistikliğinin millet egemenliği fikrine tahvil edildiğini açıklar. Spencer’a 
göre, “Geçmişte siyasetin büyük batıl inancı kralların kutsal hakkıydı. Gü-
nümüz siyasetinin büyük batıl inancı ise meclise atfedilen kutsal haktır. 
Sanki önceleri bir kişinin kafasına dökülen kutsal yağ, birçok kişinin ka-
fasına dökülmüş ve böylelikle onlara ve kararlarına kutsallık verilmiştir. 
Her ne kadar bu eski inançların akıldışı olduğunu düşünsek de, sonraki 
inançlardan çok daha mantıklı olduklarını kabul etmek gerekir.”13 Böylece 

10 Kantorowicz, s. 511
11 Kantorowicz, s. 395-397
12 Kantorowicz, s. 402
13 Spencer, Herbert, MouvementSocialiste, Temmuz 1907, Üçüncü seri, I. C., s.2, Ak-

taran: Duguit, 2019, s. 47
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modern ulus devletin ulus egemenliği anlayışı kralın iki bedeninde doğal 
beden yerine seçilmiş siyasi iktidarı; mistik, siyasi beden yerine de “millet”i 
koyarak metafizik ve kutsal egemenlik anlayışını tüzel kişilik kavramıyla da 
taçlandırarak perçinlemiş oldu. 

Duguit’nin ulus egemenliği anlayışını reddi aynı zamanda bir “irade” 
tartışmasına dayanır. Duguit, özellikle Rousseau’yla özdeş halk egemenli-
ğinin “genel irade”ye dayalı açıklamasını metafizik bulur. Ona göre birey-
lerin iradesi olabilir, toplulukların değil. “Bütün iradeler ferdi iradelerdir; 
hepsinin değeri aynıdır; irade hiyerarşisi yoktur. Özne bakımından her 
iradenin değeri aynıdır.”14 Duguit  bir genel iradeden söz edilecekse bile 
genel iradenin ferdi iradelerden üstün olduğunun ispat edilemeyeceğini 
ifade eder. Genel iradenin birey iradesine üstün olduğunu söyleyebilmek 
için genel iradeye tanrı tarafından bir egemenlik bahşedildiğini ispatlamak 
gerekir. Bu nedenle halkın egemen olduğunu ve diğer iradelerden üstün 
olduğunu söylemenin kendisinin bir metafizik olduğunu söyler. Tam da 
bu yüzden millet egemenliği fikri kralın ilahi egemenlik hakkını milletin 
ilahi hakkına tahvil etmiştir.15  Duguit iradelerin kendiliğinden birbirin-
den üstün olmadığını fakat iradelerin değerinin yöneldikleri amaçla paralel 
olduğunu, kamusal alandaki iradenin ancak ve ancak kamu hizmeti amacı-
na yönelmesi şartıyla üstün ve değerli kabul edilebileceğini ifade eder. Ona 
göre idare edenlerin iradesi salt bu sıfatı haiz olmaları nedeniyle üstün sa-
yılamaz.16 Duguit’nin bu görüşleri devletin egemenlik kaynaklı mistik per-
desini kaldırması bakımından oldukça tutarlı ve elverişlidir. Aynı zamanda 
hukuk fetişizmine giden yola ilksel bir set çekmenin de ilk adımı olarak 
görülebilir. Duguit, kamu hizmetinin kamu hukukunun temel kavramı 
olduğu sonucuna ulaşır. Duguit’de devletin, egemen sıfatının arkasına giz-
lenerek gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri bu mistik kavram nedeniyle meşru 
ve üstün kabul edilmesi gerektiği inancı ortadan kalkmış ve devlet kamu 
hizmetlerini kurmak, işletmek görevi etrafında teşkilatlanmış bir kurum 
halini almıştır.17 

14 Duguit, Kamu Hukuku Dersleri, Çev. Süheyp Derbil, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yay, Ankara, 1954, s. 76

15 Duguit, 1954, s. 65
16 Duguit, 1954, s. 76
17 “Egemenlik mevcut değildir; mevcut olan egemenliğe inanıştır, veya böyle bir inanç 

hiç olmazsa belirli bir devirde hüküm sürmüştür, çünkü bugün bu inanç sönüş halin-
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Sübjektif Hukuk-Objektif Hukuk ve İnsan Hakları

Duguit’nin hukuk kuramına en belirgin katkılarından biri kuşkusuz 
sübjektif hukuk (right)-objektif hukuk (law) ayrımını ortaya koymasıdır. 
Egemenlik fikrine itirazının da en temelinde hukuka dair bu ayrım yer alır. 
Duguit, hukuku hak sahibi özne üzerinden kurgulayan anlayışın sübjektif 
hukuk olduğunu savunur. Bu anlayışın sübjektifliğinin, bireylerin irade-
lerinin karşısındakilerin iradelerine karşı apriori üstün kabul edilmesinde 
yattığını, “Sübjektif hak kavramını, yani bir kişinin diğerine, kendi kişi-
liğini zorla kabul ettirebilmek hususundaki iktidarını, çağdaş toplumların 
pozitif örgütlenmesinde yeri olmayan metafizik bir kavram addederim.” 
sözleriyle ifade eder.18 Sübjektif hakkın varlığı iradeler arasında bir hiyerar-
şi kurmayı gerektirir. “Mesela kamu gücü ya da mülkiyet sübjektif haktır 
dendiğinde, ya bu sözün hiçbir anlamı yoktur ya da bu ‘mülkiyet hakkını 
veya kamu gücünü haiz olan kişinin iradesi, bu haklara riayet ile yükümlü 
olan kişilerin iradelerine tabiatı gereği üstündür’ demektir.”19 

Sübjektif hukuk kavrayışında bireylerin sahip oldukları haklar karşı-
sında devletin egemenlik hakkı vardır. Duguit’nin tahayyül ettiği objektif 
hukukta ise topluluğun bireye emretme hakkının olmadığı gibi bireylerin 
kendi diğer bireylere ve topluluğa zorla kabul ettirme hakkı da yoktur.20  

dedir. Bu inancın ardında bir şey yoktur, hiçbir şey olmamıştır. Bu inanç tehlikelidir 
ve bunun için yıkılmasını tamamlamalıdır. Fakat, hemen ilave edeyim ki, hükümet 
edenlerin emretmek hakları yoksa kamu hizmetlerini yürütmek, teşkilatlandırmak, 
düzenlemek vazifeleri vardır. İşte bu vazife, ileride göstereceğim gibi, hükümet eden-
lerin yetkilerini aynı zamanda hem tesis hem de tahdit eder.”, Duguit, 1954, s. 67

18 Duguit, 2019, s. 22-23
19 Duguit, 2019, s. 29
20 “Kamu gücünü esas alan rejimden diktatörlük ve tiranlık rejimine geçmek için sadece 

bir adım atmak yeterlidir. Kamu gücünü reddettiğimiz takdirde, bir memurun birey-
sel işleminin kendini zorla kabul ettirmesi nasıl açıklanabilir? Hukuki işlem teorisi 
sayesinde. Memurun işlemi, hukuki işlemin şartlarını bir araya getiren sözleşmesel 
veya tek taraflı, bütün bireysel irade görüşleri gibi, hukuki bir hüküm meydana geti-
rir… Bir idarecinin, bir yargıcın iradesi, özü itibarıyla bireylerin iradesinin üstünde 
değildir. Bunların devlet adında bir egemen şahsiyetin temsilcisi ya da organı olduk-
ları ileri sürülmemelidir; çünkü bu düşünce tarzı yalnızca kabulü mümkün olmayan 
bir hayaldir. Bir memurun işleminin belirli bir etki yaratması ancak bir hukuki işlem 
olması halinde ve olduğundan dolayıdır; sözü edilen işlem bireysel iradeden kaynakla-
nan işlemlere benzer olup onların tabi bulundukları şartlara tabidir… Uzun zamanlar, 
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Bu bağlamda hem bireyin hem de devletin hukuki işlemler alanının hak 
merkezli tanımlanmasını reddeder. Objektif hukuk DuguitT’nin metafi-
zik addettiği haklar yerine toplumsal ödev ve yükümlülükler üzerine inşa 
edilecektir.21 Duguit insan hakları teorisinin ve mücadelesinin devletin 
mutlak gücünü sınırlandırmak için ortaya çıktığını teslim eder. 1789 İnsan 
ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin tarihte eşi benzeri olmadığını, 1791 Fransız 
Anayasası’nın yasaların doğal hukuka uygun olması gerektiği kuralı koyan, 
idealist karakterinin “naifliğini” kabul eder. Ancak insan hakları düşünce-
sinin bu metodolojik düzlemde yani metafizik bir inanış formunda ikti-
darın sınırlandırmasının mümkün olmadığını savunur. İkinci itirazı devle-
tin mevcut hak-egemenlik paradigması düzleminde hakların sınırlarını ve 
kapsamını tayin etmekte keyfi davranabileceği, kendi tanıdığı hakları yine 
kendisinin sınırlama yetkisinin bulunmasına ilişkindir.22 Başka bir deyişle 
egemenlik kendi kendini sınırlayabilen bir kavram değildir.23 

idari işlemlerin özel bir niteliği olduğu düşünüldü ve bunlara belirli ölçüde dinsel bir 
saygı gösterildi. İdare, eski (mutlak) hükümdarlar gibi, iradesini keyfi olarak zorla 
kabul ettiren üstün bir güç addedildi; icra ettiği işlemlerin meşruiyetini değerlendir-
mek hususunda yalnız kendisini yetkili görmekte idi. Korkmuş ölümlülerin üzerinde 
korkunç ve gizemli bir tanrı gibi süzülmekteydi… İdari işlemin, diğerleri gibi, onu 
ortaya koyanın iradesinden özel bir güç almayan, etkisi ancak hukuk kaidesine uygun 
bulunduğu derecede geçerli olan bir işlem olduğu anlaşılıp, kabul edilmesinden beri, 
idarenin keyfi gücü yok olmuş ve birçok kişide sebep olduğu gerçek dışı korkudan 
eser kalmamıştır.”Duguit, 2019, s. 57-58

21 Duguit hak kavramının metafizik niteliğini AugusteComte’a atıfla açıklarken 
Comte’un şu ifadesinin parlamentonun kapısına asılması gerektiğini söyler: “Gerçek 
felsefe lisanında ‘sebep’ kelimesinden ne kadar çekinilmeli ise, gerçek siyaset lisanında 
hak kelimesinden de o kadar çekinilmelidir. Metafizik ve teolojik nitelikte olan bu iki 
kavramdan biri (hak), artık ahlak dışı ve anarşik olduğu gibi diğeri de (sebep) irras-
yoneldir ve sofistçedir… Gerçek anlamıyla haklar, ancak iktidarların doğaüstü irade-
lerinden kaynaklandıkları müddetçe var olabilirdi. Bu teokratik otoritelerle mücadele 
edebilmek için son beş yüz yılın metafiziği, sadece olumsuz yönde etkisi olan yapay 
bir insan hakları düşüncesini meydana getirebildi. Onlara doğal bir yol çizilmek isten-
diğinde bireyi yüceltmeye yönelmeleri, toplumsal-karşıtı niteliklerini ortaya çıkardı. 
İlahi dayanak kabul etmeyen pozitif devlette ise hak fikri, kesin olarak yok olmakta-
dır. Her bireyin, toplumun tamamına karşı bazı ödevleri vardır; fakat hiç kimsenin 
tam manasıyla bir hakkı yoktur… Bugünkü ifadeyle kimsenin daimi ödevini yerine 
getirmekten başka bir hakkı yoktur.”Comte,  Auguste, Systéme de PolitiquePositive, 
Birinci Cilt, 1890, s. 361, Aktaran Duguit, 2019, s. 27

22 Duguit, 2019, s. 40
23 “Almanların biraz skolastik bir formülleri vardır ki egemenliğe izafe edilen karakteri 
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İnsan haklarının tarihsel serüvenine bakıldığında hakların iktidarın 
sınırlandırılmasında bir noktaya kadar etkili olabildiği görülür. Burju-
va devrimlerinin mahsulü liberal haklar dediğimiz birinci kuşak haklara 
kapitalist devletin kendi varlığını borçlu olduğu haklar dersek yanlış ol-
maz. Tarihsel olarak iktidarın sınırlanmasını sağlayan bir araç olarak bir 
zamanlar işlevsel olduğunu da söylemek mümkündür. İşçi sınıfının hak 
mücadelesinin bir ürünü olarak nitelendirebileceğimiz sosyal hakların da 
kapitalist devletin krizden çıkmak ve kendini yeniden üretmek için sa-
rıldığı bir stepne olarak refah devleti döneminde iktidarın sınırlanmasına 
sınırlı da olsa hizmet ettiği söylenebilir. Ancak içinde bulunduğumuz ne-
oliberal dönem kapitalist devletin “fabrika ayarlarına” geri dönüşüyle önce 
sosyal hakların içini boşaltarak “hak” niteliğini, talep edilebilirliğini yok 
etmiş. İkinci aşama olarak kapitalist devletin yeniden üretim süreci oto-
riter devlet paradigmasına kayışla birlikte varlığını borçlu olduğu liberal 
hak ve özgürlükleri dahi tehdit eder hale gelmiştir. Öte yandan Arendt’in 
vatandaş olmayanların ve ötekilerin hak süjesi olamama olgusuna “hakla-
ra sahip olma hakkı” olarak itiraz ettiğini hatırlayalım. Egemenlik ve hak 
arasındaki Duguit’nin altını çizdiği karşılıklılık ilişkisini bir diğer öncül 
olarak düşündüğümüzde egemenlik yetkisi dışında kalanların “hak sahibi 
sayılmaması” olgusu aslında tam da egemenlik doktrininin bir sağlaması 
gibidir. Douzinas’ın “İnsan Haklarının Sonu”nda bahsettiği insan hakları-
nın krizinin temelinde “özne” sorunuyla birlikte egemen karşısında “hak” 
söyleminin kırılganlığı yatar. Özetle Duguit’nin egemenlik kavramının ol-
duğu yerde insan haklarının iktidarı sınırlandırmak için yetersiz olacağı 
iddiası tarihsel olarak günceldir. Sübjektif hukuk çerçevesinden ele alındı-
ğında egemenlik ve insan hakları arasında bir hiyerarşi kurmak ontolojik 
olarak totolojiktir. Balibar’ın Şiddet ve Medenilik’te söylediği gibi “Eşit iki 
hak arasında kararı şiddet verir.”24  Egemenliğin otoriterliğe kapı aralayan 
biçiminin temelinde de şiddet tekelinin devlette toplanması olgusu yatar. 
Bu nedenle modern ulus devletin egemenlik kavrayışı egemenliği şiddet 

iyi ifade eyler. Almanlar egemenlik kendi kendini belirleyen bir iradedir yani kendi 
hareket sahasını ve maksadını kendi tespit eden bir iradedir, dışarıdan tespit edilecek 
bir maksatla sınırlanması mümkün olmayan bir iradedir derler. Almanlar pek ma-
nidar bir başka formül daha kullanırlar: ‘Egemenlik kendi yetkisinin yetkisini haiz-
dir.’derler.” Duguit, 1954, s. 58

24 Balibar, Étienne, Şiddet ve Medenilik Wellek Library Konferansları ve Diğer Siyaset 
Felsefesi Denemeleri, Çev. Sevgi Tamgüç, İletişim Yay, İstanbul,2014, s. 25
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araçlarının tekelini bünyesinde barındırması nedeniyle modern öncesi ege-
menlik anlayışlarından daha fazla otoriterlik eğilimi gösterir dersek yanlış 
olmaz.

Duguit’nin devlet kudretinin mutlaklığını garantileyen egemenlik-hak 
zıtlığı üzerinden kurulan sübjektif hukuka karşı önerdiği objektif hukuk 
öncelikle iradeler arasındaki altlık üstlük ilişkisini ortadan kaldırmayı 
hedefler. Duguit, sübjektif hukuktan objektif hukuka geçişi dört olguy-
la belirginleştirir. Öncelikle kamu gücü bir hak olmaktan çıkıp yalnızca 
bir olgu olarak ele alınmalıdır. Devlet emretme objektif hakkına sahip bir 
tüzel kişi olmaktan çıkmalıdır. İkinci olarak birey, grup veya bir kamu-
sal güce sahip kişilerin hiçbirinin “hak” sahibi olmadığı kabul edilmelidir. 
Artık bu öznelerin “hak” yerine toplumun birer ferdi olmak bakımından 
karşılıklı görev ve yükümlülükleri vardır. Bu görev ve yükümlülükleri top-
lumsal dayanışma kuralları çerçevesinde tayin edilir ve yerine getirilir. Bu 
kurallara merkezi iktidar da birey ve gruplarla aynı ölçüde tabidir. İkti-
dar kamu gücünü toplumsal dayanışma ile belirlenen bu objektif hukuk 
kaideleri çerçevesinde kullanabilir. Üçüncü olarak devlet iktidarını elinde 
bulunduranlar bireylerin kendi iradesine uymasını zorla kabul ettirebilir 
ancak bu zorlama mutlak bir şekilde değil “tamamen göreceli” bir biçimde 
hukuk kaidelerine uygun olarak gerçekleşebilir. Dördüncü aşama olarak 
yönetenlerin rolü zamanla azalıp yalnızca bir denetim ve gözetim yetkisiyle 
sınırlı hale gelir. İktidarın zor kullanma yetkisi yerini kendiliğinden işleyen 
bir sistemin denetim ve gözetimi yetkisine bırakır.25 

Hak kavramından vazgeçmenin en azından Duguit’nin ifadesiyle süb-
jektif hak kavramından vazgeçmenin kaygan ve tehlikeli bir zemin oldu-
ğunu kabul etmek gerekir. Fakat Duguit bu itirazlara hak yerine objektif 
hukukun getireceği olgusal durumların ikame edilebileceğini ve bunların 
sosyal dayanışma sayesinde en az sübjektif haklar kadar güvenceli olabile-
ceğini iddia eder.26 Duguit’nin bu iddiası öncelikle hak kavramının me-
todolojik referansları yeniden düşünülerek sınanmalıdır. İkinci olarak da 

25 Duguit, 2019, s. 44
26 “Sübjektif hukuku inkar ederseniz her şeyi yıkılacağını söyleyeceksiniz. Hayır, bilakis 

her şey yaşayacak ve daha sağlam bir surette kalacaktır. Çünkü hukuk kuralı sübjektif 
haklar yaratamaz ise de objektif veya sübjektif hukuki durumlar meydana getirebilir 
ve bu durumlar sosyal olarak himaye edilebilir.” Duguit, 1954, s. 24
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Türkiye idaresi ve insan hakları bağlamında pratik imkan ve sınırları araş-
tırılmalıdır.

Duguit’nin nihai olarak pozitivizmden beslendiğini söylemek gerekir. 
Ancak Duguit’nin pozitivizmi bilgiye olgular aracılığıyla ulaşılabileceğini 
savunan materyalist bir epistemolojik tutumdan ibarettir. Hukukun için-
deki metafizik, a priori öğelerden kurtulunması gerektiğini savunur. Ona 
göre hukukun verili olarak kabul ettiği egemenlik ve hak kavramları bile 
bundan ayrı tutulamaz.  Bu nedenle Duguit’nin yaklaşımını hukuki po-
zitivizmle karıştırmamak gerekir. Kelsenci hukuki pozitivizm her şeyden 
önce hukuku egemen ve yasa koyucu kültü üzerinden tanımlar.27 Kelsen, 
egemen figürünü tartışmaya açmadan hukuku yasa koyucu üzerinden ta-
nımlar. Ancak Schmitt’in haklı tespitinde söylediği gibi, Kelsen egemenlik 
kavramını yok sayar ve hukuku salt biçimsel haliyle açıklamakla sınırlı ka-
lır.28 Kelsen, sübektif hukuk-objektif hukuk düalizminde tercihini poziti-
vist epistemolojisine paradoksal şekilde sübjektif hukuktan yana kullanır. 
Grotius’un egemenliği mülkiyet hakkı üzerinden açıklayan çizgisine benzer 
şekilde sübjektif hukukun temelinde mülkiyet hakkının olduğunu ve süb-
jektif hukukun “hukuk sisteminin şekillenmesi üzerinde kaçınılması müm-
kün olmayan sınırlar koyduğunu” ifade eder.29 Bu bağlamda Duguit’nin 
hukuku metafizik öğelerden arındırma iddiasıyla sübjektif hukuku reddi 
Kelsen’den daha tutarlı bir pozitivzmdir. Duguitci objektif hukuk kuramı 
ise son kertede egemeni, sübjektif hukuku bunun bir ürünü olan yöne-
ten-yönetilen hiyerarşisini devre dışı bırakmayı amaçlar. Objektif hukuk 
kuramında toplumsal ilişkilerin olgusal biçimleri hukuku belirleyen başat 
faktördür. Bu nedenle Duguit’nin hukuka dair yaklaşımı hukuki poziti-
vizmden ziyade hukuki realizme yakındır.Kamu hukukunu toplumsal da-
yanışma kuralları etrafında örülen kamu hizmetleri kapsamında bireylerin 
ve yöneticilerin karşılıklı görev ve yükümlülükleri çerçevesinde tanımladığı 
için hukukun olgusal ve yaşayan boyutuyla daha fazla ilgilidir. Spekülatif 

27 “Saf kurama göre, yeniden inşa edilmiş hukuk normunda belli bir koşula iliştirilmiş 
olan sonuç, devletin -hem cezayı hem de cebrin sivil veya idari kullanımını kapsayan- 
cebri eylemidir.” Kelsen, Hans, Saf Hukuk Kuramı, Çev. Ertuğrul Uzun, Nora Yay, 
İstanbul, 2016, s. 28

28 Schmitt, Carl, Siyasi İlahiyat Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev. A. Emre 
Zeybekoğlu, Dost Yay, Ankara, 2016, s. 30

29 Kelsen, s. 48
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olmakla birlikte bu hukuk kavrayışı bize Marx’ın “Odun Hırsızlığı Yasası 
Üzerine Tartışmalar” makalesinde değindiği “şeylerin hukuki doğasından” 
kaynaklanan görenek hukukunu anımsatır.30  “Odun Hırsızlığı Yasası Üze-
rine Tartışmalar”da Marx hukukun kapitalist toplumdaki araçsal rolüyle 
birlikte içeriğine dair tartışma yürütür. Belki de hukukun “olması gereken” 
yapısına dair erken dönem fikirlerini yansıttığı bir metin olarak burada 
Marx, odun hırsızlığının orman kaçakçılığı suçuyla benzer bir suç olarak 
düzenlenmesine itirazını yoksulların görenek hukuku ve şeylerin hukuki 
doğası kavramıyla dile getirir.31 Duguit’nin toplumsal dayanışmaya dayalı 
hukuk kuramı veya Marx’ın atıfta bulunduğu görenek hukuku bize huku-
kun metafizik egemen kavrayışından soyutlanmış bir hukuk tahayyül etmek 
için bir başlangıç noktası olabilir. Hukukun egemenden veya doğal hukuk 
gibi bir başka a priori düzlem sağlaması bakımından materyalist bir hukuk 
anlayışının ilk adımıdır denebilir. Benjamin, hukuk-şiddet ilişkisini açıklar-
ken ortaya koyduğu doğal hukuk-pozitif hukuk ikiliğine sıkışmış bir hukuk 
anlayışının iktidarın şiddet tekelini yeniden ürettiğini söyler. Doğal huku-
kun derdi amaçların adilliğidir ve bu yolla amaçların haklılığı aracılığıyla 
araçları meşrulaştırmaya çabalar. Pozitif hukuk ise araçların hukuka uygun-
luğu aracılığıyla amaçların adilliğini ve haklılığını savunur.32  Benjamin’e 
göre çözüme ulaşmak için bu ikilikten sıyrılmak gerekir. Bu kısır döngü 
terk edilmeden adil amaçlar ve hukuka uygun araçlar için bağımsız ölçütler 
getirmeden çözüme ulaşmak mümkün değildir. Duguit’nin objektif hukuk 
düşüncesi bu ikilikten sıyrılmak için önemlidir. Sübjektif hak kuramının 
yerine inşa edilecek objektif hukukun bilgisel temellendirme bakımından 
toplumsal olguların gerekliliklerinden fazlasına ihtiyaç duyduğu söylenebi-
lir. Gelenek hukukunun tek başına insan hakları düşüncesine dair bilgisel 

30 “Kanun, genel bir yükümlülük olan hakikati söyleme yükümlülüğünden bağışık de-
ğildir. Hatta şeylerin hukuki doğasının genel ve hakiki sözcüsü olduğu zaman bu-
nunla iki kat yükümlüdür. Şeylerin hukuki doğası kanuna göre ayarlanamaz, bilakis 
kanunun şeylerin hukuki doğasına göre ayarlanması gerekir. Ancak kanun odun hır-
sızlığını neredeyse bir orman suçu olan eylem olarak adlandırdığında yalan söylüyor 
demektir ve yoksul, kendisini, yasal bir yalana feda edilmiş halde bulur.”Marx, Karl, 
“Odun Hırsızlığı Yasası Üzerine Tartışmalar”, İçinde: Bensaïd, Daniel, Mülksüzler 
Marx, Odun Hırsızları ve Yoksulların Hukuku, Çev. Selim Sezer, Dipnot Yay, Ankara, 
2018, s. 89

31 Marx, s. 93-102
32 Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Çev. Ece Göztepe, İçinde: Der. Aykut Çele-

bi, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, Metis Yay, İstanbul, 2014, s. 20-21
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bir temel sunmakta sınırlı kalabileceği itirazında bulunulabilir. Bir toplum-
da yapılagelerek varlığını sürdüren gelenek normlarının “adil” veya “kamu 
yararına” uygun olduğunu her zaman söylemek mümkün değildir. Strauss 
doğal hak kuramını incelerken geleneksel olanla “adil” olan arasında her 
zaman bir örtüşme olmayabileceği uyarısında bulunur.33  Gerçekten de in-
san haklarının bilgisine bir normun eskiliği veya tefekkürle uygulanmakta 
oluşu gibi argümanlarla ulaşılamaz. Görenek hukukunun insan haklarını 
açıklamakta başka bir argümana daha ihtiyacı olması tam Strauss’un itirazı 
ile ilgilidir. Strauss “adil” olanın belirlenmesinde “kamu yararı” ölçütün-
den de bahseder. Buna göre: “Kamu yararı tam da ‘adil’ ile kast ettiğimiz 
şeydir. Yasalar sadece kamu yararına vesile oldukları ölçüde adildirler. Ama 
adil kamu yararıyla özdeşse, adil veya doğru uzlaşımsal olamaz: bir kentin 
uzlaşımları aslında onun için ölümcül olan şeyi iyi yapamazlar ve onun ter-
sini. O zaman her durumda, neyin adil olduğunu belirleyen uzlaşım değil 
şeylerin doğasıdır.”34 Burada ilginç bir şekil Strauss’un da “şeylerin doğası” 
kavramına atıfta bulunduğu görülür. “şeylerin doğası” kavramının mater-
yalist yorumu, hukukun bilgisel temelini ararken nihilist veya post modern 
bir açmaza düşmemek için tutulacak bir yol olabilir. Marx’ın da “şeylerin 
hukuki doğası” kavramına atıfta bulunduğunu hatırlayalım. Strauss’un şey-
lerin doğası kavramından kastı metodolojik olarak Marx’taki gibi mater-
yalist bir epistemoloji olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü doğaya atıf hem 
idealar evrenine hem de madde evrenine bağlı olarak yorumlanabilir. Ancak 
her ikisinin de “şeylerin doğası” kavramını tercih etmesi düşündürücüdür. 
İnsan haklarının metafizik ve pozitivist olmayan bilgisel temeli için bu ma-
teryalist ve realist metodoloji benimsenebilir. Üstelik bu yaklaşımın doğal 

33 “Herhangi bir şey ya da şeyler sınıfı kendi adetine ya da yoluna sahipken, üstün 
önemde olan özel bir adet ya da yol vardır: ‘bizim’ yolumuz, ‘burada’ yaşayan ‘bize’ 
özgü yol, bir insanın mensup olduğu bağımsız grubun yaşam yolu. Bunu ‘üstün’ 
(paramount) adet ya da yol diye adlandırabiliriz. Grubun tüm üyeleri hep bu yolu 
izlemezler, ama çoğu eğer bu onlara uygun biçimde anımsatılırsa bu yola dönerler: 
üstün yol doğru hayat yoludur. Doğruluğu eskiliği tarafından temin edilir: ‘İnsan 
doğasına ve insani işlere dair derin tefekkürden kaynaklanan yeniliğe karşı bir tür 
kendini beğenmiş cüret vardır; ve hukuk ilminin düsturu da buna uygun düşer: Ve-
tustasprolegesemperhabetur’. Ama bir şeyin eski olması onun doğru olması için kafi 
değildir.’Bizim’ yolumuz doğrudur, çünkü hem eskidir hem de ‘bize özgüdür’ ya da 
çünkü ‘hem yerli malıdır hem de adet hükmüne geçmiştir.’” Strauss, Leo, Doğal Hak 
ve Tarih, Çev. Murat Erşen- Petek Onur, Say Yay, İstanbul, 2011, s. 109

34 Strauss, s. 127
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hukuk veya hukuki pozitivizmden daha belirsiz bir insan hakları habitusu 
yaratmayacağını söylemek de mümkündür. 

Duguit’nin objektif hukuk görüşü devletin egemenlik yani kamu gücü 
yerine kamu hizmeti esasına göre örgütlenmesi gerektiğini söyler. Onun 
materyalist ve realist yaklaşımı metodolojik olarak Marksizme benzediği 
gibi devletin kamu hizmetleri ile sınırlı işleyen bir aygıt olarak kurgulanma-
sı maddi olarak da sosyalist bir kamu hukukuna yakın gibi görünür. Ancak 
Duguit kendi pozisyonunu sosyalizmden net bir biçimde ayırır. Objektif 
hukukla birlikte devletin sendikal federalizm ve ademi merkeziyet esasına 
göre örgütlenebileceğini savunurken devrimci sendikalizmi, Sorel’in dev-
rimci şiddet ve genel grev çağrısını çok açık bir şekilde reddeder.35  Çün-
kü Duguit’nin kuramı bir sınıf analizine dayanmaz. Toplumsal sınıfların 
ortadan kaldırılması gibi bir derdi yoktur. Pasukanis’e göre, “Duguit’nin 
kurumların ve mevkilerin temsiline olumlu bakışı, kimi rakiplerini kura-
mının pratik çıktısının sovyet sistemi olduğuna ikna etmişti. Bu bağlamda 
Duguit sübjektif olarak, tabii ki, Anayasa Hukuku’nun ikinci baskısında 
gösterdiği üzere, Ekim Devrimi ve Sovyet Cumhuriyeti’ne karşı büyük 
bir nefret ve anlamazlık sergiler. Objektif olarak ise, onun teorileri de bir 
tür kapitalizmin çelişkilerini gizleme ve maskeleme girişimidir. Kâr hırsı 
ve vahşi bir sınıf mücadelesi ile işleyen kapitalizmi toplumsal dayanışma 
temelinde kurulmuş bir bütünlük olarak tasvir eder. Kapitalist mülkiyeti 
toplumsal bir işlevi yerine getiriyormuş gibi, emperyalist ve militarist dev-
leti ise otoriter bir güçten katılımcı bir topluluğa geçmiş bir kurum gibi 
sunar.”36 Duguit’nin hukuk kuramı bize otoriter devletin baskı aygıtlarını 
zayıflatması bakımından işlevsel bir zemin sunar. Ancak Duguit devletin 
ve hukukun sınıfsal karakteriyle ilgilenmez. Bu nedenle hukuk ideolojisi-
nin ve fetişizminin yeniden üretilmesini önleyen bir perspektifi olmadığı 
yönünde eleştirilmiştir. Pasukanis’in Duguit’nin sosyalist hukuk için bir 
vizyon sunmadığı eleştirisi bununla ilgilidir.37 Gerçekten de Duguit’nin 

35 Duguit, 2019, s. 76
36 Pasukanis,  Evgeny, LeonDuguit, Çev. Can Şimşek, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-

Şubat 2015, s. 31-32
37 “Duguit devletin “celladın baltası ve jandarmanın kılıcı” olduğu yönündeki simgesel 

iddiaya itiraz etmez. Ancak devleti kaba kuvvet olarak ifşa edip egemenliğinin mistik 
pelerinini soldurduktan sonra Duguit, çabucak hukuk ideolojisinin kapılarını açar. 
Bu ideoloji, devlet tarafından öngörülen ve devletin üzerinde duran “gönüllü uyulan 
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hukuk kuramı bize maddi anlamda bir eşitliğin sağlandığı hukuk habitu-
su sunma iddiasından yoksundur. Devletin kamu hizmetleri esasına göre 
sendikal federalizm ve ademi merkeziyet esasına göre örgütlendiği bu dü-
şüncede toplumsal sınıflar var olmaya devam eder ve sınıfların kendi arala-
rında sendikal bir şekilde örgütlenip temsil edildiği bir yapı söz konusudur. 
Bu da kapitalist devletin kendisine dair bir tehdit olmaktan ziyade onun 
sosyal demokrasi etrafında yeniden üretilmesi olarak görülebilir. Ancak 
Duguit’nin kuramının günümüzde otoriter neoliberal devletin taşıyıcısı 
olan kutsal ve mistik devlet algısını zayıflatması bakımından önemini ve 
işlevselliğini koruduğunu söylemek gerekir.

İnsan Hakları ve Devletin Ulusal Sorumluluğu Bakımından  
Objektif Hukukun İmkan ve Sınırları

Duguit’nin yerinden ettiği egemenlik kuramını ve obejktif hukuk anla-
yışını esas aldığımızda, bu post egemenlik düzlemi, insan hakları ve devlet 
ilişkisinde sorumluluk esaslarına dair şekli ve maddi birtakım değişiklikler 
yapmayı gerektirebilir. Devletin, post egemenlik durumunda insan hak-
ları ile karşı karşıya geldiği durumda açık veya örtülü egemenlik hakkına 
dayanarak yaptığı işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk kriteri artık bu 
mistik egemenlik kavramı olamayacaktır. Bu durumda devletin faaliyet-
lerinin hukuka uygunluk kriteri değişeceği gibi devletin insan haklarına 
karşı yürüttüğü faaliyetlerdeki sorumluluk esası da değişmek durumunda-
dır. Post egemenlik evreninde devletin insan haklarından sorumluluğunu 
araştırırken bakılması gereken ilk alanın kolluk faaliyetleri olduğu söyle-
nebilir. Çünkü insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda çoğu zaman 
devletin şiddet tekelinin en çıplak haliyle görünür olduğu alan, doğrudan 
müdahale alanı olan kolluk eylem ve işlemleridir. İnsan hakları ihlallerin-
den devletin ulusal sorumluluğunu cezai ve idari sorumluluk olarak ikiye 
ayırmak gerekir. Ancak buradaki tartışma idarenin sorumluluğu ve daha 
da özelde idari sorumlulukla sınırlıdır. Türkiye’de insan hakları ihlalleri 
bakımından devletin cezasızlık olgusu hem ceza yargılamasında hem de 
idari yargıda yerleşmiş bir pratiktir.38  Cezasızlık pratiğini besleyen ve güç-

yasal normlar” şeklinde görünür. Yönetenler ve yönetilenler, toplumsal dayanışma ta-
rafından üretilen bir üst hukuk normunun emri altında, aynı seviyededir.”, Pasukanis, 
s.31

38 “İşkence ve kötü muameleyle ilgili şikayet, kovuşturma ve mahkumiyetlerle ilgili ista-
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lendiren en önemli faktörlerden biri de devletin egemenlik hakkı üzerine 
inşa edilen kutsallık örtüsüdür. İnsan hakları kataloğunda yer alan hak ve 
özgürlüklerin pek çoğu için öngörülen uluslararası hukuktan ve anayasa-
dan kaynaklanan sınırlama nedenlerinin muğlak içeriğin belirlenmesinde 
egemenlikten beslenen üstün bir kamusallık anlayışı rol oynar. Kamu dü-
zeni, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık milli güvenlik gibi sınırlama 
nedenlerinin içeriği ve kapsamını tayin eden idare ajanları ve bunların 
hukuka uygunluğunu denetleyen yargı organlarının kavramların belirlen-
mesinde başvurdukları argümanların bireyin hakları karşısında devletin 
egemenlik hakkına hiyerarşik olarak üstünlük tanıyan bir anlayıştan bes-
lendiği söylenebilir. Bu nedenle Duguit’nin egemenlik hakkını hukukun 
dışında bırakan analizi bu alanda devletin sorumluluğu bakımından bize 
farklı imkanlar sunabilir. 

İdarenin sorumluluğu tarih boyunca devletin dönüşümüyle paralel bir 
seyir izlemiştir. Roma hukukunda mandatum kuramı idarenin sorumlulu-
ğunu açıklamak için kullanılıyordu ve buna göre memurun kusurlu davra-
nışı hükümdarın iradesine karşıt bir fiil olarak kabul edilip devlet-memur 
ilişkisinde devleti sorumluluktan kurtaran bir anlayış hakimdi.39 Roma 
hukukundaki idare yerine idare ajanının sorumlu olması ilkesi, yukarıda 
bahsedilen bir tüzel kişi olarak devletin gerçek kişiler gibi sorumlu ola-
mayacağı anlayışıyla paraleldir. Ortaçağın ilahi egemenlik anlayışı devletin 

tistiki bilgi talep eden bir meclis soru önergesine 11 Ağustos 2008’de Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 2006-2007 yıllarına ait rakamlarla yanıt verdi.26 Bakan Şahin’in 
verdiği rakamlara göre 2006 yılında 3,962 kişi, 5,256’sı polis memuru olmak üzere 
toplam 6,018 güvenlik mensubu hakkında şikayette bulunmuştur. İşkence ve kötü 
muameleden 135, aşırı güç kullanımından (Madde 256) ise 396 kişi hakkında dava 
açılmıştır. 2007 yılında ise 4,719 kişi, 6,023’ü polis 6,735 güvenlik mensubu hakkın-
da şikayette bulunmuş, işkenceden (94 ve 95. Maddeler) 108, aşırı güç kullanımın-
dan (Madde 256) ise 784 görevli hakkında kovuşturma başlatılmıştır. 2007 yılında 
şikayette bulunanların sayısı artmış ve bir önceki yıla oranla haklarında aşırı güç kul-
lanımından (madde 256) kovuşturma başlatılan memur sayısı ikiye katlanmıştır.27 
İstatistiklerde, bu şikayetler arasında “kasten yaralama” (Madde 86) suçundan dava 
açılmış olup olmadığı ve varsa kaç tane olduğu yer almamaktadır.”, Adalete Karşı 
Safları Sıklaştırmak Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller,Human 
Rights Watch Aralık 2008 Raporu,s. 15

39 Ozansoy, Cüneyt, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan İdarenin Kusurdan Doğan Sorum-
luluğu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1989, s. 48
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doğrudan kendisinin sorumluluğu yerine kamu görevini yerine getiren aja-
nın sorumluluğuna odaklanıyordu. İngiltere’de ortaçağdan itibaren hakim 
olan “The King can do nowrong” ilkesi tipik olarak ortaçağ egemenlik an-
layışında olduğu gibi kralın hata yapamayacağı ve yargılanamayacağı esası 
üzerine kuruluydu. Çünkü siyasi bedeni son kertede yalnızca tanrıya karşı 
sorumluydu.40 İdarenin sorumluluğunun tarihsel gelişiminde karşımıza 
çıkan bir diğer sorumluluk esasıfiscus (hazine) teorisidir. Bu kuramın te-
melinde devletin egemenlik gücü ile patrimuanı devletin birbirinden ayrı 
karakterleri olarak ele alınması yatar. Fiscus, devletin egemenlik gücün-
den bağımsız ele alınır ve devlet patrimuanı olarak ondan bağımsız bir 
kişiliğe işaret eder. Fiscus alanına tabi faaliyetler de devletin özel hukuk 
alanında gösterdiği faaliyetler olarak ele alınır. Buna göre devlet bireylere 
verdiği zararları bir özel hukuk tüzel kişisi gibi özel hukuktaki tazminat 
sorumluluğuna göre tazmin eder.41  Bu sorumluluk anlayışında da devletin 
egemenlik yetkisine dayanarak yaptığı işlemler için bir yargısal muafiyet 
geliştirilmiştir. Burada sorumluluk hukukuna dair ilkenin kuramsal teme-
li değişmekle birlikte hukuka aykırı işlemlerden devletin değil o işlem ve 
eylemleri yerine getiren kamu görevlilerinin sorumlu olacağı anlayışı baki 
kalmıştır. Yani devlet egemenlik hakkına sahip mistik bir yapı olması ne-
deniyle hukuka aykırı faaliyetlerin muhatabı değil sadece zarar doğuran 
faaliyetler söz konusu olduğunda bunu hazineden tazmin eden bir kişilik 
olarak karşımıza çıkar.

Kamu hukukunun bugün geldiği noktada ise idarenin sorumluluğu-
nun kaynağı en kapsayıcı şekilde, koyduğu kurallarla bağlı hukuk devleti 
ilkesidir.42  Hesap veren ve eylem ve işlemlerinde öngörülebilir bir devlet, 
hukuka aykırı faaliyetlerinden herhangi bir somut zarar doğamasa dahi 
sorumludur. Hukukumuzda da idarenin asli sorumluluk esası olarak kabul 
edilen hizmet kusuru ilkesi, genel anlamıyla kamu hizmetlerinin aksaması, 
yanlış veya eksik yürütülmesinden, hizmeti yürüten kamu görevlisinden 
bağımsız olarak devletin sorumlu olduğunun kabul edilmesini sağlamıştır. 
Anayasa’nın 129/5 ve 40/3 maddelerinde ve 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nun 13. maddesinde benimsenen sorumluluk esası hizmet 

40 Ozansoy, s. 56
41 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ozansoy, s. 49-51
42 Ozansoy,s. 32
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kusurunu esas alan idarenin anonim olarak asli sorumluluğuna dayanır.43 
Anayasa’nın 40/3 maddesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
13. maddesine göre hukuka aykırı davranan kamu görevlisinin hizmetle 
ilişkili kusuru ise görev kusuru olarak adlandırılır ve idare aleyhine açılan 
davadan doğan tazminat borcu ilgili kamu görevlisine rücu edilir. Yasal 
düzenleme görev kusuru nedeniyle kamu görevlisinin sorumluluğunu ön-
görmekle birlikte Türkiye idari yargısında hukuka aykırı işlem ve eylemi 
nedeniyle kamu görevlisinin sorumluluğu tespitinde bulunmak gibi bir 
pratik gelişmemiştir. Pek çok yargı kararında kusurlu davranışı gerçekle-
şen kamu görevlisinin kimliği tespit edilmediği gibi kusurlu davranan kişi 
tespit edilse dahi yargı kararında açıkça rücuya dair bir hüküm tesis edil-
mediği görülür. Duran idarenin sorumluluğu konusuna dair Anayasa’nın 
129 ve 40. Maddelerini yorumlarken Milli Güvenlik Konseyinin yaptığı 
düzenlemelerin ruhuna ve amacına bakarak bu düzenlemelerin ortak pay-
dasının “kamu personelinin üçüncü kişilere karşı sorumsuzluğu yönünde 
ve korunması biçiminde” olduğunu tespit ederek hukuka aykırı davranan 
kamu görevlilerinin bir tür “dokunulmazlık zırhıyla” donatıldığını söyler.44 

Devletin ve hukukun tarihsel serüveni boyunca devletin sorumluluğuna 
dair eleştiri konusu olan şey devletin tüzel kişi olarak eylem ve işlemlerinden 
kendi adına sorumlu olmamasıydı. Devletin mistik ve dokunulmaz karakteri 
devletin bir sorumluluğundan söz edilecekse dahi esas sorumluyu idarenin 
ajanı olarak işaret etmişti. Liberal hakların gelişmesiyle paralel olarak orta-
ya çıkan hukuk devleti ilkesi ise idarenin faaliyetleri yürüten, denetleyen ve 

43 Anayasa m. 129/5: “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken 
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla 
ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.”; 
Anayasa m. 40/3: “Kişinin, Resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu 
uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili 
görevliye rücu hakkı saklıdır.”; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.13: “Kişiler 
kamu hukukuna tabi görevlerle il-gili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görev-
leri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, 
Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muha-faza edilen para ve para 
hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçiril-mesi halin-
de, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından 
hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı 
saklıdır.”

44 Duran, Lütfi, “Türk Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu Sorunu”, AİD, C. 17, 
S.2, Haziran 1984, s. 8-19, Aynı yönde Bkz. Ozansoy, s. 214
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gözeten yapı olması nedeniyle son kertede asli sorumluluğu idareye devret-
ti. Ancak bu tersine çevirmenin devletin egemenlik hakkına dayalı kutsan-
masının ne kadar önüne geçtiği tartışmalıdır. Kamu görevlisinin kusurunu 
devralan idare bu defa failleri görünmez ve dokunulmaz kılarak mistik doku-
sunu sürdürmeye devam etti. Duguit’nin egemenliğe itirazının bu nedenle 
hala önemini ve güncelliğini koruduğu söylenebilir. Fransız kamu hukukçu 
Duez, egemenlik kuramının idarenin hukuka aykırı işleminden sorumlu-
luğuna engel teşkil ettiğini şöyle dile getirir: “Amme kudretinin mesuliyeti 
prensibi, Fransız ihtilalinin emperyalist ve metafizik devlet telakkisi ile güç 
telif edilebilir. Amme kudretinin tezahürleri, vatandaşlarınkine hukuken 
üstün bir iradenin mahsulü olarak telakki edilirse amme kudretinin, kendi 
faaliyetinden doğan zararı tazmin etmeğe hukuken mecbur olduğunu kabul 
etmek müşküldür. O zaman ‘hakimiyetin öz vasfı, tavizsiz olarak herkesçe 
katlanılmasıdır’ demek doğru olur. Tazminat vermek, amme kudretinin an-
cak bir atıfeti olarak tecelli eder. (…) Buna mukabil mesuliyet, amme hu-
kukumuzda yerleşen devletin realist ve tesanütçü telakkisi ile mükemmelen 
uzlaşır. (…) amme kudretinin mesuliyeti amme mükellefiyetlerinin fertler 
arasında tevzii meselesinin bir safhası olarak tezahür ediyor. Bu esas vaze-
dilince, devletin realist ve tesanütçü telakkisinin idare teşebbüsünün mesu-
liyetine hukuken mani olmadığını müşahede ediyoruz. Bu mani, fertlerin 
tavizsiz olarak katlanacakları üstün bir şahsın idaresi gibi telakki olunan ha-
kimiyet fikrinden ileri geliyordu. Halbuki devletin realist telakkisinde bu 
fikir külliyen bertaraf edilmiştir; bu telakkide, idare edenin ve ajanın iradesi 
ancak teşebbüsü idare edenlere verilen içtimai vazife çerçevesi içinde kaldığı 
takdirde hukuki kıymeti haizdir.”45 Duez egemenlik nosyonunun devletin 
sorumluluğunu perdelediğini söylemesi bakımından Duguit ile aynı çizgide 
yer alır. 

Egemenliğin ve mistik olarak addedilen devlet tüzel kişiliğinin redde-
dilmesi durumunda devletin sorumluluğu neye göre izah edilecektir so-
rusuna Duguit devletin tüzel kişiliğinin sorumluluk öznesi olamayacağı 
için memurun sorumluluğuna odaklanarak yanıt verir. Ancak memurun 
sorumluluğuyla birlikte devletin tazminat borcunun toplumun müşterek 
hazinesi olması nedeniyle bazı durumlarda üstlenebileceğini de kabul eder. 
Duguit kusur izafe edilebilecek somut bir kamu görevlisi olduğu durum-

45 Duez, Paul, Mukavele Dışında Amme Kudretinin Mesuliyeti, Çev. İbrahim Senil, 
Güney Matbaacılık, Ankara, 1950, s. 6-7
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larda, kusurlu işleyen bir kamu hizmetinden kaynaklanan tazmin borcu-
nun bizzat o kamu görevlisi tarafından karşılanması gerektiğini söyler. 
Somut olarak kusur atfedilebilecek bir kamu görevlisi olmaksızın ortaya 
çıkan zararlarınsa kamu hazinesi tarafından karşılanması gerektiğini savu-
nur.46 İnsan hakları ve devletin insan hakları ihlallerinden kaynaklanan 
ulusal sorumluluğu bakımından egemenliğin reddi yani post egemenlik 
düzlemi sorumluluk öznesi bakımından anonim hizmet kusurundan farklı 
bir perspektif sunar. Devletin kusur işleyemeyeceği, bir kusur varsa bunun 
ancak memura atfedilebileceği anlayışına karşı,bir iktidarın sınırlandırıl-
ması teknolojisi olarak, devletin doğrudan kişilik olarak kendisinin sorum-
luluğu anlayışı geliştirilmiştir. Türkiye kamu hukukunun bugün geldiği 
noktada asli sorumluluk devlete tali sorumluluk ise kamu görevlisine aittir. 
Ancak değişen ve gelişen bu sorumluluk sistemine rağmen devletin mistik 
otoritesi ve egemenlik hakkı sayesinde hukuka aykırı faaliyetlerinden dola-
yı gerçek anlamda bir hesap verme refleksinden hala yoksundur. İronik bir 
biçimde hukuk devleti nosyonu öncesinde devletin yasal olmayan faaliyet-
leri söz konusu olduğunda kendi mistik egemenliğini gerekçe göstererek 
sorumluluğu kamu görevlisine havale ederek iktidarını mutlaklaştırırken 

46 “Kamu hazinesi, kamu menfaatini temin etmek üzere bireylerin uğrayacağı zarar ve 
ziyanı giderecek karşılıklı bir sigorta sandığıdır. Hukukun ihlal edilmesi söz konusu 
olmaksızın, düzene aykırı bir hareket gerçekleştirilmeksizin devletin kefaleti söz ko-
nusu olan her hususta, mesela istimlak (expropriation), istimval (réquisition) veya 
bayındırlık işlerinden (travauxpublies) kaynaklanan zararlarda durum bu şekildedir. 
Bazı diğer durumlarda ise devletin sorumluluğu kamu hizmetinin iyi işlememiş ol-
masından, yani kanuna aykırı bir hareket, bir hata gerçekleşmiş olmasından dolayıdır. 
Fakat bu hatayı yapan, soyut olan devlet değil, bir memurdur. Devletin bizzat hata 
yapabileceği iddiasında bulunmak, metafizik bir nitelikte olan kolektif kişilik ve milli 
ruh doktrinlerini kabul etmeye bağlıdır. Bunları yanlışlamış olduğumu sanıyorum. 
Gerçek, insanlar tarafından yani bir kamu hizmetini yerine getiren memurlar tara-
fından yapılmış bir hatanın mevcut olduğu şeklindedir. İşte bu hatanın sonuçlarını 
yüklenecek olan malvarlığını tayin etmek lazımdır. Söz konusu hata memurun şahsı-
na ait ise, yani kamu hizmetinin yerine getirilmesinden başka bir amaçla hareket et-
mişse, zarar onun malından tazmin edilmelidir. Fakat kusur, hizmetten ileri geliyorsa, 
yani memur kamu hizmetini yerine getirmek kastıyla hareket ettiği halde bir hatada 
bulunmuşsa, zarara uğrayana verilecek tazminatı kamu hazinesi karşılar… Devlet bir 
şahıs olmadığından, işleyemeyeceği bir hatadan sorumlu değildir; fakat müşterek ha-
zine, bir veya birkaç memurun kusuruyla bir kamu hizmetinin doğru olarak yerine 
getirilememesinden dolayı bireyler için doğabilecek zararları tazmin eder. Bu sorum-
luluğu üstleniş hukuka uygundur, çünkü kamu hizmeti müşterek menfaat için tesis 
olunmuştur.”,Duguit, 2019, s.72- 73
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günümüzde sorumluluğu üstlenerek fakat kusurlu davranan kamu görevli-
sine bir dokunulmazlık zırhı örerek mutlak iktidarını pekiştirdiği görülür. 
İktidarın mutlaklığını her koşulda yeniden üreterek sürdürmesine neden 
olan temel şey egemenlik hakkıdır. Bu çalışmada devletin ulusal düzeyde 
egemenlik anlayışı ele alındı ancak devletin uluslararası egemenlik hakkın-
da küreselleşme ve neoliberalizmle birlikte ciddi aşınmalar olduğu söylen-
mesine hatta ulus devletin sınırlarının yok olduğu savunulsa da tüm bu 
evrenselleşme söylemine rağmen ulus devletin hala ortaya çıktığı andaki 
kadar güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü tarihsel olarak sü-
reklilik arz eden şey egemenlikle birlikte kapitalist devlet paradigmasıdır.47  
Kapitalizmin krizlerden çıkış serüveni önce zorunlu bir refah devletiyle hak 
ve özgürlüklerde genişleme, ardından refah devletinin kriziyle gelen neoli-
beralizmle birlikte hak ve özgürlüklerde daralma ve otoriterleşme dalgasına 
neden olmuştur. Baki olan egemenlik kurgusu ise devletin her formunda 
mistikliğini hukuk ideolojisi üzerinden sürdürmesine yardımcı olmuştur.48 

Buraya kadar yapılan tartışmayı somutlaştıracak olursak öncelikle “ege-
menlik hakkının sahibi ve kullanıcısı kimdir ve egemenlik hakkı ile insan 
hakları nerede karşı karşıya gelir?” sorusunu sormamız gerekir. Ulus devlette 
egemenlik hakkının sahibi ulus denilen soyut topluluktur. Egemenlik hak-
kının kullanıcısı ise ulus adına yetkilendirilmiş devlettir. Belirtmek gerekir 
ki ulus kavramı bugün artık belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan top-
luluktan fazlasıdır. Ulusun tarifine toprak esasının yanı sıra dil, din, ortak 
bir tarih gibi ulusu bir arada tutan başka unsurlar da dahil edilmiştir ki ulus 

47 Mısır,Mustafa Bayram, Kapitalizm, Devletler ve Egemenlik: Egemenlik Kuramının 
Tarihsel Maddeci Bir Eleştirisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
2011, s. 499-501

48 Boukalas, devletin otoriterleşme sürecini 3 aşamada açıklar. Keynesçi refah devleti-
nin krizine karşı yürütmenin güçlendirildiği dönem (1970’lerden itibaren başlayan 
süreç); Neoliberal devletin hegemonik hale geldiği neoliberalotoriterleşme dönemi 
(1990’lı yıllar); 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıkan iç/ulusal güvenlik politi-
kalarının şahlandırdığı otoriterleşme dönemi. İlk iki dönem refah devletinden kalma 
politikalardan devletin arındırılması ve iktisadi dönüşümü hedefleyen otoriterleşme 
şeklinde görülürken üçüncü aşamada devletin yapısında zor aygıtlarının ağırlık kaza-
narak etkin konuma geldiği dönem olarak görmüştür. Boukalas, Christos, “Counter-
terrorism Legislation and the Us State Form: Authoritarian Statism Phase 3”, Radical 
Philosophy, 151, 2008  s.29-39
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fikrini ortaçağ ilahi egemenlik anlayışının mistikliğine büründüren öğeler 
de bu tarifin sonunda soyut bir ulus “ruhu” düşüncesinden beslenir. Bu an-
layışta ulusun ülkede yaşayan insanların tek tek toplamından daha fazlasını 
ifade ettiği söylenir ve yasama, yürütme ve yargı organları “Türk milleti” 
adına görev ifa eder. Yani mistik bir ruhla kuşanmış egemenlik hakkı kar-
şısında bireylerin tikel hakları yer alır. Duguit’nin sözünü ettiği sübjektif 
hukuk anlayışında haklar yani iradeler arasındaki hiyerarşi tam da buradan 
kaynaklanır. Soyut ve a priori bir ulusun hakları karşısında bireysel haklar 
tıpkı ilahi egemenlik anlayışındaki gibi daha ikincil nitelikte ve bir tabiyet 
ilişkisi içindedir. Bu nedenledir ki insan haklarına sahip olmanın ön koşulu 
vatandaş olmak olarak tanımlanmıştır. İnsan haklarına normatif ve olgusal 
düzlemde bakıldığında en sık karşı karşıya geldiği alan idarenin eylem ve 
işlemleridir. Yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, ifade 
özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü, özel hayatın gizliliği gibi 
en temel kişisel siyasal haklar alanında ise insan haklarıyla çatışmalı bir gö-
rünüm arz eden alan kolluk eylem ve işlemleridir.Kolluğun özellikle polisin 
yetkilerinin insan haklarını sınırlama nedenleri kanunlarda kamu düzeni, 
milli güvenlik, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık gibi sebeplerden olu-
şur. Görüleceği üzere sınırlama gerekçelerinin ortak noktası bir kamusallık 
anlayışından beslenmesidir. Kuşkusuz kamu ve ulus birbiriyle tümüyle ör-
tüşen kavramlar değildir. Ancak Türkiye idaresinin kamusallığın içeriğini 
belirlerken beslendiği pathos tam da ulus kavramındaki mistik yücelikle 
benzerdir. Duguit ulus kavramının metafizik niteliğinden kurtulmanın re-
çetesinin ulus yerine kamuyu koymak olduğunu savunur. Ancak pratikte 
olan aşkın ve mistik ulus fikrinin kamuyu ve kamusallığa dair her alanı iş-
gal etmesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Türkiye’de kamusallık 
anlayışı yüce bir hikmet-i hükümet fikrinden beslenir ve bunun taşıyıcısı 
yahut meşrulaştırıcısı içeriği kendinden menkul olmayan ve kutsallık pe-
leriniyle araçsallaştırılan ulus kavramıdır. Rousseau’nun genel irade kavra-
mının bağlamından ve koşullarından koparılarak devralınan “milli irade” 
söyleminin her şeye muktedir olduğu anlayışı da bunun bir örneğidir. 

Polisin devletin en etkili uzvu haline gelişini sağlayan diğer adım ise 
polisin suçun/terörün/yasanın tanımlayıcısı bir başka deyişle yasa koyucu 
haline gelerek yargılamayı bile işlevsiz kılacak yetkilerle donatılmasıdır.49  

49 Boukalas, s. 35-36
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Burada karşımıza çıkan şey yine takdir yetkisi ve açık olmayan yasal dü-
zenlemelerdir.  Kamu düzeni, milli güvenlik, kamu yararı, genel ahlak gibi 
gibi içeriği normativist belirlemeye uygun olmayan kavramların anlamı-
nı belirleyen özneler hukuku uygulamakta olan idaredir. Bir toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne müdahale edecek, zor kullanma yetkisini kullanacak 
kolluk makamının bu sınırlama nedenlerinin vuku bulup bulmadığına ka-
rar verirken başvurduğu anlam dünyası tam da bu egemenlik nosyonudur. 
Başka bir deyişle egemenlik hakkının kullanıcısı sahada çoğunlukla kolluk 
görevlileridir. Neocleous, polis kavramını bir güvenlik aygıtından fazlası 
olarak, kavramın sınırlarını genişleterek, yoksul sınıfların kontrol altında 
tutulmasını sağlayacak sosyal güvenlik politika araçlarını da kapsayan bir 
“iyi düzen” inşacısı olarak ele alır. Neocleous’a göre polis hiçbir zaman kla-
sik liberal düşüncenin söylediği gibi salt hukuku uygulamakla sorumlu bir 
kurum olmamıştır. Polis hukuku uygularken keyfiliği meşrulaştırmak için 
çeşitli araçlardan yararlanır ve hukuk uygulamanın ötesine geçerek hukuk 
yapıcı işlev de görür.50  Bunu yaparken de en önemli silahı takdir yetkisi-
dir. Boukalas, polisin devletin merkezi organı haline gelişinin ilk ayağının 
yürütmenin güçlenmesi ve yasamanın da önüne geçecek kadar başat bir 
konum alması olarak ortaya koyar. Burada kritik olan kolluk görevlilerinin 
kamusallık atıflı sınırlama nedenlerinin içeriğini belirlerken hem devlet ki-
şiliğiyle paralel hem de ondan özerk bir egemenlik yetkisi kullanmalarıdır. 
Polisin devlet adına yetki kullanırken içeriği belirsiz kavramların anlam 
ve kapsamını belirleme yetkisi olduğu için hukuk uygulamaktan hukuk 
yaratmaya varan geniş ve özerk bir hareket alanı vardır. Bu bağlamda özerk 
bir polis örgütünden ve polis cemaatinden bahsetmek mümkündür.51 Ya-

50 Neocleous, Toplumsal Düzenin İnşası Polis Erkinin Eleştirel Teorisi, Çev. Ahmet 
Bekmen, H2O Kitap,İstanbul, 2013,  s. 135, 178

51 Jean Claude Paye, 11 Eylül sonrası değişen dünya düzenini değerlendirirken dünya-
daki eğilimin yürütmenin güçlenmesi, parlamentonun işlevsizleşmesi ve yetkilerinin 
zayıflaması yönünde olduğunu tespit ettikten sonra yürütme organı içinde güçlenen 
ve yürtümeyi ve yasamayı kontrol eden aygıtın polis gibi özerk bir yapı olduğunu 
söyler.  İktidarın yeniden örgütlenmesinde polis ulus devlet politikalarının merkezi 
aktörü haline gelmiştir. Paye bu noktada polisin üzerindeki idari ve adli kontrolden 
kurtulmasının önemine dikkat çeker. Polisin idari ve adli olarak hesap verme yüküm-
lülüğü ortadan kalktıkça devlet içinde özerk bir yapı gibi hareket etme ve doğrudan 
politika belirleme gücüne ve tekeline sahip olduğunun altını çizer. Toplum polisliği 
gibi polisin yeniden inşasına ilişkin politikalar yerel bir polis örgütü oluşturma gaye-
sinden çok daha fazlasını içerir. Polise biçilen misyon suçlara engel olma fonksiyonun 
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sanın anlamının bu denli belirsiz olduğu ve içeriğinin ve anlamının büyük 
oranda idare ajanları tarafından belirlendiği hallerde memurun sorumlulu-
ğunun ağırlığı çok daha fazladır. Normun içeriğini belirlemede idare me-
mura bir takdir yetkisi vermişse idare fonksiyonunun yerine getirilmesinde 
tüm diğer durumlardan çok daha ciddi olarak memurun kişisel kusuru 
devletin kusuru halini almaktadır. Bu nedenle devletin kusuru memurun 
kusurunu, memurun kusuru devletin kusurunu karşılıklı etkileyen bir hal 
arz eder.

Bugün gelinen noktada devlet memurunun kusurlu davranışının taz-
min borcunu “üstlenip” tazmin borcunu yerine getiren taraf olarak görülür. 
Danıştay’ın kararlarında çoğunlukla zararın ortaya çıkmasında kusuru bu-
lunan kamu görevlisine rücu edilmesi gerekliliğe hükmünde yer vermediği 
görülür. Konusu işkence nedeniyle uğranılan zararların tazminine ilişkin 
olan davalarda nadiren zararın kamu görevlisine rücu edilmesi gerektiğini 
kararlarında açıkça belirtilmiştir.52  Ancak davanın taraflarında meydana 
gelen bu köklü dönüşüme rağmen değişmeyen şey devlet memurun ku-
surlu davranışından dolayı sorumlu kılınırken memurun hukuka aykırı 
davranışına karşı bir dokunulmazlık zırhı ören ve devletin kutsallığını ve 
dokunulmazlığını memuru üzerinden sağlayan bir noktaya gelmesidir.53  

ötesine geçerek suça ilişkin önlem alma ve bunu da toplumun katılımıyla sağlama gibi 
mikro iktidarlar yönetimine varır. Bunun içinde Almanya ve Belçika örneklerinde 
olduğu gibi polise yardıma gönüllü kişilerin mahalleler içinde örgütlenerek sosyal 
kontrol işlevinde “fahri polisler” olarak karşımıza çıkarlar. Paye, Jean Claude, Hukuk 
Devletinin Sonu, Çev. G. Demet Lüküslü, İmge Yay, Ankara, 2009, s.182-183; Ayrı-
ca bkz: Bora, Tanıl, “Polis Partisi”, Birikim Dergisi, Sayı 141, Ocak 2011

52 Akgül, Aydın, Genel İdari Kolluk Faaliyetleri ve Yargısal Denetimi, Adalet Yay, Anka-
ra, 2016, s. 389

53 Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın cezasızlık üzerine yaptığı araştırmanın raporuna göre 
ulusal mahkemelerde verilen kararlar sonucunda kendisine rücu işlemi yapılan her-
hangi bir kamu görevlisine rastlanmamıştır. Aynı şekilde 2009 yılı itibarıyla AİHM 
kararları sonucunda hiçbir rücu işlemi yapılmamıştır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ta-
rafından Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan bilgi edinme başvuru-
suna verilen yanıt kolluk görevlilerinin kusurlu davranışları nedeniyle yargılandıkları 
davalarda rücu mekanizmasının neredeyse hiç işletilmediğini gözler önüne sermiştir. 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin verdiği yanıta göre: “davaların sorumluluk 
sebebiyle ve davalı kişinin ilgili bulunduğu kuruma göre bir tasnif yapılmadığından, 
yazınızda belirtilen 26.03.2002 tarihinden itibaren kamu görevlileri aleyhine açılmış 
olan rücu’en tazminat davalarından hangilerinin İçişleri Bakanlığı personeli aleyhi-



Post-Egemenlik ve İnsan Hakları Leon Duguit’nin Reddiyesinin İmkan ve  Sınırları

674 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Çağlar önce memurun hukuka aykırı davranışını devlet faaliyeti dışında 
bir haksız fiil sorumluluğu olarak gören devlet anlayışından hukuka aykırı 
davranan memurun davranışını hizmet kusuru kavramıyla sahiplenen dev-
let anlayışına geçilmiştir. Ancak Türkiye idaresinin sorumluluğu bakımın-
dan duruma bakıldığında hizmet kusuru nosyonu hukuk devletinin bir 
gereği olarak her türlü eylem ve işleminden sorumlu tutulmasını sağlamayı 
hedeflese de kamu görevlisinin kusurunu perdelemesi nedeniyle içinde bir  
“truva atı” barındırır.54  Larry May Hitler faşizmine referansla memurla-
rın anonim kimliklerle faaliyette bulunmasının sakıncasını oldukça veciz 
ifade eder: “… bürokrasilerdeki kurumsal kamulaştırma bireyleri dişli 
çarklara dönüştürüyor; yani bireyler kendilerini anonim olarak düşünme-
ye başlıyorlar. (…) Kötülüğün sıradanlığını ortaya çıkaran kamulaştırma-
ya anahtarı veren, mutlaka üst-alt yapı olmayıp işte bu anonimliktir.”55  
İnsan hakları krizinin cezasızlık ve sorumsuzluk boyutunu inşa eden ve 
egemenliğe dayalı kutsallığı yeniden üreten bürokrasi içinde silikleşen bu 
anonim sorumluluk-sorumsuzluk kavrayışıdır. Anonim İdarenin zarar do-
ğuran davranışları konusunda idare ajanının kusurunu perdeleyen anonim 
hizmet kusurunun sakıncalarına değinen Ozansoy anonim hizmet kusuru 
kavramının kusurlu davranan ajanın tespit edilmemesinin idarenin so-
rumluluğuna etki etmemesiyle sınırlı bir anlamı olduğunu söyler. İdare 
ajanının kimliği, davranışının niteliği sorumluluk esasları bakımından da-
vanın seyrine etki edeceği açıktır. Ancak son kertede idarenin sorumluluğu 
takdir edilirken somut ajanın belirlenmesinin bir zorunluluk olmaması ba-
kımından hizmet kusurunun anonim niteliğinin önemine vurgu yapar.56 
Hizmet kusuru, her şeye rağmen somut olarak kusur atfedilecek bir kamu 

ne ikame edildiği konusunda istatistiki bir bilgi verilmesinin teknik olarak mümkün 
bulunmadığının belirtilmesi üzerine, konu bu sefer ilgisi nedeniyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına sorulmuştur.” Jandarma Genel Ko-
mutanlığından alınan cevaba göre ise AİHM’e başvuru sonucunda rücu yapılan bir 
personel bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce ise AİHM başvurusu sonucu 
rücu işlemi yapılmasına karar verilen 2 personelin bulunduğu görülmüştür. Üçpınar, 
Hülya- Koç, Aysun, Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu, TİHV Yay 
No. 69, İzmir, Şubat 2011, s. 154- 155;

54 Ozansoy, 1989, s. 190
55 May, Larry, “SozializationandInstitutionalEvil”, İçinde: May, Larry/ Kohn, Jerome: 

Hannah Arendt. Twenty Years Later, Cambridge, Mass/London: Massachusetts 
Institute of Technology, 1997, s. 89

56 Ozansoy, s. 264
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görevlisinin bulunamadığı hallerde idarenin kusurlu hizmetten doğan 
zararı tazmin için başvurulacak hayati önemdedir. Ancak idare ajanının 
kusuru artık her zamankinden daha fazla araştırılmaya muhtaçtır. Kamu 
görevlisinin idari sorumluluğu, disiplin sorumluluğu alanındaki koruma 
zırhının kaldırılması, görev kusurunun ve kişisel kusurunun tespit edilerek 
rücu mekanizmasının aktif olarak kullanılması gerektiği açıktır.

Sonuç

Egemenlik kuramı, devletin tarih içinde değiştirdiği biçimlere bağlı 
olarak anlam ve kapsam değişikliğine uğrasa da süreklilik arz eden özelliği 
devleti kutsayan bir araç olmasıdır. Devleti klasik egemenlikten bağımsız 
düşünemediğimiz modern ulus devlet biçiminde raison d’etat anlayışının 
taşıyıcısı bu kutsallıktır. Egemenliğin sürekliliğinde bir kopuş meydana 
gelmediği için gelişen ve normatifleşen insan haklarına, devletin eylem ve 
işlemlerinden sorumlu hesap veren bir özne olarak kabul edildiği hukuk 
devleti fikrine rağmen iktidarın otoriterleşme eğilimine hukuki bir çözüm 
bulunmakta güçlük çekildiği açıktır. Bu nedenle sorunun en başına döne-
rek post egemenlik halini tahayyül etmek ve hukuki olarak kurgulamak 
tüm dünyada yükselen otoriter neoliberal devlet gerçekliğine karşı geriletici 
bir çözüm olabilir. Duguit’nin hukuk nazariyesi bunun için bazı elverişli 
hareket noktaları sunar. Ancak devleti hukuk ideolojisiyle yeniden üretme 
potansiyelini de taşıdığını vurgulamak gerekir. Mısır, Duguit’nin alternatif 
hukuk kuramının devletin yerine hukuku koyarak devletin sönümlendiği 
bir sosyalist hukuk düzeni için bir araç olarak kullanılabileceğini savunur.57  
Ancak Duguit’nin böyle bir iddiası olmadığı gibi kuramının salt kamu hiz-
metleri esasına göre teşkilatlanmış, kamu gücü ve egemenlikten arındırılmış 
bir “devletin” inşasını sağlayacağını iddia etmek için henüz erken olduğu 
söylenebilir. Nihayet bu çalışmada devletin sınıfsal analizi konu bakımın-
dan ana izlek değildi. Devletin baskı aygıtı olarak hukuk ve polis dendiğin-
de kuşkusuz devletin sınıfsal karakterinden bağımsız bir şeyden bahsetmek 

57 Duguit’nin geliştirdiği kamu hukuku kuramı, hukuki politik ideolojinin ana akı-
mından, başka deyişle egemenlik kuramı olarak güç ideolojisinden tümüyle koparak, 
kamu hukuku disiplini içinde çok önemli bir alternatif yol açmayı sürdürür. Bu yo-
lun, devlete karşı kamu hukukunu düşünürken, devletin baskı aygıtı ile kamu hizmeti 
örgütlenmesi aygıtını sert biçimde ayıran Devlet ve Devrim’deki (1999) argümana 
bağlanabilmesi, bu yüzden benim için çok da şaşırtıcı olmadı.” Mısır, s. 410
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mümkün değildir. Post egemenlik düzlemi devletin otoriter kimliğini geri-
letmek için bir başlangıç noktasıdır. Bu bağlamda post egemenlik düzlemi 
ve objektif hukuk düşüncesi reformist bir alternatif olarak okunabilir.

Bununla birlikte hak kavramından vazgeçip yerine toplumsal dayanış-
ma esasına göre örülen bir hukuk ve anlayışı getirdiğimizde insan hakları 
düşüncesi bakımından doğal haklar veya pozitivizm yaklaşımından daha 
belirsiz bir epistemolojiyi kullanmadığımızı belirtmek gerekir. Sadece top-
lumsal dayanışma esasına göre örgütlenecek hukuk düzeninin bilgisel te-
mellerinin geliştirilmeye muhtaç olduğunu teslim edebiliriz. Marx’ın yok-
sulların görenek hukuku olarak bahsettiği hukuk kavrayışının materyalist 
düzlemden kopmadan incelenerek bu alanın hukuki bilgisinin inşa edil-
mesi gerektiği tespit edilmiştir. Hukuku devlet dışı öznelerle düşündüğü-
müzde ister cemaatlerin hukuku olsun ister gelenek görenek hukuku olsun 
çok hukukluluk evreninin a priori olmayan ancak temel hukuk ilkelerini 
dışlamayan formlarının incelenmesi gerekir. Duguit’nin bu sorunlara dair 
sarih bir çözümü olmamakla birlikte kuramının post egemenlik düzlemin-
de devlet dışı öznelerin hukukunu olanaklı kıldığı açıktır.

Duguit’nin hukuk kuramı nihayet somut olarak devletin hukuka ay-
kırı faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine dair Türkiye idare hukukunu-
da mevcut sorumluluk anlayışına farklı bir yaklaşım geliştirmeyi zorunlu 
kılar. İdarenin kusurdan doğan veya kusursuz sorumluluğuna tazminata 
“garanti bir kasa” sağladığı gerekçesiyle her koşulda asli nitelikte kabul edi-
len hizmet kusuru nosyonunun anonimlik özelliği insan hakları ihlalle-
rinde faillerin bizatihi devlet tarafından korunmasına neden olmaktadır. 
Egemenliğin neoliberal formu geçmişin aksine bu defa failleri görünmez 
kılarak devleti kutsamaktadır. İnsan hakları-devlet karşılaşmasında kusurlu 
davranan kamu görevlilerinin deşifre edilerek hesap verilebilirliğin sağlan-
ması her zamankinden daha elzemdir. İdare hukukundaki hizmet kusu-
ru-kişisel kusur-görev kusuru gibi ayrımların gözden geçirilerek idare-ajan 
arasındaki sorumluluk dağılımının egemenlik kurgusu dışında düşünüle-
rek yeniden inşa edilmesi gerekir.
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Liberal Olmayan Bir Hak Sisteminin Olanaklılığı: Küba Örneği

Öğr. Gör. Serdar ÜNVER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu Anayasa Hukuku

Öz

İnsan hakları ile ilgili değerlendirmeleri Marx’ın tarihsel maddeci an-
layışının beklendik bir yansımasıdır. Marx’ın Yahudi Sorunu’ndaki insan 
haklarına ilişkin tezlerinin temelinde insan hakları adı verilen hakların 
yurttaş haklarından farklı olarak “sivil toplum üyesinin” yani öteki insan-
lardan ve topluluktan koparılmış insanın, haklarından başka bir şey olma-
yan haklar olduğu düşüncesi bulunmaktadır.1  Marx, Bentham’ın aksine 
insan haklarını bir saçmalık olarak değil insanlık tarihi adı verilen uzun 
yürüyüşte ileriye doğru önemli bir adım olarak görmektedir.2  Marksist-
ler bu önemli adımı, tarihsel maddeci anlayışla, sınıfsal karakterine göre 
açıklamaya çalışmış ve insan haklarının iddia edilenin aksine “herkes” için 
olmadığını ve çoğu durumda kapitalist sistemin bir aracı olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Marx, Yahudi Sorunu’nda  bireyin politik devlette yurttaş 
yanı ve burjuva yanı nedeniyle çelişkide olduğunu ve kendine yabancılaş-
tığını savunmaktadır. Öte yandan Kapital’de, insan haklarının sömürüyü 
maskeleyen bir söylem olmasının yanında aynı zamanda sömürülenlerin 
sınıf mücadelesinin dile getirildiği söylem olması nedeniyle, insan hakları-
nın anlamı üzerinde durulmuştur. Kapital’deki anlayışıyla Marx için insan 
hakları hususunda bir gerçeklik veya yanılsamadan ziyade,kazanılacak bir 
bedelsöz konusudur.3  Marx’a göre insan haklarının özgürleştirici kabiliyeti 
kendi içinden doğduğu kapitalist sistem tarafından sınırlandırılmıştır

1 Marx, K. (1997). Yahudi Sorunu. (Çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu). Ankara: Sol 
Yayınları, s. 32. 

2 Dembour, M.B. (2006) Who Believes in Human Rights?, Reflections on the European 
Convention. Cambridge UK: Cambridge University Press, p.113.

3 Balibar, E. (1996). Marx’ın Felsefesi (Çev. Ömer Laçiner). İstanbul: Birikim Yayınla-
rı, s.  97-101.
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Marx’ın insan hakları eleştirisi doğal olarak sosyalist ülkelerdeki anaya-
sacılık hareketlerine de yansımıştır. Bu bağlamda toplumcu anayasacılığın 
odağında iktidarın sınırlandırılmasından ziyade insanın özgürleştirilmesi 
idealinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Günümüzde toplumcu 
anayasacılık anlayışının en önemli ürünlerinden biri, 2019 halkoylama-
sından sonra yürürlüğe giren Küba Anayasasıdır. Yeni anayasa bir yandan 
insan-yurttaş hakları dengesinde yurttaş haklarına öncelik verirken, öte 
yandan insan hakları kuramından da doğrudan etkilenmiştir. 2019 Anaya-
sasının 40. maddesiyle insan onurunun tüm hakların kaynağı olduğu ifade 
edilmiş, çalışma ise hem hak hem ödev hem de onur kaynağı olarak ta-
nımlanmıştır. 2019 Anayasası bireysel hakları büyük ölçüde genişletmiş ve 
yeni yargısal güvenceler sağlamıştır. Bunun yanında bir sosyalist hukuk ve 
sosyal adalet devleti yaratma ideali anayasal bir ilke olarak kabul edilmiş ve 
bu bağlamda doğrudan demokrasi kurumlarına ve kolektif haklara özel bir 
önem atfedilmiştir.  Bu çalışmada 2019 Küba Anayasası’nın getirileri insan 
ve yurttaş hakları anlayışları bağlamında eleştirel yönteme bağlı kalarak in-
celenecek ve hakların korunması açısından liberal insan hakları modelinin 
tek olasılık olmadığı, toplum halindeki insanı merkeze alan alternatiflerin 
de olanaklı olduğu normatif bağlamda savunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumcu Anayasacılık, Küba Anayasası, Yurttaş 
Hakları, İnsan Onuru 
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“LİBERAL HAKLARIN ÖTESİ” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Şefik Taylan AKMAN
Konuşmacılar     : Harun BODUR, Buket KARAMAN, Serdar ÜNVER

Deniz HELVACI - Merhabalar. Öncelikle hepinizin güzel sunumları-
nız için teşekkür ederim. İsmim Deniz HELVACI. İlk sorum Harun BO-
DUR Hocama; Bu BADIOU’nün 3 tezinden birincisi olan ölümsüzlük 
mefhumunu birazcık daha açmasını rica edeceğim kendisinden.

İkincisi de Buket Hocama; DUGUIE’nin toplumsal dayanışma kural-
larının uygulanabilirliği ve işlenilebilirliği açısından önerilerini de ayrıntı-
landırmasını rica edeceğim. Teşekkür ederim.

Harun BODUR - Şimdi şöyle BADIOU’nun ölümsüzlük kavramı 
takdir edersiniz ki şeyden türetiliyor; yani genel anlayıştaki, etik, anla-
yıştaki ve insan hakları anlayışındaki ölümlü insan temelinden yola çı-
kıyor. Yani onu olumsuzlayarak ortaya çıkmasını söylüyor. Ölümsüzlük 
kavramı, esasında insanın kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bir 
alana işaret ediyor. Bunun için, ölümsüzlük kavramını anlayabilmek için 
BADIOU’nin etik kavramındaki olay kavramı, hakikat kavramlarıyla be-
raber ölümsüzlük kavramını ortaya koyuyor. Olay kavramı da az önce, 
yani şeyin sonlarına doğru çok az değinebildim ama olay bir yenileşme, 
yani normal akışı bozan bir istisna halini oluşturan bir durum. Ölümsüz-
lük de bu anlamda insanın kendisini gerçekleştirebileceği bir ana tekabül 
ediyor. Bu sanki BADIOU eleştirilerde bunu sanki dinsel bir anlam gibi 
falan diye eleştiriliyor ama öyle değil. Bu anlamda insanın potansiyeli ile 
ilgili bir ölümsüzlükten bahsediliyor ve iyiyi gerçekleştirme anlamındaki 
bir ölümsüzlükten bahsediyor. Bu insan potansiyeli olarak ben okuyorum 
ölümsüzlük kavramını. Ama dediğim gibi tabii ki kavramsal, mesela olay 
dediğimiz zaman ilk etapta haliyle kavram oturmuyor. BADIOU’nin ter-
minolojisi içinde olduğu zaman ölümsüzlük kavramı o terminoloji içinde 



“Liberal Hakların Ötesi” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü  

682 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

bir yere oturuyor. Ölümsüzlük dediğim gibi o potansiyelle ilintili bir şey, 
olay kavramıyla ilintili bir şey; aynı zamanda siyaset ve etik ile de ilintili 
bir şey. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani etik kavramı, siyaset kavramı, insan 
hakları kavramı, insana ait bir ezber bozma ve yeni bir insan anlayışı ama 
buradaki ölümsüzlük kavramı özellikle post modern etiğe karşı geliştiril-
miş bir kavramdır aynı zamanda o etikle yüzleşme adına. Teşekkürler.

Buket KARAMAN - Toplumsal dayanışma kurallarından neyi kaste-
diyor DUGIE? Toplumsal dayanışma kurallarından aslında bireyler arası 
sözleşmesel ilişkilerin, yani sözleşme teorisinde, özel hukuktaki sözleşme 
teorisinin, kamu hukukuna dahi uygulanabilecek bir karşılıklılık ilişkisi 
üzerine inşa edilebileceğini söylüyor. Toplumsal dayanışma derken, top-
lumun maddi temellerinde birleştiği, karşılıklı çıkar ilişkileri sonrasında 
tıpkı özel hukuktaki kurdukları sözleşme ilişkisi gibi haklar yerine yüküm-
lülükler ve ödevler üzerinden tarif edildikleri bir hukuk alanı tasvir ediyor 
DUGIE. Bunu da kamu hizmetleri esasına, kamu hizmetlerinin görülme-
si esasına dayandırıyor esasında. Az önce sunumda da söylemiştim ya bir 
iradenin reddi, irade tartışması, iradeler arası hiyerarşi kurmanın reddine 
bağlı olarak hak kavramını reddediyordu zaten. Bunun yerine koyduğu 
şey şu: Bir irade kamu gücüyle donatıldığı için ya da egemenlik hakkıyla 
donatıldığı için kendiliğinden üstün hiyerarşik olarak diğerlerinin önüne 
geçen bir irade olamaz. Bireysel olsun, kamusal olsun ya da devlet otoritesi 
olsun, bireysel olsun tüm iradelerin değerini ya da kıymetini belirleyen şey 
aslında ne kadar bu kamu hizmetlerine hizmet ettiği, kamusal birlikteliğe 
hizmet ettiği ile ölçülüyor. Burada aslında DUGIE’nin söyledikleri, hem 
olası bir sosyalist hukuku anımsatıyor bize. Hem de anarşizmin tezlerin-
den yola çıkarak bu sözleşmesel ilişkileri vesaire çağrıştırıyor. DUGIE’nin 
kendisi tabii ki ne sosyalist, ne anarşist; hatta bir sınıf analizini kendi kura-
mında asla barındırmıyor ve aslında eksik bıraktığım çok şey var. DUGIE, 
devletin kamu hizmetlerine göre örgütlenmesi esnasında aslında bir sen-
dikal federalizmden bahsediyor. Yani “kamu hizmetlerine göre örgütlenen 
toplum, bu toplumsal dayanışma ağlarını sendikal bir federalizm ile kurmalı-
dır” diyor. Fakat kastettiği ya da savunduğu şey şöyle bir şey de değil. Yani bu 
bakımlardan sosyalist diyemiyoruz. Zamanında sosyalist hukukçuların Sovyet 
Anayasasını hazırlarken ya da başka kanunları hazırlarken “elverişli olabilir, 
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DUGIE’nin kuramına bakmalıyız” demesine rağmen itirazlardan, eleşti-
rilerinden de anlayabiliyoruz ki, aslında DUGIE’nin kendi başına böyle 
bir pozisyonu yok. Sendikalizmi savunuyor, sendikal grevi savunuyor ama 
örneğin devrimci şiddete tümüyle karşı. SOREL’in fikirlerini yerden yere 
vuruyor, “devrimci şiddet diye bir şeyden bahsedemeyiz asla” diyor.

Öz olarak zaten benim burada aktarmaya çalıştığım şey DUGIE’nin ne 
kadar sosyalist olduğu ya da anarşist olduğu vesaire değildi. Sadece iktida-
rın sınırlanması, devletin o çıplak gücünün sınırlandırılması bakımından 
egemenlikten vazgeçmenin bir başlangıç noktası, bir hareket noktası oldu-
ğunu göstermesi bakımından kıymetli buluyorum. Dediğim gibi bunu da 
toplumsal dayanışmanın daha somutlaştırılmış halini sendikal federalizm 
örgütlenmesiyle sağlanacağını söylüyor.

Egemen ESEN - Özellikle en çok keyif aldığım oturum olduğunu söy-
leyebilirim. Tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Benim sorum Sayın 
Buket KARAMAN’a olacaktı: Bir kısmı, özellikle odaklandığım nokta, 
egemenliğin mutlak, devredilmez, sürekli olduğu; liberal argümanla bu-
nun aslında sınırlandırıldığını söyleyebiliyoruz biz. Siz bunu dışladınız su-
numunuzda. Bunu da aslında cezasızlık ve kolluk kuvvetinin bir nevi dev-
let tarafından bir zırhla çepeçevre sarıldığını söylediniz. Aslında bu kişiler 
aracılığıyla mı aslında devlet geri plana çekiliyor? Belki de kendi araçlarını 
kullanıyor, bunları öne sürüyor ve kendini gizliyor ya da başka argüman-
larla kendini gizliyor. “Ancak hala bu sürekliliği, mutlaklığı devam ettiriyor” 
dediğinizi anladım ben. Bu kısmı biraz daha açabilir misiniz? Muhtemelen 
tebliğinizde başka argümanlar da vardır çünkü. Teşekkür ederim.

Buket KARAMAN - Ben teşekkür ederim soru için. Kuşkusuz şunu 
iddia etmiyorum: Devlet sadece bu kutsallığını, kamu gücünü, kamu gö-
revlileri ve failler aracılığıyla sürdürdüğü bir evrene geçmedik. Kuşkusuz 
devletin kendi kutsallığı ve de o tüzel kişi olarak kamu gücünden kaynakla-
nan heyulası olduğu yerde duruyor. Fakat yer değiştiren şeyin aslında, daha 
doğrusu bizim somut olarak ne olmakta olduğunu görmemizi engelleyen 
şeyin sonunda bahsettiğim bu devletin tüzel kişi olarak sorumluluğunda 
anonimlik niteliğinin aslında tam da icracıları, somut olarak uygulayıcıları 
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ne kadar cesur ve serbest bıraktığının altını çizmeye çalışmıştım. Yoksa 
kuşkusuz bu egemenliğin mutlaklığı niteliği konusunu tartışmadım. Bir 
de ben burada yani yasama ve yargı organına dair bir analiz yapmadım. 
Yasama ve yargı için kuşkusuz başka şeyler söylenebilir. Ben biraz daha 
yürütmeden ve bilakis idareden, kolluktan insan haklarını, en temel haklar 
dediğimiz hakları doğrudan çıplak şiddetle müdahale edilen alanlara ba-
karak bunu ortaya koymaya çalıştım. Yoksa iki süreklilik bir arada gidiyor 
görüşündeyim. Bu kadar galiba; umarım yanıt olmuştur. 

Burak YÜCEKAYA - Serdar Hocam, size bir sorum var. Anlattıkları-
nızdan şunu çıkardım: “Doğru mu yanlış mı?” diye sormak istiyorum daha 
doğrusu. Devletli bir toplumsal sistemde, daha doğrusu hukuk sönümlen-
medikçe, hukuk fetişizmi tehlikesi hep devam mı edecek? Bence evet. Sizin 
yorumunuzu merak ettim.

Serdar ÜNVER - Önce kısa cevaplayayım: Evet. Yani şunu söyleyebi-
liriz. Yani kuramın geneline baktığınızda sosyalist devlet bir tasfiye devle-
tidir. Bu tasfiye sürecinde, yani şey gibi düşünün: Konkordato halindeki 
şirket gibi düşünün. Bu şirket her an tekrardan canlanma niyetindedir. 
Aynı şekilde sosyalist devletlerde de ya da ilerde mümkün olursa sosya-
lizme yönelmiş olan devletlerde de aynı tehlikeyi sürekli olarak yaşayaca-
ğız. Çünkü devlet var olduğu sürece, hukuka ihtiyacımız var. Kuralların 
ötesinde hukuka ihtiyacımız var. Hukuk var olduğu sürece, hukukçulara 
ve hukukun yarattığı organlara ihtiyacımız var ve her halükarda o hukuk 
fetişizminin tekrardan ortaya çıkması kuvvetle muhtemel. Yani pratik ola-
rak işte en azından Doğu Avrupa’daki halk cumhuriyetlerinde benzer uy-
gulamaları görüyoruz, daha doğrusu benzeri eğilimleri görüyoruz. Bugün 
Çin’de zaman zaman görüyoruz özellikle ceza hukuku alanında. Tabii bu 
şeyle de alakalıdır: O toplumların geçmişten getirdikleri birikimler ile de 
alakalıdır. İşte Çin, toplumsal tarih var olduğundan beridir orada duruyor 
ve o zaman hani orada hukuk fetişizminin olması, çıkması çok da muh-
temel. Küba örneğine gelirsek, Küba örneğinin şöyle bir avantajı var hani 
hukuk fetişizmi açısından. Şeyi bilirsiniz, Mehmet Ali AYBAR’ın zama-
nında güler yüzlü Türkiye sosyalizmi. Güler yüzlü bir sosyalizm olabile-
cekse, bunun olabileceği yerlerden bir tanesi Küba’dır. Çünkü Küba’nın 
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kendi geleneğinde zaten farklı kültürlerden, farklı ırklardan, farklı toplum-
sal gruplardan insanların bir arada yaşaması her zaman mümkün olmuş-
tur. İkinci avantajı şudur: Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmi 
açısından avantajı nedir? Feodalizmi hiç görmemiş olmasıdır. 1959 yılında 
Fidel CASTRO’nun bana sorarsanız en büyük avantajı şudur: İktidara gel-
diği gün, burjuva sınıfı Küba’da yoktu. Yani daha önce Küba dendiğinde 
aklına insanların Bacardi geliyordu ama Bacardi Küba’dan gelmiyor artık. 
Fidel CASTRO’nun en önemli avantajlarından bir tanesi şudur: Burjuvazi 
ile hiçbir zaman doğrudan doğruya mücadele etmek zorunda kalmamıştır. 
O yüzden belki de hukuk fetişizmi olasılığının en düşük olduğu yerlerden 
bir tanesidir ama tabii ki bu olasılık her zaman mümkündür; hukuk orta-
dan kalkana kadar mümkündür.

Ezgi DUMAN - Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim Serdar Hoca’ya 
bir sorum olacak, hatta iki tane sorum olacak. Birincisi Küba Anayasasın-
dan bahsettiniz. Burada olağanüstü hal ya da istisna hali durumları nereye 
konuyor? Ben bunu merak ettim. Hem kuramsal olarak aslında fikirlerini-
zi merak ettim, hem de metinsel ve retorik düzeyde nasıl bakılıyor orada, 
bunu öğrenmek istiyorum.

İkincisi biraz bencilce bir soru olacak. Hapishaneler ile ilgili Küba’da 
nasıl bir pozisyon var? Yani anayasal anlamda da, genel ceza hukuku an-
lamında da. Yani suçlular tırnak içinde meselesi. Çünkü “topluma kazan-
dırmak” denilince benim tüylerim diken diken oluyor. Topluma kazandır-
mak dışında başka bir şey söyleyebiliyor mu bize Küba’daki hukuk sistemi? 
Bunları merak ediyorum. Çok teşekkür ederim herkese.

Serdar ÜNVER - Teşekkürler. Aslında çok güzel iki soru ama ikinci 
soruya vereceğim yanıt biraz kısıtlı olacak. Çünkü ceza hukuku konusunda 
tecrübem, bilgim zayıf ama önemli sorular olduğunu yadsıyamam. Şimdi 
öncelikle OHAL durumuna ben sadece şu açıdan baktım. Bir sıkıyönetim, 
bir olağanüstü hal ilanı durumunda Küba’da ne gibi etkileri olabilir? Metin 
olaraktan baktığınız zaman, şunu görüyoruz: Zaten parlamentonun mer-
kezi niteliği var. O merkezi nitelik daha da kuvvetlendiriyor. Artı, temel hak 
ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda anayasa sadece ve sadece ya-
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sayla sınırlandırmayı benimsiyor olağanüstü hal durumlarında. Ama tabii 
ki şu var: Hani pratiğe baktığınızda bunun karşılığı nedir? Küba’da pratikte 
meclis içerisinde elbette ki Küba Komünist Partisi’nin ilkeleriyle paralel bir 
yasama olduğunu söylemek mümkün. Şu değil: Yani, tek sesli midir? Bana 
sorarsanız değildir. Yani kendi içerisinden çok önemli, sistemin kendisini 
olmasa bile tekil konularda çok önemli muhalefet yaşandığını biliyoruz. 
Yasaya devretmesi, belki temel hak ve özgürlükler açısından, bu bakımdan 
bir sıkıntı olabilir. Çünkü yasama çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. O çok 
hızlı çalışmanın da çok olumlu bir şey olmadığını biliyoruz. Olağanüstü 
hal ile ilgili mesela bunu söyleyebiliriz. Ama şu da var: En azından olağa-
nüstü hal durumunda yürütmenin yetkilerinin çok net bir şekilde hızlıca 
genişletilmediğini de görüyoruz. Yani olağanüstü hal durumunda “şu, şu, 
şu yetkiler yürütmeye ait olur, yürütme işte normal zamanlarda yapamadığı 
şunları yapar” gibi bir gönderme yok. Yine olağanüstü hal ile ilgili düzen-
lemeleri büyük ölçüde benim gördüğüm, incelediğim kadarıyla tekrardan 
meclise bırakmış durumda. Dediğim gibi Meclis de genellikle Küba Ko-
münist Partisi ile paralel olsa da -daha önce de belirtmiştim- partinin hiçbir 
şekilde aday gösterme imkanı olmadığı için, farklı yönlere yol alabiliyor. 
Hapishanelerle ilgili çok fazla yetkin değilim. Tabii ki Küba hapishanele-
rinde, bütün Latin Amerika hapishanelerinde çok ciddi sıkıntılar olduğu 
iddia ediliyor, biliniyor. Topluma tekrar kazandırmanın ötesinde bir iddia-
ları var mı? O konudan çok haberdar değilim ama işin doğrusu, olduğunu 
zannetmiyorum.

Şefik Taylan AKMAN (Oturum Başkanı) -Başka soru sormak iste-
yen?

Eren ... - Teşekkür ederim. Bütün konuşmacıların ağzına sağlık. Be-
nim Serdar Hoca’ya bir sorum olacaktı: Küba’da siyaset biliminin, hukuk 
çalışmalarının durumu nasıl? Çünkü sosyalist bir ülke, biraz daha radikal 
sorgulamaların daha rahat yapıldığı, daha böyle radikal düşüncelerin daha 
yaygın olduğunu filan tahmin ediyoruz. Ama bir yandan da baktığımızda 
bu türden sorgulamalar hep batıdaki akademilerinden, oradaki akademis-
yenlerden çıkıyor. Bu konuda sosyalist akademisyenlerin katkılarını bilme-
memiz bizim kendi cehaletimizden mi? Çok fazla çevrilmemesinden mi? 
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Yoksa gerçekten çok fazla böyle çalışmalar yapılmıyor mu acaba?

Serdar ÜNVER - Tabii bu çok sübjektif bir cevap olacak. İlk önce be-
nim sorduğum soruları ya da işbirliğine dair çok önemli kaygılarım vardı. 
Erişilebilirliğe dair çok önemli kaygılarım vardı. Bunların hiçbirini kişisel 
olarak yaşamadım. Yani şey çok radikal, hatta işte -nasıl diyeyim- Türkiye 
hakkında bana sorulsa rahatsız olacağım soruları çok rahatlıkla sorabildim 
ve çok net yanıtlar alabildim. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmü-
yorum. Ama şu var: Küba’da ne oluyor, ne bitiyor? 

Bilim adamlarından duymamamızın bence iki sebebi var: Birincisi 
farklı bir kültür çevresi; sürekli olaraktan İspanyolca konuşulan bir kültür 
çevresinde ve dışarıya yayılan bilgi birikimi genellikle bu içerikten oluyor. 
Mesela Carlos VITRES’le çalışırken de, kendisinin de beraber çalıştığı di-
ğer akademisyenlerin de bütün çalışmaları İspanyolca ve İspanyolca ko-
nuşulan, benim daha önceden haberdar olmadığım çevrelerde çok fazla 
yayılmış durumda. Ben şeyi bilmezdim mesela: Avrupa’da Küba’daki sosyal 
bilimlerin tanınır olduğundan çok haberdar değildim ama İspanya, Por-
tekiz gibi ülkelerle çok önemli bir bilgi alışverişi olduğunu gördüm. Tabii 
şunu da kabul etmek lazım: Küba 11 milyonluk ekonomisi, çok kısıtlı, 
ambargo altındaki bir ülke. Böyle olunca oradaki bilimsel çalışmaların bize 
ulaşmasının -yapılması zaten başlı başına bir güçlük- üniversiteleri idame 
ettirmek başlı başına bir güçlük. Biliyorsunuz daha 2 gün önce uçuşlara 
ilişkin Amerika’nın yeni yasakları geldi, yeni kısıtlamaları geldi. Bu kişi-
lerin yurtdışına çıkmaları, Küba’dan kaynaklanmayan nedenlerle zaten 
güç. Yayınları biliyorsunuz, hepimiz yaşamışızdır. İşte Avrupa’daki yayın-
lara baktığımız zaman, İngiliz yayınlara baktığımız zaman üç farklı tekelin 
elinden geçtiğini görüyoruz ve Küba ile ilgili İngilizce yayınlara baktığınız 
zaman, işte Florida kaynaklı değilse Miami kaynaklı değilse, çok fazla ya-
yınlanma imkanı olmadığını görüyoruz. Evet, küçük bir ülkenin sosyal 
bilimlere katkısı da elbette ki onunla orantılı olacaktır. Bütçe sıkıntıları 
var. İşte sorunları bize göre çok daha yerel olabilir. Dünyaya bakışları ya da 
sorunları, dünya ile ilgili sorunları çok daha farklı olabilir. Ama bilginin 
üretilmesindeki kısıtlılığa rağmen bence Küba’da çok önemli bir sosyal bi-
limler kaynağı var. Ama yayılmasının önünde de dil kaynaklı, ekonomik 



“Liberal Hakların Ötesi” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü  

688 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

kaynaklı, ambargolar kaynaklı; işte yayıncılıktaki tekelleşmeler kaynaklı 
çok büyük engeller de olduğunu düşünüyorum. Bizim de zaten hani bir 
taraftan Carlos VITRES’le yapmaya çalıştığımız da buydu. Benim öğren-
meye çok hevesli olduğum birçok konu vardı. O konuda onlardan çok 
beslendim. Onların da bir şekilde kendi çalışmalarını, ülkelerin değil, ken-
di bilimsel çalışmalarını duyurma ihtiyaçları vardı. Belki o yüzden de biz 
işbirliğinde çok fazla zorlanmadık.

Şefik Taylan AKMAN (Oturum Başkanı) - Eğer varsa son bir soru 
alabiliriz. Sanırım yok. Hem konuşmacılara, hem sizlere katıldığınız için 
çok teşekkür ederim. 
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“İş Kazası” Cinayetlerinde Ceza Yargılaması:  
Soma ve Kemalpaşa Örnekleri

Av. Sercan ARAN

Ankara Barosu

Giriş

“İş kazası” adı verilen katliamlar Türkiye’nin temel gündem madde-
lerinden biridir. İş Cinayetleri Almanağı-2018’e göre “2018’de en az 
1872 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En az 66’sı çocuktu”. İSİG 
Meclisi’nin 2019 yılı iş cinayetleri raporuna göre, geçen yıl en az 1736 
işçi yaşamını yitirdi. Bu işçilerden 115’i kadın 1721’i erkek; 29’u 15 yaş 
altında olmak üzere 67’si çocuk işçi; çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı 
olmak üzere 112’si göçmen-mülteci işçi. İş kazalarının ve meslek hastalık-
larının genel istatistiğine baktığımızda, ulaşabildiğimiz en yakın istatistiğe 
göre 2017 yılında 359.653 işçi iş kazasına maruz kaldı. (2017 yılındaki 
toplam sigartalı görünen sayı 16.369.073.)1 Ülkemizdeki kayıt dışı istih-
damı2 düşündüğümüzde ise bu sayıları daha da arttırabiliriz. Verilere göre 
2017 yılında (en yakın iş kazası istatistiğinin yılı baz alınmıştır.) kayıt dışı 
istihdam oranı %33.97’dir.3 Bu durumda istihdam sayısını 21.929.640 
öne çıkarıyor. İş kazalarını kayıt dışı istihdamını da ekleyerek hesapladı-
ğımızda 481.826 sayısına ulaşıyoruz. Tabi kayıt dışı istihdam verilerinin 
ayrıntılarına sahip değiliz. 

Türkiye’de iş kazalarına yönelik verileri elde edebildiğimiz tek kaynak 

1 https://www.mess.org.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi/haberler/2017-yili-sgk-is-kazalari-
ve-meslek-hastaliklari-istatistikler/

2  Kayıt dışı istihdam; çalışanların ilgili kurum ve kuruluşlara hiç bildirilmemesi veya 
eksik bildirilmesi nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi yasal yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. (T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Kayıt Dışı İstihdam ve Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı, Ankara, 
2004) Alınan Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Ahme-
tOguz_Sar%C4%B1ca.pdf

3 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istih-
dam_oranlari/kayitdisi_istihdam_orani
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SSK yıllık istatistikleridir. Ancak gerek işyeri sağlık birimlerinde çözüm-
lenen iş kazalarının SSK’na yansımaması, gerekse olası teftiş çekinceleri 
nedeniyle işletmeler tarafından yansıtılmayan kazalar, kayıtlı işçilerin SSK 
dışı resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bildirimsiz müdahelelerinin 
yapılması,dikkate alındığında, iş kazalarına ait “reel” tabloyu bilebilmek 
olanaklı değil.4 

Maden iş kolu iş cinayetlerinin katliam denilebilecek düzeyde yaşan-
dığı bir alandır. Her ne kadar en fazla “iş kazası” ölümü inşaat ve tarım 
alanlarında yaşansa da, maden alanında yaşanan kazalarda hem ölüm riski 
hem de hayatını kaybeden işçi sayısı hayli yüksektir. Bu çalışmada örnek 
olarak alınan Bursa/Mustafakemalpaşa’da 10/12/2009’da yaşanan maden 
katliamında 19 kişi; Manisa/Soma’da 13/05/2014’te yaşanan Türkiye’nin 
en büyük iş katliamında ise 301 işçi hayatını kaybetmiştir. 

İş cinayetlerinin süreklilik arz etmesinin gerekçelerinden biri kaza in-
cesinde etkin önleme/denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi iken, 
bir başka önemli unsur da ortaya çıkan vahim tabloya rağmen, ceza yar-
gılaması sonucunda sorumluların söz konusu ağır tablonun gerektirdiği 
cezalara çarptırılmamalarıdır. Söz konusu “cezasızlık” olgusu, iş kazalarını 
karşımıza, sıradan bir kaza olmanın ötesinde âdeta organize ve çok sayıda 
suç ortaklı bir cinayet şeklinde çıkarmaktadır. 

1. Neden İş Kazası Değil de Cinayet?

Mevzuat açısından tanımlamalara baktığımızda:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3/1-g 

“İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle ge-
tiren olay”

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 

4 http://www.ttb.org.tr/kollar/_isak/makale_goster.php?Guid=b08ab4e2-f6ce-11e8-
9798-924ece223ed0
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13/1 maddesi;

“İş kazası; 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adı-
na ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dı-
şında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın ge-
çen zamanlarda, 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna 
süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 
gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan be-
denen ya da ruhen engelli hâle getiren olay”

olarak tanımlanmıştır. TDK sözlüğünde ise kaza “İstem dışı veya umul-
mayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara 
uğraması.” olarak tanımlanır.

Mevzuatta yazılı tanımı ve sözlük anlamını birlikte değerlendirdiğimiz-
de bir durumun iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için; “işyerinde”(veya iş 
yeri sayılan/işin yürütüm yerinde) “işçinin”,“istemi dışında veya beklenmeyen/
öngörülmeyen/umulmayan bir olay” nedeni ile işçinin “hemen veya sonradan 
ya da ruhen engelli hale getiren olay” iş kazası olarak nitelendirebilir. Özetle; 
işyerinde işçinin öngörülmeyen bir durum ile karşılaşması ve ruhen/bede-
nen engelli hale gelmesi iş kazasıdır.

TDK sözlüğünde “cinayet” kavramına baktığımızda “adam öldürme, 
adam öldürme derecesinde ağır suç” olarak tanımlanmıştır.5 

5 Sözlükteki tanımlama aynen alınmış olup, cinsiyetçi tanımlamayı kullanmak zorunda 
olduğumuz ve cinsiyetçiliği yeniden ürettiğimiz için özür dileriz.
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Öngürülmeme hali burada kritik ve belirleyici olandır. Buradan doğru 
bir kaza öngörülebilir ve önlenebilir ise bu durumda cezai sorumluluğu 
tartışmak, cezai sorumluluğunun mahiyetini incelemek gerekmektedir. 
Makalemizin konusu işte bu noktayı tartışmak/tartıştırmaktadır. 

Her ne kadar literatür ve mevzuatta “kaza” olarak geçse de aslında yu-
karıda oluşturduğumuz tanımda bir işçinin hayatını kaybetmesi ile sonuç-
lanan durum bizce “iş cinayetidir.” Önceden öngörülen, öngörülmesine 
rağmen önlemi alınmayan her vakıa “iş cinayetidir.” Çünkü bir işyerinde 
öngörülen her risk için önlem alınması esastır. Bu durum sadece genel 
bir kural değil mevzuata da yansımıştır. Bu konuda sadece 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine bakmak kanaatimizce ye-
terlidir. İlgili madde metni şöyledir: 

“İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağla-
makla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbi-
rin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlan-
ması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getiril-
mesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını 
izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygun-
luğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel teh-
like bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin 
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sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıta-
maz.”

Görüleceği üzere madde işverene işçinin sağlığı ve güvenliğinin yekün 
olarak yüklemekte ve bu açıdan her türlü önlemi almayı kanuni olarak 
emretmektedir. Kanunun devam eden maddeleri de risklerden korunmayı, 
işçi sağlığı ve güvenliğine dair diğer emredici hükümleri içermekdir. Ancak 
yukarıda belirtilen madde kanaatimizce işverenin bir işçinin sağlığı ve gü-
venliği açısından her türlü tedbiri alması, düşünmesi ve gereğini yapması 
açısından yeterlidir.

Bu bilgiler ışığında iş kazası haberlerini gözümüzün önünde canlan-
dıralım. İlgili haberlerde genelde yetkililer, her türlü önlemi aldıklarını, 
işçilere teknik ekipmanları verdiklerini, eğitimlerin verildiğini, denetimle-
rin yapıldığını ve “mevzuata aykırı bir durumun olmadığını” söylerler. Bu 
durumda iki ihtimal karşımıza çıkmaktadır. İlk ihtimal “yetkililer” gerçeği 
söylememekte mevzuata aykırılık vardır. İkinci ihtimal ise iş kazası son-
rası ölüm meydana gelmişse o ölüm “mevzuata uygun ölüm6”dür. Peki, 
mevzuata uygun bir ölüm nasıl olabilir? Bir işçi mevzuata uygun olarak iş 
kazası geçirebilir mi? Geçirdiyse ve sonucunda hayatını kaybetti ise bu du-
rumu cinayet olarak neden nitelendirmiyoruz? İşte bu ve benzeri soruların 
yanıtlarını Soma ve Kemalpaşa maden katliamları üzerinden anlatmaya 
çalışacağız. (Burada kaza ve cinayet kavramları üzerinden bir tartışmaya 
başlamışken, üçüncü bir kavram “katliam” kavramı eklenmiştir. Ölümlerin 
sayısal çokluğu ve büyüklüğü ifade etmek ve cinayetin toplu halde işlenmesi 
dolayısı ile her iki vakıa da katliam olarak nitelendirilmiştir.)

2. İş Cinayetlerinde Cezai Sorumluluk

Hukukumuzda bir kişinin cezalandırılması “kusur” esasına dayanır. Bir 
kusurlu davranışın/eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için kanunda suç 
sayılması ve kanundaki suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşması ge-
rekmektedir. Suçun manevi unsuru ise “kast” ve “taksir”dir.

6 Pınar Öğünç, “O zaman bunlar mevzuata uygun ölüm”, 16.05.2014, radikal.com.tr
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Bir işçinin yaşamını yitirdiği ve bu ölüm üzerine başlayan ülkemizdeki 
yargılamalara baktığımızda temel iki tartışmanın olduğunu görmekteyiz. 
Yargılamalar “taksir” ve “bilinçli taksir” eksenin de ilerlemektedir. Bu du-
rum tanımlama ve bir ön kabul olarak işyerinde işçinin yaşamını yitirdiği 
olayı “iş kazası” haline getirmektedir. Oysaki bu olay işverenin ihmali, icrai 
ve/veya ihmal suretiyle icrai davranışlarıyla ve “kasten” (olursa olsun kastı) 
işlenmiş olabilir bu durumda da olay “iş kazası” olmaktan çıkar ve artık bir 
“cinayete” dönüşür.

2.1. Taksir

TCK 22/2. md. ye göre, “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykı-
rılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi 
öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.”

TCK 22/3 e göre “Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, 
neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır.”

2.2. Kast

“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımın-
daki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir”.(TCK. M.21/1) 

“Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini ön-
görmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır” (TCK. M.21/2)

Yargıtay kararlarına da yansıdığı üzere; olası kast halinde “isteme” un-
suru eksik olup, fail açısından icra ettiği fiilin amacına ulaşmak önemlidir. 
Fail bu amaca ulaşmak adına, muhtemel tehlikeli neticeleri göze almakta, 
hatta kabullenmektedir. Olası kastın unsurlarının oluştuğunun kabul edi-
lebilmesi için;

1- Hareketin bilerek ve istenerek yapılması,

2- Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının ve sonuçlarının gerçekleşebile-
ceğinin öngörülmesi,
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3- Netice öngörülmesine rağmen fiilin işlenmesi gerekir.

Mustafakemalpaşa’da yaşanan katliama ilişkin açılan davada Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara “taksirle öldürme” suçundan ceza vermiştir. 
Karar Yargıtay tarafından bozulmuş (taksir yerine olası kasttan hükmü ku-
rulmalıydı gerekçesiyle) olsa da ilk derece mahkemesi, aşağıda açıklanacak 
usule aykırılıklarla ilk kararını yinelemiş ve on dokuz kişinin ölümü “taksir-
le” ortaya çıkan bir kaza olarak değerlendirilmiştir. Keza üç yüz bir işçinin 
hayatını kaybettiği Soma Katliamına ilişkin ceza yargılamasında bir kısım 
sanık için “olası kast” iddianamesi hazırlanmış olmakla birlikte, yerel mahke-
mece sanıkların kusurları “öngörülemezlik teorisi” çerçevesinde değerlendi-
rilerek sanıklara taksir/bilinçli taksir’den farklı cezalara hükmetmiştir. İstinaf 
onamasından sonra ise; maden şirketi sahibi Can Gürkan hayatını kaybeden 
her bir işçi başına yalnızca 6 gün hapis kalarak tahliye edilmiştir.

Elbette her dosyanın ve yargılamanın özgünlüğü vardır. Ceza hukuku 
açısından iş kazası/cinayetlerine baktığımızda bu özgünlüğün olmadığı, 
taksirin ötesine yargılamaların geçmediği görülmektedir. Türkiye’de yerel 
mahkemelerce bir iş kazası/cinayetinde “olası kasttan” verilmiş bir ceza 
dosyası yoktur. Yargıtay nezdinde tek bir dosyada bir iş kazası/cinayetinde 
“olası kast” tartışması yapılmıştır. O da aşağıda anlatılacağı üzere Kemal-
paşa Maden Katliamı dosyasıdır. Türkiye’de yine savcılık tarafından bir iş 
kazası/cinayeti sonrası “olası kast” suçundan düzenlenen tek iddianame 
örneği de “Soma Katlamı” dosyasıdır. 

Aşağıda her iki yargılamada ortaya çıkan ortak unsurlar; ailelerin yar-
gılama esnasında karşılaştıkları zorluklar, iş cinayetleri yargılamalarında 
bilirkişilik kurumunun dosyalara etkisi, ülkedeki genel politik ve sosyal 
atmosfer ile davaların ilişkisi, yargı makamlarının sermayenin sorumlulu-
ğuna ilişkin çekinik tavırları ve sonuçta ortaya çıkan “cezasızlık” olgusu ele 
alınacaktır. İş cinayetlerine dair yargılamalar aynı zamanda adil yargılanma 
hakkı ve toplumsal dava avukatlığının önemi açısından da diğer hukuk 
alanlarına nazaran özel önem taşımaktadır ve metinde bu husus da ayrı bir 
başlık olarak ele alınacaktır.
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3 Kemalpaşa Maden Katliamı Örneğinin İncelenmesi

3.1. Olay, Soruşturma Süreci ve İddianame

Bükköy Madencilik Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye ait kömür ocağında 
10/12/2009 günü saat:19.00 sıralarında meydana gelen grizu patlama-
sı sonucu kömür ocağında çalışan 19 işçi hayatını kaybetmiştir. Yapılan 
otopsi sonucunda 18 işçinin ölüm nedeni karbonmonoksit zehirlenmesi 
iken, 1 işçinin ölüm nedeni ünt kafa travmasına bağlı kafatası kubbe ve 
kaide kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti 
olarak tespit edilmiştir.

Dosyada yer alan bilirkişi raporundaki tespitlere göre; 

“…Yeraltı çalışmalarında gerek kömür bünyesinden kazı sonucu açığa 
çıkan ve gerekse kömür damarı içersindeki muhtemel boşluklarda birikmiş 
olan metan (CH4) gazının çalışma yöntem ve şartlarına bağlı olarak ortaya 
çıkarak ocak havasına karışmış olduğu, dolayısıyla sürekli olarak grizulu 
hava ortamının oluştuğu,bu durumda sözkonusu kaza, yemek-mola saa-
ti olan 20:00-20:30 saatlerinden önce, arka arkaya aynanın dinamit pat-
latmalarıyla gevşetilerek tabanda kömürlerin birikmesi sırasında oluşmuş 
olan grizulu ortamın kömür naklinin tamamlandığı ayak başındaki konve-
yör tahrik motoruna ait elektrik panosundaki çalıştırıcı düğmeye basılması 
sonucu ark yapmasıyla oluşan kıvılcımın tesiri ile grizu patlamasının mey-
dana geldiği sonucuna varıldığı,

Bilirkişiler tarafından İşletmenin genel olarak incelemesi sonucunda;

İşletmenin fiziki şartlarının genel olarak gerekli ve yeterli düzeyde 
olmadığı,gerek üretim yöntemi ve nakliyat, gerekse havalandırma siste-
minde, madencilik uygulamalarıyla ilgili mevzuatlar açısından İş Sağlığı 
ve Güvenliği tedbirlerine yeterince uyulmadığı, madencilik fen ve sanat 
kuralları yeterince önemsenmeden çalışmaların yürütülmeye çalışıldığı,

Çalışanların önemli kısmının eğitim almış oldukları dikkate alındığın-
da (İş Kanununun 77. ve 78. maddeleriyle ilgili çıkarılan yönetmelikler), 
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çalışma esnasında onların da iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı olarak üzerle-
rine düşen görevleri yerine getirmedikleri,

Havalandırmanın 12 cm çaplı şeffaf vantüplerden kurulu vantilatörler-
le sağlandığı, dolayısıyla ocaktaki kirli havayı temizlemeye, gerek miktar, 
gerek hava dönüş hızı açısından yeterli kapasitede olmadığı, havalandırma 
vantilatörünün (üfleyici), kirli hava çıkışını sağlayan nefeslik ağzının he-
men yanında kurulu bulunduğu, ocak kirli havasının sürekli olarak ayak 
ortamına yayılması dolayısıyla ocak havasında gazlı ve tozlu ortam yoğun-
luğunu artırdığı, gazlı ve yangına müsait damarlarda dönümlü yöntem ter-
cih edilmesine rağmen tedbirli davranılmadığı,

Deliklerin tamamı delindikten sonra, ayak aynasında kısa süreli aralıklı 
olarak ateşlemelerin ard arda yapılmış olduğu, ayak aynasının gevşetilmesi 
sonrasında ise ayak işçilerinin kömürün naklini gerçekleştirmek ve oluşan 
ayak açıklığına tahkimat kurma pozisyonu alarak çalışmaya başladıkları,

Gaz ölçüm dedektörünün şarjı olmadığında veya ocağa götürülmedi-
ğinde ölçüm yapılmadan dinamit patlatması yapıldığı, arka arkaya yapılan 
patlatmalarda ilk patlatmadan önce ölçüm yapıldığı, diğer patlatmalarda 
ise ölçüm yapılmadığı ,son patlatma sonralarında da ölçüm yapılmadan 
çalışılmaya devam edildiği,bu durumda dinamitle gevşetilmiş olan kö-
mürün konveyörden naklinin başlatılması sırasında ayak başındaki kon-
veyör elektrikli tahrik motorunun ayak motor başı girişindeki elektrik 
panosundan çalıştırmak üzere starta basıldığında, antigrizu özellikte olma-
ması dolayısı ile elektrik bağlantı panosunun çıkarmış olduğu kıvılcımın 
metan-hava-toz karışımını ateşlemiş olması dolayısı ile grizu patlamasının 
gerçekleştiği, bununla alakalı olarak, ayak alt taban yolu desandresinde ku-
rulu bulunan zincirli konveyör motorunun izolasyonu yapılmamış elektrik 
kablo bağlantı noktalarının birbirlerine, konveyör çalıştırılırken temas et-
mesi sonucu sesli olarak kıvılcım çıkararak ark yapmış olduğu, 

Taban yollarında (muhtemelen ayakta da) tahkimatların sağlam tutul-
mamış olması dolayısıyla patlamanın etkisiyle göçük oluştuğu, 

Ocak ağzındaki hava dönüş yolu desandresindeki (nefeslik) ocak ağzın-
dan yaklaşık 15-20 m. içeride kurulu bulunan emici vantilatörün(aspiratör) 
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patlama sonrası kurulduğu, daha önceden kurulu olmaması dolayısıyla da 
ocak havasının kirlenme-gazlı ortam oluşturma yoğunluğunun giderek 
artmış olacağı kanaatine varıldığı”7 raporlanmıştır.

Bilirkişi tespitlerinin iddianameye yansıması ile birlikte; kanaatimizce 
savcılık yukarıda bahsettiğimiz ezberle iddianamede herhangi bir huku-
ki tartışmaya yer verilmeden sanıkların TCK 85/2 kapsamında; taksirle 
birden fazla kişinin ölümüne neden olma’dan cezalandırılması istenmiştir. 
Olayın neden ve nasıl taksir boyutunda kaldığı, taksirse bunun bilinçli 
taksir düzeyinde olup olmadığına ilişkin iddianamede hiçbir tartışma yer 
almamıştır.

3.2. Birinci Kovuşturma Süreci

Yapılan yargılama neticesinde alınan bilirkişi raporları ve dinlenen ta-
nık beyanları ile;

Eğitim Eksikliği, İşçilerin karbonmonoksiz (CO) maskelerini taşıma-
maları, Gaz ölçümlerinin her gün yapılıp emniyet defterine yazılmaması, 
Ses ve Işık uyarısı yapan Metan Dedektörü veya Sürekli Gaz Ölçümü Yapan 
ve bir Merkezden İzlenebilen Otomatik Kontrol Sistemi bulunmaması, 
havalandırma sisteminin yetersiz olması, bakanlık tespit ve uyarına rağmen 
havalandırma sisteminin düzeltilmemesi, küldesek çalışma yönteminin iz-
lenmesi, anti grizulu ekipman kullanılmamış olduğu tespit edilmiştir. 

Alınan bilirkişi raporunda mevzuata aykırı olarak bilirkişilerden sanık-
ların hukuki ve fiili sorumluluklarının yanı sıra, cezai sorumluluklarının 
mahiyeti hakkında rapor tanzimi istenmiştir. Bilirkişiler yukarıda yazılı 
eksikleri tespit ettikten sonra sanıkların sorumluluklarının taksir düzeyin-
de olduğunu “belirtilen taksirlerin, bilinçli taksir niteliğinde olmadığı”nı 
raporlamıştır. 

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda; işyerinde dayıba-
şı olan (işverene işçi temin eden aynı zamanda kendisi de işverenin işçi 
olan kişi) bir sanığın beraatine karar vermiş, 3 sanığa (ocak şefi, işletmeci 

7 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 2010/12647 soruşturma, 2010/288 nolu iddianamesi.



Av. Sercan ARAN

701Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

taşeron ve işletme müdürü) “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden 
olmak” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası, diğer şirket yönetim kurulu üyesi 
3 sanığa ise aynu suçtan 5 yıl hapis cezasına hükmetmiştir. Mahkeme “oy-
çokluğu ile” verilen hapis cezasını paraya çevirmemiştir. 

Muhalefet şerhi mahkeme başkanına aittir. Mahkeme başkanının mu-
halefet şerhinde şu ifadeler yer almaktadır: 

Olayın oluş şekli ile ilgili mahkemenin sayın çoğunluğu ile aynı ka-
naatte bulunmaktayım. Bu oluş şeklinde sanıklardan Orhan Latif Ercan, 
Nurullah Ercan ve Kasım Karataş’ın maden işletme ruhsatı sahibi Bükköy 
Madencilik A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi olarak meydana gelen olayda 
kusur yada taksirlerinin tali nitelikte bulunduğu kabul edilmesi zorunlu-
luğu mevcuttur. Kömür ocağı kazalarında genel olarak sonuca etkili olan 
davranışların, yani taksir teşkil eden eylemlerin kazanın meydana geldiği 
yere yaklaştıkça daha ağır, bu merkezden uzaklaştıkça kusurun daha ha-
fif yada tali nitelikte olduğu, bu nedenle olayda patlamayı gerçekleştiren, 
ateşlemeyi yapan Ramazan Baştepe ve onu kontrol edip, gaz ölçümü yap-
mak durumunda bulunan vardiya nezaretçisi Mehmet Kuşoğlu’nun so-
nucu etkileme bakımından en önemli pozisyonda bulunan kişiler olduğu, 
buna karşılık ocağın tamamen dışında, sadece maden ruhsatı sahibi Bük-
köy A.Ş.nin yönetim kurulu olan sanıklar Orhan Latif Ercan, Nurullah 
Ercan ve Kasım Karataş’ın ise sonuçta en az etkili olduğunun kabulü zo-
runludur. Bu durumda sonuçta en az oranda etkili olan sanıklar Orhan 
Latif Ercan, Nurullah Ercan ve Kasım Karataş’ın hakkında tayin olunan 
hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı TCK ile getirilen sistemdeki ilkeler 
nazara alınarak özellikle hümanizm ilkesi gözetilerek, tesadüfi suçlu olan 
kişilerin cezaevine alınmadan kendi yaşadıkları toplum içerisinde rehabi-
lite edilerek hem kendi yaşantılarının, hem çevresindeki eşi, çocuğu gibi 
kişilerin menfaatlerinin gözetilmesi gerektiğinden, bu sanıklar hakkında 
tayin olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK 50/1-a maddesi gereğince 
ekonomik durumları da nazara alınarak gerekirse üst hadden adli para ce-
zasına çevrilmesi gerektiği vicdani kanaatinde bulunduğumdan aksi yönde 
oluşan çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 

Sanıklar Orhan Latif Ercan, Nurullah Ercan ve Kasım Karataş hakkın-
da tayin olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi 
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durumunda, hem hümanizm ilkesinin hayata geçirileceği, hem de belli bir 
miktarda paranın devlet hazinesine girmesinin sağlanacağı, aksi durumda 
ise bu sanıkların cezaevinde geçirecekleri sürede hem devlet hazinesinden 
para harcanması gerektiği, hem de bu sanıkların yönetim kurulunda bu-
lunduğu şirketin ekonomiye marjinal katkısının azalacağı hususları da na-
zara alındığında bu hususlar da yine hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para 
cezasına çevrilmesi gerektiği kanaatini güçlendirmektedir.

(Yazar Notu: Nurullah Ercan Bükköy Madencilik A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı’dır. Orhan Latif Ercan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. 
Kasım Karataş Yönetim Kurulu üyesidir. Bayram Erdoğan ocak şefidir. 
Fahrettin Şolpan işletmeci taşerondur. Hayrettin Çelik teknik nezaretçi, 
daimi nezaretçi ve sorumlu müdürdür. Ahmet Yalvaç, gerektiğinde ocağa 
işçi bulan, kendisi de ocakta çalışan bir işçidir. Dayıbaşıdır.)

3.3. Birinci Yargıtay Süreci

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında olası kasta ilişkin herhangi bir 
tartışma yapılmamıştır. Dosya katılanların temyizi sonucu Yargıtay’a git-
miş ancak dosya Yargıtay’da iken tüm katılanlar aynı gün tek bir dilekçe 
ile temyiz başvurularını geri çektiklerini bildirmişlerdir. Buna rağmen Yar-
gıtay dosyayı ele almış ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir iş cinayeti 
dosyasında emsal nitelik arz eden ve sanıklarının sorumluluğunun “taksir” 
düzeyinde değil “olası kast” düzeyinde olduğu tespiti yapan Yargıtay 12. 
Ceza Dairesi Esas No: 2012/21104 Karar no: 2013/25712 kararı ile yerel 
mahkeme kararını bozmuştur. 

Dairenin gerekçeli kararından önemli bir kesit şöyledir: 

“ …

Dosya içindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teftiş raporlarının 
incelenmesinde; 

20.02.1990 tarihli teftiş raporunda ocakta kullanılan elektrik kabloları-
nın mevzuata uygun hale getirilmesi, tahkimatta kullanılan bağların kama 
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sayılarının yetersizliği, ocaktaki yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerlerin en az 
iki yolla yer üstüne bağlanması gerektiği, ocakta hava, metan, CO ve benzeri 
gibi gazları ölçmek üzere her türlü ölçüm aleti bulundurulacağı ve gerekli öl-
çümlerin yapılarak noterce onaylı deftere işlenmesi gerektiği bildirilmiş, şirket 
tarafından verilen cevapta ocaktaki gaz ölçüm cihazı ile ilgili olan noksanlığın 
en kısa zamanda giderilmeye çalışılacağı bildirilmiş ise de giderildiğine ilişkin 
yazıya rastlanmamış, 23-24.5.1990 tarihli raporda da yine gaz ölçüm cihazı 
bulunmadığı, işçilere CO maskesi verilmediği belirlenmiş, bu noksanlıkların 
tamamlanması için yapılan ihtara verilen cevapta yine bu noksanlıkların en 
kısa zamanda ikmal edileceği bildirilmiş, 17-18.6.1991 tarihli raporda işçi-
lere CO maskesi verilmediği ancak daha önceki raporlarda belirtilen noksan-
lıkların ocağın faaliyetinin durdurulması nedeniyle hükümsüz kaldığı bildi-
rilmiştir. 

26.06.1992 tarihli raporda yine işçilere CO maskesi verilmediği, 
03.05.1995 tarihli raporda ise tahkimatlar ve elektrik kabloları ile ilgili ola-
rak yine uyarıyı içermekte, 18.04.1996 tarihli raporda yine tahkimatla ilgili 
uyarı 01.10.1997 tarihli raporda ise yine ocak havalandırmasının yetersiz ol-
duğu, ocak içindeki ve dışındaki makinaların koruma topraklama hatlarının 
bulunmadığı, katlara çıkılan kuyuların uygun olmadığı, desandri dibinde cep 
ve karakol bulunmadığı, kömür ve kükürt ocaklarında alüminyum kovanlı 
kapsül kullanılmaması gerekirken kullanıldığı, güvenlik nezaretçilerinin her 
vardiyada ikikez ocağın her yerinde gaz ve tozların ve yangın belirtilerinin 
bulunup bulunmadığını, havalandırma durumu, tahkimat durumu gibi 
hususları işledikleri belgelerin görülemediği belirtilmiş ve idari para cezası 
tahakkuk ettirilmiştir. 29.09.1998 tarihli raporda 27.10.1997 tarihli rapor-
da giderilmeyenler kısmında yine tahkimat ve izolasyona ilişkin ve güvenlik 
nezaretçilerinin raporlarının tutulmadığına ilişkin olup, 01.01.1999 tarihli 
raporda yine desandre dibinde cep olmadığı, tahlisiye cihazı ve istasyonunun 
bulunmadığı, aydınlatma armatürlerinin koruyucusunun bulunmadığı, ocak 
içindeki makinaların koruma ve topraklamalarının bulunmadığı, kömür ve 
kükürt ocaklarında alüminyum kovanlı kapsül kullanılmaması gerekirken 
kullanıldığı belirtilmiş adı geçen şirket tarafından eksikliklerin giderildiği 
30.11.1999 tarihli yazıyla bildirilmiştir. 03.09.2001 tarihli teftiş raporunda 
yine alüminyum kovanlı kapsül kullanıldığı, tahlisiye istasyonunun bulunma-
dığı, ocak içindeki ve dışındaki makinaların koruma ve topraklamalarının 
yetkili teknik elemanlara yaptırılarak rapor düzenlenmediği, elektrik fünyele-



“İş Kazası” Cinayetlerinde Ceza Yargılaması: Soma ve Kemalpaşa Örnekleri

704 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

rinin kontrolünün özel ölçme aygıtlarıyla yapılması gerektiği halde yapılma-
dığı, 20.09.2001 tarihli raporda yine benzer hususlar belirtilmiş 16.10.2002 
tarihli teftiş sonucunda da yine alüminyum kovanlı kapsül kullanıldığı, belir-
lenerek idari para cezası tahakkuk ettirilmiştir.

01.09.2003 tarihli teftiş tutanağında işyerinde emniyet defterinin bulun-
madığı, manyeto kontrol belgesi bulunmadığı, devre kontrol aletinin bulun-
madığı, bakanlığa sunulan elektrik tesisat projesine uyulmadığı, ocak içinde 
sıcaklık ve nem ölçümünün yapılmadığı, havalandırma planının olmadığı, yeni 
ocak çalışmasının 500 m ilerlemesine rağmen nefesliğinin bulunmadığı, tah-
kimat arızalarının olduğu, yeni ocakta havalandırma grubunun 2 ayrı enerji 
kaynağından beslenmediği tespit edilmiştir, 12.11.2004 tarihli tutanakta ise 
elektrik tesisat projesinin bakanlık onayının alınmadığı, toz ölçümünün yapıl-
madığı, kurtarma ekibi ve yönergesinin bulunmadığı, tahkimatta yer yer kırık 
bağlar bulunduğu, yeraltı elektrik kablo, aygıtlarının ve lambaların antigrizulu 
olmadığı bildirilmiş, 03.01.2005 tarihli yazıyla ilgili şirket noksanlıkların gi-
derildiğini bildirmiştir. 01.11.2005 tarihli tutanakta elektrik tesisat projesinin 
bakanlık onayı olmadığı, toz ölçümünün yapılmadığı, yer altı elektrik kablo 
ve aygıtları ile aydınlatma lambalarının elanj olmadığı belirtilerek idari para 
cezası uygulanmıştır. 02.10.2006 tarihli tutanakta ise yine toz ölçümünün ya-
pılmadığı, yeraltı elektrik aygıtları ve kablolarının antigrizulu olmadığı tespit 
edilmiştir. 25.12.2006 – 25.01.2007 - 08.02.2007 tarihli şirket tarafından 
yazılan yazıda grizu ve kömür tozu patlamalarında kullanılacak elektrik motor 
ve yol vericilerin antigrizulu olarak Çin’den ithal edildiği ve 12.02.2007 tarihli 
yazı ilede toz ölçümünün giderildiği bildirilmiştir. 01.03.2008 tarihli raporda 
grizu ve kömür tozu tehlikesi bulunan ocaklarda kullanılacak bütün elektrikli 
aygıtların alev sızdırmaz nitelikte olması gerekirken yeraltında bulunan aydın-
latma lambaların sağlam ve koruyucu içine alınmadıkları, desandre içinde cep 
olmadığı, desandre ve üretim bacalarında kırık bağlar bulunduğu, 09.06.2009 
tarihli tutanakta cebri havalandırma sisteminin desandreler yeni sürüldüğü için 
kurulmadığı, havalandırma planında hava ölçüm istasyonu, hava kapıları, 
hava akış yönü, barajların yerleri, pervanelerin kapasiteleri ve çalışılan yerlere 
gelen hava miktarlarının gösterilmediği, tahkimat yönergesi olmadığı, perva-
nelerin bulunduğu bölümlerde paratoner bulunmadığı, işçilerin CO maskesi 
taşımadıkları, ocaklarda her vardiyada gaz ölçümü yapılarak havalandırma 
defterine yazılmamakta olduğu, sürekli gaz ölçümü yapan ve sesli ikaz veren gaz 
ikaz cihazı olmadığı, tespit edilmiştir.
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…

Failin suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, hareketine devam etmesi ve fiilin olası sonuçlarını ka-
bullenmesi halinde ise, diğer bi ifadeyle hareketinin belli bir neticeyi meydana 
getirebileceğini öngören failin, söz konusu hareketi yapmaktan kaçınmaması, 
“olursa olsun” demesi halinde muhtemel ya da olası kasttan bahsedilir. Olası 
kast halinde “isteme” unsuru eksik olup, fail açısından icra ettiği fiilin ama-
cına ulaşmak önemlidir. Fail bu amaca ulaşmak adına, muhtemel tehlikeli 
neticeleri göze almakta, hatta kabullenmektedir. Olası kastın unsurlarının 
oluştuğunun kabul edilebilmesi için;

1- Hareketin bilerek ve istenerek yapılması,

2- Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının ve sonuçlarının gerçekleşebilece-
ğinin  öngörülmesi,

3- Netice öngörülmesine rağmen fiilin işlenmesi gerekir.

Tüm açıklamalar çerçevesinde: dosya içeriği ve tüm bilirkişi raporlarındaki 
belirlemelere göre; bu iş kolunda deneyimli olan sanıkların 2006 yılından beri 
işletmede metan gazı olduğunu bilmelerine rağmen bunu gözardı ederek, defter-
lerde bile bu hususa yer vermeyerek önceki denetimlerde defalarca istenmiş olan 
ocak gaz ölçümünü otomatik olarak yapacak erken uyarı sistemini kurmayarak, 
yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı bulundurmayıp düzenli olarak kullanılmasını 
sağlamayarak, hatta basit ve ucuz olan vakvak tabir edilen uyarı aletini dahi 
temin edip kullandırmayarak, işletmede Küldesak ( havalandırma bakımından 
kör ve acil durumda kaçış imkanı bulunmayan ) ayak çalıştırılarak, ocak üre-
tim mahalline yeterli temiz hava akımını sağlayacak sistemi kurmayarak, ocak 
içindeki kirli ve temiz havanın karışmasını ve ısının yükselmesini göz ardı edip; 
10-15 cm çapında hava borularıyla havalandırma yapılması dolayısıyla yeterli 
ve uygun düzeyde havalandırma sağlanamaması nedenleriyle grizu birikmesine 
neden oldukları, ocakta grizu olduğunu bilmelerine rağmen bunu gizledikleri 
bu nedenle idarenin denetimini de önledikleri gibi ocak içinde her vardiyada 
her atım öncesi ve sonrası gaz ölçümü yaptırıp kayıt altına aldırmayarak, ocak 
içinde kullanılan tesisat ve ekipmanların antigrizulu olarak tesis ettirmeyip 
ocak içine işçilerin sigara sokmasını ve içilmesini engellemeyerek, çalışan işçilere 
işe başlarken ve devamında tamamına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirip 
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belgelettirmeyerek, fiziki şartları kötü, üretim, nakliyat ve havalandırma ba-
kımından emniyet tedbirlerine uyulmayan ocak işleterek meydana gelen sonuca 
kayıtsız kalıp kabullendikleri, böyle bir olayda öngörülmekle birlikte gerçekleş-
meyeceği düşünülen ve istenmeyen bir neticeden bahsedilmeyeceği, defalarca ya-
pılan tespitler ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini 
sürdüren sanıkların kusurluluk düzeyinin taksir düzeyini aştığı, bu şekildeki ça-
lışma ile grizu patlaması olabileceğini öngörmelerine rağmen, patlamayı gerçek 
anlamda engelleyici nitelikte bir çalışma yapmadıkları, aksine mevcut tehlikeli 
durumu gizlemek suretiyle, “olursa olsun” düşüncesi ile hatalı ve hileli faaliyet-
lerine devam ettikleri; bu nedenle gerçekleşen bu neticeden olası kast hükümleri 
uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla adam öldürme suçunun 
unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla 
yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 
8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. 
maddesi gereğince sonuç cezanın süresi itibariyle sanıkların kazanılmış hakkı 
saklı tutularak isteme uygun olarak BOZULMASINA, 14.11.2013 tarihinde 
oy birliğiyle karar verildi.”

3.4. Bozma Sonrası İkinci İlk Derece Mahkeme Süreci

Bozulan karar sonrası katılanlarının tamamı şikayetlerinden vazgeçmiş 
dosya yerel mahkemenin tekrar önüne gelmiştir. Bozma kararında da gö-
rüleceği üzere bozma nedeni sadece cezanın tayini bakımındandır. Mahke-
mece yapılması gereken iş şayet kararı uyma yönünde karar verecekse aynı 
gerekçelerle, ceza tayinini taksir değil olası kasttan kurmaktadır. Ancak 
mahkeme uyma kararı vermesine rağmen, bozma gerekçesi yapılmamasına 
rağmen sanıkların talepleri uyarınca tanık dinlemiştir. Dinlenen tanık ilk 
yargılama safhasında dinlenen tanıklardandır. Bu tanık ilk beyanlarının 
aksine işverenlere kusurunun olmadığına yönelik beyanlarda bulunmuş, 
mahkeme çelişkiyi giderecek iş ve işlem yapmamıştır. 

Dinlenen tanık beyanları üzerine Ankara’dan ikisi mühendisi, biri ceza 
hukukçusu bilirkişiden sanıklarının sorumluluklarının “taksir mi olası kast 
mı düzeyinde” kaldığının sorulmasına karar vermiş. İkisi mühendis biri 
hukukçu heyet tarafından hazırlanan raporda mühendis bilirkişilerin oy-
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çokluğu ile sanıkların sorumluluklarının “taksir” düzeyinde kaldığı mah-
kemeye raporlanmıştır.

Bu aşamada dosyaya katılan vekili olarak daha önce şikayetlerini bil-
dirmeyen müteveffa Muammer Aktaş’ın babasını temsilen vekilleri (Av. 
Denizer Şanlı ve Av. Sercan Aran) katılma talebinde bulunmuş, şikayetle-
rini dosyaya sunmuştur. Sanık müdafiileri tüm katılanların şikayetlerinden 
vazgeçtiklerinden bahisle katılma talebinin reddini talep etmiş, baba Meh-
met Aktaş’ın daha önce dosyaya hiç müdahil olmadığı görülünce mahkeme 
katılma talebini kabul etmiştir. Aynı celse katılan vekilleri bilirkişi raporu 
aldırılması talebinden dönülerek Yargıtay bozma ilamına göre olası kasttan 
ceza verilmesini talep etmiştir. Cumhuriyet savcısı önceki celselerde verdiği 
gibi “bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine” yönelik mütalasından 
dönmüş ve katılan vekillerinin talebi gibi dosyanın bilirkişiden alınarak 
olası kasttan ceza verilmesini mütalaa etmiştir. Heyet oyçokluğu ile bilirki-
şi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vermiştir. 

Gelen rapor doğrultusunda mahkeme; Yargıtay kararına uymuş görü-
nerek, bozma ilamına aykırı olarak tanık dinlemiş ve çoğunluğu mühendis 
olan bir heyetten hukuki mütalaa almış ve neticede heyet ilk kararının 
aynısını vermiştir. Gerekçe bölümüne ise ek olarak şu bölüm eklenmiştir: 

“Esasen mahkememizin olayın oluş şeklini kabul biçimi Yüksek Yargı-
tay 12. Ceza Dairesinin kabulü ile aynı yada benzer olmasına rağmen bu 
kabul sonucunda olayda olası kasıt hükümlerinin uygulanması gerektiği 
görüşü mahkememizce uygun görülmemektedir. Yargıtay bozma ilamında 
belirtildiği üzere eylemin olası kasıtla gerçekleştiğinin kabulü için, eyle-
mi gerçekleştiren sanıkların meydana gelebilecek sonucu öngörmelerine 
rağmen bu sonuca karşı kayıtsız kalarak sonucu kabullenmeleri gerektiği 
oysa sanıklardan bir kısma bizzat ocağa girip çalışan durumunda bir kısma 
ocağın sahibi işleticisi yada kazancını oradan elde eden kişi konumunda 
olup bu kişilerin kendi canlarına yada mallarına karşı bu şekilde ağır so-
nuçlar doğurabilecek bir eylem yada neticeyi öngörmelerine rağmen kayıt-
sız kalmaları düşünülemeyeceğinden, özellikle tüm bilirkişi raporlarında 
asıl yada en fazla kusurlu olduğu tespit edilen, kazada vefat eden ateşçi 
Ramazan Baştepe ve vardiya nezaretçisi Mehmet Kuşoğlu’nun farz-ı mahal 
kazadan ölmeden kurtulmaları halinde kendi kendilerine karşı olası kasıtla 
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suç işlediklerinin kabul edilmesi gibi insanın kendi hayatını hiçe sayma 
sonucu doğuran bir neticeye varılması gerekir ki bu hayatın olağan akışına 
ve ceza hukukunun temel prensiplerine aykırıdır.

Olası kastı düzenleyen 5237 sayılı TCK 21/2 maddesinin gerekçesinde 
de “...Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına 
doğru ardı ardına ateş ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi 
ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere paralel olarak yaptığı atışlardan 
bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin alnına isabet 
ederek ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan 
kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş; 
fakat, buna rağmen silâhıyla atışa devam etmiştir. Burada da fail silâhıyla 
ateş ederken ortaya çıkacak yaralama veya ölüm neticelerini kabullenmiş-
tir...” şeklinde olası kast örneği açıklanmış olup davaya konu olaydaki ku-
sur durumu ile örnekte verilen kusur durumu arasında dağlar kadar fark 
bulunmaktadır. Gerekçede belirtilen örnekteki davranış şekli yada kusur 
durumu ile ocak içerisindeki bizzat patlama olayına yakın olmayan, ocak 
dışında bulunan hatta bir kısmı sadece şirket yöneticisi olan sanıkların aynı 
derecede ağır kusurlu davrandıklarını söylemek hakkaniyet ilkeleri ile uy-
gun düşmeyecektir. 

Sanıklar Fahrettin Şolpan, Hayrettin Çelik ve Bayram Erdoğan’ın üze-
rine atılı taksirle birden fazla kişiyi öldürmek suçunu işlediğinden dolayı 
eylemine uyan TCK- 85/2 maddesi uyarınca, kazanın meydana gelmesin-
deki kabul edilen kusur oranı,suçun işleniş biçimine göre,olayda 19 kişi-
nin ölmesi, meydana gelen neticenin ağırlığı da nazara alınarak, takdiren 
ve teşdiden 8 yıl sanıklar Nurullah Ercan, Kasım Karataş ve Orhan Latif 
Ercan’ın ise aynı nedenlerle takdiren ve teşdiden 6’şar yıl üzerinden hapis 
cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesinin dosya içeriğine uygun ola-
cağı vicdani kanaatine varılmış sanıkların yargılama sürecindeki duruşma 
düzen ve disiplinine uygun iyi hal ve davranışları lehlerine indirim nedeni 
kabul edilerek aşağıda belirtildiği biçimde hüküm kurulmuştur.

Sanıklar hakkında uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezası-
na çevrilmesinin ceza yargılamasındaki hak ve nesafet kurallarına uygun 
olmayacağı, sanıkların ekonomik durumları itibari ile verilen cezaların 
caydırıcılığı ve yeniden suç işlenmesini engelleyici özelliğinin ortadan 
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kaldıracağı,toplum vicdanını da yaralayacağı kanaatine varılarak bu konu-
daki taleplerin reddi yönünde karar verilmiştir.”8 

Karar ceza miktarları yönünden aynıdır. Aynı başkanın mahkeme he-
yetine başkanlık ettiği bu kararda da başkan yukarıda yazılı muhalefet şer-
hini aynen tekrarlamıştır. 

3.5. İkinci Yargıtay Süreci

Dosyanın tek katılanı ve cumhuriyet savcısı dosyayı Yargıtay’a taşımış-
tır. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2017/11896 Karar No: 2019/1208 
nolu kararı ile; 

“…Bozma ilamından sonra alınan, 21.03.2016 tarihli ODTÜ bilirkişi 
heyet raporunda özetle; ruhsat sahibi Bükköy A.Ş’nin maden mühendisi 
Hayrettin Çelik’i teknik nezaretçi ve daimi nezaretçi olarak atadıİlk derece 
mahkemesi bozma ilamına uymuş ve delil toplamaya devam etmiştir.

…

Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde tanık ifadeleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişi raporları, teknik inceleme raporları 
ve bilirkişi raporlarında belirtildiği üzere, yapılan denetimlerde noksanlıklar 
belirlendiği halde uyarıları dikkate almayarak aynı hatalı yöntemlerle çalış-
maya devam eden ve madencilikte deneyimli olan sanıkların 2006 yılından 
beri işletmede metan gazı olduğunu bilmelerine rağmen bunu gözardı ede-
rek, defterlerde bile bu hususa yer vermeyerek önceki denetimlerde defalarca 
istenmiş olan ocak gaz ölçümünü otomatik olarak yapacak erken uyarı sis-
temini kurmayarak, yeterli sayıda gaz ölçüm cihazı bulundurmayıp düzenli 
olarak kullanılmasını sağlamayarak, hatta basit ve ucuz olan vakvak tabir 
edilen uyarı aletini dahi temin edip kullandırmayarak, işletmede küldesak 
(havalandırma bakımından kör ve acil durumda kaçış imkanı bulunmayan 
) ayak çalıştırılarak, ocak üretim mahalline yeterli temiz hava akımını sağla-
yacak sistemi kurmayarak, ocak içindeki kirli ve temiz havanın karışmasını 
ve ısının yükselmesini göz ardı edip; çapı en az 30-40 cm olması gerekir-

8 Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/439 E. 2016/223 Karar sayılı ilamı
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ken, 10-15 cm çapında hava borularıyla havalandırma yaparak, dolayısıyla 
yeterli ve uygun düzeyde havalandırma sağlanamaması nedenleriyle grizu 
birikmesine neden oldukları, 19.01.2007 tarihinden itibaren Ocağın, Mİ-
GEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından resmen “grizulu ocak” 
statüsüne alındığı ve bunun Bükköy A.Ş yetkilileri tarafından bilinmesine 
rağmen, teknik nezaretçi defterinde metan gazı ölçümlerinin sıfır olarak 
gösterilmesi ve havalandırmanın normal olduğu belirtilmesi suretiyle gizle-
meye çalıştıkları, bu nedenle idarenin denetimini de önledikleri, ocak için-
de her vardiyada her atım öncesi ve sonrası gaz ölçümü yaptırıp kayıt altına 
aldırmadıkları, her ateşlemede lağım deliklerinin doldurulmasından önce 
ve doldurulduktan sonra ancak ateşlemeden önce metan gazı ölçümlerinin 
yapılmaması nedeni ile metan gazı artışının tespit edilememiş bulunması, 
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğü’n 35. maddesinde düzen-
lenen “Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda grizuya karşı güvenlikli elektrikli 
ateşleme aracı kullanılacaktır” hükmüne rağmen lağım atımında güvenli 
ve emniyetli olan ateşleme cihazı(manyeto) yerine, kontrolsüz güç kayna-
ğı olan pil ile patlatma yapıldığı, ocakta kullanılan tesisat ve ekipmanların 
antigrizulu ve yanmaya karşı dirençli olarak tesis ettirmedikleri, ocak içine 
işçilerin sigara sokmasını ve içilmesini engelleyemedikleri, çalışan işçilere 
işe başlarken ve devamında tamamına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi-
rip belgelemedikleri, fiziki şartları kötü, üretim, nakliyat ve havalandırma 
bakımından emniyet tedbirlerine uyulmayan ocak işleterek meydana gelen 
sonuca kayıtsız kalıp kabullendikleri izlenmiştir.

Olası kast, fiilin gerçekleşebileceği mümkün veya muhtemel bir şekil-
de “öngörülmesine” rağmen sonucun meydana gelmesinin göze alınması, 
adeta “olursa olsun” biçimindeki bir düşenceyle fiilin işlenmesidir. Basit 
taksir ise failin öngörülebilir bir neticeyi “öngörmeyerek” dikkate ve özen 
yükümlülüğüne aykırı bir hareketlefiili işlemesidir.

Olayımızda ise öngörülmekle birlikte gerçekleşmeyeceği düşünülen 
ve istenmeyen bir neticeden bahsedilmeyeceği, defalarca yapılan tespitler 
ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren 
sanıkların kusurluluk düzeyinin taksir düzeyini aştığı anlaşılmaktadır. Bu 
şekildeki çalışma ile grizu patlaması olabileceğini öngörmelerine rağmen, 
patlamayı gerçek anlamda engelleyici nitelikte bir çalışma yapmadıkları, 
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aksine mevcut tehlikeli durumu gizlemek suretiyle, “olursa olsun” düşün-
cesi ile hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri; bu nedenle gerçekleşen 
bu neticeden olası kast hükümleri uyarınca sorumlu tutulmaları gerektiği 
ve olası kastla adam öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, 
sanıkların taksirle öldürme suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, mahalli Cumhuriyet savcısının ve katılan-
lar vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, 5320 
sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı 
CMUK’un 321. maddesi gereğince hükmün isteme uygun olarak BO-
ZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı 
yönünden sanıkların kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 24.01.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” demiştir. 

3.6. İkinci Bozma Sonrası Üçüncü İlk Derece Yargılama Süreci

Mahkemenin ikinci bozma kararı sonrası Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 16.07.2019 günü başlamış, sanıkların ifadelerinin alın-
ması için yazılan talimat cevaplarının beklenmesine karar verilmiştir. Du-
ruşma 14.01.2020 tarihine ertelenmiştir.

4. Soma Maden Katliamı Örneğinin İncelenmesi

4.1. Olay, Soruşturma Süreci ve İddianame

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Kömürleri A.Ş.’nin işlettiği 
maden ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin en 
büyük iş cinayeti meydana gelmiştir. Bu iş cinayetinde 301 işçi hayatını 
kaybetmiştir. Bu denli bir toplu ölüm kanaatimizce olayın katliam olarak 
nitelendirilmesinin uygun olacağı yönündedir. 

Olaydan sonra Soma ve madencilik uzunca bir süre kamuoyunun gün-
demine yer almıştır. Savcılık tarafından yaptığı basın toplantısında “asıl 
patron benim” diyen Alp Gürkan ve kamu görevlileri hakkında takipsizlik 
kararı verilmiştir. Savcılık tarafından yazılan iddianamenin hukuki değer-
lendirmeler bölümüne Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2012/21104 



“İş Kazası” Cinayetlerinde Ceza Yargılaması: Soma ve Kemalpaşa Örnekleri

712 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Karar no: 2013/25712 kararını emsal göstererek 8 sanığın olası kastla öl-
dürmeden diğer sanıklar hakkında ise bir kısmı yönünden bilinçli taksir, 
diğer kısmı yönünden ise bilinçsiz taksirden dava açmıştır. Savcılık iddia-
namesinin hukuki değerlendirme bölümü şöyledir: 

“…Soma linyit kömürünün kolay yanma özelliğine sahip olduğunun 
maden sektöründe çalışanlarca bilindiği, olayın meydana geldiği ocağın 
bir önceki işletmecisi Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. 
A.Ş’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini riayetle üretim yapıldığın-
da meydana gelen ocak yangınlarının oluşturduğu risk nedeniyle taahhüt 
ettikleri yıllık kömür üretim miktarında üretim yapılamadığını belirtip 
ocağın işletmesini devretmesi, sonraki işletmeci Soma Kömür İşletmeleri 
A.Ş.’nin sözleşme devrine konu riskleri bilerek ocağı işletmeyi kabul et-
tiği, önceki işletmecinin kurduğu teknik üretim alt yapısını kullanmaya 
devam edip yeniletmeyip genişletmeyerek işçi sayısında artış yoluna git-
mek suretiyle üretim yapan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin yıllık ta-
ahhüt miktarının 2-3 kat üzerinde kömür çıkarması, olay tarihi itibariyle 
2017 yılı üretim miktarına ulaşması, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin 
üretim esnasında kullanmak zorunda kaldığı kül miktarları, yer altı ma-
den ocağında kurulu bulunan sabit sensör cihazları ile aynı yerde kulanılıp 
ölçüm yapılan seyyar ölçüm cihazlarının olaydan önce tespit ettiği CO 
(karbonmonoksit), O (oksijen) ve sıcaklık değerlerinin ocakta risk oluştu-
racak kömür yangınının başladığını ortaya koyduğu, yangının başladığını 
gösteren tespite konu değerlerin büyük yangın riskine işaret etmesi ve yan-
gın risk sahasının ocak içindeki konumundan kaynaklı öneminden ötürü 
yazılı kayıtlara yansıtılmasa da farkına varılan riskin işletmenin sevk ve 
idaresinden sorumlu olanlardan gizlenip alt seviyedeki görevliler arasında 
tutulmak suretiyle büyük riskin alt seviyedeki görevlilerce üstlenilmesinin 
hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacağı, riskin beyan yoluyla ocağın sevk 
ve idaresinden sorumlu olanlar arasında paylaşılarak değerlendirilip bu de-
ğerlendirme sonucuna göre hareket edildiğinin kabulünün hayatın olağan 
akışına uygun olduğu, işçilerin kendilerine kadar ulaşan ocağın ısındığını 
sıcaklık artışı ve havalandırmanın yetersiz olduğuna ilişkin yakınmaları 
dikkate alındığında şüpheli Can GÜRKAN, Ramazan DOĞRU, Akın 
ÇELİK, İsmail ADALI, Ertan ERSOY, Mehmet Ali Günay ÇELİK, Hilmi 
KAZIK ve Yasin KURNAZ’ın ocakta kömür oksidasyonunun başladığını, 
tespite konu yangın değerleri ile yangın risk sahasının bulunduğu yerin 
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ocak içindeki önemi karşısında faaliyeti sonlandırıp yangın sorununun 
çözümüne değin çalışmaya ara vermeleri gerektiğini bildikleri, çalışmayı 
durdurma yetkisine sahip olduğu değerlendirilen şüpheliler Can GÜR-
KAN, Ramazan DOĞRU, Akın ÇELİK, İsmail ADALI ve Ertan ERSOY 
ile bu yetkinin kullanılmasına yönelik işlem başlatma yetkisine sahip ku-
rum dışı kişi ve mercileri harekete geçirecek işlemleri başlatmayıp, işve-
ren ve işveren vekillerinin kararlarına uymayı tercih eden iş güvenliğinden 
sorumlu vardiya amirleri Mehmet Ali Günay ÇELİK, Hilmi KAZIK ve 
Yasin KURNAZ’ın yukarıdaki değerlendirme bölümlerinde kendileri ile 
irtibatlandırılarak açıklanan eksik, hatalı ve tehlikeli üretim faaliyetlerine 
öngördükleri neticenin gerçekleşmesi durumunda can kayıplarını azalta-
cak veya tamamen önleyecek güvenlik tedbirlerini almayarak devam edip 
gerçeğin dış denetimlerde ortaya çıkmasını önlemeye dönük kayıtlar oluş-
turup, denetmenlerin aldatılmasına yönelik denetim süresince uygulanan 
geçici önlemler alıp riskin belirlenebileceği yerlerden denetmenleri uzak 
tutarak öngördükleri meydana gelen sonucu daha fazla üretim yapabil-
mek için kayıtsız kalıp kabullendikleri, böylelikle olası kastla üzerlerine 
atılı suçları işledikleri,

İş güvenliği konusunda birinci derece sorumluluğu olduğu yukarıda 
belirtilen iş güvenliği vardiya amirleri Mehmet Ali Günay ÇELİK, Hilmi 
KAZIK ve Yasin KURNAZ ile olayda yaşamını yitiren ve hakkında ek 
kovuşturmama kararı verilen Mehmet EFE’nin mahiyetinde çalışmakla 
birlikte faaliyetin sonlandırılması için karar alma yetkisine sahip merci ve 
kişileri harekete geçirme güç ve etkileri sınırlı olduğu değerlendirilen, an-
cak teknik bilgi ve becerileri ile ocaktaki yangını gösterir değer ve olayları 
doğru değerlendirebilecek durumda olan iş güvenliğinden sorumlu vardiya 
mühendis ve teknikeri olan şüpheliler Ergün YILMAZ, Yalçın ERDO-
ĞAN, Harun GÜNEŞ, Coşkun DERİCİ, Necati KARADENİZ, Erdem 
CANBAZ, Soner GÜNAY, Serhat DİNÇ, Uğur KARABULUT, Serdar 
GÜNAY ve Mehmet UÇKUN ile üretim sahalarında iş ve işçi güvenliğin-
den birici derecede sorumluluk altında bulunan karşılaştıkları riskleri ön-
lemeye dönük işlem yapma yükümlülüğü altında bulunan, sensör değerle-
rini takip etme, sonucuna göre karar verme yetkisine sahip olan, faaliyetin 
sonlandırılması için karar alabilme yetkisine sahip merci ve kişileri hareke-
te geçirme güç ve etkileri sınırlı olduğu değerlendirilen, ancak teknik bilgi 
ve becerileri ile ocaktaki yangını gösterir değer ve olayları doğru değerlen-
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direbilecek durumda olan üretimden sorumlu vardiya amirleri Harun YIL-
MAZ, Nazmicem NESEMİOĞULLARI, Hüseyin ALKAN, Halil SARI, 
Saltuk Alp DEMİR, Ömer DEĞİRMENCİ, Fahri PANÇAR, Mehmet 
AVCI, Hüseyin ERGİN, Hilmi KARAKOÇ ve Caner UYSAL ve yine bu 
paragrafta belirtilen iş güvenliğinden ve üretimden sorumlu vardiya amir-
leri ile aynı yükümlülük altında bulunan, benzer yetki ve etki gücüne sahip 
olan, yine teknik bilgi ve becerileri ile ocaktaki yangını gösterir değer ve 
olayları doğru değerlendirebilecek durumda olan yukarıdaki bölümlerde 
görevlerinden kaynaklı yaptıkları görev icabı ihmali ve icrai eylemleri açık-
lanan havalandırma mühendisi Fuat Ünal AYDIN, patlatma mühendisi 
Serkan KOCAMAN ve elektrik baş mühendisi Ümit ŞAHİN’in de mey-
dana gelen sonucu öngördükleri, çalışmayı sonlandırma yetkisine sahip 
merci ve kişileri harekete geçirme güç ve etkilerinin sınırlı olduğu, olayda 
ölen ve yaralananlarla birlikte aynı ocakta aynı risklere maruz kalacak şekil-
de çalıştıkları düşünüldüğünde ön gördükleri sonucu istemedikleri, böyle-
likle taksirlerinin bilinçli taksir düzeyine ulaştığı, bilinçli taksirle üzerlerine 
atılı suçları işledikleri,

TKİ ELİ Müessese Müdürlüğü Eynez Yeraltı Sahası Yer Altı Kontrol 
Şube Müdürlüğü’nde görev yapan her biri maden iş kolunda bilgi ve tecrü-
be sahibi olan kontrol baş mühendisi Adem ORMANOĞLU, kontrol baş 
mühendisi Efkan KURT, kontrol mühendisleri Burhan KARABAŞ, Ser-
taç BÜYÜKGÜNEY, Nimetullah UĞURLU, Mehmet BAYRİ ve Sertan 
GÜNAY’ın Maden Kanunu 29. maddesi yollamasıyla hizmet sözleşmesi 
ve eki durumundaki şartnameye göre, yapmaları gereken işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine yönelik denetim görevini yerine getirmeyip sadece yer altı ma-
den ocağından çıkarılan kömürün kalitesi ve miktarını kontrolle yetinmek 
suretiyle eksik denetimleri nedeniyle meydana gelen sonucu öngörmedik-
leri, ancak denetim görevlerini gerektiği gibi yapmış olmaları durumunda 
öngörmedikleri neticeyi tespit edip çalışmanın durdurulmasını sağlayabi-
lecekleri dikkate alındığında, görevlerini eksik yapmak suretiyle sonucun 
meydana gelmesine taksirleriyle neden oldukları, böylelikle üzerlerine atılı 
suçları taksirle işledikleri, 

Sensör verilerini izleyip riskli değerleri, iş güvenliğinden sorumlu amir-
ler ile kurum denetmenlerine bildirmek zorunda olan sensör kayıtların-
dan ve izlenmesinden sorumlu şüpheliler Halil BURHAN, Olcay ERŞİN, 
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Batuhan ÜNLÜYOL, Ozan SEZER ve Erdoğan CİNOĞLU’nun riskli 
değerleri dış denetimler esnasında denetmenlere veya yukarıda isimleri sa-
yılan TKİ ELİ Müessese Müdürlüğü Eynez Yeraltı Sahası Yer Altı Kontrol 
Şube Müdürlüğü’nde görevli mühendislere bildirmeyip görevlerini ihmal 
ettikleri, denetmen ve sayılan kontrol mühendislerinin faaliyeti sonlandır-
ma yetkisini kullanmalarının önüne geçtikleri, ancak teknik bilgi, seviye 
ve tecrübeleri dikkate alındığında riskli değerlerin hangi sonuçlara yol aça-
bileceğini kestirip öngörmedikleri, kusurlarının taksir düzeyinde kaldığı 
anlaşılmakla;

Delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere;

1- Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, eylemlerine uyan 
ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDI-
RILMALARINA,…” karar verilmesi talep edilmiştir. 

4.2. İlk Derece Mahkemesi Yargılama Süreci

Soma’da ağır ceza mahkemesi olmadığı için en yakın bölgede Akhisar 
Ağır Ceza Mahkemsi’nde 2015/81 Esas numarası ile yargılama başlamıştır. 
Duruşma salonu olarak ilçenin tek kültür ve kongre merkezinin konferans 
salonu duruşma salonuna dönüştürülmüştür. Duruşmalar burada başlamış 
ve yargılama burada bitmiştir. 

Yargılama başladığında müşteki-mağdur vekillerinin beyanlarında 
“Soma Katliamı” ifadesini kullanmaları karşısında sanıklar ve müdafiileri 
bu kullanıma itiraz etmiştir. Mahkeme heyetinden katliam ifadesinin kul-
lanılmasını yasaklamalarını talep iselerde mahkeme talebin hukuki olma-
dığından bahisle bu talebi geri çevirmiştir.

İlk duruşma grubunun sonunda “asıl patron benim” diyen Alp Gür-
kan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Mahke-
me bu talebi kabul etmiştir. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürüyen 
bu soruşturmada 3 savcı değişmiş, nihayet kovuşturma aşamasının sonuna 
doğru yerel mahkemece alınan heyet bilirkişi raporunda bu sanığın da so-
rumluluğu olduğunun açıkça ortaya konulmasını müteakip ek iddianame 
tanzim edilmiş ve dosyaya dahil edilmiştir. 
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4.2.1. Soma’da devam eden yargılamalarda ortaya çıkan icrai,  
ihmaili sanık davranışları şunlardır: 

Soma Katliamı’na neden olan ve 301 işçinin hayatınına neden olan 
olgu işçi sağlığı ve güvenliğini geri plana atılması ve hatta hiçbir şekil-
de önemsenmemesi, “kar hırsı” ile üretim yapılmasıdır. Bu bölümde işçi 
sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan sanıkların buna nasıl ve ne şekilde sebep 
oldukları: Üretim zorlaması, Havalandırma, Sensörler, Sıcaklık, Eğitim, 
Denetim, Haberleşme ve merkezi alarm sistemi, Tahliye, acil eylem planı 
ve risk değerlendirmesi, Eski üretim alanlarının kontrolü ve Diğer işletme 
eksikleri( maskeler ve alev sızdırmaz malzeme) olmak üzere 10 başlık ha-
linde ayrı ayrı incelenecektir.

4.2.1.1. Üretim Zorlaması

Üretim zorlamasının tanımı kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi ra-
porunda şu şekilde tanımlanmıştır: “gerekli alt yapıyı oluşturmadan gerçek-
leşen üretim artışları “üretim zorlaması” anlamına gelir.” (15 Ağustos tarihli 
bilirkişi raporu syf:9)

Soma Katliamı’na neden olan olguların başında üretim zorlaması gel-
mektedir. Davaya konu iş cinayetinin temel neden ve zemini; üretimi, 
yoğun emek sömürüsü temelinde örgütleyen bir teknik üretim süreci ve 
bu üretim sürecinin, demokratik olmayan (despotik, baskıcı) ve işveren 
lehine güç ilişkisi üreten bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan çalışma 
ilişkileri ile sağlandığı dosyanın geldiği aşama itibariyle ortadadır. Olayın 
meydana geldiği Eynez maden ocağında üretim zorlamasının olduğunun 
kanıtları ise şunlardır:

• Soma Kömürleri İşletmesine ait üretim miktarlarını gösteren ter-
min takip kayıtları incelendiğinde aylar ve yıllar bazında program-
lanan üretimden 2-2,5 kat fazla üretim yapıldığı anlaşılmaktadır.

 Mart 2017 tarihine kadar yapılması gereken 15.000.000 ton top-
lam üretim, Park Enerji A.Ş tarafından ilk yıllardaki programlar 
gerçekleştirilememiş olmasına karşın, taahhüt edilen ihale konusu 
miktar Mayıs 2014 itibarıyla tamamlanmak üzeredir. Bu da açık 
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bir biçimde işletmede üretim zorlamasının olduğunun ve bu süreç-
te aşağıda detaylı olarak belirtilecek İş Sağlığı ve Güvenliği konu-
larının açık bir şekilde ihmal edildiğinin göstergesidir. (Eylül 2014 
tarihli savcılık bilirkişi raporu syf:92)

• 2017 yılı üretim miktarlarını cinayet tarihi itibariyle tutturan ve 
dosyadaki bütün verilere göre bunu da üretim zorlaması ile(emeğin 
yoğun sömürüsüyle) sağlayan şirket, ocaktaki çalışma rejimini bir 
bütün olarak yeniden düzenlemiş, işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe 
saymıştır.

Esas olarak duruşmalarda dinlenen tanık ve mağdur beyanları, maden-
de nasıl bir çalıştırma rejiminin kurulduğu ile ilgili olarak apaçık bir çer-
çeve sunmaktadır. Madende, gaz maskesini kullananın cezalandırıldı-
ğı, çizmesi yırtılan işçiye yeni çizme verilmediği, içecek su, yıkanacak 
sabun, işçinin yemeğini yiyeceği zamanın verilmediği, öğle yemeğinin 
yenilmesinin dahi zorlaştığı, kömür üretiminin “dayıbaşları” aracılı-
ğıyla üretim zorlaması (emek sömürüsü) temelinde gerçekleştirildiği; 
daha fazla kömür taşımak için taşıma bantlarıyla ilgili en temel güven-
lik önlemlerinin ihmal edildiği; iş eğitimi, güvenliği, bunun için yapı-
lan planlar ve tatbikatların askıya alındığı; çalışmanın sürekli kılınma-
sının önünde engel olabilecek tüm önlem ve güvencelerin yok edildiği 
bir çalışma rejimi üretim zorlamasının doğrudan göstergesidir.

• Dosya kapsamındaki mağdur, tanık ve katılan anlatımlarından, Ey-
nez maden ocağının Soma Kömürleri Şirketi tarafından işletildiği 
dönemde “dayıbaşılık” denilen taşeronluk sisteminin uygulandığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıntıları dava dosyasındaki beyanlarda belirtil-
mekle birlikte, ucuz ve ağırlıklı kır kökenli işgücünün temini ve 
emeğin sürekli, aşırı ve akışkan biçimde çalıştırılmasının bir aracı 
olarak dayıbaşılık, çalıştırılan işçi başına ve ayaklarda ilerlenen mik-
tara göre işverenden ek kazanç elde etme sistemini ifade eder. Elde 
edilen bu kazancın karşılığı, işçinin mümkün olan en ağır biçimde 
çalıştırılması ve üretimin maksimum seviyeye çıkarılmasıdır. Bu yö-
nüyle dayıbaşılık, dava konusu iş cinayetinin meydana gelmesinin 
temel nedenlerinden de biridir.
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• Yeraltında çalışan işçi sayısı artmasına rağmen ve bunun da risk 
faktörünü yükseltmesine rağmen karatumba yönteminin kullanıl-
masına izin verilmiştir. Her ne kadar başta sanık Can Gürkan ve 
diğer sanıklar ocakta klasik ayakla üretim yapılmadığını, hatta fazla 
üretimin sebebinin mekanize çalışma olduğu iddia etmiş iselerde bu 
beyanlara gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplam üretimde mekanize sistemle üretilen kömürün payı, çok sı-
nırlıdır. Örneğin, 2011 tarihli revize projenin ekindeki üretim planlarına 
göre, 13.05.2013 cinayet tarihine kadar, mekanize sistemin kullanıldığı 
ayaklarda üretilecek toplam kömür miktarı, 2011 yılında 170.000 ton, 
2012 yılında 520.000 ton, 2013 yılında 775.000 ton ve 2014 yılının ilk 
beş ayında 280.000 ton olmak üzere toplam 1.750.000 tondur. Bu plan, 
2009 tarihli projede damarlara uygun olmadığı belirtilen Slovakya menşeli 
sistemin ve yine 2011 projesinde uzun süre kullanılamayacağı raporlanan 
Çin malı ve TKİ ELİ döneminden kalma sistemin gelecek yıllar için kulla-
nıldığının varsayılması halinde gerçekleşecek mekanize üretim miktarıdır. 
Revize projenin tesis edildiği Haziran 2011 tarihinden + cinayet tarihine 
kadar yapılan fiili üretim, 10.000.000 tonu aştığına göre, her iki meka-
nize sistemin kullanıldığının varsayılması halinde ve böylece en iyimser 
tahminle dahi, Mayıs 2014 tarihi itibariyle toplam üretimin % 16 civarı 
mekanize sistemle çıkarılmış olacaktır. Şirketin kendi planlarını da kat be 
kat aşarak Mayıs 2014 tarihi itibariyle 2018 üretim hedefini tutturmasının 
biricik nedeni, arızalı, eski işleticilerden kalan, kullanılıp kullanılmadığı 
belli olmayan mekanize sistemlerin yaygınlaştırılması değil, emek yoğun 
ve zorlamaya dayalı klasik ayaklardaki üretimdir. Şirket, dosyadaki mağdur 
ve tanık beyanlarıyla ortaya çıktığı gibi, yoğun emek sömürüsüne ve zorla-
maya dayalı klasik ayaklardaki çalıştırma biçimleriyle bu akıl almaz üretim 
miktarlarına erişmiştir. 

Her ne kadar S panosunun bulunduğu bölgede iki ayakta yarı mekani-
ze üretim yapılsa da bu yarı mekanize üretim emek yoğun bir üretim olup 
bedeni insan gücüne dayalıdır. Bu durum kovuşturma aşamasında alınan 
raporda açıkça şu ifadelerle belirtilmiştir:

“Klasik ayaklarda emek yoğun üretim söz konusudur. Tahkimat, sürtün-
meli veya hidrolik direk ve çelik sarmalarla ve kömür kazası patlayıcı madde 
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ve martopikör ile yapılmaktadır. Yarı mekanize ayakları klasik ayaklardan 
ayıran, kalkan tipi tahkimat(şild) kullanımıdır. yine emek-yoğun bir çalışma 
söz konusudur.” (15 Ağustos tarihli bilirkişi raporu syf:34)

Üretim zorlaması denilen olgu tek başına işçinin mesai saatinden fazla 
çalıştırılması anlamına gelmediği gibi işçinin götürü usulü iş alarak iş er-
ken bitirip çıkması da değildir. İşçiler “hadi hadi” denilerek korkutulmakta 
kapasitelerinin üzerinde çalıştırılarak fazla üretime zorlanmakta bu da do-
ğalında işçi sağlığı ve güvenliğinin geri plana itilmesi anlamına gelmekte-
dir. İşçiler kölelik koşullarında çalıştırılmaktadır.

Bu sonuçlar işletmede “üretim zorlaması”nın olduğunu ve işçile-
rin ifadelerinde belirttiği fazla çalışmaya zorlandıkları savını doğrula-
maktadır. Üretim zorlaması beraberinde alınması gereken tedbirlerin 
alınmamasına ve tehlikeli çalışma koşullarının oluşmasına yol açmış-
tır. (Eylül 2014 tarihli savcılık bilirkişi raporu syf:25)

Üretim zorlamasının olduğuna ilişkin benzer değerlendirmeler 
15.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun 136. Sayfasında belirtilmiş ve 
üretim zorlamasının olduğu bilirkişi heyetince ortaya konulmuştur:

“İşletmede 2014 yılı Mart ayı itibariyle sigortalı olarak çalışan işçi 
sayısı 3367’dir.

Yeraltı kömür madenciliğinde gerekli hazırlık çalışmalarını yap-
madan (yeni kutu ve galerinin açılması, kesitlerin genişletimesi, ilave 
miane ve donanım alımı vb.) üretimi kısa dönemde büyük miktarlar-
da arttırmak sakıncalıdır. Gerekli alt yapıyı oluşturmadan gerçekleşen 
üretim artışları “Üretim Zorlaması” anlamına gelir.”

TKİ-ELİ işletmeciliği döneminde 1992-2000 tarihleri arasında mey-
dana gelen iş kazalarında, 8 yıl içerisinde toplam 1 işçi ölmüş, 2241 işçi 
yaralanmıştır. Soma Kömürleri Anonim Şirketi döneminde 2009-2014 ta-
rihleri arasında, yaklaşık 6 yıl içerisinde toplam 4026 işçi yaralanmış, 301 
işçinin dışında toplam 5 işçi yaşamını kaybetmiştir. İş kazalarıyla ilgili ola-
rak raporlamama ve gizlemeyi esas alan çizgisine karşın, bu şirketin resmi 
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olarak beyan ettiği kaza sayısı dahi, daha kısa bir süreyi baz almasına karşın 
TKİ-ELİ döneminin yaklaşık iki katıdır. 

İş kazalarıyla ilgili karşılaştırma, başka bir durumu daha göz önüne ser-
mektedir: TKİ-ELİ döneminde mekanize ayağın kurulduğu 1997 yılından 
itibaren, işçi yaralanmaları büyük bir azalış göstermiştir. Özellikle mekani-
ze üretime alışılan 1999 ve 2000 yıllarında, yaralanan işçi sayısında büyük 
azalmalar gerçekleşmiştir. Soma Kömürleri Şirketi dönemindeki akıl almaz 
yükseklikteki iş kazaları sayısının, mekanize yoğunluklu bir işletmede ger-
çekleşmesi olanaksızdır. Şirket dönemindeki, çoğunluğu bildirilmeyen iş 
kazası sayısı, madenin emek yoğunluklu ve klasik ayaklarda yapılan üre-
timle işletildiğinin bir başka kanıtıdır. 

Her ne kadar sanıklar 1.5 milyon ton üretimin alt sınır olduğunu 
ve hatta bu sınırın altında üretim yapıldığı taktirde kendilerine kamu 
tarafından cezai yaptırım uygulanacağı yönünde savunmalar yapsa-
lar da bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere üretimin arttırılması 
için “gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması” gerekmektedir. Ancak 
sanık şirket yöneticileri tarafından yeni pano ve ayak açma dışında 
hiçbir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Öte yandan 1.500.000 ton/ yıl 
üretim, yıllık üretim planlarının tamamında da öngörülmüştür. Sanık 
şirket yöneticileri ve altında çalışan diğer sanıklar üretim miktarları-
nın yükselmesi için teknik hiçbir hazırlık yapmadan “işçileri döverek, 
işçilere daha fazla kömür çıkarmalarının dayıbaşı denilen kişiler ta-
rafından zorlanması ve emek yoğun bir üretim biçimi sebebiyle işçi 
sağlığı ve güvenliğini hiçe saymış ve bu nedenlede 301 işçinin hayatını 
kaybetmesini neden olmuşlardır. 

4.2.1.2. Havalandırma

Katliamın meydana geldiği Eynez Maden Ocağı’nda havalandırma 
sistemi eksik ve sorunlu olup işçi sağlığı ve güvenliği açısında risk oluş-
turmasına rağmen havalandırma sorunlarını görmezden sanık şirket 
işverenler ve yöneticeler bu kişilerin altında çalışan diğer sorumlular 
301 işçinin ölmesine neden olmuştur. Ocak içerisinde havalandırmanın 
eksik ve sorunlu olduğunun ve bu eksiklik ve sorunların düzeltilmiş ol-
ması halinde bir çok işçinin kurtulabileceği ilişkin kanıtlar şunlardır:
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• Katliamın bu denli büyük olmasının nedenlerinden en başında 
özellikle S panosunda açılması planlanan ve hatta projelendirilen 
ikinci paralel yolun yapılmamış olmasıdır.

2012 Yılı Hazırlıklarında yeralan S panoları havalandırmasını sağla-
yan 340 havalandırma galerisine paralel olarak açılması öngörülen galeri-
nin açılmış olması halinde facia çok farklı sonuçlanabilirdi. Ancak “revize 
projede”havalandırma ve kurtarma amaçlı olarak açılması planlanan, kaza 
sırasında kayıpların en yüksek olduğu S panolarının altında görünen acil 
durumlar için öngörülen galerilerin mevcut imalatta yapılmadığı görül-
mektedir.

Çünkü paralel havalandırma galerisi açılmış olsaydı hayatını kay-
beden işçilerden Koray KARADAĞ, Mehmet EFE’nin A ve H panola-
rında yaptığı gibi temiz hava galerisi ile kirli hava galerisi arasındaki 
irtibat kapılarını açarak dumanın bulundukları panonun içine fazla 
gelmeden “by-pass” yapabilecek ve S panosunda hayatını kaybeden 
268 işçinin şu an yaşıyor olacaktı. 

Bu durum kovuşturma aşamasında alınan 15.08.2016 tarihli bilirkişi 
raporunun 91. sayfasında da açıkça yazılıdır:

“S panolarındaki mühendis Koray KARADAĞ’ın elin-
de Mehmet EFE’nin sahip olduğu benzer bir by-pass” olanağı 
olsaydı(projelendirilmiş olan ve açılmayan galeri) buradaki işçilere de 
tahliye için zaman kazandırabilirdi.” 

S panosunda çalışan ayakların hava dönüşlerinin ayrı bir yol üze-
rinden yerüstüne bağlanması(böylece acil durumlarda işçilerin en kısa 
yoldan yerüstüne çıkışını sağlayacak bir galerinin açılması) projenlen-
dirilmiş ve artan hava gereksinimi dikkate alınarak 6000 metreküp/
dakika kapasiteli yeni vantilatörün kurulması planlanmıştır.

Bu proje, daha sonra açılacak galerinin üretim sahası içine alınması 
ve rezerv zayiatına neden olmamak gerekçesiyle, hayata geçmeden ve 
yeni vantilatör kurulmadan panoda üretim başlatılmış ve artarak sür-
dürülmüştür. S panosunun temiz hava girişi ve kirli hava çıkışı aynı 
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yola bağlıdır ve tumba bacaları tali havalandırmayla çalışmaktadır. 
Ölümlerin 269’unun bu panoda gerçekleşmiş oluşunun bir nedeni de 
bu durumdur. Revize projede söz konusu olan 2. Yol S panolarının 
bağımszı nefesliği olacağından, panoyu hava giriş ve çıkışının aynı ga-
leriye bağlı olmasından kurtaracaktı. YENİ VANTİLATÖR KURUL-
MADAN VE BAĞIMSIZ NEFESLİĞİ OLUŞTURMADAN BİR PA-
NODA ÇOK SAYIDA AYAĞI ÜRETİME ALARAK BİR ZORLAMA 
YAPILMASAYDI, OLAY BU DÜZEYDE BİR FACİAYA DÖNÜŞME-
YEBİLECEKTİ. (15.08.2016 tarihli bilirkişi raporu syf:138)

Ayrıca yine 15.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun 9.sayfasında: “İkinci 
yol projesi hayata geçirilmeden üretime başlandığı için S panolarındaki 
havalandırma risklidir” ifadesine yer verilmiştir. (Aynı yöndeki ifadeler ra-
porun 12. Sayfasında da devam etmektedir). Burada bu konuya dair bir 
açıklama ve bir yanılgıyı düzeltmek gerekliliğini hissetmekteyiz. Bu duru-
mun “riskli” olarak  ifade edilmekle yetinilmesi, binlerce işçinin çalıştığı 
bir panonun “seri havalandırma” yoluyla havalandırılma tercihinin vahim-
liğini, 2011 tarihli revize projede öngörülmesine karşın salt maliyet kay-
gısıyla ikinci havalandırma yolunun yaşama geçirilmemesi “hareketi”nin 
ağırlığını ve bu tercih ve hareketler nedeniyle dava konusu iş cinayetiyle 
S panolarında toplam 269 işçinin boğularak ölmesi gerçeğini anlatmakta 
yetersiz kaldığı kanaatindeyiz. Nitekim raporun 49. Sayfasında, A ve H pa-
nolarında mekanize ayak kurmak için gerekli malzemelerin nakliyatı için 
“kulikar yolu”nun açıldığı ve bu nedenle ocağın havalandırma dengesinin 
bozulduğu belirtilmekte, ancak “Fazla üretim için, işçi sağlığı aleyhine her 
türlü icrai faaliyeti gerçekleştirme”ye tipik bir örnek olan bu durumun sa-
dece bir risk olarak değil katliama sebep olan ana unsurlardan biri olarak 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

• Katliamın meydana geldiği ocakta dosyaya ibraz edilen bilirkişi 
raporlarının tamamında “havalandırmanın yetersiz olduğu ve 
ocak içerisinde sağlıklı bir havalandırma planı olmadığı” belir-
tilmiştir. 

15. 08.2016 tarihli bilirkişi raporunun 137.sayfasında “dosyadaki bil-
gilerden ve tanık ifadelerinden, havalandırma sisteminin detaylarını 
kapsayan ve periyodik olarak güncellenen bir havalandırma planının 
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hazırlanmadığı, ocağın havalandırma şebekesinin detaylı analizinin 
yapılmadığı anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer veren bilirkişi heyetide ha-
valandırmanın yetersiz ve sağlıksız olduğunu tespit etmişlerdir.

Bu durum yakın zaman ortaya çıkan bir durum olmamakla bir-
likte ocağın faaliyete geçtiği zamandan beri devam etmektedir. Bunun 
kanıtlarından birisi de ocakta yeraltında havalandırma ve çalışma 
ortamı için gerekli olan nem ve basınç ölçümleri yapılmamış olması-
dır. Dosyaya 25.12.2015 önce sunduğumuz TKİ ELİ EYNEZ YERAL-
TI LİNYİT OCAĞINDA 1992-2000 YILLARI ARASINDA MANUEL 
VE MEKANİZE ÜRETİMDE OLUŞAN İŞ KAZALARININ ETÜDÜ 
isimli tezde de yazılı olduğu üzere;

• Havalandırma hızı, otomasyondan her an izlenebilmektedir. (söz 
konusu tezin 18. sayfası). İş cinayeti tarihinde havalandırma hızının 
merkezi ve otomatik biçimde izlendiğine ilişkin bir veri bulunma-
maktadır.

• Madende, Hava hızı dedektörü, Nem ölçer, Basınç farkı dedektörü, 
Basınçlı hava basınç dedektörü gibi sabit dedektörler yanında, ha-
vanın nemini, sıcaklığını, hızını ölçen el sensörleri, Tüm ocak için 
aylık hava ölçüm raporları hazırlanmakta, Yeni imalata göre yeni 
havalandırma planları tesis edilmektedir. Ayaklar için her pazartesi 
günü haftalık raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca sürekli olarak hava 
ölçüm dedektörü (el sensörü) ile ölçümler yapılmaktadır. Ancak 
Soma A.Ş. zamanında bahsi geçen dedektörlerin hiçbiri ocak içeri-
sinde bulunmamakta yani havalandırma önemsenmemektedir. 

Bu husus şu açıdan önemlidir: 1992-2000 yıllarında havalandırmanın 
hızının ölçülebilmesi, havanın neminin, sıcaklığının, ölçülebilmesi tekno-
lojik anlamdan mümkündür. Hatta 1992-2000 yılları arasında bu ölçüm 
değerlerine göre havalandırma planları tesis edilmiştir. Ancak sanık şirket 
yöneticileri tarafından bu 1992 yılında dahi olan teknoloji bilinçli ola-
rak kullanılmamıştır. Çünkü bu teçhizatların tamamına masraf gözüyle 
bakılmıştır. Her ne kadar sanıklardan Can Gürkan ocağa yatırımlar yap-
tığı iddia etsede ocakta yatırım adına yapılan şeyler sadece yeni pano ve 
ayak açmak için yapılmıştır. Ayrıca burada yeri gelmişken her ne kadar 
havalandırma mühendisi olarak çalışan Fuat Ünal AYDIN’da bahsetmek 
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gerekmektedir. Her ne kadar bu ekipmanların varlığı ve eksikliği işveren 
ve diğer yöneticiler tarafından bilinsede havalandırma mühendisi; işçilerin 
kirli havada çalışmasına ses çıkarmayarak, bu durumu düzeltmeyerek, dü-
zeltmenin yanında işverene ve yöneticelere tek bir uyarıda dahi bulunma-
yarak işçilerin ölmesine sebep olmuştur.

Havalandırma yetersiz olduğu ve sağlıklı bir havalandırmanın ol-
madığı savcılık aşamasında alınan Eylül 2014 tarihli bilirkişi raporu-
nun 100. sayfasında “Ocak havasında yapılan ölçümler; çalışan kişi sayısı, 
yapılan patlatmalar, kömür üretimi sırasında ortama karışacak emülsiyonlar 
vb. gözönüne alındığında havalandırmanın yetersiz olduğunu ve ocak içeri-
sinde sağlıklı bir havalandırma planının olmadığı ocak planlarından anlaşıl-
maktadır. Yeraltında havalandırma ve çalışma ortamı için gerekli olan 
nem ve basınç ölçümleri yapıldığına dair herhangi bir kayıt görülme-
miştir.” denilerek belirtilmiş ve sanıklara bu bağlamda Maden İşyerlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 8.9 maddelerine riayet edilmemesi 
sebebiyle kusur atfedilmiştir.

Ocak içerisinde en çok işçinin çalıştığı S panolarında çalışan işçilerin 
kirli hava soluğudu, havalandırmanın yetersiz ve sağlıksız olduğu savcılık 
aşamasında alınan Eylül 2014 tarihli bilirkişi raporunda şu ifadelerle açık-
ça belirtilmiştir: “Havalandırma planında, 140 ayak olarak adlandırılan ve 
yeni açılmış olan ayağın havalandırması sırasında ayaktan geçen ve kirlenen 
hava tekrar ocak içindeki A, H ve S panolarına giden temiz havaya karıştı-
rılmaktadır. Bu durum havalandırma açısından sakıncalıdır. Aynı şekilde, 
K ayağı ile S2 ve S3 klasik ayaklardan geçen ve kirlenen havanın tekrar S 
panosu bölgesine gelen temiz havaya karıştırılarak S2 ve S3 yarı mekanizeye 
gönderildiği (Seri havalandırma) görülmektedir. Bu durumda S2 ve S3 yarı 
mekanize ayaklara gelen havanın toz ve gaz içeriği ile sıcaklığı bir miktar 
yükselmiş olarak ayaklara gelmektedir. Bu nedenle, ocak havalandırması açı-
sından mahsurlu bir havalandırma şeklidir.”

Ayrıca ocak içerisinde üretimin 2 katından fazla hıza çıkartılıp ça-
lışan sayısının artırılmış olmasına rağmen havalandırma sisteminin 
aynen korunmuş olmasıda havalandırma sisteminin ne kadar sağlıksız 
ve yetersiz olduğunu ve katliamın bu denli büyük olmasında sağlıksız-
lığın ve yetersizliğin etkili olduğunun diğer bir göstergesidir. 
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4.2.1.3. Sensörler

Soma Katliamının meydana gelmesinin diğer bir bileşen noktasıda 
sensörlerdir. Dava süresince şirketin sensörlerinin bozuk olduğu, sen-
sörlerin yeterli sayıda ve konumda olmadığı, sensör değerlerinin ka-
librasyonun yasal değerlerin üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu du-
rumları kısaca özetlemek ve buna ilişkin kanıtları sunmak gerekirse:

• Katliamın meydana geldiği Soma Kömür İşletmelerine ait Eynez 
Yeraltı kömür işletmesinde, 19 adet karbonmonooksit (CO), 1 adet 
karbondioksit (CO2), 19 adet metan (CH4), 9 adet oksijen (O2) 
olmak üzere toplam 48 adet gaz sensörü bulunmaktadır.

Savcılık aşamasında dosyaya kazandırılan bilirkişi raporu incelendiğin-
de; Cihazlar çalışmasına rağmen çok uzun zaman dilimleri boyunca aynı 
değerlerin ölçülmüş olması, cihazların kalibrasyon sorunları olduğu veya 
düzgün okuma yapmadığı tespit edilmiştir..

Bunun yanında, anormal sonuçlar verdiği açıkça belli olan pek çok CO 
sensörünün bakıma alınmaması, kalibrasyonunun yapılmaması, kayıtlar-
daki çok uzun süreler aynı CO değerlerini göstermesi (tam sayı ve virgül-
den sonra 3 basamak aynı rakamlar) işletme yetkililerinde herhangi bir 
önlem almaya yönelik eylem ihtiyacı oluşturmamıştır.

Her ne kadar sensör verileri ile ilgili olarak sanıklar “patlamalara 
bağlı olduğu” savı ile sensör kayıtlarındaki CO değerlerinin yüksekli-
ğini açıklasa saatler boyunca değerlerin yüksel seviyelerde görünmesi 
sanıkların işçileri zehirli gaz dolu ortamda çalıştırdıklarını göstermek-
tedir. Kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için sanıkların bu 
tezinin doğru olduğun varsaysak dahi sanıklar diğer bir tez olarak 
“mekanize üretim” yaptıklarını iddia etmektedirler. Savcılık bilirkişi 
raporunda da belirtildiği üzere mekanize üretimde patlatma “nadir” 
olarak kullanılmaktadır. Patlatmalarda ise ortaya çıkan gaz 5-10 da-
kika içerisinde dağılmaktadır. (Bu durumu sanıklarda açıkça beyan 
etmişlerdir.) Bu durumda iki sonuç ortaya çıkmaktadır: 

• Birincisi eğer mekanize üretim yapılıyor ise patlatmalar nadir 
yapılır ve sensör verilerine göre ortamda CO seviyelerinin yük-
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sek olmaması gerekir. Ancak ortamda CO yüksek seviyelerde 
hareket etmektedir. Bu durumda mekanize üretim yapılması-
na rağmen CO seviyesindeki yükseklikler dikkate alınmamış ve 
maden ocağı içerisinde özellike eski üretim galerinde ve olayın 
meydana geldiği eski üretimlerden olan C panosu bölgesindeki 
yanma ve gaz birikimi gözardı edilmiştir.

• İkinci ihtimal ise eğer birinci ihtimal doğru değil ise sanıkların 
“mekanize üretim yaptıkları, bu sebeple de az işçi çalıştırdıkları 
üretim zorlamasının mekani üretimde mümkün olmadığı” be-
yanları gerçeğe aykırıdır. Yani sanıklar ocakta emek-yoğun işçi 
gücüne dayanan klasik ayak üretim yapmakta ve burada da işçi-
lere “üretim zorlaması” yaptıkları beyanlarımız haklılığı ortaya 
çıkmaktadır.

Her iki durumdan hangisi gerçek olursa olsun sanıklar bu katliamı 
bilmekte ve meydana gelmesine engel olacak herhangi bir davranışta 
bulunmayarak 301 işçinin ölümüne neden olmuşlardır.

Savunma yapan sanıklar tarafından dosyaya kazandırılan bu belge ince-
lendiğinde iki husus sensörlerde yasal sınırların ve mevzuatın dışına çıkıl-
dığını ortaya koymaktadır:

• Kalibrasyonda CO alt alarm seviyesi 50 ppm, üst alarm seviyesi 
100 ppm olarak yasal sınırların üzerinde ayarlanmıştır. 

• Ayrıca; TWA9 değeri ( haftalık ortalama) : 50 ppm , STEL10 (kısa 
süreli maruziyet sınırı) 200 ppm olarak ayarlanmıştır.

Oysa; Yönetmelik son derece açıktır ve verilen değerler STEL yani 
Kısa Süreli Maruziyet değeridir.

9 TWA : Zaman Ağırlıklı Ortalama (Time Weighted Average) : Sağlık zararı bilinen bir 
kimyasalın, günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışan personel için, korunmadan maruz 
kalındığında zarar vermeyecek sağlık sorunu oluşturmayacak ortalama eşik değerini 
tanımlar.

10 STEL: Kısa Süreli Maruziyet Seviyesi (Short Term Exposure Level) ; Zararı bilinen 
bir kimyasala kısa sürede korunmadan maruz kalındığında aşılmaması gereken eşiği 
tanımlar.
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Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 8.5. : Havasında % 
19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’ten çok karbondioksit, 
50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar 
bulunan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan teh-
likeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma çalış-
maları dışında çalışılmaz.

Sanıkların yönettiği, işlettiği ve görev yaptığı bu şirket, gaz sensörle-
ri bakım ve kalibrasyonlarının Türkiye Taş Kömürü İşletmesi tarafından 
yapıldığını savunmaktayken, TTK’nın 16.09.2015 tarihli yanıt yazısıyla 
böylesi bir bakım ve kalibrasyon işleminin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. 
Daha önce dosyada her ne kadar araştırılmasını istemiş isekte reddedilen 
bir durumu önem arzettiğinden tekrar dile getirmek istiyoruz: Hayatını 
kaybedenlerden Mustafa Kaya’nın eşi Naciye Kaya’nın anlatımına göre, bel 
fıtığı ameliyatı olduğu için bir ay rapor alan işçi Kaya, raporun bitimine bir 
hafta kala, “iş çıktı, iyileşmişsindir, gel ve çalış” diyerek iş başı yaptırılmış-
tır. Sanıkların madende kurulu ve asgari iş güvenliğini tesis eden sistemi ve 
ekipmanı tasfiye etmesinin bir tek açıklaması vardır: Bu şirket, verili tek-
nolojik alt yapıyı, emeğin daha yoğun ve fazla biçimde kullanılmasını ve 
akışkanlığını sağlamak üzere, ortadan kaldırmıştır. Bu durumda katliama 
bile bile sebebiyet verildiğini göstermektedir. 

4.2.1.4. Sıcaklık

Yer altı maden işletmelerinde, kuru havada 30°C, nemli havada 25°C 
üzerindeki sıcaklık değerlerinde çalışılamayacağı belirtilmiştir. Bu tarih-
ten sonra, sınır değerler aşıldığı ve olay gününe kadar artarak devam 
eden ocak sıcaklıkları kayıt edildiği için, mutlaka tüm dikkat buraya 
verilmeli, sensör kontrol edilmeli, sıcaklık artışının nedeni araştırıl-
malıydı. Ancak, şirket teknik elemanlarının bu durumu da göz ardı 
ettikleri saptanmıştır.

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi’ne 
göre, değişik ısı değerleri çalışanların performansını aşağıdaki gibi etkiler. 

• 5 - 25°C Normal çalışma,

• 25-30°C Ağır işlerde durgunluk verir,
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• 30-32°C Normal işlerde zorluk verir,

• 32-35°C Durgun havada çalışılmaz,

• 35°C den sonra normal işte ancak 30 dakika çalışılabilir.

Yer altı kömür işletmelerinde, kömürün kendiliğinden yanmasının en 
önemli göstergesi ocak çıkış havasındaki sıcaklık değişimidir. Soma Kömür 
İşletmeleri Eynez yer altı ocağında bulunan 428 kodlu tek sıcaklık ölçüm 
sensörü, 340 ana nefeslik hava çıkışında bulunmaktadır. Ocaktan çıkan 
havanın sıcaklığı bu sensör tarafından kontrol edilmektedir. 

15.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun 145 ve 146. sayfalarında, “gaz 
ölçme ve değerlendirme sistemindeki arızaların takip edilmediği ve gi-
derilmediği” belirtilmiştir.

Bir an için sıcaklık sensörünün “yanlış veri” ürettiği kabul edilse 
dahi, sensör verilerini dikkate almaksızın üretime devam etmek, esa-
sen yönetici- yetkili mühendis sanıkların sorumluluğunu göstermek-
tedir. Bu durum, sabit sensör verilerini dikkate almaksızın gaz ölçüm 
ve havalandırma defterlerinin, savcılık safhasında alınan bilirkişi ra-
porunda da belirtildiği gibi kopyalama yöntemiyle tutulduğunun açık 
bir göstergesidir.

İçerden yaralı olarak kurtulan işçilerden özellikle en fazla ölümün 
gerçekleştiği S panosunda çalışan işçilerin ortak beyanları ocak içe-
risinin anormal derecede sıcak olduğudur. Bu beyanı hayatını kay-
bedenlerin yakınlarıda beyanlarında aile içinde yaşadıkları örnekler 
içerisinde ayrıca belirtmiştir. Ocak içerisinde sıcaklık artışı olduğu 
bunu ocak içerisinde ölçecek tek bir sensörün bulunmadığı, el sensö-
rü bulunan işçi sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bu sensörün sıcaklığı 
ölçtüğünü dahi bilmedikleri sanıkların kendi beyanları, tanık işçi ve 
aile beyanları ile maddi bir gerçekliğe kavuşmuştur. Bu gerçeklik bize 
şirketin işçi sağlığı ve güvenliğine hiçbir biçimde önem vermediğini 
göstermektedir.
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4.2.1.5. Eğitim

Soma Katliamı yargılamasında ortaya çıkan diğer bir gerçeklik 
ise çalışanlardan gerekli şartları sağlamayanlara verilmesi zorunlu işe 
başlamadan önce yapılması gereken asgari 32 saatlik zorunlu mesleki 
eğitim tam olarak verilmemiştir. Çalışanlara işe başlamadan önce ve-
rilmesi gereken ve her yıl tekrarlanması zorunlu 16 saatlik İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimi de verilmemiştir. Her yıl tekrarlanması gereken 
bu eğitimin zorunlu olup olmadığını işçi sağlığı ve güvenliği uzman-
larına sorduğumuzda yeni duyduklarını beyan etmişlerdir. Bu durum 
bile şirketin işçi sağlığı ve güvenliği politikasının olmadığını göster-
mektedir.

Eğitim konusunda Celal Bayar Üniversitesi, Soma Meslek Yüksek 
Okulu ve Meslek Lisesi ile yapılmış olan protokoller çerçevesinde 42 
saatlik eğitim programı sözleşmesi yapılmış olmasına karşın tanık ifa-
delerinden, işe başlayanların 1 günlük örgün eğitim sonrasında yeral-
tında çalıştırıldıkları ortaya çıkmıştır. Her ne kadar sanıklar işçilerin 
yeraltına indirilmesinin nedenini “eğitimin bir parçası” olarak açıklasa 
mahkemede dinlenen tanık ifadelerinde yeraltında eğitim amaçlı her-
hangi bir öğretim almadıklarını doğrudan hafif sayılabilecek amiyane 
tabirle ayak işlerinde çalıştırılmaya başladıklarını göstermektedir.

Ayrıca yargılama esnasında dinlenen ailelerin beyanları ile işe yeni 
girmiş ve normal şartlarda yerüstünde eğitim alma sürecinde olan ancak 
yeraltında çalıştırılan ve hayatını kaybeden işçilerin olduğu da ortaya 
çıkmıştır. Bu durum sigorta kayıtların incelediğinde kanıtlanmıştır. 

15.08.2016 tarihli bilirkişi raporuna göre “işçilere verilen eğitim ye-
tersizdir” (Sf:9). Davada dinlenen işçi beyanlarına göre, birçok işçi hiçbir 
eğitim almamıştır. İşçilerin “dayıbaşları” yoluyla Soma’nın ve çevre ilçele-
rindeki köylerinden getirtilip doğrudan madende çalışmaya başlatıldıkları 
gözönüne alındığında işçilerin yüzyıllarca yıl öncesinden kalma “kölelik” 
koşullarında çalıştırıldıkları söylenmelidir.

Savcılık aşamasında alınan Eylül 2014 tarihli bilirkişi raporunda eğitim 
konusu ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Kazaların nedenleri arasında 
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eğitim eksikliği önemli etkenlerden birisi olarak ortayaçıkmaktadır. Yürütülen 
çalışmada; madencilik sektöründe istihdam edilen işçilere yeterli mesleki eğiti-
min verilmediği; bu doğrultuda gerekli altyapının oluşturulmadığı; iş sağlığı 
ve güvenliği bakımından en riskli sektörler arasında yer alan maden ocakla-
rında eğitim seviyesi nispeten düşük işçilerin çalıştırıldığı ve işbaşı eğitimi ve 
hizmet içi eğitim şartının mevzuatta öngörüldüğü ölçüde yerine getirilmediği; 
işverenlerce eğitimin zaman kaybı ve gereksiz yere katlanılan bir maliyet ola-
rak algılandığı görülmüştür.”

Özetle işçilerin bir kısmına hiç eğitim verilmemiş, verilenlere ise 
yasal mevzuat sürelerinin altında eğitim verilmiş ve bunlar gerçek bir 
eğitim süreci gerçekleşmişçesine belgelendirilmiş, her yıl yapılması ge-
reken tekrarlama eğitimleri yapılmamıştır.

Bu vahim durum kazadan sonar yapılan teftişte de bir kez daha 
belgelenmiştir. Kaza sonrası yapılan teftişte, 49 çalışanın son bir yıl 
içinde iş güvenliği eğitimi almadığı ve 30 çalışanın işiyle ilgili mesleki 
eğitim almadığı belgelenmiştir.

4.2.1.6. Denetim

Denetim kavramını iki türlü değerlendirmek mümkündür. Birin-
cisi şirket için denetim ikinci ise kamunun denetimidir.

• Sanık şirket yöneticileri ve çalışanları; içi denetim yukarda de-
taylı biçimde açıkladığımız özellikle sensör verilerinin defterle-
re merkezi sistemdeki ve el sensörlerdeki kayıtlardan ayrı olarak 
birbirini tekrar eden normal kayıtlar yazarak iç denetim yapma-
mış aksine yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilerle defter tanzim etmiş-
lerdir. Sanıkların iç denetimden anladıkları kend beyanlarında 
da söyledikleri “işçilerin çizmesini, fenerini takıp takmadığı, 
baretini takıp takmadığını kontrol etmekten” ibarettir. Oysa 
ki denetim denilen olgu bunun çok ötesinde bir kavram olup 
işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak her türlü tedbire ilişkin de-
netim yapılması gerekmektedir. Ancak sanık şirket yönetici ve 
çalışanları bu yönde hiçbir girişimde bulunmamıştır. “Proaktif ” 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine uygun olarak gerçek-
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leştirilmesi gereken denetim yerine, terkedilmeye çalışılan “reaktif ” 
sistemin denetim yöntemlerini uygulamaya çalışmışlar onda dahi 
başarılı olamamışlar 301 işinin hayatını kaybetmesine neden ol-
muşlardır.

• Katliamın meydana gelmesindeki diğer bir sebepte denetimlerin 
niteliksiz yapılmış olmasıdır. Tanık ve mağdur işçi anlatımların-
dan ortaya çıkan gerçeklik; denetimlerin önceden bilindiği, de-
netim öncesi ocak içerisinin işçi sağlığı ve güvenliği bakımından 
uygun hale getirildiği, eksproof olmayan malzemeler ve elektrik 
panolarının eksproof olanlar ile değiştirildiği denetim sonrası 
ocağın işçi sağlığı ve güvenliği olmayan eski haline geldiğidir. 
Hatta bir işçi denetim günü denetim öncesi kurban kesildiği da-
hil anlatmıştır. Ocaktaki varsa eksikliklerin buna dair bilinçli 
tedbirler alınmadan önce yapılmış olması gerekirken bilinçli bir 
denetim yapılması “denetim” değildir. Bu durumda da deneti-
me gelen kişilerin sorumluluğu doğmaktadır.

ÇSGB İş Teftiş Kurulu (Teftiş Kurulu) Başkanlığı tarafından gerçek-
leştirilen son 2 yıl denetimler incelendiğinde “Risk Esaslı Proje Denetimi” 
olarak gerçekleştirilen denetimlerde; Dünyada 1980 yılından itibaren, ül-
kemizde 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile uygulanmaya başlanan 
“proaktif ” İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine uygun olarak ger-
çekleştirilmesi gereken denetim yerine, terkedilmeye çalışılan “reaktif ” 
sistemin denetim alışkanlıklarının sürdürüldüğü açıkça görülmektedir. 
Tespit edilen noksanlıklara bakıldığında, Bilirkişi Heyetimizce kaza önce-
sinde var olan ve kaza nedeni olarak görülebilecek; üretimin projeye uygun 
gerçekleştirilmesi, üretim zorlaması, havalandırma, gaz ölçüm sistemleri, 
kurtarma ekipmanları, merkezi alarm sistemi, çalışanların eğitimi, görüş-
lerinin alınması ve katılımlarının sağlanması vb. İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda sisteme-planlamaya ve kültür oluşturmaya yönelik konuların 
denetlenmediği görülmektedir. Denetimlerin mevzuata uygunluk açısın-
dan yüzeysel olarak yapıldığı, kapsamlı bir denetim yapılmadığı açıkça 
görülmektedir.

15.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun 151 vd sayflarında denetim 
görevini yerini getirmeyen ÇSGB’na “denetlemelerin yüzeysel olduğu ve 
gereken şekilde yapılmadığı kanaati oluşmuştur.” Denilerek, MİGEM’e 
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“2010 yılından itibaren ocağın işletme projesine onay veren, incelemek ve 
denetlemekle yükümlü olan MİGEM görevinin gereklerini yerine getir-
memiştir” denilerek, TKİ yönünden ise “ Kurumun kritik konularda ini-
siyatif almayarak ve görevini yapmayarak, sözleşmenin başından itibaren 
ocağın olayın olduğu güne getiren hatalara ortak olduğu kanaati oluşmuş-
tur” denilerek kusur ve sorumluluk atfedilmiştir. 

Denetime gelen kişilerin hem savcılık hem de mahkeme sürecinde alı-
nana bilirkişi raporunda sorumluluğu bulunduğu belirtilmesine rağmen 
yargılanmaması tesadüfi değildir. Bu konuyla ilgili süreçte ÇSGB, ETKB, 
MİGEM’den soruşturma izni istenmiş ancak bu izin verilmemiştir. Bu-
nun üzerine karara tarafımızca itiraz edilmiş olup itirazımız Danıştay 1. 
Dairesi’nce kabul edilmiş ancak buna rağmen dosyayı inceleyen Başbakan-
lık Teftiş Kurulu soruşturma izni vermemiştir. Karara gerekçe olarakta ta-
nık beyanlarını göstermiştir. Bu karara da tarafımızca itiraz edilmişti ancak 
daha önce itirazımızın kabulüne karar veren Danıştay 1. Dairesi itirazımızı 
reddetmiştir. Ret gerekçesi ise; BTK’nın dinlediği ve raporuna esas aldığı 
tanık beyanlarıdır. Dinlenen ve itirazımın reddine neden olan tanıklar ise 
Akın Çelik, Ertan Ersoy, İsmail Adalı, Mehmet Günay Çelik’tir. Yani Da-
nıştay 1. Dairesi tutuklu sanıkların beyanlarını nazara alarak itirazımızı 
reddetmiştir. İtirazın reddi üzerine Anayasa Mahkemesi 29.1.2020 tarih-
li ve 2016/13649 sayılı kararı ile ihlal kararı vererek dosyayı gereği için 
Danıştay 1. Dairesi’ne göndermiştir. İş bu tebliğnamenin yazıldığı tarih 
itibariyle ilgili dairece herhangi bir karar verilmemiştir.

4.2.1.7. Haberleşme ve Merkezi Alarm Sistemi

Yargılama esnasında ortaya çıkan diğer bir hususta ocak içerisinde 
merkezi bir alarm sisteminin olmayışıdır. Tanık olarak dinlenen işçiler 
ocak içerisinde merkezi bir alarm sisteminin kurulu olmadığını an-
latmışlardır. Hatta ocakta Soma A.Ş.’den öncede çalışan işçiler daha 
önceleri merkezi alarm ve haberleşme sisteminin (belirli bölgelere yer-
leştirilmiş hoparlör sistemi) olduğunu ancak daha sonra nedensiz bi-
çimde kaldırıldığını anlatmışlardır.

Kriz veya kaza anında hayat kurtaracak önemli unsurlardan biri de 
haberleşmedir. Ancak şirket yöneticileri ocak içerisinde bulunan mer-
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kezi haberleşme sistemi kaldırırak yeraltındaki işçilerin olaydan bir an 
önce haberdar olmasının önünde geçmiştir.

Ayrıca ocak içerisine anti grizulu ve eksproof malzemeden yapılma-
yan basit ev tipi telefonlar yerleştiren şirket yönetici ve sanık çalışanlar 
bunların yangın sonrası kablolarının yanması sonucu yeraltıdaki işçi-
lerle olan bağlantısını kaybetmiş ve zaten acil durum planı olmayan 
şirket yöneticileri bir de üstüne yeraltındaki işçilerle olan irtibatını da 
kaybetmiştir.

Kaza esnasında, olay yerindeki haberleşme cihazlarının çalışmadığı 
ifadelerden anlaşılmaktadır. Haberleşme cihazlarının ve aksesuarlarının 
yer altı standartlarına uygun olmadığı belirlenmiştir. Elektrik panoların-
da kablo eklerinin standart dışı bakırların birbirine sarılması ile yapıldığı, 
plastik bantlarla sarıldığı tespit edilmiştir. Olay yerinin boşaltılması için 
haberleşme en önemli unsurdur. Haberleşme cihazlarının çalışmaması ve 
merkezi alarm sisteminin bulunmaması, tahliyenin gecikerek olayın büyü-
mesi hususundaki en önemli unsurlardan birisidir.

Dava dosyasına 25.12.2015 tarihinde sunduğumuz Tki Eli Eynez 
Yeraltı Linyit Ocağında 1992-2000 Yılları Arasında Manuel Ve Meka-
nize Üretimde Oluşan İş Kazalarının Etüdü isimli tezde de yazılı oldu-
ğu üzere; “1992 - 2000 tarihleri arasında madende kurulu sistemle izleme 
merkezi ile ünitelerin ve ünitelerin kendi aralarında birbiriyle haberleşmesi 
için yerleştirilmiş, hoparlör ve telefon bağlantısı bulunmaktadır. Tüm ma-
kine ve teçhizat çalışmaya başlamadan önce durma halinde farklı sinyal 
verecek özellikte (sesli ve ışıklı) bir sinyalizasyon sistemine sahiptir.” 1992 
yılında dahi varolan teknoljik imkanlar Soma A.Ş. ile birlikte terkedilmiş 
bu durumda kriz anında işçiler ve yeraltındaki diğer yetkililerle olan bağ-
lantının kesilmesine neden olmuş ve neticede 301 işçi hayatını kaybetmiş-
tir. 

4.2.1.8. Tahliye, Acil Eylem Planı ve Risk Değerlendirmesi

Katliamın gerçekleştiği ocağın bir tahliye planı yoktur. Kağıt üze-
rinde sadece bir “acil durum eylem planı” vardır ancak bu eylem pla-
nında ismi yazan sanıklardan hiçbiri bu konuda bir bilgi sahibi değil-
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dir. Yine bu acil eylem planında yangına karşı önlem yazılmamıştır. 
Olay gerçekletiğinde müdahale işlemi acil durum eylem planına göre 
değil karadüzen bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Havalandırmanın 
ters çevrilmesi işlemi bile duman S panolarına çoktan ulaştıktan ve 
oradaki işçiler hayatını kaybettikten çok sonra aynı havzada bulunan 
diğer birmaden şirketinin genel müdürünün önerisi üzerine alınmış ve 
bu öneri üzerine S panosunda yüzlerce işçi olduğu akıl edilebilmiştir.

Sanıkların acil durum eylem planından anladıkları olayı öğrenir 
öğrenmez yeraltını bilen her yetkilinni her altına gitmesi ve ellerine 
aldıkları su hortumları ile duvarları ve dumanı sulamaktan ibarettir. 
Yerlatını bilen yetkililerin tamamının acil durum eylem planının dışına 
çıkarak yeraltına inmesi sebebiyle TTK’dan ve aynı havzada bulunan 
diğer madenlerden gelen tahlisiye ekiplerinin yönlendirilememiştir. 
bu da tahlisiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına başlayamamalarına 
neden olmuştur. Ayrıca acil eylem durum planında açık alevli beya 
gizli bir yangın sonucunda oluşabilecek ani ve yoğun co yayılması ve 
buna karşı önlemler öngörülmemiştir.

4.2.1.9. Eski Üretim Alanlarının Kontrol Eksikliği

Katliamın meydana gelmesindeki en büyük etkenlerden birisi ola-
yın olduğu bölgedeki eski üretim alanlarının nitelikli bir biçimde, fen 
ve bilimi uygun şekilde kontrol edilmemiş olmasıdır. 

15.08.2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporunun 133. sayfasında olayın 
başlangıcına neden olan olgu eski üretim sahalarının kontrol edilmemiş 
olması şu ifadelerle işaret edilmektedir:

“Kazada ölümlere yol açan büyük miktarlarda karbonmonoksit ya-
yılımına neden olan olaylar; U3 bölgesi civarında birbirine çok yakın 
olan açıklıkların arasındaki topukların zayıflamasıyla külle doldurul-
muş ve barajlanmış bağlantılar(taban yolları) aracılığıyla eski üretim 
sahalarına irtibat sağlayan kırık, çatlak ve göçüklerden ocak havasına 
karışması, bu gazlar içerisindeki metanın tutuşması ile 4.bant galeri-
sindeki lastik bandın üzerindeki kömür tozlarının, kömürün, kısmen 
bandın üst kısmının, çevredeki gaz, toz, kablo, ahşap, plastik malzeme 
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vb. yanmasıdır.”

Benzer biçimde 15.08.2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporunun 132.
sayfasında olayın “eski imalattan sızan/üflenen gazlar(başta karbon-
mooksit ve metan)” olayın meydana gelmesindeki ana neden olarak 
sayılmıştır.

15.08.2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre; “eski imalatla-
rın iyi izole edilmemesi, topukların hava ile temas eden kısımlarının 
keşonlanmaması, topukları güçlendirmek için beton enjeksiyonu kul-
lanmanın düşünülmemesi, eski imalatı periyodik olarak denetlemeyi 
amaçlayan bir mekanizmanın kurumamış olması”, “önemli teknik eksik-
liklerdir” (sf:9). (Raporun 51. Sayfasında, pano bağlantılarının da kömür 
içinden sürüldüğü belirtilmiştir). Bilirkişi kurulunun bu saptaması, eski 
imalatlarının yangına yatkınlığı herkesçe bilinen, tarihinde eski ima-
latlardan gelen yangın ürünü gaz sızmaları nedeniyle birçok iş kazası 
yaşanan bir ocakta, salt maliyet hesabı nedeniyle geri durulan bu ön-
lemlerin alınmamasının, dava konusu iş cinayetine yol açtığı ve yüz-
lerce işçinin vefat ettiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu durum 
bir açıdan da iradi olarak gerçekleştirilen bir “düşük maliyet” politikasının 
sonucu olduğunu göstermektedir. Hele ki, olayın meydana geldiği U3 böl-
gesinin yorgun, faylı ve kırıklı yapısına karşın bu bölgede genişliği 4 metre-
ye düşen topukların (Sf:58), aslında “eski imalatlardaki kömürü en sonuna 
kadar, yetersiz topuk bırakma uğruna ve her ne biçimde olursa olsun alma” 
niyetini gösterdiği ve böylece “aşırı üretim” isteği ve faaliyetinin eski üre-
tim galerilerinden gaz ve yangın sızıntısına yol açtığı; yine U3 bölgesinin 
bu yapısına karşın bölgeye gaz sızıntılarını gösterecek hiçbir sensör koyma-
ma “hareketi”nin, ancak “üretimi herşeye karşın devam ettirme” isteğiyle 
açıklanabilir.

Çalışılan kömür damarlarının yangına müsait oluşu dikkate alınarak 
özellikle terk edilen eski üretim alanlarının kontrolünün yapılarak kömür 
yangınlarına karşı gerekli önlemler alınmamıştır. Uygulanan üretim yön-
temi, göçük içerisinde çok fazlayanmaya müsait kömür bırakmaya meyilli 
olması nedeniyle, yangına elverişli kömür ocakları için uygun değildir.
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Ayrıca bu konu içerisinde bir hususa da özellikle yer vermekte fay-
da vardır sanıklar davanın başından beri karotlu sondaj yapılmadığını, 
yapılması halinde kendi beyanlarının doğruluğunun ortaya çıkacağını 
savunmuşlardır. Mahkemece bu talep edilmiş ve karotlu sondaj yapıl-
mış olup sonuçlar sanıkların aleyhine çıkmıştır. Sondaj sonuçları üre-
timi tamamlanan ayakların fen ve bilime uygun bir biçimde doldurul-
madığını göstermiştir. Sondaj sonuçlarında özetle; (15.08.2016 tarihli 
rapor syf:161) bazı örneklerin okside örnek olduğu,(yangının varlı-
ğını göstermektedir), numunelerde çok fazla boşluk olduğu(külleme/
barajlama işleminin nitelikli yapılmadığını göstermektedir.)

4.2.1.10. Diğer İşletme Eksikleri

4.2.1.10.1. Karbonmonoksit Maske Eksikliği

Yaralı kurtulan işçilerin büyük bölümü maskelerini çalışmadığı-
nı veya çok kısa bir süre sonra işe yaramaz hale geldiğini aktarmış-
lardır. Maskelerin çalışmaması işçi sağlığı ve güvenliğini ne den-
li önemsediğinin göstergesidir. Ayrıca olay tarihi itibariyle işçilere 
karbonmonoksit(CO) maskesi verilmiş olup bu maskeler ortamdaki 
oksijen seviyesi %19’un altına düştüğünde bir işlevi kalmamakatadır. 
CO yanması (ki olay sonrası CO seviyeleri sınır değerlerin kat ve kat 
üstüne çıkmış, sensörler okuyabileceği maksimum değerleri okumuş-
lardır) sonucunda havaya yüksek seviyelerde CO yayıldığından işvere-
nin bu durumu öngörerek işçilere CO maskesi yerine Oksijen maskesi 
vermesi gerekirdi. Oksijen maskesi ortamda %0 oksijen bulunsa dahi 
işçiye asgari 30 dakika ile 90 dakika arasında nefes alma imkanı ta-
nımaktadır. Keza olaydan sonra işçilerin tamamına Oksijen maskesi 
verilmiştir.

Eğer işveren ocakta “gizli veya açık” yangına ilişkin bir risk değerlen-
dirmesi yaptırmış olsa idi bir yangın anında CO maskelerinin işlevsiz 
kalacağını görecekti. İşveren aynı maddeye göre “çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşveren, sanık yöneticiler ve 
sanıkk işçi sağlığı ve güvenliği uzmanları işçilere yangın anında yetersiz ka-
lacağı bilinmesine ragmen CO maskesi vererek, bir çok işçiye çalışmayan 
bozuk maske vererek 301 işçinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 
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4.2.1.10.2. Alev Sızdırmaz Olmayan Malzeme Kullanımı

Yangın tehlikesi bulunan yer altı kömür işletmelerinde, yanmaya karşı 
gerekli önlemlerin alınması, kullanılan makine ve ekipmanların yanmaz 
veya zor tutuşur malzemelerden seçilmesi gerekmektedir. Grizulu ocak ola-
rak sınıflandırılan Eynez yer altı işletmesinin tüm elektrikli ekipmanlarının 
anti-grizu veya alev sızdırmaz (Ex-proff) olarak seçilmesi gerekmektedir. 
Gerçekleştirilen keşiflerde ve bilirkişi raporlarında yardımcı tahkimat mal-
zemesi olan ahşap kamaların, PVC boruların ve bantların yangına karşı 
dayanıklı olmadığı, bant motorlarından bazılarının ve elektrik kabloları-
nın bağlantı uç ekipmanlarının alev sızdırmaz olarak seçilmediği dosya 
kapsamına tespit edilmiştir. Bu da sanık şirket ve yönetici ve işçi sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarının bu durumu bilmesine rağmen olası bir yangın 
muhtemel olmasına rağmen (ki ocakta sürekli yangınlar çıkmakta ve ayak-
lar belirli sürelerle kapatılmaktadır) exproff malzeme kullanılması bilerek 
ve isteyerek göz yummuş ve olay günü çıkan yangının daha da büyümesine 
neden olmuştur.

4.2.2. Sanıklara İzafe Edilen Suçun Ceza Hukuku Teorisinde Kast-
Taksir Kavramları Üzerinden Nitelendirmesi

Bir kısım sanığın, TCK’nin 81/1. ve 21/2. maddesi uygulanarak 
cezalandırılmaları gerekirdi. Şöyle ki; 

Dosyadaki bilgi ve belgelere, çeşitli kuruluşlarca düzenlenen raporlara 
ve özellikle soruşturma ve kovuşturma safhasında alınan bilirkişi rapor-
larına göre, aşağıda isimleri yazılı sanıkların TCK’nin 81/1. ve 21/2. 
Maddeleri uygulanarak cezalandırılmaları gerekir.

Ceza teorisinde, “fiil” ya da “hareket”in niteliği, yargılama süreçle-
ri açısından en önemli tartışmalardan birisidir. Yalnızca “suçun maddi 
unsur”larından birisi olarak değerlendirilen “fiil”, esasında, suçun manevi 
unsuru açısından da belirleyici öneme erişmiştir. Özellikle, fiilin bazı ni-
teliklerinden yola çıkarak suçun manevi unsuruna ilişkin bazı çıkarımlara 
ulaşan ve bir bütün olarak suçun niteliğini ve tipini de böylece belirleyen 
yaklaşımlar (ki en karakteristik örneklerinden birisi de ceza yasasındaki 
“olası kasıt” düzenlemesidir), “hareket”in farklı yönlerinin ve karakterinin 
analizini yargılama süreçleri açısından hayati kılmıştır.
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Esasen, “hareket”i birçok yönden inceleyen “analizci görüş”ün, “kasıt-
lı hareketler” ve “taksirli hareketler” olarak ayırdığı analiz düzlemi dahi, 
“hareket”in yalnızca suçun maddi yönüne ilişkin olmadığını, “fiil” ile “ni-
yet” arasında, suçun diğer unsurları açısından da zaten geçerli olan diyalek-
tik bütünlüğün, bu iki unsur açısından çok daha görünür olduğunu, her 
iki unsurun birbirine içkin olarak var olduğunu ortaya koyar niteliktedir. 
Suçu oluşturan “fiil”in çeşitli yönlerden analizi,dosyamızdaki suç fiilleri 
tartışılırken, aşağıda ayrıca sunulacaktır.  

21.01.2015 tarihli dilekçemizde de belirtildiği üzere, davaya konu iş 
cinayeti, “insan öldürme” suçunun tipi ve gerçekleşme biçimi açısın-
dan bazı bir takım özgüllükler barındırmaktadır. Bu özgüllükler, daha 
çok, suç fiilleri ve bu fiillerin kimi niteliklerinin, suçun manevi unsu-
ru açısından belirleyici derecede önemli olmasıyla ilgilidir. Başkaca iş 
cinayetlerinin büyük kısmı açısından da geçerli olan bu özgüllükler, 
şunlardır:

• Soma iş cinayeti davasında, suçu oluşturan “insan öldürme fiili”, 
başkaca ve öncesine yayılan çok sayıda “hareket”in sonucu olarak 
oluşmuş,gelişmiş ve meydana gelmiştir. Bir başka ifadeyle, suçun fiil 
unsuru, olayın öncesinden, gerçekleşmesine kadar meydana gelen 
başkaca birçok “fiil”in gelişimlerinin ve yarattıkları sonuçların bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Maden cinayetleriyle ilgili olarak, 
yerleşik hale gelmiş yargı inancaları da, hem suçun “nihai fiili”nin 
niteliğini (insan öldürme ve yaralama) ve hem de bu nihai fiile yol 
açan ve onu niteleyen öncesine ait “hareket”leri bir bütün olarak de-
ğerlendirmekte ve bu “hareket”lerin niteliklerini göz önüne alarak, 
suçun manevi unsuruna ilişkin çıkarımlara da ulaşmaktadır. Dava 
konusu olayda da,“301 işçinin ölmesi ve 162 işçinin yaralanma-
sı” biçimindeki nihai sonuç, bu birçok hareketin ortak gelişim ve 
oluşumlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığına göre, “nihai fiil”in 
(suçun “manevi unsur”unu da içerecek biçimdeki) gerçek niteliği, 
bu hareketlerin tartışılmasıyla açığa kavuşacaktır. Bir başka ifadey-
le, 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, hareketin 
kasıtlı veya taksirli bir biçimde mi gerçekleştiğine (veya bunların 
arasındaki ‘ara formlar’ olarak, ‘bilinçli taksir ya da olası kasıt’ ın söz 
konusu olup olmadığına) ilişkin sonuç, aynı zamanda nihai fiile yol 
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açan diğer “hareket”lerin gerçek niteliklerinin tartışılması ve ortaya 
konulmasına bağlı olacaktır.  

• Soma iş cinayeti, sanıkların “icrai”, “ihmali” ve “ihmal suretiyle 
icrai” nitelikteki birçok hareketlerin bir sonucu olarak meydana 
gelmiştir. Öyle olduğu için, bu hareketlerden herhangi birisinin 
niteliği, nihai “insan öldürme”yi –tek başına- belirlemez, nitele-
mez. Örneğin, “2011 revize plandaki havalandırma galerisinin ya-
pılmaması” biçiminde ifade edilen “ihmal suretiyle icrai” davranış, 
-salt,tek başına-, sanıkların nihai fiillerinin TCK’nun 83/1. madde 
hükmüne göre cezalandırılmalarını gerektirmeyecektir. Bir başka 
ifadeyle, suçun manevi unsurunun –nihai- belirlenmesinde, önceki 
icrai, ihmali ve ihmal suretiyle icrai birçok hareketin bileşikliği, bu 
bileşikliğin yarattığı ana gövde, görüntü ve yöneldiği ortak amaç ve 
niyet belirleyici olacaktır. Bu genel karakterin belirlenmesinde de, 
-diyalektik olarak- her bir hareketin içinde barınan (niyet ve amaç 
da dahil olmak üzere) unsurlar, göz önünde bulundurulacaktır. 

15.08.2016 tarihli bilirkişi raporu, sanıkların her birinin sorumlu 
oldukları fiilleri ayrıntılı olarak sıralamıştır. Buna göre, sanıklar, özetle, 
“Panolar ve galeriler arasında bırakılan topuk genişliklerinin uygun olma-
ması, Baraj sızdırmazlıklarının tam olarak sağlanacak şekilde kurulmaması, 
U3 bölgesinin keson beton ile tahkim edilmemesi, U3 bölgesinin tasman etki 
alanında bulunmasına karşın gerekli önlemlerin alınmaması, 4. Bandın bol 
olması ve sağlıklı çalışmaması, eski imalat boşluklarının ve barajlanarak ka-
patılan bölümlerin izlenmemesi ve kontrol altında tutulmaması, işçilerin yer-
yüzüne tahliyesi ile ilgili tatbikat yapılmaması, acil eylem planlarında ocakta 
oluşabilecek bir yangının öngörülmemesi, kullanım ömrünü tamamlamış ferdi 
kurtarıcıların kullanılması, bu maskelerin kullanım sürelerinin akredite edil-
meden uzatılması, bazı panolarda kara tumba üretim yapılması, 4 numaralı 
nakil bandının olduğu galeride hava miktarının düşük olması, bu bölgenin 
havalandırmasının gerektiği gibi yapılmaması ve bu bölgede çok sayıda eski 
imalat galerisi olmasına karşın bu bölgede emniyet açısından gerekli merke-
zi izleme sensörünün bulunmaması ve S panolarının hava dönüşlerinin ayrı 
bir bağlantı ile yeryüzüne bağlanmasını içeren revize planın uygulanmaması” 
fiillerinden sorumlu oldukları için dava konusu olay meydana gelmiştir. 
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15.08.2016 tarihli raporda ve ayrıca hazırlık safhasında alınan bi-
lirkişi raporunda gösterilen fiiller, 301 işçinin ölmesine, 162 işçinin 
de yaralanmasına yol açtığı için, bu nihai sonuca ve fiile, her biri farklı 
özellik ve karakterler gösteren pek çok farklı hareket yol açmıştır. Bu 
hareketlerin, nihai fiile ve onun nitelenmesine ilişkin gösterdikleri so-
nuç şudur:

• Nihai sonuca yol açan fiillerin karakterleri farklı olmasına kar-
şın (örneğin “U3 bölgesinde yeterli sensörün bulunmaması” ve “eski 
imalatların izlenmemesi” gibi “ihmali biçimdeki icrai davranışlarla 
birlikte, “kullanım ömrünü tamamlamış maskeler kullanılması”, “sen-
sör verilerinin değerlendirilmemesi” veya “bazı panolarda kara tumba 
üretim yapılması” gibi doğrudan “icrai” davranışların tamamı gibi), 
bu davranışların tamamının yoğunluğu, birlikteliği ve oluştur-
duğu bütünlük, “çok tehlikeli işler” sınıfındaki bir iş kolunda, 
çok sayıda işçinin ölümüyle sonuçlanacak bir cinayete, “olursa 
olsun” mantığıyla yaklaşıldığını göstermektedir. Bu açıdan, her 
bir hareketin karakteri ve nitelikleriyle birlikte ama daha çok 
bu hareketlerin toplamının yöneldiği ve gösterdiği bir sonuç 
olarak, sanıkların bir kısmının, yüzlerce işçinin ölümü ve yara-
lanmasıyla sonuçlanabilecek bir sonucu öngörmelerine karşın 
fiilleri işlemeye devam ettiği açıkça ortadadır. 

• Bütün bu ihmali, icrai ve ihmal yoluyla icrai hareketlerin amacı, 
temelde tümüyle “icrai” bir karaktere sahip olan “ üretim zorla-
ması” amacına yönelerek ve bu amaca yöneldiği için gerçekleş-
tirilmiştir: Başta şirketin patronu ve yöneticisi pozisyonundaki 
sanıklar olmak üzere, bir kısım sanığın tüm amacı, salt aşırı 
karlar elde etmek uğruna ve bu amacı gerçekleştirmek için, en 
temel işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini, sırf maliyet unsu-
runu azaltmak uğruna almamaktan ve böylece böylesi bir iş ci-
nayetini göz göre göre çağırmaya yöneliktir. Diğer bir ifadeyle, 
şirketin fiili ve resmi sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri daha 
çok kar elde etmek ve holdinglerini oluşturan başkaca şirketle-
rine kaynak yaratmak için, üst düzey yönetici ve görevlileri de 
dolgun ve çok yüksek maaş ve olanaklar için, bu birçok fiil ve 
hareketi örgütlemişler, bunlara göz yummuşlar ve böylece bir 
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cinayetin ortaklığını birlikte kurmuşlardır.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı açıklamaların aşağıda sunulacağını be-
lirterek, bütün hareketlerin yöneldiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı “ana 
fiil” ve aynı zamanda “ortak niyet ve amaç” olarak “üretim zorlaması”nı, 
15.08.2016 tarihli bilirkişi raporunun da aynı biçimde içerdiğine özellikle 
dikkat çekmek istiyoruz: Raporun 9. Sayfasında, “Gerekli alt yapıyı oluş-
turmadan gerçekleşen üretim artışları ‘üretim zorlaması’ anlamına gelir” 
biçiminde ifade edilen ilk ve ana fikir, hem üretim artışına yönelik amacı 
ve isteği, hem de bu ana fiili gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan başka 
tüm fiilleri imlemektedir. İcrai, ihmali ve ihlal olarak icrai tüm hareket-
ler “üretim zorlaması”na özgülendiği ve bunu amaçladığı için, “üretim 
zorlaması”, nihai fiili meydana getiren ve bu nihailiğin amaç ve niye-
tini de belirleyen bir ana gövde olarak anlam kazanmakta ve iş cina-
yetinin tüm safhalarının ve sonucunun maddi ve manevi unsurlarını 
belirlemektedir.

Öte yandan, yüzlerce işçinin ölümü ve yaralanması sonucuna yol 
açan fiillerin her birinin önemli bir bölümü de, tek başına “icrai” ha-
reketler biçiminde oluşmuştur. Şöyle ki;

• Teknik şartnamede öngörülen, ancak bununla da kalmayıp her bir 
yılın “üretim planları”nda da belirlenen yıllık 1.500,000 ton/yıl 
üretim miktarının (ki bu planlara uygun üretim yapma yükümlü-
lüğü 3213 sayılı yasanın 29. Maddesi hükmü gereğidir), her bir yıl 
için katlarca fazla aşılması ve 2018 yılında ulaşılması planlanan üre-
tim miktarına iş cinayeti tarihi itibariyle ulaşılması, en önemli “icrai 
faaliyet” olup, “üretim zorlaması”nın bütün karakterini göstermekte 
ve bu amaca yönelen ve bunu gerçekleştiren başkaca tüm fiilleri de 
kendisine bağlamaktadır.

Ocağın altyapısının böylesi bir aşırı üretimi kaldıramayacağını bile 
bile, ayrıca ocakta “yüksek yangın riski” nin varlığını bilerek ocağı 
Park Teknik A.Ş’den 2009 yılında devralarak, üstelik 1.500.000 ton/
yıl üretimi her bir yıl için planlayarak ve fakat fiili üretimi bu miktarın 
katlarca üzerinde gerçekleştirerek aşırı kar elde eden şirket sahipleri ve 
yöneticileri, sözü edilen “icrai faaliyetler”in birinci derece failidirler. 
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• Olay tarihine doğru sıcaklık ve CO değerlerinde yükseliş, oksi-
jen değerlerindeki düşüş “bilinçli olarak” görülmemiş, bu de-
ğerlerin bir facianın yaklaşmakta olduğunu bilerek ve görerek 
aşırı üretime devam edilmiştir.

• Üretimin ve işçi sayısının katlarca yükselmesine karşın havalan-
dırma sisteminin aynen korunmuş olması, “icrai faaliyet” anla-
mındadır.

• Madende kullanılan kabloların ve diğer bütün malzemenin 
“alev sızdırır” biçimde seçilmesi ve tercih edilmesi, yangının bu 
derece ağır sonuçlar doğurmasına yol açmıştır. Bu “tercih” icrai 
bir faaliyet anlamındadır.

• Gaz ölçüm defterlerindeki değerlerle sensörlerden elde edilen 
merkezi değerlerin birbirini tutmaması, temel şirket politikaları 
doğrultusunda ve gerçeğe aykırı kayıt tutulması anlamına gelir. 

• Maden ocağında, orta çağdan kalma “kara tumba üretim 
yöntemi”nin kullanılması, işveren şirket sahibi sanıkların ter-
cih ve amaçlarını bütünüyle gösterir bir “pozitif (hareketli/ic-
rai) tercihtir.

• Yine işçilere gerekli eğitimin verilmemesi, risk analizlerinin yü-
zeysel-işlevsiz-uygulamasız yapılması ve herhangi bir kurtarma 
plan ve tatbikatı yapılmaması, iş kolunun “en tehlikeli” vasfı 
göz önüne alındığında, “ihmali” olanın ötesinde, hareketli ve 
icrai bir kusuru göstermektedir.

4.2.3. Mahkemede Olan Değişiklikler ve Yargıya Müdahale

Yargılama sırasında tahkikat aşamasının tamamlanmasına yakın bir dö-
nemde; önce Soma’da yaşananları terör örgütlerinin yaptığını iddia eden 
sanıklar aylarca hiçbir maddi vakıa içermeyen bir suç duyurusu yaparak 
aylarca duruşmaların uzamasına sebebiyet vermiş ve bu sürecin sonunda 
da dosyanın savcısı, sonrasında mahkeme üyeleri sırasıyla ve nihayet dos-
yayı başından beri bilen, tüm tanıkları, müştekiler, sanıkları ve vekilleri 
dinleyen mahkeme başkanı (Hakim Aytaç Ballı) değiştirilmiştir.
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İlk olarak duruşmalar deva ederken yaşanan darbe girişimi sonrası sa-
nıklar bu sefer de “Soma’yı terör örgütleri yaptı” dedi ve bir suç duyuru-
sunda bulundular. Derhal gizlilik kararı verilen dosyada ise neler olduğu 
müştekilerden de gizlenmişti. Dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen 
CMK hükümleri uyarınca gizli evrakları mahkeme heyetinin inceleybile-
ceğine ilişki düzenleme hatırlatılmış ve buna istinaden mahkeme heyetince 
dosya incelenmiş ve bahsi geçen soruşturma dosyasının mevcut yargılama-
da bekletici mesele yapılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. 

Mahkeme heyetinin birer birer değiştiği dosyada ise son olarak mah-
keme başkanının yerine ise Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken, 
Çöllolar’da 9 işçinin heyelan altında kaldığı dosyada, kamu görevlilerine 
beraat, diğer patron ve sanıklara ise taksirle öldürmeden ceza verip paraya 
çeviren ve bu karar sonrası kamuoyunda eleştirilere maruz kalan Hakim 
Salih Pehlivanoğlu başkan yapıldı. Reddi hâkim talepleri reddedildi. 

Tüm bu olanlardan sonra dosyada adil bir karar çıkması ihtimali kalma-
mıştı.Öyle ki karar duruşması olarak belirlenen gün Cumhurbaşkanı’nın 
meclisteki yemin töreni gününe denk gelmiş ve tesadüf ki bir üye o gün 
rapor alınca duruşma ertelenmişti. Erteleme kararından sonra hasta diye 
rapor alan hakimin hastanedeki odasında olmadığı, sabah bir çay içip git-
tiği ortaya çıkmıştı.

Bu yaşananlar; doğal yargıç ve yargının bağımsızlığı-tarafsızlığı ilkeleri 
teoride ihlal edilemez ilkeler olarak var olsa da, pratikte ne kadar kolay 
ihlal edilebildiğinin bir göstergesidir.

4.2.4. Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama 9’u tutuklu 46 sanıkla 
başlayan yargılama dosyada ortaya konan deliller sonras yapılan suç duyu-
rusunda sonra asıl patron benim diyen Alp Gürkan ve diğer 4 sanığın da 
eklenmesi ile 51 sanıkla devam etti. Süreçte 4 sanık tahliye edildi. Hüküm 
verildiğinde 14 sanık hakkında mahkumiyet 37 sanık hakkında ise beraat 
kararı verildi. 
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14 sanığa taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermeden (bir 
kısmına bilinçli taksirden 22,5 yıl, bir kısmına ise bilinçsiz taksirden 15 
yıl) hapis cezası verilirken, cezalarda iyi hal indirimi yapılmadı. 

Yargılamadan iki ay sonra açıklanan 6097 sayfalık gerekçeli kararda ise 
suç vasfının ortaya konulduğu olayın kasten öldürme ( dosyada olası kast 
boyutu ile tartışılmaktaydı) ve Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İş-
lenmesi Suçu’nu oluşturmadığını sanıkların bir kısmının sorumluluğunun 
taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçunu oluşturdu-
ğuna karar verilmiş oldu. Gerekçeli kararda ise bu durumun tartışıldığı 
bölüm şu şekildedir: (bölüm toplam 23 sayfadan oluşmakta olup önemli 
görülen kısımlarına yer verilmiştir)

“… Böylelikle ortaya çıkan ve iddianame konusu ölüm ve yaralan-
malara neden olan Bant yangınından kaynaklı karbommonksit gazının 
meydana çıkma şekline konu yangının, bu hali ile tamamen beklenemez, 
bilinemez ve ani olduğu hususu; Prof. Dr. Vedat Didari, Prof. Dr. Tuğrul 
Ünlü, Prof. Dr. Cem Şensöğüt, Prof. Dr. İ.Göktay Ediz, Prof. Dr. Osman 
Z.Hekimoğlu, Prof. Dr. Saim Saraç, Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit, Prof. 
Dr. Hülya İnaner, Prof. Dr. Ömer Ekmekci, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ma-
den ve Elektirik Mühendisi Bilirkişi Halim Bulut tarafından hazırlanan 
15/08/2016 tarihli Bilirkişi Raporunda da belirtilmiş olup, mahkememiz-
ce yukarıda ortaya koyulan şekli ile de, eski imalatlar alanlarının baraj ön 
ve arkalarında sabit sensörler ile gaz birikimi yapılmaması; bu gazların olay 
anındaki aniden yükselen sensör verilerinden görüleceği üzere olay anında 
oluşan bir çökme/oturma ile oluşan basınç farkı ile galeriye dolması; bu 
çökme ve oturmadan kaynaklı posta akmalarının, aşamalarda alınan tanık 
beyanları ile ortaya koyulduğu üzere, röleveleri by-pass edilmiş enerji hat-
larına, yahut ikinci bir enerji hat olarak olay günü çekildiği belirtilen ta-
nık beyanları ile ortaya koyulan enerji hatlarına yahut A ve H Panolarının 
sensör veri iletim hattının geçmekte olduğu 4. Bant galerisinde bulunan 
hatlara zarar vermesi sonucunda ortaya çıkan ark ile o bölgede ayırı yüklü 
çalışan ve patinaj yapan banttan kaynaklı elektrik ve mekanik teçhizatın 
aşırı ısınması sonucunda, kulikar yonunun açılması sonucu durgunlaşan 
ve bu nedenle hava akımının yeterli olmayıp normalden daha sıcak olan 
söz konusu 4.Bant boyunda bu hali ile var olup bantın çalışması sureti ile 
de yaratılan ısının katkısıyla, yanıcı gazların ve ortamda bulunan diğer ya-
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nıcı maddelerin ve kömür tozlarının öncelikle yanmaya başlaması; ilk ola-
rak bu şekilde ortaya çıkan açık alevin akabinde, elektrik ve sensör iletim 
kablolarını, ağaç tahkimat elemanlarını, nakliye hattı üzerinde bulunan 
ve kolay tutuşabilen kömür tozlarını, bant üzerinde bulunan kömürleri 
ve kömür tozlarını, lastik nakliye bandını ve plastik PVC boruları, yağ 
gibi malzemeleri de tutuşturması şeklinde mahkememizce somutlaştırı-
lan yangının orataya çıkış şeklinin, bu hali ile de açıkça görüleceği üzere 
birden fazla birleşene sahip olup, beşeri bir etki olmadan her birinin ayrı 
ayrı ortaya çıkma şekillerinden de görüleceği üzere; Bilirkişi Raporlarında 
da belirtilen şekilde söz konusu yangının yukarıdaki ortaya çıkış şeklinin 
beklenemez, bilinemez ve ani olduğu, bu hali ile de, yangının U3 Bölgesi 
4.Bant boyunda ortaya çıkmasının sanıklar tarafından kati suretle biline-
bilmesinin beklemediği, bu nedenle somut olayda TCK’nun 21/2.maddesi 
kapsamında düzenlenmiş bulunan Olası Kast kavramının uygulama olana-
ğının bulunmadığı mahkemece değerlendirilmiştir.

Nitekim; TCK’nun 21/2.maddesinde düzenlenmiş bulunan, Olası 
Kastın somut olay üzerinde uygulanabilirliği için gerekli olan, her ne su-
retle olursa olsun yangının ortaya çıkacağının ve neticenin sanıklar tara-
fından bilinmesi, bu hususun kati suretle bilinmesi ve buna rağmen yer 
altı maden ocağındaki üretimin, çalışmanın ve faaliyetin durdurulmaya-
rak, her halukarda çıkacağı ve gerçekleşeceği öngörülen yangına ve neti-
cesine rağmen sanıklarca çıkarsa çıksın, olursa olsun düşüncesi ile hareket 
edilmesi ve neticenin engellenmemesine dair kayıtsız kalınması gerektiği; 
ancak somut olayda yukarıda ortaya koyulduğu şekli ile eski imalatlarda 
gaz birikimi; bu gazların olay anında oluşan bir çökme/oturma ile oluşan 
basınç farkı nedeniyle galeriye dolması; bu çökme ve oturmadan kaynaklı 
posta akmalarının, aşamalarda alınan tanık beyanları ile ortaya koyulduğu 
üzere, röleveleri by-pass edilmiş enerji hatlarına, yahut ikinci bir enerji 
hat olarak olay günü çekildiği belirtilen tanık beyanları ile ortaya koyu-
lan enerji hatlarına yahut A ve H Panolarının sensör veri iletim hattının 
geçmekte olduğu 4. Bant galerisinde bulunan hatlara zarar vermesi sonu-
cunda ortaya çıkan ark ile o bölgede yüklü çalışan ve bu nedenle patinaj 
yapan banttan kaynaklı elektrik ve mekanik teçhizatın aşırı ısınması sonu-
cunda, kulikar yonunun açılması sonucu durgunlaşan ve bu nedenle hava 
akımının yeterli olmayıp normalden daha sıcak olan söz konusu 4.Bant 
boyunda bu hali ile var olup bantın çalışması sureti ile de yaratılan ısının 
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katkısıyla, yanıcı gazların ve ortamda bulunan diğer yanıcı maddelerin ve 
kömür tozlarının öncelikle yanmaya başlaması; ilk olarak bu şekilde ortaya 
çıkan açık alevin akabinde, elektrik kablolarını, ağaç tahkimat elemanla-
rını, nakliye hattı üzerinde bulunan ve kolay tutuşabilen kömür tozlarını, 
bant üzerinde bulunan kömürleri ve kömür tozlarını, lastik nakliye bandı-
nı ve plastik PVC boruları, yağ gibi malzemeleri de tutuşturması şeklinde 
mahkememizce somutlaştırılan yangının oraya çıkış şeklinin, ani ve bili-
nemez olması karşısında, yukarıda belirtildiği şekli ile, Olası Kastın somut 
olay üzerinde uygulanabilirliği için gerekli olan, her ne suretle olursa olsun 
yangının ortaya çıkacağının ve neticenin sanıklar tarafından bilindiği, bu 
hususun kati suretle bilinmesi ve buna rağmen yer altı maden ocağındaki 
üretimin, çalışmanın ve faaliyetin durdurulmayarak, her halukarda çıkaca-
ğı ve gerçekleşeceği bilinen yangına ve neticesine rağmen sanıklarca çıkarsa 
çıksın, olursa olsun düşencesi ile hareket edildiğine dair, ceza hukukunda 
mahkumiyet için gerekli şüpheden uzak, kesin, inandırıcı bir delil elde edi-
lemediği; bu nedenlerle TCK’nun 21/2.maddesinin somut olayın oluşu-
muna dair uygulanabilir olmadığı hususu mahkemece değerlendirilmiş ve 
bu hali ile kastı ve olası kastı içerisinde barındırmayan eylemin TCK’nun 
22.maddesi kapsamında, Taksir Hükümleri çerçevesinde ele alınıp tartışıl-
ması gerektiği mahkemece değerlendirilmiştir.

Buna göre; yukarıda ortaya koyulduğu üzere, 13/05/2014 tarihinde 
meydana gelen olay kapsamında, iddianameye konu ölüm ve yaralanma-
lara neden olan karbonmonoksit gazının ortaya çıkış şeklinin beklenemez, 
bilinemez, önlememez ve ani olduğu, bu hali ile de, yangının U3 Böl-
gesi 4.Bant boyunda ortaya çıkmasının sanıklar tarafından zamansal ve 
mekansal kati suretle bilinebilmesinin beklemediği hususu kabul edilmiş 
olmakla birlikte; iddianameye konu olayın yaşandığı yer altı maden oca-
ğı; 26/12/2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine 
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre “çok tehlikeli” sınıfta yer al-
makta olup, ocak içerisinde yaşanması muhtemel yangın ve buna bağlı 
risklerin, yapılan işin niteliği gereği herzaman olması muhemel, gerçekleş-
me ihtimaline binaen her an tedbir alınması gerekli en büyük risk faktörü 
olduğu da bir gerçektir.

…
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Böylelikle, her ne kadar ölümlere neden olan karbonmonoksit gazının 
ortaya çıkış şeklinin ani, hızlı ve bilinemez olduğu ve bu hali ile TCK’nun 
21/2.maddesinde hüküm altına alınmış bulunan olası kast hükümlerinin 
uygulabilirlik koşullarının bulunmadığı değerlendirilmekte ise de; somut 
olayda çok tehlikeli iş kolunda iştigal eden ve yer altı maden ocağı işlet-
mesi konumunda bulunan işyerinde, kendiliğinden yanma da dahil olmak 
üzere, yangın riski, her an gerçekleşmesi muhtemel bir risk olup, işveren 
tarafından bu şekilde her an gerçekleşmesi muhtemel yangın riskine karşı, 
başta ocağın bütününü kapsar nitelikte risk değerlendirmesi yapılarak, bu 
doğrultuda etkin bir tahliye ve tahlisiye orgazisyonu oluşturmak ve ger-
çekleşmesi her an muhtemel yangın riskine karşı; işçi ile yaptığı iş akdi 
ile sözleşmesel olarak girdiği sorumluluk kapsamında AİHS’nin 2.maddesi 
gereğince çalışma süresi boyunca, çalışma zaman zarfı içerisinde işin yü-
rütümünden kaynaklı olarak doğabilecek, başta yangın olmak üzere tüm 
tehlikelere yönelik işçilerin Yaşam Haklarını koruma yetki ve sorumluluğu 
bulununan işverenin, somut olay özelinde olduğu şekli ile yangının sonu-
cu olan ölümcül karbonmonoksit gazına karşı çalışanları korumak, işçile-
rin ölümcül gazdan etkilenmeksizin ocak içerisinden başarılı ve sağlıklı bir 
şekilde tahliyelerinin sağlanması gerektiği mahkemece değerlendirilmiştir.

Nitekim, somut olayın meydana gelişine dair temel dayanak noktaları 
itibariyle yukarıda ortaya koyulan hiçbir yaklaşımda, sanıkların bile bile, 
kasten, göz göre göre, ocak içerisinde yangın çıkardığı; çıkan çıkmış yangı-
na göz yumduğu; söz konusu gazları tutuşturduğu veyahut kasıtlı bir yan-
gın çıkardığı iddiası bulunmamaktadır. Bu hali ile sanıklara isnad edilen 
temel kusur, ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; olay günü eski imalat alan-
larında biriken ve İşletme Yönetimi tarafından baraj arkalarına sabit sensör 
koyulmamak suretiyle kontrol edilmeyen, denetlenmeyen gazların, olay 
günü oluşan basınç ile galeriye dolması akabinde galeri içerisindeki ener-
ji hatlarından kaynaklı ateşleyici ile tutuşmaya başlaması ile açığa çıkan 
açık alevin ortamda bulunan kömür tozu, plastik ve ahşap aksam ve yağ 
gibi diğer yanıcı maddelerin de tutuşması akabinde de bant üzerinde bu-
lunan kömürün yanmaya başlaması ve Bandın yanması suretiyle gelişen ve 
süregelen yangın neticesinde işçileri başarılı bir şekilde tahliye edememe, 
böylelikle sözleşmesel olarak girdiği sorumluluk kapsamında AİHS’nin 
2.maddesi gereğince çalışma süresi boyunca, çalışma zaman zarfı içerisinde 
işin yürütümünden kaynaklı olarak doğabilecek tehlikelere yönelik işçile-
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rin Yaşam Haklarını koruma yetki ve sorumluluğu altında bulunan işvere-
nin, aynı zamanda 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 4.mad-
desi gereğince, işçileri can sağlığına karşı gelebilecek hür türlü tehlikeden 
koruma yükümlülüğü altında bulunan işverenin, ölümcül karbonmonok-
sit gazından işçileri koruyamama ve de özellikle Yüklenici Şirket tarafından 
2011 yılında öngörülmüş olmasına ve bu doğrultuda da projelendirilmiş 
olmasına rağmen faaliyete geçirilmeyen S Panolarına ait havalandırma pro-
jesi nedeni ile, somut olayda hayatını kaybeden 301 işçinin 269 kişisinin, 
söz konusu alanda vefat etmiş olmasıdır. 

Bu nedenle, somut olay kapsamında Yüklenici Şirketin, her zaman ger-
çekleşmesi olası olan yangın riskini neticeyi öngördükleri; ancak somut 
olay özelinde olduğu gibi, yukarıda ortaya koyulan kabulün, bir gerçeklik 
değil, olasılık boyutunda yer altı maden ocağı içerisinde herzaman ger-
çekleşme olasılığı bulunan bir ihtimal olduğu; ancak neticenin sanıklar 
tarafından kabullenilmeyip; sanıkların neticeyi istemedikleri; aksi yönde 
sanıkların içsel dünyalarına ilişkin dosyaya yansıyan somut bir hareket ve 
davranışın bulunmadığı; zira yangının hemen akabinde bizzat bir kısım 
sanıklar tarafından ocağın içerisine derhal girilerek yangın bölgesine kadar 
ulaşılmaya çalışıldığı; ayrıca Yüklenici Şirket tarafından ocakta yangınla 
mücadele konusunda Revize Projeler ile tedbirler alındığı; ancak bu alınan 
tedbirlerin meydana gelen olayın büyüklüğü karşısında neticesiz kaldıkla-
rı; ayrıca projelendirilmiş olamasına rağmen faaliyete geçirilmeyen Hazi-
ran 2011 tarihli Ek Revize Uygulama Projesinde öngörülen S Panolarının 
2.bir hava dönüş yolu ile yüzeye bağlanması şeklindeki revize projenin fa-
aliyete geçmemesine rağmen; mahkememizde oluşan kabul doğrultusun-
da yangının başlama saati olan saat:14.50 itibariyle, henüz S Panolarında 
toplu ölümlerin meydana gelmemiş olduğu; söz konusu Panodan sağ çıkan 
işçilerin beyanlarından anlaşılacağı üzere toplu ölümlerin yangın başlama 
saatinden yaklaşık 1,5 saat sonra meydana gelmeye başladığı; bu nedenle 
mahkememiz tarafından meydana gelen neticeye olan etkisi itibariyle ha-
valandırma ile birlikte asli kusur atfı cihetine gidilen, başarısız tahliye orga-
nizasyonuna dair kusurlu hareketin varlığı bir arada değerlendirildiğinde; 
bir başka anlatım ile somut olayda işveren tarafından kaza yeri, bölgesi, 
zamanı, olayın türü, büyüklüğü ve taşıdığı riskin derhal tespit edilip oca-
ğın tamamen boşaltılabilmesi halinde, S Panolarına dair öngörülen 2.hava 
yolu projesinin uygulamaya geçirilmemiş olmasına rağmen neticenin önle-
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nilebileceği mahkememiz tarafından değerlendirmiş; bu hali ile neticenin 
sanıklar tarafından istenildiğine, ne suretle olursa olsun neticenin önlen-
mesine dair kayıtsız kalındığına dair, her türlü şüpheden uzak kesin bir 
delil bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte mevcut şekildeki karma/seri havalandırma sisteminin 
özellikle S Panoları açısından riskli olup, tehkile arzettiği hususu yukarıda 
da belirtildiği üzere Yüklenici Şirket tarafından da öngörülmüş olup; bu 
doğrultuda yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere, T.K.İ. Genel Müdürlü-
ğü İşletme Dairesi Başkanı ve Yer Altı Kontrol Müdürü tarafından onay-
lanmış olan Haziran 2011 tarihli “Yer Altı Uygulama Projesi’nde, önce S 
Panolarından geçmekte olan galeriye ve sonrasında ise +340 ana nefesliğe 
paralel şekilde ilerleyerek yerüstüne bağlanması gereken galerinin yapıl-
masına dair projenin tanzim edildiği; ancak bu projenin uygulanmadığı 
anlaşılmıştır. 

Şöyle ki; detaylı olarak yukarıda da aktarıldığı üzere; havalandırma 
projesindeki yanlışlıklar nedeniyle kazanın bilançosu ağır olmuştur. Ocağa 
giren hava miktarı kişi başı 3 m/dak. nın altında olmaması gereklidir. Bu 
hava miktarı CH4 gelirinin olması durumunda mevzuat uyarınca yüzde 
2’nin üzerindeki metan konsantrasyonlarında çalışma yasaklanmıştır. An-
cak damar içi, ayak ve kömür içinde oluşturulan rekup ve ana yollarda bu 
oran yüzde 1,5’ in üstünde olmamalı ve hava dönüş yollarında yüzde 1’i 
geçmemesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Ocakta kör nokta bıra-
kılmamalı hava akımının uğramadığı veya durağanlaştığı bölge bulunma-
malıdır. Çünkü hava akımının olmadığı veya az olduğu bu noktalarda her 
türlü zararlı gazın birikmesi olağandır. Kapatılmış eski üretim boşlukla-
rında gaz birikmesi için ideal bir ortam söz konusudur. Havayla teması 
kesilmezse ocak yangınlarına neden olan bu boşluklar eğer ramble veya 
kül su karışımından oluşan pulp ile doldurulmaz ise çeşitli zararlı gazla-
rın biriktiği depolar haline gelmektedir. Eski Yüklenici Park Teknik A.Ş. 
şirketinde bu önlemlerin alınmadığı kül ve ramble sisteminin uygulanma-
dığı bilinmektedir. Sadece üretim bölgesi yangınları için azot gazı kullanıl-
mıştır. Ancak firma yangınlarla baş edemediğinden sahayı Soma Kömür 
İşletmeleri A,Ş.’ne devretmiştir. Ancak bu üretim boşluklarına sonradan 
müdahale edilmediği anlaşılmaktadır. Özellikle A Panosunda metan kon-
santrasyonunun yükseldiği bilinmektedir. Yangın nedeniyle kapatılmış 
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üretim panolarında yüksek konsantrasyonlarda karbonmonoksit ve üretim 
boşluklarında metan gazı birikmektedir. Kapalı ortamdaki O2 ile birleşen 
CO, CO2 ye dönüşmekte hava alamayan yangınlı bölge kendiliğinden 
sönmektedir. Ancak metan gazı tasman veya çatlaklardan çıkmadığı taktir-
de bu alanda birikmektedir. Bu tür alanlar baraj önü ve arkalarında sabit 
sensörler ile takip edilip, çalışma alanına girmesine engel olunmalıdır. Ça-
lışılan panolar arasında yeterli topukların bırakılması, hem ocak yangınları 
hem de zararlı gazların yeni çalışma bölgesine gelmesine engel olunması 
gerekmektedir. 

…

Sensörlere ilişkin olarak aşağıda detaylı bilgi verileceği üzere, 13/05/2014 
tarihi itibariyle Soma Eynez Yer Altı Kömür İşletmesinde +340 1. hava gi-
riş ve +340 ana nefeslik çıkışında olmak üzere 2 adet hava ölçüm istasyonu 
bulunmakla birlikte, özellikle havanın bölündüğü kavşak noktalarında ve 
panolarda hava ölçüm istasyonu bulunmamaktadır.

…

S Panolarında, üretimin ağırlıklı olarak klasik yöntemle yapılması ve 
projede bulunmayan kara tumba yönteminin de kullanılması nedeniyle, 
diğer panolara kıyasla hem daha çok işçinin bulunması, hem de karma/seri 
havalandırma ile ayakların havalandırılması hususları, bu bölgede çalışan 
işçilerin beyanları ile de ortaya konulduğu üzere, bu Panodaki çalışma şart-
larının diğer panolara göre daha zor olduğunu ortaya koymakta olup, eğer 
S Panolarının bulunduğu bölge ikinci bir yol aracılığı ile yerüstüne irtibatlı 
olması yahut Yüklenici Şirket tarafından 2011 yılında öngörülüp, Haziran 
2011 Ek Revize Projesi ile projelendirilmesi yapılmasına rağmen faaliye-
te geçirilmeyen bağlantının yapılmış olması halinde, müteveffa Mehmet 
Efe tarafından olay günü A0 Mekanize Panosunda yapılan by-pass uygu-
lamasının bu bölge için de gerçekleştirilebileceği, manuel ya da Çalışma 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporunda da belirtildiği şekli ile yerüstünden 
kontrol edilebilen veya otomatik olarak devreye giren hava kapıları vası-
tasıyla havanın kısa devre yaptırılarak ikinci yola verilmesinin söz konusu 
olabileceği ve böylelikle yüzeye ve temiz havaya en yakın konumda olup 
buna rağmen 301 kişinin 269’unun vefat ettiği ve böylelikle en çok ölüm 
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olayının meydana geldiği S Panolarında, yüzeye en uzak olmasına rağmen 
yukarıdaki müdahale ile kiri havanın by-pass yapılması sureti ile hayatları 
kurtulan A Panosundaki işçiler gibi, S Panosunda da bu denli çok sayıda 
ölümlerin meydana gelmeyebileceği, ancak Yüklenici Şirketin öngördüğü 
söz konusu proje tadilini uygulamaya geçirmeyerek S Panosundaki hava-
landırma problemine rağmen panoda işçi çalıştırmaya devam ettiği husu-
su, anılan ve ortaya konulan gerekçeler ile mahkemece kabul edilmiştir.

… TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda; “Soma Kömürleri İşlet-
meleri AŞ tarafından hazırlanan ve TKİ Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi 
Başkanı ve Yeraltı Kontrol Müdürü tarafından onaylanmış olan Haziran 
2011 tarihli “Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Eynez Ka-
ranlıkdere Yeraltı Sahasında Kömür Üretme İşine Ait Revize Uygulama 
Projesi”nde yer alan Şekil 8.4’te yer alan “TKİ-ELİ Müessesesi Müdürlü-
ğü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., Soma Eynez Karanlıkdere Yeraltı Yıllık 
Hazırlık Planı”nda 2012 yılı hazırlıkları gösterilmiştir. Bu planda S Pa-
nolarının hava dönüşlerinin (kirli hava) ayrı ikinci bir yol ile yeryüzüne 
bağlanmasının planlandığı görülmüştür. Ancak bu bağlantının planda ka-
larak hayata geçirilmediği tespit edilmiştir. Bu bağlantı planlandığı gibi 
uygulanmış olsaydı, S Panolarındaki seri havalandırma yerine, her panoda 
paralel havalandırma uygulanıyor olacaktı.” şeklinde tespite yer verildiği 
görülmüştür.

… Bu nedenlerle; ididanameye konu 13/05/2014 tarihli somut olay 
bize göstermiştir ki; yukarıda belirtildiği üzere, asgari hükümlerin kaleme 
alındığı normatif düzenlemelere uygun bir havalandırma metodu olan kar-
ma/seri havalandırma yöntemi, S Panoları özelinde somut olayın şartlarına 
uygun olmayıp, bu metodun kullanılmaması halinde meydana gelen olay-
da bu boyutta can kaybı ile karşılaşılamayabileceği anlaşılmıştır.

… Böylelikle, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin E.L.İ. Müessese 
Müdürlüğü’ne vermiş olduğu 03/12/2010 tarih, 2010-E-57 sayı ve “Acil 
Kurtarma Galerisi Sürülmesi Hk.” konulu dilekçesinde de belirtildiği gibi 
“özellikle metan sorunu ile uğraşılan bu tür ocaklarda en kısa ve en kolay 
şekilde çalışanların yerüstüne tahliyesi için yeryüzüne bağlantılı bir acil 
çıkışın gerekliliği” noktasında S panoları için bu hususun gerçekleştirilme-
diği; akabinde Haziran 2011 Ek Revize Uygulama Projesi ile projelendiri-
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len 2.hava dönüş yolu projesinin faaliyete geçirilmediği; dosya kapsamında 
mevcut raporlarda ittifaklı olarak S Panolarına dair Haziran 2011 tarihli 
Ek Revize Proje ile öngörülen havalandırma yolunun faaliyete geçirilmesi 
halinde S Panolarındaki çok sayıda can kaybının yaşanmasının önlene-
bileceğinin belirtildiği; nitekim yapılan tahlisiye çalışmaları kapsamında 
kazanın yaşandığı ocağın içerisinden; R Panosundan 10, 140 ayaktan 4, 
A2 mekanize ayaktan 13, A2 yarı mekanize ayaktan 1, U3 bölgesinden 4, S 
Panosu hava girişinden 60, S2 klasik ayaktan 60, S3 yarı mekanize ayaktan 
73, S2 yarı mekanize ayaktan 76 olmak üzere toplam 301 vatandaşımızın 
cansız bedenlerine ulaşılmış olup, böylelikle ocak içerisinden çıkarılan 301 
işçiye ait cansız bedenin 269 ‘unun S Panosundan çıkarıldığı, (S panosu 
hava girişinden 60, S2 klasik ayaktan 60, S3 yarı mekanize ayaktan 73, S2 
yarı mekanize ayaktan 76) görülmekle, meydana gelen olaydaki 301 ölü-
mün 269’unun bir bölgede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Söz konusu olaydaki kusur ve sorumluluk durumunun belirlenmesi 
ve havalandırmada yukarıda ortaya koyulan ve neticeye doğrudan doğ-
ruya etki edip illiyet bağı bulunan problemin, her sanık bazlı ayrı ayrı ele 
alınmak sureti ile genel itibariyle İşletme Yönetimi tarafından öngörülüp 
öngörülmediği açısından bunun çok önemli bir durum olduğu hususu 
heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Zira 13/05/2014 tarihli kazada 
gerçekleşen 301 ölümün 269’u S Panosunda meydana gelmiş olup, bu du-
rumun toplu ölümlerin gerçekleştiği S Panosundaki Havalandırma sistemi 
ile doğrudan doğruya bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. 

Nitekim, yukarıda açıklandığı üzere; 13/05/2014 tarihinde meydana 
gelen kazada, müteveffa Mehmet Efe tarafından A0 Mekanize Panosunun 
hava girişindeki hava kapıları açılarak, temiz hava galerisinden gelen du-
man ve karbonmonoksit, üretim panosunu dolaşmadan hava dönüş yolu-
na kısa devre ve by-pass edilerek +140 nefesliğe verilmesi sağlanmıştır. S 
Panolarında, üretimin ağırlıklı olarak klasik yöntemle yapılması nedeniyle 
diğer panolara kıyasla hem daha çok işçinin bulunması hem de karma/
seri havalandırma ile ayakların havalandırılması, çalışma şartlarının diğer 
panolara göre daha zor olduğunu ortaya koymakta olup, eğer S Panoları-
nın bulunduğu bölge ikinci bir yol aracılığı ile yerüstüne irtibatlı olması 
halinde, müteveffa Mehmet Efe tarafından A0 mekanize panosunda yapı-
lan by-pass uygulamasının bu bölge için de gerçekleştirilebileceği, manuel 
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ya da yerüstünden kontrol edilebilen veya otomatik olarak devreye giren 
hava kapıları vasıtasıyla havanın kısa devre yaptırılarak ikinci yola verilme-
sinin söz konusu olabileceği hususu, anılan ve ortaya konulan gerekçeler 
ile mahkemece kabul edilmiş, böylelikle, ortaya konulan gerekçeler doğ-
rultusunda, İşletme Yönetimi tarafından Haziran 2011 Ek uygulama Rev-
zi Projesi ile öngörülmesine rağmen gerçekleştirilmeyen S Panolarına ait 
havalandırma projesinin gerçekleştirilmemiş olması nedeni ile, meydana 
gelen olayda gerçekşelen ölümlerin 269’unun, S Panosunda gerçekleşmiş 
oluşunun en önemli nedeninin bu durum olduğu anlaşılmış, böylelikle 
ortaya konulan gerekçeler doğrultusunda, Yüklenici Şirket tarafından ön-
görülmesine rağmen gerçekleştirilmeyen S Panolarına ait havalandırma 
projesinin gerçekleştirilmemiş olması nedeni ile; yukarıda ortaya koyulan 
gerekçelerle meydana gelen netice ile aralarında nedensellik bağının bu-
lunduğu ve neticenin öngörülebilir olduğu, bu hali ile somut olayda; so-
rumluluğu bulunan her sanık yönünen ayrı ayrı ele alınmak üzere; olayın 
ilk oluşa geliş şekli itibariyle prensip olarak, Ocak içerisindeki havalan-
dırma probleminin İşletme Yönetimi tarafından 2011 yılında öngörülmüş 
olmasına rağmen faaliyete geçirilmemesi suretiyle, söz konusu kararı al-
maya, projeyi uygulamaya, yahut riskli durumu öngörüp, S Panolarındaki 
üretimi durdurma dahi, tedbir niteliğinde karar alarak neticeyi engelleye-
bilmeye yetkili kişi ve kişiler açısından Olası Kastın değil, Bilinçli Taksirin 
şartlarının oluştuğu mahkememiz tarafından kabul edilmiştir.

Ayrıca, İşletme Yönetimi, maden ocağında yangın tehlikesini öngö-
rerek, S Panoları özelinde ikinci hava yolu dönüşü için uygulama revize 
projesi yaparak gerekli tedbirleri almaya çalışlır; ancak dosya kapsamında 
mevcut bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, söz konusu revize proje uy-
gulamaya geçmediği için S Panolarındaki büyük can kayıpları yaşanmıştır. 
Böylelikle İşletme Yönetimi tarafından hukuken öngörülebilir bir netice 
öngörülmüş; öngörülmesine rağmen gerekli tedbirler alınmamış olmakla 
birlikte, 2 revize proje ve fan inşası şeklinde tedbirler alınarak neticeye 
kayıtsız kalınmamış ve bu nedenlerle dolaylı dahi olsa böyle bir neticenin 
meydana gelmesini istememişlerdir. Bu nedenle işveren ve işveren vekili sı-
fatına haiz olan sanıkların eylemlerinin genel itibariyle olası kast olmadığı 
değerlendirilmiştir.
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Ancak bu noktada, bir hiyerarşi içerisinde bulunan sanıkların tümü-
nün neticeyi öngördüğü, başka bir anlatım ile tüm bilinçli taksir ile sorum-
lu olduğu şeklinde bir kabule gidilmemiştir. Somut olayda bir Anonim 
Şirketin işlettiği bir İşletme kapsamında, iç ve dış denetçilerin bulunduğu 
bir denetim mekanizması içerisinde yaşanan kazada 301 kişi vefat etmiş, 
resmi rakamlara göre de 162 kişi hayati tehlike geçirecek derecede yara-
lanmıştır. Bu açıdan, mahkememiz tarafından bilinçli taksirin asli unsuru 
kabul edilen Havalandırma Projesinin faaliyete geçirilmeme şeklindeki ku-
surlu eylemden ve dolayısı ile bilinçli taksirden sorumluluğun tespiti nok-
tasında, mahkememiz tarafından referans alınan nokta; Keenan/Birleşik 
Krallık, No. 27229/95, ss. 89-90, AİHM 2001-III, Gongadze/Ukrayna, 
No. 34056/02, s. 165, AİHM 2005-XI ve Opuz/Türkiye No. 33401/02, 9 
Haziran 2009, AİHM 2009 kararında belirttiği üzere; pozitif yükümlülü-
ğün doğması için, yetkililerin, belirli bir şahsın yaşamının gerçek ve yakın 
bir tehdit altında bulunduğunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği; bunun 
yanı sıra, yetkileri dahilinde, makul bir bakış açısıyla, söz konusu riski her 
halde önleyebilecek tedbirleri almakla yükümlü olan kişiler, sanıklar olarak 
değerlendirilmiş; böylelikle bilinçli taksire dair yükümlülük atfedilirken, 
söz konusu havalandırma projesininin uygulanması gerektiğini ve uygu-
lanmaması halinde riskli bir durum meydana gelebileceğini bilen ve bu 
projenin hayata geçmesini yahut hayata geçmesini sağlayabilecek, yahut 
ocağı üretime durdurmak şeklinde tedbir niteliğinde karar almak suretiyle 
neticeyi engelleyebilecek ve riski önleyebilecek tedbirleri almakla yükümlü 
olan sanıklar yönünden, organizasyon içerisindeki bu pozisyonları teker 
teker ortaya koyulması sureti ile kusur atfı yoluna gidilmiştir.”

4.3. İstinaf Kararı ve Son Durum

Binlerce klasör ve sayfadan oluşan Soma Katliamı dava sonrası İzmir 
Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nin 18.04.2019 tarihli kara-
rı ile tüm istinaf istemleri esastan reddedildi. Aynı heyet Can Gürkan’ın 
içeriği kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak, Gürkan’ın yurtdışına 
çıkış yasağı adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Yargıtay’a yapılan 
temyiz başvuruları sonrası ise 15.01.2020 tarihinde Yargıtay Tebliğnamesi 
çıktı. Tebliğnamede ceza alan sanık Haluk Evinç’e yetersiz gerekçe ile ceza 
verilmesi sebebiyle, Beraat eden Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu için ise 
taksirle biden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçu yönünden so-
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rumluluklarının olduğundan bahisle bozma istenirken, diğer beraat ve ceza 
kararları yönünden ise onama talep edilmiştir. Dosyanın esası hakkında 
inceleme ve karar verecek mervci olan Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nde ise iş 
bu tebliğnamenin yazıldığı tarih itibariyle herhangi bir karar verilmemiştir. 

Sonuç Niyetine

İş cinayetleri dosyalarında bilirkişilerin, sanıklara sorumluluk atfetme-
lerine rağmen sorumluluk düzeylerini “öngörülemezlik teorisine” sokarak 
yargılanan sanıkların sorumluluklarını taksir düzeyinde bırakmalarının 
iş cinayetlerine etkisini, bu iki ocaktaki işçi sağlığı ve güvenliği önlem-
lerini değerlendirdiğimizde; hukukun toplumun dezavantajlı kesimlerine 
uygulanırken egemen sınıf lehine nasıl kullanıldığını açıklıkla görebiliyo-
ruz. Üstelik sadece bu iki dosya değil, Zonguldak’taki iş cinayeti dosyaları, 
Ermenek iş cinayeti ve diğer birçok iş cinayeti dosyasını incelediğimizde 
gördüğümüz diğer sonuç ise; iktidar ile sermayenin bu cinayetlerdeki “suç 
ortaklığı”. Bu ortaklığın sonucu olarak ise 15 yıl ceza alan patron Can 
Gürkan hayatını kaybeden her bir işçi için yaklaşık 6 gün yattıktan sonra 
tahliye edildi.

Şimdi hep birlikte şu sorayı soralım: Bir işçinin ölümü ne zaman cina-
yet olur? 
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Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi İçinde Çocuk Emeğinin  
Sömürüsü Mücadelesi: Köleliğe Karşı Direnen  

Devrimci Çocuk İşçi Iqbal Masih Örneği

Öğr. Gör. Sinan DERMAN

İstanbul Okan Üniversitesi

Öz

Çocuk emeğinin sömürüsü, Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası tarihin her 
döneminde incelenmesi gereken özel bir insan hakları mücadelesi alanıdır. 
Çocuk emeğinin sömürüsü tarihsel gelişimi içinde çocuğunun üzerinde us-
landırma yetkisi verilen ustaya, çırağı üstünde çok geniş yetkiler vermiştir. 
Roma’da özellikle babanın çocuk üzerindeki hakimiyeti devir yoluyla ustaya 
geçirilmiştir. Ortaçağ da ise esnaf ve sanatkarlarının yanında çalışan çocuk 
işçiler, lonca sistemi içinde emekleri sömürülmüştür. Ülkemizde ise Ahilik 
sisteminde çıraklık adı altında çocuk emeği sömürülmüş gerek iş başında 
gerekse iş dışında çocuk işçilere mesleki, ahlaki ve dini konularda eğitimler 
verilmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında lonca sistemi ortadan kalkmış ve işçi 
sınıfı ortaya çıkmıştır. Çocuk emeğinin sömürüsü her dönemde bir insan 
hakları sorunu olmakla beraber Sanayi Devrimiyle birlikte özellikle “ucuz iş 
gücü”, “çocukların çalıştırılması” ve “çocuk işgücü” gibi kavramların doğma-
sına sebebiyet vermiştir. Erkek işgücünün I. Dünya Savaşı ile birlikte azal-
ması fabrikalarda ve maden ocaklarında çocuk işçilerin en kötü biçimde ça-
lışmasını doğurmuştur. Çalışmamızın temel amacı bir insan hakları hareketi 
olarak unutulduğunu düşündüğümüz çocuk hakları mücadelesinin tarihsel 
gelişim içinde özellikle çocuk emeğinin sömürüsüne ilişkin mücadele ala-
nına farkındalık oluşturmaktır. Çalışmamızın özel alanını ise köleliğe karşı 
direnen Pakistanlı devrimci çocuk işçi Iqbal Masih’tir. Iqbal Masih, ailesinin 
borçlarını ödemek için köle olarak en kötü biçimde çalıştırılmış; çocuk eme-
ğinin sömürüsüne karşı mücadelenin önemli örneklerinden birisi olmuştur. 
Haftanın yedi günü, günde yarım saat mola ile on dört saat çalışan Iqbal 
Masih;  10 yaşında Pakistan Yüce Mahkemesinin esir çalıştırmanın yasak 
olduğunun ilan etmesiyle çalıştığı yerden kaçarak Pakistan Esir Emekçiler 
Kurtuluş Cephesi’ne katılmıştır. Tüm dünyada çocuk işçiliğiyle ilgili konuş-
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malar yapmıştır. 16 Nisan 1995’te ABD dönüşü suikaste uğramış, vuran 
kişinin iseköle işçi çalıştıran bir çiftçi olduğu iddia edilmiştir.  Iqbal Masih’in 
cenazesi kendisi gibi 800 çocuk tarafından toprağa verilmiştir. Kısa yaşamın-
da çocuk emeğinin sömürüsü üzerine oluşturduğu bu farkındalık çalışmamı-
zın biricik ve ayırıcı önermesini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları,Çocuk Emeğinin Sömürüsü, Ço-
cuk İşçiliği,Sanayi Devrimi, Iqbal Masih.
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İnsan Hakları Olarak İşçi Hakları ve Koruma Sorunu

Arş. Gör. Çağla ERDOĞAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvelik Hukuku Anabilim Dalı
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Öz

İş hukuku, sözleşmenin güçsüz tarafı olan işçinin insan haklarını ve 
insan onurunu korumak üzere sözleşme ilişkisine müdahale eder. İşçi hak-
ları ve sosyal haklar, medeni ve siyasi haklara göre geri planda kalmış ve 
daha zayıf bir denetime tabi tutulmuştur. Günümüzde bu ayrımın net-
liğinin azalmasıyla işçi haklarının korunmasında başka mücadele araçları 
gelişmektedir. İşçi haklarının iç hukukta korunması iş yasaları ve iş yargısı 
ile gerçekleşmektedir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’yla getirilen zo-
runlu arabuluculuk uygulaması ile iç hukuktaki yargısal koruma önemli 
ölçüde zayıflamaktadır. Bu durum, sendikal örgütlenmenin zayıflığı ve iş 
teftişindeki eksikliklerle birleştiğinde iç hukuktaki koruma sorunu daha da 
derinleşmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İşçi Hakları, İnsan Hakları, İş Mahkemeleri, Ara-
buluculuk, Uluslararası Denetim

Labour Rights As Human Rights And The Problem of Protection

Abstract

Labour laws intervene in the employment contract to protect the 
human rights and the dignity of the employees who are the weaker party 
to the contract. Labour and social rights have been neglected and weakly 
protected in comparison to civil and political rights. Today, the line 
between the categories is blurred and this leads to new paths for protection 
of labour rights. In internal law, the protection of labour rights is ensured 
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through labour courts. The mandatory mediation system introduced by 
Labour Courts Law no. 7036 weakens the judiciary protection of labour 
rights. The problem of the protection even deepens because of low rates of 
unionisation and the feeble labour inspection system. 

Keywords: Labour Rights, Human Rights, Labour Courts, Mediation, 
International Supervision

Giriş

İş ilişkisi, işçinin işverene bağımlılığını beraberinde getirir ve işçi bu 
bağımlılık ilişkisi sebebiyle sözleşmenin zayıf tarafını oluşturur. Medeni 
hukuk kavramları, çalışma ilişkilerinde güvenliği sağlamakta yetersiz kal-
mıştır; çünkü borçlar hukuku bireylerin kendi bedenleri üzerindeki kont-
rollerinin azaldığı bir ilişki üzerine inşa edilmemiştir. İş hukukunun ilk 
amacı medeni hukuktaki sözleşme ilişkilerindeki söz konusu eksikliği, kişi-
lerin güvenliği ilkesini işletme sınırları içerisine aktararak gidermek olmuş-
tur. 1 İş yasaları, sözleşme ilişkisine işçinin fiziksel güvenliğinin yanında 
insan hakları ve onurunu korumak üzere müdahale eder.2  İş ilişkisinde, 
işverenin takdir yetkisi kısıtlanarak işçi bakımından gerekli koruma sağ-
lanmadığı takdirde yaşam hakkından adil ücret hakkına kadar geniş bir 
yelpazedeki işçi haklarının ihlal edilme riski bulunmaktadır. 

İşçi haklarıyla kastedilen, işçi rolüyle doğrudan bağlantılı olan haklar-
dır; bunlardan bazıları tek başına kullanılırken bazıları kolektif olarak kul-
lanılır. Adil çalışma koşulları (adil ücret hakkı, özel hayatın gizliliği gibi 
pek çok unsuru içinde barındırır), keyfi ve haksız fesihlere karşı korunma, 
sendika ve grev haklar bu bağlamdaki örneklerden bir kısmıdır.3  Adil ça-
lışma koşulları kapsamına giren haklardan bazıları, (örneğin din ve vicdan 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü) medeni ve siyasi hakların çalışma yaşamındaki 
uzantısı olarak değerlendirilebilir. Ancak özellikle feshe karşı korumaya ve 
çalışmanın düzenlenmesine ilişkin hakların çoğu sadece işçi olmaya özgü-
dür ve sosyal haklar arasında yer alır. Sosyal haklar ise, medeni ve siyasi 

1 Supiot, 2007, s. 68.
2 Collins, Ewing, & McColgan, Labour Law, 2012, s. 8.
3 Mantouvalou, 2012, s. 152.
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haklara göre geçmişten bugüne daha geri planda kalmıştır.4 

İşçi hakları ve insan hakları arasındaki ilişki öğretide tartışılmaktadır. 
Bu iki grup hakkın bir kısmının birbiriyle kesişmektedir, işçi haklarının 
bir kısmının ise insan hakkı sayılıp sayılmayacağı konusunda görüş birliği 
yoktur.5  İşçi haklarının insan haklarıyla kesişimi veya işçi haklarını insan 
hakları olarak ele alınması, pratikte işçi haklarının savunulmasına sağlaya-
bileceği katkılar bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, işçi haklarının ve 
iş hukuku teorisinin insan haklarıyla temellendirilmesine yönelik tartışma-
lar da mevcuttur.6  Söz konusu tartışmaları aktarmak ve değerlendirmek 
bu çalışmanın kapsamını aşacaktır. Burada daha ziyade insan hakları ve 
işçi hakları ilişkisi, bu ilişkinin kurulmasının işçi haklarının korunmasına 
sağlayabileceği katkılar yönünden ele alınmaktadır.

İnsan haklarına ilişkin uluslararası denetim mekanizmaları genel olarak 
değerlendirildiğinde, sosyal haklara ilişkin denetimin medeni ve siyasi hak-
lara ilişkin denetimden daha zayıf olduğu görülmektedir.7  Sosyal haklara 
ilişkin denetim genellikle raporlamaya dayalıyken, medeni ve siyasi haklara 
ilişkin denetimde bireysel şikâyet mekanizmaları işlemektedir. Öte yandan 
sosyal haklar ile medeni ve siyasi hakların birbirinden ayrılamaz olduğu ka-
bul edilmekte ve bütüncül yaklaşım sosyal hakların, medeni ve siyasi haklar 
aracılığıyla korunmasına elvermektedir.8  Söz konusu yaklaşımla BM İn-
san Hakları Komitesi medeni ve siyasi hakların sosyal ve ekonomik alanda 
uzantılarının da olabileceğini kabul etmektedir.9  Aynı bakış açısı bölgesel 
insan hakları mekanizmalarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve 
Amerikalararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında da görülebil-

4 Hare, 2005, s. 154.
5 Mantouvalou, 2012, s. 151-152.
6 Atkinson, 2018, s. 122 vd.
7 Hare, 2005, s. 154-155.
8 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin giriş kısmında bütüncül 

bakış açısı“İnsan Hakları Evrensel Bildirisine göre, korkudan ve yoksulluktan kurtul-
ma özgürlüğünü kullanabilen özgür insan idealinin, kişisel ve siyasal haklarla birlikte 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını da kullanılabildiği şartların yaratılması halinde 
gerçekleştirilebileceği” şeklinde ifade edilmektedir. İnsan haklarına bütüncül yaklaşı-
mın benimsendiği diğer uluslararası belgeler için bkz. Algan, 2007, s. 73.

9 Roman, 2011, s. 92.



İnsan Hakları Olarak İşçi Hakları ve Koruma Sorunu

762 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

mektedir.10  Günümüzde sosyal hakların ve medeni hakların korunmasına 
ilişkin araçlarda bir kesişme, hatta karışmadan söz etmek mümkündür.11  
Bu bağlamda işçi haklarının medeni ve siyasi haklarla kesiştiği durumlar-
da, daha güçlü koruma ve denetleme mekanizmaları işçi hakları bakımın-
dan da denetim yapabilmektedir. 

İşçi haklarının iç hukukta korunmasının zeminini iş yasaları oluştur-
maktadır. İş yasalarıyla alt sınırları çizilen hakların işçi işyerinde çalışma 
devam ederken korunabilmesi, işçilerin yönetime katılımı, sendikal örgüt-
lenme ve toplu iş sözleşmeleri ile güçlü ve etkili iş teftişi ile sağlanabilir. İş 
yargısı ise esasen iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra, iş ilişkisi devam 
ederken sağlanamayan haklar ile feshe bağlı hakların işçi tarafından talep 
etmesiyle devreye girmektedir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 
tamamen yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlanan dava şartı olarak 
arabuluculuk uygulaması ile iç hukuktaki yargısal koruma önemli ölçüde 
zayıflamaktadır. Bu durum, işyerinde yönetime katılma mekanizmalarının 
bulunmayışı, sendikal örgütlenmenin zayıflığı ve iş teftişindeki eksiklik-
lerle birleştiğinde iç hukuktaki koruma sorunu daha da derinleşmektedir.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde işçi haklarının insan hakları olarak ele 
alınmasına ilişkin tartışmalara kısaca yer verilecek ve bunlarla bağlantılı 
olarak işçi haklarını içeren ILO sözleşmeleri bakımından Anayasa m. 90/
son’un uygulanabilirliğine değinilecektir. İkinci bölümde sosyal haklara 
ilişkin uluslararası denetleme mekanizmaları ile AİHM’nin sosyal haklarla 
bağlantılı olarak yaptığı denetime dair gelişmelere yer verilecektir. Üçüncü 
bölümde işçi haklarının korunmasında etkili olabilecek yargı dışı meka-
nizmalara ve bunların Türkiye’deki durumuna ilişkin bir değerlendirme 
yapılacaktır. Dördüncü bölümde ise 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 
ile arabuluculuğa başvurulmasının bir dava şartı haline getirilmesinin işçi 
hakları ve işçilerin insan haklarına olası etkilerine dair bir değerlendirme 
yapılacaktır. 

10 Roman, 2011, s. 92. Halatçı Ulusoy, 2014, s. 78. Amerikalararası İnsan Hakları Mah-
kemesi, hakların karşılıklı bağımlılığı bakış açısı sayesinde sosyal haklar için dolaylı 
ancak güçlü bir koruma getirmiştir; Burgorgue-Larsen & Ubeda de Torres, 2011, s. 
621.

11 Akandji-Kombé, 2012, s. 43.
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1. İnsan hakları olarak işçi hakları

a. İşçi haklarının insan hakları olarak nitelendirilmesinin önemi 
ve yöntemleri

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) hem medeni ve siyasi haklara 
hem de sosyal haklara yer vermekteyse de Birleşmiş Milletler söz konu-
su hakları iki farklı sözleşmeyle garanti almıştır: Medeni ve Siyasi Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (BM MSHUS) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi (BM ESKHUS). Bu iki farklı sözleşmenin 
ortaya çıkmış olması İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğu ve batı ara-
sındaki ideolojik ayrışmayla açıklanmaktadır. Bölgesel düzeyde ise Avrupa 
Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) olarak anılan “İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme” ile Avrupa 
Sosyal Şartı’nı (ASŞ) oluşturmuştur. Ayrıca ILO sözleşmelerinde de işçile-
rin pek çok hakkı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Sosyal haklar ile medeni 
ve siyasi hakların arasındaki farklılık sadece farklı sözleşmelerde yer alma-
larından ibaret değildir.12  Uluslararası medeni ve siyasi haklar sözleşmeleri 
ve sosyal haklar sözleşmelerinin kapsamlarına bakıldığında sendika kurma 
ve sendikalara üye olma hakkı ile özel hayatın gizliliğinin medeni ve siyasi 
haklar olarak, çalışma hakkı, insana yakışır işte çalışma hakkı, grev hak-
kı gibi hakların ise sosyal haklar olarak kategorize edildiği görülmektedir. 
Bunun anlamı, söz konusu hakların bir kısmının “gerçek insan hakları” 
diğerlerinin varılacak hedefler olarak sunulmasıdır.13  Sosyal haklara ilişkin 
sözleşmelerde yer alan haklar, daha zayıf bir biçimde formüle edilmiştir ve 
bunlara ilişkin denetleme mekanizmaları da daha zayıftır.14  İşçi hakları 
sosyal haklara ilişkin sözleşmeler ile ILO sözleşmelerinde yer almaktadır; 
bu sözleşmelerin kapsamına bakmak aşağıda ele alınacağı üzere bu hakla-
rın insan hakları olarak nitelendirilmesi bakımından kesin cevaplar sağla-
mamaktadır. 

İşçi hakları temel haklar veya insan hakları olarak değerlendirildiği tak-
dirde bu haklar ahlaki ve hukuki yönden daha kuvvetli ve bağlayıcı haklar 

12 Hare, 2005, s. 154-155.
13 Mantouvalou, 2012, s. 153-154.
14 Mantouvalou, 2012, s. 153.
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haline gelir. Böylece işçi hakları işverenin özel mülkiyete sahip olmasına 
dayanan gücüne karşı denge sağlayabilecek bir hukuki ağırlık taşır. Bu 
durum aynı zamanda işçilerin temel çıkarlarının yasa koyucunun siyasi 
tavizlerine feda edilmesini de engelleyebilir.15  Dolayısıyla, işçi haklarının 
insan hakları olarak ele alınması iş hukukunun temel bir tartışması olan 
sosyal olan ile ekonomik olan arasındaki denge konusunun da yeniden de-
ğerlendirilmesini gerektirecektir. İnsan hakları niteliği taşıyan işçi hakları 
bakımından, ekonomik verimlilikle ilgili argümanlar ileri sürülemeyecek-
tir; yani ekonomik olarak verimli olan bir sonuca ulaşmak için haklardan 
taviz verilmesi kabul edilemeyecektir. İşçilerin işveren karşısında pazarlık 
gücünün son derece düşük olması sebebiyle birtakım haklarından feragat 
etmesi iş hukukunun temel kaygılarından biridir. İşçilerin insan hakları 
olarak nitelendirilebilecek haklarından feragat etmesinin daha da titizlikle 
değerlendirilmesi gerekecektir.16 

Son yıllarda küreselleşmenin ekonomik etkilerinin iş hukukunun iç 
hukuk düzeyindeki etkinliğini azalttığı görülmüştür. Sermayenin yatırım-
larının hızlı hareketleri ve işçi göçünün yarattığı sosyal geri gidiş karşısında 
ancak uluslararası aşırı iş hukuku normları işlevsel bir koruyucu oluştura-
bilir. Ulusal hukuktaki iş hukuku kurallarının uluslararası veya uluslaraşırı 
iş hukuku normlarla desteklenmesi veya bunlarla değiştirilmesi gerekebilir. 
Bu bağlamda uluslaraşırı iş hukuku, insan haklarıyla temellendirilebilir.17  

Hangi işçi haklarının insan hakları olduğu sorusuna yanıt aranırken 
izlenebilecek yöntemlerden biri Mantouvalou’nun adlandırmasıyla, “nor-
matif yaklaşım”dır. Bu yöntemde konu pozitif hukuk bakış açısıyla ve araç-
sal bir yönden değil teorik olarak ele alınmaktadır. Normatif yaklaşımda 
işçi haklarının teorik olarak bir hakkı insan hakkı olarak vasıflandıran ni-
teliklere sahip olup olmadığı tartışılmaktadır. Söz konusu yöntem iş hu-
kuku ve insan hakları öğretisinde en az izlenen yoldur.18  Bu tartışmada, 
bazı işçi haklarının insan hakları olarak nitelendirilebileceği, bu niteleme-
ye uymayan ve daha ayrıntılı düzenlemeler gerektiren işçi haklarının ise 

15 Collins, Lester, Mantouvalou, 2018, s. 9-10.
16 Mantouvalou, 2012, s. 171-172.
17 Collins, Lester, Mantouvalou, 2018, s. 9-10.
18 Mantouvalou, 2012, s. 163-164.
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çalışma standartlarını oluşturduğu değerlendirmesine varılmaktadır. Söz 
konusu çalışma standartları ve insan hakları nitelikli işçi hakları ise bir-
birini dışlamaz, hatta birbirini tamamlayıcı nitelikte olabilir.19  Normatif 
yaklaşımla varılan bu sonuç, iş hukukunun insan hakları teorisiyle temel-
lendirilmesine ilişkin tartışmalarla da bir ölçüde örtüşmektedir. İş huku-
kunun amaçlarından birinin insan haklarını korumak olduğu görüşüyle, 
insan haklarının iş hukukunun temellerinden olduğu görüşü arasında 
kesin bir ayrım yoktur. Özel yaşamın gizliliği, ifade özgürlüğü, din öz-
gürlüğü gibi şüphesiz, iş hukuku ve insan haklarının kesiştiği bir alanda 
yer almaktadır. Örneklenen medeni hakların işyerinde de korunmasının 
gerektiği yönündeki bir belirleme iş hukuku açısından kıymetli olmakla 
beraber, bunlarla sınırlı kalan bir değerlendirme iş hukukunun feshe karşı 
korunma, adil çalışma koşulları, toplu pazarlık haklarının insan hakları 
teorisiyle temellendirilmesi için bir kaynak sunmamaktadır.20  Atkinson, 
bu bağlamda iş hukukunun teorik dayanaklarını siyasi ve natüralist insan 
hakları teorilerinde arayan bir tartışma yaptıktan sonra insan haklarının iş 
hukukuna dair kısmi bir temellendirme sunabileceği sonucuna varmakta 
ve bu ikili ayrımın insan haklarıyla temellendirilemeyen alanları zayıflata-
bileceğini ifade etmektedir. Ancak bazı iş hukuku normlarının temellerini 
insan haklarından almaması, insan haklarının bu alanın temellendirilme-
sinde önemli bir rol oynayabileceği gerçeğini değiştirmemektedir.21 

İşçi haklarının insan hakları olarak değerlendirilmesi bakımından 
Mantouvalou’nun tespit ettiği diğer iki yaklaşım pozitivist yaklaşım ve 
araçsal yaklaşımdır. Bunlardan pozitivist yaklaşımda çalışmaya ilişkin 
hangi hakların insan hakları olduğunun belirlenmesinde bu hakların in-
san haklarına ilişkin belgelerde sıralanması veya açıkça insan hakkı olarak 
nitelendirilmesi esas alınır. Ancak bu yaklaşım söz konusu belirlemenin 
yapılmasında, ILO’nun Çalışma Yaşamında Temel Haklar ve İlkeler Bil-
dirgesinin, İnsan Haklar Evrensel Bildirgesinin mi, BM EKSHUK’nin mi 
yoksa Avrupa Sosyal Şartı’nın mı esas alınacağı sorusunu cevapsız bırak-
maktadır.22  Araçsal yaklaşım olarak tanımlanan bakış açısında, hangi işçi 

19 Mantouvalou, 2012, s. 169.
20 Atkinson, 2018, s. 126.
21 Atkinson, 2018, s. 137-138.
22 Mantouvalou, 2012, s. 155.
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haklarının insan hakları belgelerine göre insan hakkı olduğunu incelenir, 
kurum ve sivil toplum örgütlerinin bu bağlamda işçi haklarını korumakta 
kat ettiği ilerleme ele alınır ve böylece işçi haklarının insan hakları olarak 
desteklenip desteklenmediği değerlendirilir. Bu bağlamda mahkeme içti-
hatlarındaki gelişmeler önem taşınmaktadır; aşağıda ele alınacağı üzere, 
AİHM içtihadı son yıllarda işçi haklarının insan hakları olarak savunulma-
sı bakımından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu yaklaşımdaki temel 
risklerden biri, mahkemelerin bir işçi hakkının insan hakkı olduğu iddi-
asını reddetmesi halinde söz konusu anlayışın geri çevrilmesinin oldukça 
zor olmasıdır. Ayrıca, insan hakları belgelerinin çok geniş yorumlanması, 
bunların sahip olduğu manevi ağırlığı azaltma riskini barındırmaktadır.23  

b. İşçi haklarının insan hakları ile temellendirilmesi bağlamında iç 
hukukta ILO sözleşmelerinin uygulama üstünlüğü tartışması

İşçi haklarının insan hakkı olup olmadığına dair tartışma, Türkiye ba-
kımından uygulamadaki etkisini işçi haklarını içeren uluslararası sözleşme-
lerin Anayasa m. 90/son’daki uygulama önceliğinden yararlanıp yararlana-
mayacağını belirlemekte gösterir. Söz konusu fıkraya göre “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurula-
maz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 
alınır.” Öğretide Anayasa 90/son’un ILO sözleşmeleri bakımından uygu-
lanma imkânı tartışılmaktadır. 

ILO’nun uzun süre sözleşmelerini insan hakları sözleşmeleri olarak ta-
nımlamadığı görülmektedir. ILO, 1998 yılında Çalışma Yaşamında Temel 
Haklar ve İlkeler Bildirgesini yayımlamış ve burada dört hak kategorisi 
temel haklar olarak nitelemiştir, bunlar örgütlenme özgürlüğü ve toplu 
pazarlığının etkili bir biçimde tanınması, her türlü zorla çalışma ve zo-
runlu çalışmanın ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkili bir biçim-
de ortadan kaldırılması ve çalışma hayatında ayrımcılığın sona erdiril-

23 Mantouvalou, 2012, s. 156-163.
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mesidir.24  ILO’nun temel haklar bildirgesinde yer alan hakların seçimi 
felsefi, ekonomik veya hukuki nedenlere değil, pragmatik siyasi nedenlere 
dayanmaktadır.25  Bu nedenle ILO sözleşmelerinden hangilerinin insan 
haklarına ilişkin olduğunun belirlenmesinde, 1998 yılındaki temel haklar 
deklarasyonunda belirlenen dört temel hak ve bunları garanti altına alan 
sekiz sözleşme bir sınırlayıcı olarak değerlendirilmemelidir. Deklarasyon-
da yer alan dört temel hakkın uluslararası çalışma haklarının çekirdeğini 
tek başına oluşturduğu kabul edilemez.26  Öğretide genel olarak bu tür 
bir temel haklar listesinin, iş sağlığı ve güvenliği hakkını,  azami çalışma 
süreleri ve asgari dinlenme sürelerine dair hakları ve işyerinde işçinin kötü 
muameleden korunmasını da içermesi gerektiği kabul edilmektedir.27  Bu 
listeye adil ücret hakkı da eklenebilir.28  Ayrıca ILO Temel Haklar ve İlke-
ler Bildirgesi’ndeki listeleme, liste dışında tutulan hakların öneminin daha 
az olduğu gibi bir yoruma yol açma veya bunların unutulmasına neden 
olma riskini barındırmaktadır.29  Bu bağlamda varılacak ilk sonuç, Anaya-
sa 90/son’daki uygulama önceliğinden yararlanacak ILO sözleşmelerinin 
Çalışma Yaşamında Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesinde adı geçen sekiz 
sözleşmeden ibaret olmadığıdır.30  

ILO sözleşmeleri bakımından bir görüş bu sözleşmelerin ilke olarak 
90. madde anlamında insan hakları sözleşmesi olduğunu ve ILO’nun da 
alanında uzman bir insan hakları kuruluşu olduğunu ifade etmektedir.31  
ILO sözleşmelerini değerlendirirken istisnalara olanak tanıyan bir bakış 
açısı kabul etmek yerindedir. ILO sözleşmelerinin hangilerinin temel hak 
ve özgürlüklerine ilişkin olduğu sorusu aslında yukarıda yer verilen hangi 
işçi haklarının insan hakları olduğuna dair tartışmayla bağlantılıdır. ILO 
sözleşmelerinin tamamının insan hakları sözleşmesi olduğunu iddia etmek 
güçtür; örneğin, Türkiye’nin taraf olmadığı 27 sayılı (Gemilerle Taşınan 

24 Mantouvalou, 2012, s. 154.
25 Alston, 2004, s. 485. Alston & Heenan, 2004, s. 253.
26 Creighton, 2004, s. 268.
27 Alston, 2004, s. 486.
28 Creighton, 2004, s. 268.
29 Bellace, 2001, s. 271. Alston, 2004, s. 488. Alston & Heenan, 2004, s. 253-254. 

Akandji-Kombé, 2012, s. 43. 
30 Gülmez, 2015, s. 188. Süzek, 2019, s. 92.
31 Gülmez, 2015, s. 240.
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Yüklerde) Ağırlıkların İşaretlenmesi sözleşmesi, taraf devlet topraklarında 
gemilere yüklenecek bir ton ve daha ağır yüklerin ağırlığının yükün üzeri-
ne görünür bir biçimde yazılmasını öngörmektedir. Bu sözleşmeye Türkiye 
taraf olsaydı dahi Anayasa 90/son’daki uygulama önceliğinden yararlana-
cağını söylemek mümkün olmazdı. ILO sözleşmeleri bakımından değer-
lendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise 1919’da 
kurulmuş bu örgütün sözleşmelerinin güncel insan hakları anlayışıyla her 
zaman uyumlu olmayabileceğidir. Örneğin Türkiye’nin taraf olduğu ve 
hala yürürlükte bulunan 45 sayılı Sözleşme’nin 2. maddesinin kadınların 
yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılmasını ya-
saklamaktadır. ILO Uzmanlar Komitesi, 2004 ve 2009 yıllarındaki dene-
timlerinde, Türkiye’nin 45 Sayılı Sözleşmeden çekilerek 176 sayılı Maden-
lerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi’ne taraf olmasını önermektedir; zira 
komiteye göre kadınların madenlerde çalışmasını yasaklayan geçmişteki 
yaklaşım artık geçerliliğini yitirmiştir ve günümüzde modern standartlar 
risk değerlendirilmesi ve yönetimi ile cinsiyetlerinden bağımsız olarak ma-
denciler için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına odaklanmaktadır. 
Örneğin, bu sözleşmeden çekilmeksizin İş Kanunu’nun 72. maddesinde 
kadınların yer altında çalışmasını yasaklayan düzenleme kaldırılacak olsa, 
artık 45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde yer alan yasağın Anayasa m. 90/son 
uyarınca uygulama önceliğinin bulunduğu sonucuna varmamak gerekir. 
Burada anlatılmak istenen, ILO sözleşmeleriyle ilgili istisnalara yer ver-
meyen toptancı bir değerlendirme yapmamak gerektiğidir. Dolayısıyla 
Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler bakımından da her bir sözleşmenin 
içeriğine göre değerlendirme yapmak daha sağlıklı bir sonuç verecektir.

ILO sözleşmelerinde ortaya çıkan bir tartışma ise doğrudan uygulanabi-
lirlik sorunudur. Öğretide genel olarak, sözleşmelerin doğrudan uygulana-
bilmesi için kendi kendine icra yeteneğine sahip olması ve program hüküm 
niteliğinde olmaması gerektiği kabul edilmektedir. Kendi kendine uygu-
lanabilir nitelikte olmayan sözleşmelerin iç hukukta yargıç tarafından uy-
gulanması teknik olarak imkansızdır.32  ILO sözleşmelerinde program hü-

32 Süzek, 2019, s. 91. Sur, 2008, s. 54-55. Doğrudan uygulanabilir sözleşmelere örnek 
olarak, 59 sayılı Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi, 96 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları 
Sözleşmesi, 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi gösterilmektedir 
(Süzek, 1998, s. 100, dn. 26.) Sendika, grev ve toplu pazarlık hakları da kendi ken-
dine uygulanabilir nitelikte değerlendirilmektedir (Sur, 2008, s. 54-55). Bu bağlam-
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kümler ve doğrudan uygulanabilir hükümler aynı sözleşmede bir arada yer 
alabilir.33  Bu değerlendirmelerin sözleşmelerin tamamı üzerinden değil, tek 
tek hükümleri bakımından yapılması daha ayrıntılı ve doğru bir değerlen-
dirme yapmaya olanak verir. Örneğin, 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 
Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, ulusal politika ilkeleri ve ulusal düzey-
de eyleme ilişkin program hüküm olarak nitelendirilebilecek düzenlemeler 
içermektedir. Öte yandan sözleşmenin 19. maddesine göre “Bir işçi, hayatı 
ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına hak-
lı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; 
ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam 
ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin 
dönmesini isteyemez.” Buna karşılık İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. 
maddesine göre ciddi ve yakın bir tehlikeyle çalışan işçilerin çalışma alanını 
terk edebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun (bulunmadığı durum-
larda işverenin) bu yöndeki talebi kabul etmesine bağlıdır. Ciddi ve yakın 
tehlikenin ayrıca önlemez boyutta olması durumunda, çalışanın söz konu-
su usulü işletmeksizin tehlikeli bölgeyi terk etme hakkı bulunmaktadır.34  
Bu durumda önlenemez boyutta olmayan ciddi ve yakın tehlike karşısında 
yasada belirlenen izin sürecini işletmeksizin sadece durumu üstüne rapor 
ederek işyerini terk eden işçilerin iş sözleşmesi feshedilmişse çözüm ne ola-
caktır? Öncelikle, 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nin temel haklara ilişkin bir 
sözleşme olduğunun kabulü gerekir. Sözleşme’nin 19. maddesi ise, doğru-
dan uygulanabilir bir nitelik taşır ve mahkemenin bu düzenlemeyi dikkate 
alarak feshin geçersiz veya haksız olduğuna karar vermesi gerekir. 

da önceden bir sayma yapmak güçtür. Örneğin 146 Sayılı Gemiadamlarının Yıllık 
Ücretli İznine İlişkin Sözleşme de doğrudan uygulanabilir hükümler içermektedir 
(Tuncay C. , 2008, s. 123-125).

33 Gülmez, 2015, s. 227.
34 “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı 

işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alın-
masına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kara-
rını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı 
olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalı-
şan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan 
kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları 
saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkra-
daki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen 
güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.”
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2. İşçi haklarına ilişkin uluslararası denetim mekanizmaları

a. Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışma yaşamına haklarının geliştirilme-
si için standartları belirlemekte ve denetim mekanizmaları aracılığıyla söz 
konusu standartlara uygunluğu izlemektedir.35  ILO’nun denetim mekaniz-
ması iki yönlüdür. Bunlardan birisi üye devletlerin taraf olduğu sözleşmelere 
ilişkin verdiği raporlara dayanan sürekli denetimdir. Diğer denetim türü ise 
şikâyet sonucu yapılan denetimdir.36  Ancak şikâyet sonucu yapılan deneti-
min nadiren başvurulan bir yöntem olduğuna da işaret etmek gerekmekte-
dir.37 Sürekli denetimde, devletler onayladıkları sözleşmelere dair raporları iş 
hukuku ve sosyal politika alanında yirmi uzmandan oluşan ve tarafsız çalışan 
Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Uzmanlar Komitesine sunmakla yü-
kümlüdür; söz konusu raporlar komite tarafından değerlendirilir. Uzmanlar 
Komitesi, sözleşmelere uygunlukla ilgili kaygı duyması halinde devletlere 
“Gözlem” adını taşıyan görüşlerini bildirerek devletlerden bunlara cevap ve-
rilmesini isteyebilir. Ayrıca devletlerle “Doğrudan Talep” adı altında doğru-
dan diyalog kurabilir; bu yöntem daha ziyade nispeten az önemli sorunlara 
ilişkin olarak kullanılmaktadır. Uzmanlar Komitesinin raporları işçi, işveren 
ve hükümet temsilcilerinden oluşan Sözleşmelerin Uygulanması Komitesi-
nin yaptığı denetimin (Aplikasyon Komitesi) temelini oluşturur.38  Aplikas-
yon Komitesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletler toplantıda 
açıklamaya yapmaya çağrılır. Bu süreç sonunda Aplikasyon Komitesinin ra-
poru Genel Konferansa gönderilir ve burada tartışılarak kabul edilir.39  

ILO’nun sürekli denetim mekanizması genel olarak üye devletlerin gö-
nüllü faaliyetlerine ve iyi niyetine dayanır.40  Bazı devletler sürekli deneti-

35 Algan, 2007, s. 180. Pekşen & Blanton, 2016, s. 1.
36 Süzek, 2019, s. 93. 
37 Bugüne kadar şikâyet üzerine yapılan denetim sayısı on üçtür. Bu denetimler sonu-

cunda ILO’nun yaptırım uyguladığı tek örnek ise 1990’lardaki zorla çalıştırma uygu-
lamaları nedeniyle Myanmar’da zorla çalıştırma yasağının uygulanmasını izleyecek bir 
ILO irtibat memurunun görevlendirilmesi olmuştur (Pekşen & Blanton, 2016, s. 1).

38 Creighton, 2004, s. 256.
39 Algan, 2007, s. 196-199.
40 Hepple, 2005, s. 50, 54.
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min gerekliliklerini yerine getirse de bazıları raporlarını geciktirmekte, yıl-
lar raporlarını vermemekte veya iç hukuklarının ILO normları ile uyumlu 
olmadığı Komite tarafından defalarca yinelenmektedir.41  Raporlamadaki 
eksiklikler bazen ilgili devletin ILO normlarına ve sistemine bağlılığının 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bakımından 
bu eksikliler, ILO tarafından istenen zorunlu bilgilerin toplanması için 
gerekli kaynakların bulunmamasından ve bilgilerin ILO tarafından talep 
edilen formda sunulmasındaki güçlüklerden kaynaklanabilmektedir. Ben-
zer şekilde, pek çok ülkedeki işçi ve işveren örgütlerinin devletin sunduğu 
raporları eleştirmeleri ve kendi görüşlerini bildirmeleri için gerekli kay-
nakları veya eğilimleri yoktur.42  Bunların yanında, ILO’nun denetim me-
kanizması günümüzdeki iş yükünü karşılayabilecek kapasitede değildir.43 

b. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi bakımından periyodik raporların incelenmesine dayanan bir 
denetim mekanizması bulunmaktadır. Periyodik raporlar BM Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi (EKSHK) tarafından incelenmekte-
dir. Devletlerin sözleşmeye taraf olmalarından sonra bir ilk rapor sunması, 
daha sonra beş yılda bir düzenli olarak rapor sunmaları gerekmektedir. 
Bu denetim Komite ile taraf devlet arasında bir diyaloga dayanır. Taraf 
devletin Komite’nin sorularını yanıtladığı ve raporun tartışıldığı sözlü bir 
oturumun ardından rapora dair sonuç gözlemleri açıklanır.44  EKSHK’nin 
denetiminde önemli bir nokta denetim yapılırken alternatif kaynaklar-
dan bilgi alınmasıdır. Komite, ILO, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kurumlardan sağladığı bilgileri de de-
ğerlendirmelerinde dikkate almaktadır. Ayrıca ilgili devletteki sivil toplum 
kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta, bu kuruluşlardan yazılı bildirimler veya 
sözlü oturumlar yoluyla bilgi almaktadır.45  

41 Collins, Ewing, & McColgan, Labour Law, 2012, s. 51. Creighton, 2004, s. 260.
42 Creighton, 2004, s. 262.
43 Creighton, 2004, s. 261.
44 Algan, 2007, s. 183.
45 Algan, 2007, s. 185)
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Komite ayrıca raporlar yoluyla denetim faaliyetinin dışında Sözleşme’de 
yer alan haklara ilişkin genel yorumlar yayımlamaktadır. Genel yorumlar, 
Sözleşme hükümlerinin içeriğinin açıklığa kavuşturulmasını ve devletlerin 
raporlama yükümlülüklerinin gereğince yerine getirilmesini kolaylaştır-
mayı sağlamaktadır.46  Bu genel yorumlar hukuken bağlayıcı olmamakla 
beraber devletlerce dikkate alınması gereken geçeli yorumlar olarak nite-
lendirilmektedir.  Böylece genel yorumlar Komite’nin insan haklarının ge-
liştirilmesi işlevinin etkili araçları olmuştur.47  

EKSHK’ye bireysel başvuru yapılması da mümkündür. Bireysel baş-
vuru yolunu açan ihtiyari protokol 2008 yılında BM Genel Kurulunda 
kabul edilmiştir.48  Gerekli onay şartının sağlanmasıyla 5 Mayıs 2013’te 
bireysel başvuruya imkân veren protokol yürürlüğe girmiştir.49  Komite’ye 
başvuruda bulunulabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması ge-
rekmektedir (Protokol m. 3/1). Komite başvuruları incelerken raporlara 
ilişkin denetimde olduğu gibi uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum 
örgütlerinden bilgi alabilmektedir (m. 8/3). İncelemenin sonunda Komi-
te, başvuruya ilişkin görüş ve tavsiyelerini ilgili devlete bildirir, devletin altı 
ay içerisinde aldığı önlemlerle ilgili bilgi vermesi gerekmektedir. Komite 
devleti, ileride sunacağı denetim raporlarında önlemler hakkında daha faz-
la bilgi vermeye davet edebilir (m. 9). Dolayısıyla Komite, başvurularda ih-
lal bulması hâlinde devletlere yaptırım uygulama imkânına sahip değildir. 
Son olarak, Türkiye’nin bireysel başvuru mekanizmasını getiren protokole 
taraf olmadığı eklenmelidir.

c. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi

Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 
denetim mekanizması periyodik olarak verilen raporlara ve toplu şikâyet 
sistemine dayanmaktadır. Sözleşmeye taraf devletlerin hem onayladıkları 
hükümlere hem de onaylamadıkları hükümlere ilişkin rapor vermesi ge-
rekmektedir. Avrupa Sosyal Şartı’nın çekirdek hükümleri olarak nitelendi-

46 Algan, 2007, s. 187)
47 Halatçı Ulusoy, 2011, s. 253.
48 Halatçı Ulusoy, 2011, s. 256.
49 Halatçı Ulusoy, 2014, s. 80.
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rilen dokuz maddesi için iki yılda bir raporlama yapılması bunlar dışındaki 
maddeleri için ise dört yılda bir rapor sunulması gerekmektedir.50  Ra-
porlar, Şart’ın 25. maddesinde Bağımsız Uzmanlar Komitesi olarak geçen 
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’ne (ASHK) sunulur. ASHK’nin kabul et-
tiği kararlar ise Hükümet Komitesine sunulur. Komite ise taraf devletlerin 
temsilcilerinden oluşur ve uluslararası işçi ve işveren örgütleri de toplan-
tılara katılarak istişari bir rol oynar. Hükümet Komitesi devletlere yönelik 
tavsiye kararları alacak olursa bunlar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine 
gönderilir.51  Bakanlar Komitesi ise gelen metni dikkate alarak kararını 
açıklar, gerekli hâllerde devletlerin hukuklarını Sosyal Şart ile uyumlu hâle 
getirmesini öneren tavsiyelerde bulunur.52  

Avrupa Sosyal Şartı’nın bir diğer denetim mekanizması olan kolektif 
şikâyet mekanizmasını getiren ihtiyari protokole Türkiye taraf değildir. 
Ancak, bu konuda kısaca bilgi vermek uygun olacaktır. Toplu şikâyette bu-
lunabilecek örgütler, Hükümet Komitesi çalışmalarına katılan uluslararası 
işçi ve işveren kuruluşları, Avrupa Konseyi’nde danışmanlık etmesi ama-
cıyla Hükümet Komitesi tarafından belirlenen listede yer alan uluslararası 
hükümetdışı kuruluşlar ve şikâyet edilen devletten gelen işçi ve işveren ku-
ruluşlarıdır (Protokol m. 1). Ayrıca devletler şikâyet konusu alanda temsil 
yeterliliği bulunan diğer ulusal sivil toplum kuruluşlarının da aleyhinde 
şikâyette bulunmasını kabul ettiklerini ilan edebilecektir (Protokol m. 2).53  
Toplu şikâyet mekanizmasında bireysel hak ihlallerine karşı başvurulamaz; 
devlet mevzuat veya uygulamalarının Şart hükümlerine aykırı olması sebe-
biyle başvuru yapılabilir.54  Başvurular öncelikle kabul edilebilirlik yönün-
den incelenir; esasa geçildiğinde ise Komite, hem devletten hem de sosyal 

50 De Schutter, 2010, s. 14. Şartın Bölüm III m. A-1-b hükmü uyarınca söz konusu 
çekirdek haklar çalışma hakkı (m. 1),  örgütlenme hakkı (m. 5), toplu pazarlık (m. 
6), çocukların ve gençlerin korunması hakkı (m. 7),  sosyal güvenlik hakkı (m. 12),  
sosyal ve tıbbi yardım hakkı (m. 13), ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma 
hakkı (m. 16), çalışan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı (m. 19) 
ve  istihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın fırsat eşitliği 
ve eşit muamele görme hakkıdır (m. 20).

51 De Schutter, 2010, s. 13.
52 Algan, 2007, s. 200.
53 De Schutter, 2010, s. 17-18. Algan, 2007, s. 222. Bu usulü kabul eden tek ülke 

Finlandiya’dır, (Hammarberg, 2011, s. 213).
54 De Schutter, 2010, s. 18.
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taraflardan gerekli bilgileri alır. Şart’ın ihlal edildiği sonucuna varılacak 
olursa bu yöndeki rapor Bakanlar Komitesi’ne sunulur. Bakanlar Komitesi 
ise süreci kapatan bir karar verebilir veya ilgili devlete yönelik tavsiye kararı 
yayımlayabilir.55 

Toplu şikâyet mekanizmasının uygulama ve mevzuattaki genel eksik-
liklere ilişkin olması, mekanizmanın önleyici bir rol oynayabilmesini de 
sağlamaktadır. Komitenin yaptığı değerlendirmeler, devletlerin gerekli 
adımları atmasına yardımcı olabilir. Komite, şikâyette ele aldığı bir konuyu 
ayrıca, raporlarla yapılan denetimde de dikkate alabilir; böylece ihlallerin 
önüne geçilebilir. Bu mekanizmanın görece hızlı ve daha az bürokratik 
olması, kabul edilebilirlik kriterlerinin AİHM’dekilere göre daha esnek ol-
ması gibi avantajları vardır. İç hukuk yolları tüketilmese, hatta benzer bir 
başvuru ulusal veya uluslararası makamların önünde olsa bile başvurular 
incelenebilir.56  

Avrupa Sosyal Şartı’nın hem raporlara dayanan periyodik denetim me-
kanizmasına hem de toplu şikâyet mekanizmasına yöneltilebilecek eleşti-
ri, bu mekanizmaların yaptırımlarla desteklenmemiş olması, tespit edilen 
ihlallerin duyurulmakla yetinilmesidir. Bu durum, ihlallerin giderilmesini 
büyük ölçüde devletlerin inisiyatifine bırakmaktadır.57  Toplu şikâyet me-
kanizması AİHM’deki bireysel başvuru mekanizması kadar etkili bir koru-
ma sağlayamamaktadır.58 

d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ekonomik ve sosyal haklardan çok 
medeni ve siyasi hakları koruma altına almaktadır. Sözleşmenin yalnızca 
4. maddesinde yer alan zorla çalıştırma ve kölelik yasağı ve 11. maddesin-
de garanti altına alınan sendika kurma hakkı çalışma ilişkileriyle açıkça 
bağlantılıdır.59  Ancak sözleşme ile güvence altına alınan pek çok hakkın iş 

55 De Schutter, 2010, s. 20. Algan, 2007, s. 222.
56 Hammarberg, 2010, s. 214-215.
57 Algan, 2007, s. 224.
58 Halatçı Ulusoy, 2014, s. 74.
59 Mantouvalou, Labour Rights in the European Convention on Human Rights: An 
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ilişkisi bağlamında da korunması gerekmektedir. AİHS’nin uygulanmasın-
da bireysel başvuru yolu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaptığı 
güçlü denetim büyük önem taşımaktadır; Mahkeme’nin ihlalci devletlere 
gerçek anlamda yaptırım uygulama imkânı vardır. 

AİHM, bütüncül bir yorum metodu benimseyerek, belirli sosyo-eko-
nomik hakları bir medeni ve siyasi hakları belgesi olan AİHS’ye dâhil 
etmektedir. Bunun anlamı bu belirli çalışma hakları ile sosyal hakların 
Sözleşme’nin temel unsuları olması ve temel unsurlara sağlanan koruma-
dan yararlanmasıdır.60  Mahkeme AİHS’yi Avrupa Sosyal Şartı’nda yer 
alan ilke ve kuralların ışığında yorumlamaktadır. Böylece AİHS ile güven-
ce altına alınan medeni ve siyasi hakların, sosyal veya ekonomik nitelik-
li içeriği, Mahkeme tarafından tespit edilerek geniş bir yorum yapılmak 
suretiyle korunmaktadır.61  AİHM, Sözleşme’nin yorumlanmasının sosyal 
ve ekonomik haklar alanına girmesinin bu tür bir yorumdan kaçınmayı 
gerektirmeyeceğini ve ekonomik ve sosyal haklar alanını Sözleşme kapsa-
mındaki haklardan ayıran kesin çizgilerin bulunmadığını ifade etmiştir.62  
Böylelikle AİHM, sosyal hakların korunmasında ortaya çıkan boşluğu bir 
parça doldurmaktadır.63 

AİHM’nin çalışmayla ilgili haklara ilişkin içtihadına kısaca değinmek 
içtihattaki genişleme eğilimini açıklamak bakımından faydalı olacaktır. 
Bu bağlamda mahkemenin 2008 yılındaki çığır açan Demir ve Baykara/
Türkiye kararına değinmek zorunludur. Mahkeme, bu başvuruda toplu pa-
zarlık hakkının Sözleşme’nin 11. maddesinde garanti altına alınan sendika 
kurma ve sendikalara üye olma hakkının temel bir unsuru hâline geldiği-
ne karar vermiştir.64  Mahkeme, kararında eski içtihadına atıfta bulunarak 
Mahkemenin geçmişteki kararlarını iç hukuk ve uluslararası gelişmeleri 
dikkate alarak yeniden değerlendirmesi gerektiğini ve bunun aksinin Mah-
kemeyi reform ve ilerlemenin önünde bir engele dönüştüreceğini ifade et-

Intellectual Justification for an Integrated Approach to Interpretation, 2013, s. 532.
60 Mantouvalou, 2013, s. 536.
61 Auzero, Dockès, & Baugard, 2018, s. 40-41. Margunéaud, 2012, s. 227.
62 Airey/İrlanda, No. 6289/73, 9.10.1979, para. 25.
63 Halatçı Ulusoy, 2014, s. 74.
64 Demir ve Baykara/Türkiye [BD] No. 34503/97, 12.11.2008, para. 154.
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miştir.65  Mahkeme, 11. maddenin kapsamını belirlerken ILO sözleşmeleri 
ve Avrupa Sosyal Şartı’nı da dikkate alarak önemli bir adım atmıştır. Karar, 
aynı zamanda, maddenin kapsadığı haklar belirlenirken yapılırken atıfta 
bulunduğu ASŞ’nin 5 ve 6. maddelerine Türkiye’nin taraf olmaması ne-
deniyle de son derece önem taşımaktadır.66  Buna göre “savunmacı devletin 
ilgili davanın konusuna ilişkin olarak uygulanabilir olan belgelerin tümünü 
onaylamış olması gerekmemektedir. AİHM için, ilgili uluslararası belgelerin, 
uluslararası hukukta veya Avrupa Konseyi üye devletlerinin çoğunun iç hu-
kukunda uygulanan norm ve ilkelerde devam etmekte olan bir gelişimi ifade 
etmesi ve belirli bir alanda modern toplumlarda ortak bir zemin olduğunu 
göstermesi yeterli olacaktır.”67  AİHM, 11. maddeyi grev ve toplu eylem 
haklarını da belirli bir ölçüde koruyacak şekilde genişletmektedir.68 

AİHS m. 8’de garanti altına alınan özel ve aile hayatına saygı hakkı, 
AİHM bakımından çalışmayla bağlantılı hakların denetimi için verimli 
bir kaynak oluşturmaktadır. Mahkeme, bu maddeyi işyerinde gözetleme 
olaylarına ilişkin başvuruların yanında69, çalışma hakkı ve iş sağlığı ve gü-

65 Demir ve Baykara/Türkiye, para.153. Mahkeme 1976 yılındaki Swedish Engine Dri-
vers’ Union/İsveç kararında toplu sözleşme hakkının AİHS’te garanti altına alınma-
dığını ancak bu hakkın sendikaların üyelerinin haklarını korumasının bir yöntemi 
olduğunu ifade etmişti. Aynı açıklama kararında karar alma süreçlerinde sendikala-
ra danışılması yönünden yapılmıştı. National Union of Belgian Police/Belçika, No. 
4464/70, 27.10.1975, para. 38.

66 Ewing & Hendy, 2010, s. 8-9.
67 Demir ve Baykara/Türkiye, para. 86.
68 Enerji Yapı-Yol Sen/Türkiye kararında (No. 68959/01, 21/04/2009) AİHM, memur 

olan başvurucuların greve katılması sebebiyle disiplin yaptırımına uğramasının söz-
leşmenin 11. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Mahkemeye göre, grev hakkı 
sendikaların üyelerinin haklarını savunurken başvurdukları önemli araçtır. Bazı me-
murlara grev yasağı getirilebilse bile genel olarak tüm memurlara yönelik bir grev 
yasağı getirilemez (para. 32-33). Benzer yönde bkz. Dilek ve diğerleri/Türkiye, No. 
74611/01, 26876/02, 27628, 17.07.2007; Urcan ve Diğerleri/Türkiye, 17.7.2008, 
23018/04; Saime Özcan/Türkiye, 15.09.2009, 22943/04. Buna karşılık destek grev-
leri bakımından, devlete daha geniş bir takdir hakkı tanınmaktadır (National Union 
of Rail, Maritime and Transport Workers/Birleşik Krallık, 08.04.2014, 31045/10). 
Söz konusu kararlarla ilgili olarak bkz. Öztürk, 2016, s. 1805-1807.

69 Mahkeme, polis memuru olan başvurucunun başlattığı cinsiyet ayrımcılığı başvuru-
sunda aleyhine kullanılmak üzere iş ve telefonunun dinlenmesine ilişkin başvuruda 
(Halford/Birleşik Krallık, No. 20605/92, 25.06.1997) ve başvurucunun bilgisi dışın-
da işyerinde internet kullanımı, e-posta ve telefonların izlenmesine ilişkin bir başvu-
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venliği ile bağlantılı başvurularda da dayanak yapmıştır. Örneğin mahke-
me Sidabras ve Džiautas/Litvanya kararında, iki eski KGB ajanının işlerini 
kaybetmeleri ve özel sektörün çeşitli alanlarında iş bulmalarının yasayla 
yasaklanmasına ilişkin olarak, özel hayat hakkının insanın kişiliğini özgür-
ce geliştirebileceği bir kişisel alanı da koruma altına aldığı ve söz konusu 
yasaklamanın başvurucuların dış dünyayla ilişki kurmalarının engellen-
mesinin sadece itibarlarını değil aynı zamanda özel hayatlarından fayda-
lanmalarını da etkilediği gerekçesiyle sözleşmenin 8  ve 14. maddelerini 
ihlal ettiği sonucuna varmıştır.70  Bu karar sosyal hakların ihlalinin aynı 
zamanda klasik anlamdaki medeni ve siyasi hakların da ihlali anlamına 
gelebileceğini göstermektedir.71  Mahkeme çalışmaya erişim hakkına mü-
dahale eden veya işten çıkarılmalara ilişkin bir dizi kararda daha tek başına 
veya başka haklarla birlikte 8. maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir.72 

Asbestle çalışmaya ilişkin Brincat ve diğerleri/Malta ve dalgıçların vur-
gundan etkilenmesine ilişkin Vilnes ve diğerleri/Norveç kararlarında 8. 
madde (ve ölümle sonuçlanan kanser bakımından 2. madde) iş sağlığı ve 
güvenliği ile bağlantılı olarak ele alınmıştır.73  Bu iki davada devletin iş sağ-
lığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından üç yükümlülüğü ortaya kon-
maktadır: risklere maruz kalan kişilerin maruz kaldıkları riskler hakkında 
bilgilendirilmesinin sağlanması,74  bilinen risklere karşı önlem alınması75  

ruda (Copland/ Birleşik Krallık, 62617/00, 03.04.2007) 8. madde ihlali bulmuştur. 
Daha yakın tarihte Büyük Daire, Barbulescu/Romanya kararında, işverenin işçinin 
internet üzerinden yaptığı yazışmaların inceleyerek işine son vermesine ilişkin olayda 
8. madde ihlali saptanmıştır. Ulusal mahkemelerin, işçinin iletişimin izlenebileceğin-
den ve bunun kapsamından haberdar olup olmadığının, söz konusu erişimin meşru 
nedenlere dayanıp dayanmadığı ve işçinin özel hayatına daha az müdahale eden izle-
me yöntemlerinin bulunup bulunmadığını değerlendirilmemiş olması ihlal kararının 
gerekçelerini oluşturmaktadır. (No. 61496/08, BD 5.9.2017)

70 Sidabras ve Džiautas/Litvanya, No. 55480/00, 59330/00, 27.07.2004, para. 43, 49, 
61-62.

71 Mantouvalou, 2005, s. 583-584.
72 AİHM’nin tek başına 8. madde ve 8. maddeyle birlikte, 9, 10, 11 ve 14. madde ihlali 

tespit ettiği kararlar için. bkz. Kılıçkaya, 2016, s. 138-145.
73 Vilnes ve diğerleri/Norveç, No. 52806/09 ve 22703/10, 5.12.2013. Brincat ve diğer-

leri/Malta, No. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11, 04.07.2014.
74 Vilnes ve diğerleri/Norveç, para. 241. Brincat ve diğerleri/Malta, para. 113.
75 Brincat ve diğerleri/Malta, para. 112, 116-117.
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ve tehlikeli faaliyetlerden kaynaklanan ölümlerde etkili bir soruşturma yü-
rütülmesi.76  Vilnes ve diğerleri davasında bilgilendirme yükümlülüğünün 
doğumu bakımından, yürütülen faaliyetin sağlık üzerindeki etkilerinin 
belirsizliğinin son derece dikkatli bir yaklaşımı gerektirdiği sonucuna va-
rılmıştır.77  Brincat ve diğerleri davasında devletin bilgilendirme ve önlem 
alma yükümlülükleri bakımından yapılan değerlendirmede Malta hükü-
metinin asbestin zararlarını bildiği veya bilmesi gerektiği sonucuna varıl-
ması ve bu sonuca varılırken ILO sözleşmelerinin ve bilimsel gelişmelerin 
dikkate alınması önemlidir.78 

Yer verilen kararlar AİHM içtihadında, çalışmaya ilişkin haklara doğru 
bir genişleme eğilimini somut olarak örneklemekle beraber sosyal haklar-
daki bu gelişimin sağlanması uzun zaman almıştır. Toplu iş sözleşmesi ve 
grev haklarına ilişkin gelişme, 1970’lerde bu hakları 11. madde kapsamı 
dışında kabul eden kararlardan yaklaşık otuz yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu 
durum, bir işçi hakkını insan hakkı olarak kabul ettirme stratejisinin mah-
kemece kabul görmemesi halinde bu anlayışın değiştirilmesindeki güç-
lüğün somut bir örneğini oluşturmaktadır.79  Ayrıca, AİHS bakımından 
sosyal hakların yeri hala tereddütlü bir konudur; mahkemenin içtihadın-
da ILO ve ASŞ’yi ne ölçüde dikkate alacağı ve sosyal haklar belgeleri ve 
uzman kuruluşların değerlendirmeleri (ILO ve ASHK) arasında farklılık 
olduğunda hangi bakış açısının esas alacağı belirsizlik taşımaktadır. ASHK 
ve ILO, mahkemenin yerine gerekçelendirme görevlendirme görevini üst-
lenemezler.80  Bu nedenlerle AİHM’nin sosyal haklar ve inceleme konusu 
bağlamında işçi hakları bağlamında sağlayabileceği korumanın sınırları ol-
duğunu görmek gerekmektedir.

3. İşçi haklarını işyerinde koruyan yargı dışı mekanizmalar

İşçilerin haklarının ve insan haklarının işyerinde iş sözleşmesi devam 
ederken korunabilmesi sosyal diyalog yöntemleriyle işverenin takdir yetki-

76 Brincat ve diğerleri/Malta, para. 121-123.
77 Vilnes ve diğerleri/Norveç, para. 244.
78 Brincat ve diğerleri/Malta, para. 104-106.
79 Mantouvalou, 2012, s. 163.
80 Mantouvalou, 2013, s. 541.
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sinin kısıtlanmasıyla mümkün olabilir. Sosyal diyalog, sendikal haklar ve 
toplu iş sözleşmesiyle ya da işçilerin yönetime katılım mekanizmalarının 
sağlanmasıyla mümkün olabilir. Ayrıca, iş mevzuatına uyulmasının sağlan-
ması ve böylece işçilerin haklarının işyerinde korunması devletin iş teftişi 
aracılığıyla yerine getirmesi gereken bir ödevidir. Türkiye’de hem sosyal 
diyalog hem de iş teftişi bakımından ciddi sorun ve eksiklikler vardır. 

Tarihsel olarak sosyal haklar mücadelesinde çalışanların ilk sosyal hak 
taleplerinin sendikal örgütlenme veya birleşme hakkı olduğunu görülür. 
Diğer sosyal hakların gerçekleştirilmesinin yolu çalışanların bu hakları ör-
gütlenerek talep edebilmesinden geçmektedir. Çalışma sürelerinin makul 
tutulmasını talep etme, çalışan çocuk ve kadınların korunmasını isteme, 
adil ücret, dinlenme hakkı, mesleki yönden gelişme ve yetişme gibi hakların 
mevzuatta yer alan nispi emredici hükümlerden daha elverişli koşullarda 
sağlanması sendikal örgütlenme gerçekleştirilmedikçe güç görünmektedir. 
Tek başına işveren karşısında pazarlık gücü son derece sınırlı olan işçinin 
işverenin teklif ettiğinden daha olumlu çalışma koşullarını kabul ettirme 
imkânı genellikle olmayacaktır. Ayrıca Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi 
ve grev hakkıyla desteklenmedikçe sosyal talepleri kabul ettirebilmek açı-
sından büyük önem taşımayacaktır. Bu üç hakkın birlikte kullanımı sosyal 
hakların gelişmesinde yasalar kadar etkili olabilir.81  1900’lerin ortalarında 
toplu pazarlık, gelişmiş sanayi ekonomilerinde çalışma koşullarının belir-
lenmesinde baskın yöntem halindedir; toplu sözleşmelerin uygulanması 
ise yargısal yöntemlerle veya yasal toplu eylem tehdidiyle sağlanmaktadır.82 

Günümüzde, bütün dünyada sendikal örgütlenme buna bağlı olarak di-
ğer kolektif hakların kullanımında bir geriye gidiş söz konusudur. Sendika 
üyeliğinin ve yoğunluğunun azalması ve mücadele yollarına başvurma im-
kanının azalması pek çok ülkede görülmektedir. Kamuoyunun sendika ide-
allerine olan ilgisinin azalması, sendikaların daha savunmasız bir pozisyona 
geçmesi ve bu arada işverenlerin çalışma ilişkilerinde giderek daha fazla ini-
siyatif alması olarak sıralanabilir. Sendika üyeliğinin ve gücünün azalmasın-
da çeşitli faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ekonomik ve yapısal 
değişiklikler (pazarların küreselleşmesi, sanayileşmiş ülkelerdeki yüksek iş-

81 Tanör, 1978, s. 290-292.
82 Collins, Lester, & Mantouvalou, 2018, s. 8.
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sizlik oranları, atipik çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ve teknolojik geliş-
meler) ve işgücünde değişiklikler (kadınların işgücüne katılım oranlarının 
yükselmesi, işgücünün daha yüksek düzeyde eğitime sahip olması, işçilerin 
beklentilerinin artması ve çeşitlenmesi) sendikaların gücünün azalmasını 
açıklayan faktörlerin bir kısmıdır. Bunun yanında, ekonomik değişiklikler 
işverenlerin ve işveren örgütlerinin çalışma ilişkilerinde daha agresif hale 
gelmesini ve sendikal etkinliği azaltmaya yönelik politikalar benimsemesi-
ni beraberinde getirmiştir. Ayrıca siyasi ve kurumsal faktörler sendikal fa-
aliyetleri olumsuz etkilemiştir. Muhafazakâr hükümetlerin bazı ülkelerde 
emek piyasasında deregülasyonu ve azami esnekleşmeyi sağlamaya yönelik 
müdahaleleri ve sosyal demokrat partilerin emek hareketinden uzaklaşarak 
deregülasyonu savunmaları, emek politikalarını savunmakta daha gevşek 
bir tutum izlemelerinin olumsuz etkileri olmuştur.83  

Sendikalaşmayı etkileyen son derece önemli bir etken demokratik bir 
sistemin varlığıdır. Özgür ve bağımsız sendikal hareketler ancak temel hak-
lara saygı gösterilen bir ortamda gelişebilir.84  İşçi ve işveren kuruluşlarının 
haklarını, bu kuruluşların liderlerine ve üyelerine yönelik şiddet, baskı ve 
tehditlerin olmadığı bir ortamda kullanabilir.85  Sendikal faaliyetlere yöne-
lik baskı ve şiddet ortamında bu hakları kullanmak ve savunmak isteyenle-
rin yaşam hakkı, kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı, kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakları ihlal edilebilmek-
tedir; söz konusu hakların ihlal edilmemesi bir yönüyle sendikal hakların 
kullanılabilmesinin de ön koşulunu oluşturmaktadır. Sendikal hakların 
kullanabilmesinin koşullarını sağlayan diğer haklar seyahat hürriyeti, top-
lantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı olarak 
sıralanabilir.86 

Türkiye’de duruma bakıldığında sendikalaşma oranının Temmuz 2017 
itibariyle %11,95 olduğu görülmektedir. 2017 istatistiklerine göre işçilerin 
%5,89 toplu iş sözleşmeleri kapsamında yer almaktadır.87  Bu bağlamda 

83 Cella & Treu, 2010, s. 508-510.
84 ILO, 2006, s. 32-33.
85 ILO, 2006, s. 44.
86 ILO, 2006, s. 130-192.
87 İstatistikler için bkz.: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1263/2017-temmuz-

ayı-istatistigi-2.pdf, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/3394/tis-2017_.pdf 
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sendikalaşma düşük yoğunluklu olarak nitelendirilebilir.88  Sendika, top-
lu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkı Anayasa’da garanti altına alınmakla 
beraber, yasal düzenlemeler ve uygulamalar söz konusu hakların kullanıl-
masını kısıtlamaktadır; bunların tek tek incelemek çalışmanın kapsamını 
aşacağından sadece en önemli örneklere yer verilecektir. Sadece işkolu sen-
dikacılığının benimsenmesi, işyeri, meslek, il, bölge gibi farklı düzeylerde 
sendikalaşmaya izin verilmemesi sendika özgürlüğünün kapsamında yer 
alan sendikaların yapısının özgürce belirleme özgürlüğüne aykırılık oluş-
turur.89  Toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesindeki ikili baraj modeli 
ve özellikle sendikaların işkolunda belirli bir oranda üye kaydetmesi zorun-
luluğu (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre %1) 
sendika özgürlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. İşkolu barajını sağlamayan 
ancak işyeri veya işletme düzeyinde gerekli örgütlenmeyi sağlayan sendika 
bulunması halinde bu işyerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi hak-
kından yararlanamamaları Anayasa’da güvence altına alınan toplu iş sözleş-
mesi hakkına aykırıdır. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin belirlenmesi 
için daha makul ölçütlere ihtiyaç vardır.90  2017 yılında 696 sayılı KHK 
ile STİSK’e eklenen ek 2. madde ile hükümet, kamu işveren sendikaları ve 
işçi konfederasyonları arasında kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma 
protokolü imzalanabileceği düzenlenmiştir; yeni düzenlemenin bu kısmı 

(E.T. 10.12.2019). Sendikalaşma oranı Temmuz 2019 itibariyle %13,76 olmakla be-
raber toplu iş sözleşmesi verileri güncellenmediğinden sağlıklı bir karşılaştırma yapıl-
ması adına metinde Temmuz 2017’deki sendikalaşma oranına yer verilmiştir.

 https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/11652/2019-temmuz.pdf  (E.T. 10.12.2019).
88 Cella & Treu, 2010, s. 503. Yazarlar %25’e kadar sendikalaşma oranını düşük yoğun-

luklu, %25-50 arası sendikalaşma oranını orta yoğunluklu ve %50 üzeri sendikalaşma 
oranını yüksek yoğunluklu olarak nitelendirmektedir.

89 Başterzi, 2016, s. 141-142. Çelik, 2017, s. 170. Baycık, 2014, s. 216-217.
90 Başterzi, 2016, s. 18. Çelik, 2017, s. 182. %1 barajının yasadan çıkarılması ILO 

Uzmanlar Komitesi tarafından 2018 yılında doğrudan talep edilmiştir (Observation 
[CEACR] adopted 2018, published 108th ILC session [2019] Right to Organise and 
Collective Bargaining Convention, 1949 [No. 98] – Turkey). Toplu iş sözleşmesi yap-
ma yetkisi gerçekleştirilmesi güç koşullara bağlandıktan sonra yasada pek çok noktada 
işçi sendikasının yasanın öngördüğü yükümlülükleri belirli süreler içerisinde yerine 
getirmemesine toplu iş sözleşmesi yetkisinin düşmesi sonucu bağlanmıştır: m. 46/2, 
m. 47/2, m. 49/1, m. 51/1, m. 60/1-4, m. 61/3 ve m. 63/3. Söz konusu düzenlemeler 
ILO Uzmanlar Komitesi’nin eleştirilerine de konu olmuştur (Direct Request [CE-
ACR] - adopted 2018, published 108th ILC session [2019] Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 [No. 879] – Turkey).
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uygulanmakta olagelen “centilmenlik anlaşması” niteliğindeki protokol-
lerin yasal zemine oturtulmasıdır. Ancak çalıştırılan işçilerin mali ve sos-
yal haklarını belirleyen bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu 
madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyona üye olan sendikalar 
için bağlayıcı kılınmıştır. Bu düzenleme, işçi sendikalarının toplu pazarlık 
hakkını büyük ölçüde zedelemekte ve dolaylı olarak grev hakkını işlevsiz 
kılmaktadır.91  STİSK aynı zamanda grev hakkını da ciddi ölçüde kısıt-
layan düzenlemeler içermektedir. Öncelikle sadece toplu iş sözleşmeleri 
görüşmeleri sırasında işveren tarafını anlaşmaya zorlamak amacıyla yapı-
lan grev yasal grev olarak nitelendirilmektedir.92  Ayrıca kanunda grev ve 
lokavt arasındaki dengeyi bozucu hükümler yer almaktadır.93  Daha da 
önemlisi yasanın “Grevin ertelenmesi” başlıklı 63. maddesi cumhurbaş-
kanına grevleri engelleme imkânı vermektedir; zira bu düzenlemeye göre 
grevin ertelenmesinden sonra greve devam edilemez, uyuşmazlığın yüksek 
hakem kurulunca çözülmesi gerekir.94 

İşçilerin karar alma süreçlerine katılmasının ve sosyal diyalogun sağlan-
masının sendikal haklar ve toplu iş sözleşmesinin dışındaki diğer yöntemi 
yönetime katılmadır. İşçilerin yönetime katılma hakkı, çeşitli düzeylerde 

91 Uçkan Hekimler, 2019, s. 911-912.
92 Çelik, 2017, s. 188-189. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi ise, saf siyasi amaç-

lı grevler örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirmemekle beraber mesleki 
amaçla yapılan genel grev ve sempati grevi kural olarak meşru kabul etmektedir (Ca-
niklioğlu, 2013, s. 297).

93 STİSK m. 64 uyarınca işverenin greve katılmayan işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta 
serbest olması lokavt kararı almaksızın fiili bir lokavt uygulama imkânı vermekte, m. 
75 uyarınca greve son verilmesinin lokavtın kaldırılmasını gerektirmemesi, lokavtın 
bir savunma aracı olma özelliğiyle bağdaşmamaktadır.

94 Caniklioğlu, 2013, s. 313-314. STİSK m. 63’e göre “Karar verilmiş veya başlan-
mış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir 
belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekono-
mik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grev 
ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. […] Erteleme süresinin sonunda anlaşma 
sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık 
Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.” Bu-
nun haricinde yasada kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanına uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapma veya ara-
bulucu görevlendirme yetkisi verilerek de grev hakkına bir başka müdahale yöntemi 
öngörülmüştür (m. 60/7).
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katılımı içerebilir: işletmesel kararların alınmasında bilgi edinme hakkın-
da işçilerin kararın içeriğinde müdahale etme imkânı bulunmamaktadır. 
Kararların alınmasında danışılma hakkı ise sadece işçilerin görüşlerinin 
alınmasını zorunlu kılar ancak bu görüşlerin bağlayıcılığı yoktur. Eğer 
işçi temsilcilerin görüşlerinin alınmaması alınan kararın geçersizliğine 
yol açıyorsa dinlenilme hakkından söz edilir; burada danışma sürecinin 
işletilmemesine yaptırım bağlanmaktadır. Gerçek anlamda yönetime ka-
tılma hakkı, işverenin işletmesel kararı uygulamadan önce işçi temsilcili-
ğinin onayını almasını zorunlu kılar. Gerçek anlamda yönetime katılma, 
işçi temsilciliğinin işverenin kararlarını veto etme hakkı şeklinde veya iş-
letmenin denetim ya da yönetim kurullarında işçi temsilcini bulunması 
şeklinde ortaya çıkabilir; ancak dünyada da bu tür yönetime katılmanın 
örneği oldukça sınırlıdır.95  Görüldüğü üzere işçiler, sendikal örgütlenme 
dışında gerçek anlamda yönetime katılma hakkıyla da işverenin takdir yet-
kisini kısıtlayabilirler. Türkiye’de mevzuat, işçilerin genel olarak yönetime 
katılmasını düzenlememektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurulları ve yıllık 
ücretli izin kurulları işçilerin yönetime katılabildiği sınırlı alanlardır. Bu 
durum iş hukuku sisteminde bir demokrasi eksikliğine yol açmaktadır.96  
Ayrıca işyeri sendika temsilciği mevzuatta düzenlenmiş olmakla beraber, 
ancak toplu iş sözleşmesi yetkisi bulunan sendika işyeri sendika temsilcisi 
görevlendirebilir (STİSK m. 27). Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi-
lerin oranı yukarıda görüldüğü üzere %6’dan azdır. Bunun yanında işyeri 
sendika temsilcinin yetkileri de oldukça sınırlıdır ve daha ziyade yukarıda 
açıklanan bilgi edinme ve danışılma hakkı kapsamındadır.97 

95 Engin, 2012, s. 9-10.
96 Süzek, 2019, s. 49-50.
97 STİSK m. 27/3 uyarınca işyeri sendika temsilcisi “İşyeri sendika temsilcileri ve baş tem-

silcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çö-
zümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, 
işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörü-
len çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.” İşyeri sendika tem-
silcisi, yıllık ücretli izin kurullarında, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında ve Yüzdelerden 
Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik uyarınca “değerlendirme 
kurullarında” görev yapar. Toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulu kurulacağı öngörül-
müşse, bunun üyesi olacağı düzenlenebilir (Centel, 2014, s. 12-13). Ayrıca İş Kanu-
nu m. 29/4 uyarınca toplu işçi çıkarma halinde, işverenin işyeri sendika temsilcileri ile 
toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkar-
manın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konularında görüşmesi 
gerekir. Bu bir bilgi verme ve danışma toplantısı niteliğindendir (Süzek, 2019, s. 590). 
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Sosyal diyalog yoluyla işverenin takdir yetkisinin kısıtlanması işçilerin 
haklarının işyerinde korunmasının yöntemleri olmakla beraber, iş mev-
zuatının hayata geçirilmesinin sağlanması esasen devletin bir ödevidir. İş 
ilişkisinde işçiler işverene hukuki ve ekonomik yönden bağımlı oldukların-
dan, iş sözleşmesinin devamı sırasında iş mevzuatının ihlali halinde yargıya 
başvurmak işi kaybetme riskini doğurmaktadır.98  Bu sebeple iş ilişkisi sü-
rerken mevzuatın uygulanmasının yargı kararlarıyla sağlanması mümkün 
değildir. İş mevzuatının getirdiği korumaların hayata geçirilebilmesini yani 
etkinliğini sağlamak, devletin denetim yapması ve yaptırım uygulamasıyla 
mümkün olabilir. Devlet denetim yapmadığı takdirde iş mevzuatı kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkumdur.99  Bu nedenle, caydırıcı yaptırımlar uygu-
layabilecek güçlü bir iş teftiş örgütünün varlığı iş mevzuatının uygulan-
masının sağlanması için temel önem taşır.  Türkiye’de iş teftişi başta mü-
fettiş sayısının azlığı sebebiyle oldukça yetersizdir. Örneğin 2016 yılında 
çalışanların yalnızca %8,16’sı iş sağlığı ve güvenliği teftişinin kapsamında 
kalırken, işçilerin %9.86’sı iş mevzuatının uygulanmasına ilişkin teftişin 
kapsamında kalmıştır.100  

4. İşçi haklarının korunmasında yargının rolü ve arabuluculuk

İşverenin takdir yetkisinin yönetime katılma mekanizmalarıyla ve top-
lu iş sözleşmeleriyle denetlenemediği ve iş teftişinin işçilerin %10’undan 
daha azını kapsadığı bir ortamda, iş mevzuatına uyulmasını sağlanması 
için geriye kalan yöntem yargıya başvurmaktır. Bu da yargının iş yükü-
nün artması sonucunu doğurmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Ka-
nunu (İMK), yargının iş yükünü azaltmak ve uyuşmazlıkların çözümünü 
hızlandırmak amacıyla dava şartı olarak (iş kazası ve meslek hastalığından 

Yasada işyeri sendika temsilcisine danışılmasının da dahil olduğu toplu işçi çıkarma 
usulüne aykırılığın yaptırımı idari para cezası olarak düzenlenmekle beraber, hukuki bir 
yaptırım bağlanmamıştır. İlgili usule uygun davranmaksızın yapılan toplu işçi çıkarma-
lara bağlanacak sonuç feshin geçersizliği olmalıdır (Süzek, 2019, s. 591-592).

98 Auzero, Dockès, & Baugard, 2018, s. 102.
99 Süzek, 2019, s. 918. Yıldız, 2018, s. 742. İş Kanunu m. 91/1 uyarınca “Devlet, ça-

lışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.”

100 Yıldız, 2018, s. 743. 
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kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları hariç tüm uyuşmazlıklar-
da) arabuluculuğa başvurulmasını öngörmektedir (m. 3/1).101  Arabulucu-
luk sonucunda anlaşmaya varılamadığı takdirde dava açılabilir (m. 3/2). 
Adalet Bakanlığı’nın sağladığı istatistiklere göre 2.1.2018-24.10.2019 
döneminde arabuluculuğa başvurulan uyuşmazlıkların %65’i anlaşmayla 
sonuçlanmıştır.102  İş mahkemelerine başvurmayı zorunlu kılan sebepler 
giderilmeksizin, iş davalarının yargıdan uzaklaştırılarak arabuluculukla 
çözülmesine yol açan bu düzenleme işçilerin insan hakların niteliğindeki 
haklarının ihlallerinin yaptırımsız kalması riskini ve diğer hakları bakımın-
dan da geriye gidiş ihtimalini beraberinde getirmektedir. Zira arabulucu-
luk, yargının hakların korunmasında üstlendiği işlevleri yerine getirebile-
cek bir mekanizma değil, bir pazarlık sürecidir.

Uyuşmazlığın tarafların maddi anlamda eşit olması ve sürece ihtiyari 
olarak girmesi durumunda uyuşmazlıkların çözülmesinde elverişli olabi-
lecek arabuluculuk, yasadaki zorunlu biçimiyle, iş hukukunun yapısına 
uygun değildir.103  Yasa, arabuluculukta anlaşmaya takdirde mahkemelerde 
dava açılabileceğini düzenlemekle beraber işçi ve işveren arasındaki güç 
asimetrisi işçileri arabuluculuk aşamasında anlaşmaya mecbur bırakabilir. 
Bu mecburiyet hali çeşitli sebeplerden doğabilir: işçinin ekonomik güçsüz-
lüğü sebebiyle pazarlık gücünün daha az olması, haklarına ilişkin yeterli 
bilgi sahibi olmaması, yargılama sürecinin maliyetini üstlenememesi ve 
yargılama sürecini bekleyemeyecek olması gibi.104  Taraflar arasındaki güç 
asimetrisi toplumda ve iş piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kişi-

101 Yasanın genel gerekçesinde iş uyuşmazlıklarının mahkemelerde yarattığı iş yüküne 
dair ayrıntılı istatistiklere yer verilmektedir (http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/imk_
gerekceli_duz_metin.pdf ) (E.T.10.12.2019). İş kazası veya meslek hastalığından kay-
naklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları” 
bakımından arabuluculuk dava şartı değildir (m. 3/3). Dolayısıyla iş kazası ve meslek 
hastalığından kaynaklanan söz konusu davalar dışındaki tüm davalarda, dava açma-
dan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada belirtilmelidir 
ki, iş kazası ve meslek hastalığı ile bağlantılı olarak iş sözleşmesinin feshi durumunda 
fesihten kaynaklanan tazminat davaları arabuluculuğa tabi olmaya devam etmektedir.

102 http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/istatistikler/istatistikler/davasarti.pdf 
(E.T.10.12.2019).

103 Namlı, 2016, s. 160.
104 Doğan Yenisey, 2016, s. 178-179.
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ler bakımından mevcut olan fiili eşitsizliklerle birleşerek derinleşebilir.105  
Dolayısıyla, arabuluculukta varılan yüksek anlaşma oranını bir başarı ola-
rak değerlendirmek yerine temkinle yaklaşmak gerekmektedir.

Yargının işlevi, sadece uyuşmazlıkları karara bağlayarak sona erdirmek 
değildir, yargı aynı zamanda anayasa ve yasa metinlerinin içerdiği ilke, ku-
ral ve değerleri yorumlar, uygular ve gerçekliği bu değerlere uygun hale 
getirmeye çalışır. Taraflar kendi aralarında anlaşmaya vardığında yargının 
bu görevi işlevsiz hale gelir.106  Burada ifade edilmek istenen yargının eleş-
tiriye açık olmadığı ve bu görevi her zaman kusursuz bir şekilde yerine 
getirdiği değildir; arabuluculuk doğası gereği yargının (kusurlu da olsa) 
yerine getirebilme potansiyeline sahip olduğu bu işlevi yerine getiremeye-
cek olmasıdır. 

İş uyuşmazlıklarının arabuluculuğa elverişli olduğu görüşü, bu uyuş-
mazlıkların konusunun özel hukuk alanına ait parasal menfaatler oldu-
ğu bakış açısından kaynaklanmaktadır. Ne var ki, iş hukuku normlarının 
önemli bir kısmı yukarıda ifade edildiği gibi işçilerin insan haklarını korur: 
sendika hakkı, ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği, inanç özgürlüğü, ay-
rımcılık yasağı gibi. İşçilerin tüm bu hakları arabuluculuk sürecinde müza-
kereye açılmaktadır.107  Zira arabuluculuk, yargının bu temel hak ve özgür-
lükleri korumakta üstlenebileceği işlevi yerine getirebilecek bir mekanizma 
değildir. Söz konusu hakları iş sözleşmesi sona erdikten sonra “müzakere 
edebileceğini” bilen işverenin bu haklara uymama ihtimali artar.108  Örne-
ğin ayrımcılık yasaklarına aykırı ücret politikaları izleyebilir ve bu durum 
dava konusu olmadığında İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen ay-
rımcılık tazminatını ödemek durumunda kalmaz. Yine örneğin, işveren 
işyerinde özel yaşamın gizliliğini ihlal edecek izleme yöntemleri kullanabi-
lir ve bunlar dava konusu olmadığı müddetçe hukuka aykırılığı tespit edil-
meksizin bu uygulamalar süregidebilir. İşveren çalışma saatlerini işçilerin 
sağlık ve güvenliğini tehdit edecek kadar uzun tutup fazla çalışma ücretle-
rini ödemeyebilir, yıllık ücretli izin hakkını uzun yıllar kullandırmayabilir 

105 Bakırcı, 2019, s. 376-377.
106 Fiss, 1984, s. 1085)
107 Doğan Yenisey, 2016, s. 175.
108 Erdoğan, 2019, s. 504.
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ve arabuluculuk aşamasında pazarlık masasından bu alacaklara ilişkin üc-
retleri ödemek zorunda kalmadan veya kısmen ödeyerek kalkabilir. Hatta 
işçileri asgari ücretin altında ücretlere çalıştırabilir ve bu durum mahkeme 
önüne dahi gelmeksizin gizli kalabilir. Örneklerin çoğaltılması mümkün-
dür; ancak iş hukukunun emredici kuralları dahil olmak üzere bütün kural 
ve yaptırımları nihai olarak pazarlığa açık halde geldiğinde, iş mevzuatının 
emrediciliği ve etkinliği uygulamada tamamen teorik bir düzlemde kala-
caktır.109  Burada müzakerenin konusu para olmakla beraber aslında işye-
rinde insan haklarına aykırı bir çalışma düzeninin kapısı aralanmaktadır.

Uyuşmazlıkların yargıda değil, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla 
çözülmesi ilgili hukuk alanının gelişmesi bakımından bir durgunluk ya-
ratma sonucunu da doğurur.110  Yargının bir işlevi de içtihatlar yoluyla 
hukuk yaratma ve norm koymaktır; uyuşmazlıkların büyük bir bölümü 
arabuluculukla çözüldüğünde bu işlev önemini yitirecektir.111  Yargının 
içtihat yaratma işlevi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ça-
lışma hayatını hızla etkilediği iş hukuku bakımından özellikle önemlidir. 
İş hukukunun gelişiminde pozitif düzenlemelerden çok, normları gelişen 
koşullara göre yorumlayan ve uygulayan içtihat önem taşımaktadır.112  Ör-
neğin, İş Kanunu’nun 5. maddesinde örnekleme yoluyla sayılan ayrımcılık 
temelleri arasında cinsel yönelim yer almamakla beraber Yargıtay “cinsel 
tercih” olarak ifade ettiği cinsel yönelim temelli ayrımcılığın yasak oldu-
ğunu içtihatlarında yinelemektedir.113  Toplu iş ilişkileri alanından son dö-
nemde oldukça çarpıcı bir örnek, toplu eylem hakkının devrim niteliğinde 
bir gelişmeyle Yargıtay tarafından benimsenmesi olmuştur.114  STİSK’e 
göre yasa dışı grev olarak nitelendirilen ve bu sebeple iş sözleşmesinin 
derhal feshi sonucunu doğuracak iş bırakma eylemleri yüksek mahkeme 
tarafından yasadışı grev olarak değil uluslararası hukuk normları dikkate 
alınarak “toplu eylem hakkı” ve demokratik bir hakkın kullanımı şeklinde 

109 Doğan Yenisey, 2016, s. 178.
110 Edwards, 1986, s. 679.
111 Doğan Yenisey, 2016, s. 174.
112 Güzel, 2016, s. 1338-1339.
113 Yarg. 9. HD. 12.02.2009, E. 2007/36963, K. 2009/2271, www.yargitay.gov.tr. Söz 

konusu
114 Gülmez, 2014, s. 238.
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nitelendirilmiştir.115  Yargının içtihat yaratma imkanı bağlamında, iş uyuş-
mazlıklarındaki dava sayısının azalmasının AYM’ye (ve AİHM’ye) yapılan 
bireysel başvurular aracılığıyla insan hakları ve işçi hakları arasındaki iliş-
kiyi kuran içtihatta da bir durgunluğa yol açacağına dikkat çekilmelidir.

Yakın tarihli bir saha araştırmasında Hatıpoğlu Aydın, yargı kararları-
nın işçiler bakımından güçlendirici bir etkisinin olduğu değerlendirilmiş-
tir. İşçilerin işveren açtığı davaları kazanması, benzer çalışma koşullarına 
sahip işçileri de dava açarak haklarını aramaya teşvik edebilmektedir.116  
Dolayısıyla yargı kararları, ülke düzeyinde hukuku yorumlamanın ve 
norm yaratmanın yanında daha küçük ölçekte, işyeri düzeyinde de bir ör-
nek teşkil etme işlevini yerine getirmektedir. Ayrıca yine aynı araştırmada, 
mahkeme deneyiminin işçiler bakımından bir güven duygusu oluşturduğu 
ve mahkemenin “objektif, eşitlikçi ve kendilerini ifade edebilecekleri” bir 
yer olarak görüldüğü, davayı kazanma veya kaybetmeden bağımsız olarak 
gelecekte de dava yoluyla hak arama yönünde bir tutum kazandırdığı tes-
pit edilmektedir.117  İş uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculukla çözüldüğü 
takdirde, işçilerin elde edeceği sonuç, haklı veya haksız olmalarından çok 
kendi pazarlık güçlerine bağlıdır. Ayrıca arabuluculuk gizli yürütülen bir 
süreçtir. Dolayısıyla, uyuşmazlıkların çoğu arabuluculuk yoluyla çözüldü-
ğünde mahkeme deneyiminin bu iki yönlü güçlendirici etkisi de kaybola-
caktır. Alıntılanan araştırma, henüz zorunlu arabuluculuğun uygulamaya 
konmadığı bir dönemde yapılmakla beraber, katılımcı işçiler arabuluculu-
ğu haklarını alamayacaklarını ve haklılıklarını tespit ettiremeyecekleri bir 
sistem olarak değerlendirmektedir.118 

Uyuşmazlıkları, hızlı, masrafsız ve kolayca sona erdiren çözüm yön-
temleri, adil ve hakkaniyete uygun sonuçlar doğurmayabilir. Karar alıcılar, 
bu süreçlerde hangi değerlerin riske atıldığının ve tarafların eşit kaynak-
lara ve güce sahip olmadığının farkına varmayabilir.119  Dava şartı olarak 
arabuluculuk, öncelikle İstanbul Sözleşmesi’ne aykırıdır. Sözleşme’nin 48. 

115 Tuncay & Savaş Kutsal, 2016, s. 429-430. Yarg. 7. HD, 11.6.2014, 7358/13055, 
www. kazanci.com.

116 Hatıpoğlu Aydın, 2018, s. 140-141.
117 Hatıpoğlu Aydın, 2018, s. 174-175, 203.
118 Hatıpoğlu Aydın, 2018, s. 202-203.
119 Edwards, 1986, s. 679.
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maddesi kapsamındaki şiddet olaylarıyla ilgili zorunlu alternatif uyuşmaz-
lık çözüm yollarına gidilmesinin yasaklanmasını zorunlu kılmaktadır ve iş 
hukukunda arabuluculuk dava şartını işyerinde kadına yönelik şiddet olay-
larını dışarıda tutmaksızın getiren bu düzenleme sözleşmeye aykırıdır.120  İş 
uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu kılınmasının mahkemeye eri-
şim hakkını zedeleyip zedelemediği daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 
Zorunlu arabuluculuk düzenlemesini hak arama özgürlüğüne aykırı bulan 
görüşler, genel olarak ilk arabuluculuk toplantısına katılmayan tarafın yar-
gılama ücretine mahkûm edilmesinin ve HUAK m. 18/5 uyarınca arabu-
luculuk sonucunda anlaşmaya varılan konular hakkında dava açılamaması-
nın mahkemeye erişim hakkını ölçüsüzce engellemesine dayanmaktadır.121

Konunun eşitlik ilkesi bağlamında da ele alınması tartışmaya katkı 
sunabilir. Yukarıda açıklandığı üzere iş uyuşmazlıklarında zorunlu ara-
buluculuğun getirilmesi bu uyuşmazlıkları sadece parasal menfaatlere 
ilişkin olarak gören ve iş mevzuatının koruduğu değerleri göz ardı eden 
bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Yapısal olarak işveren lehine işle-
meye elverişli bu sistem işçi işveren arasındaki güç dengesizliğini daha da 
derinleştirebilir ve bu yönüyle eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Ancak 
belirtilmelidir ki, Anayasa Mahkemesi arabuluculuğu dava şartı haline ge-
tiren düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığına dair başvuruyu düzenlemeyi 
Anayasa’nın 2. (cumhuriyetin nitelikleri), 9. (yargı yetkisi), 13. (temel hak 
ve hürriyetlerin sınırlanması) ve 36. (hak arama hürriyeti) maddelerine ay-
kırı bulmayarak reddetmiştir.122  AYM burada kararını, maddi eşitliği değil 
şekli eşitliği dikkate alan bir bakış açısına dayandırmıştır.123  

120 Bakırcı, 2019, s. 380.
121 Namlı, 2018, s. 1323. Korkmaz, 2018, s. 949-950. Oğuz, 2019, s. 142. Yücel, 2018, 

s. 1372-1373, 1376-1377. Bakırcı, 2019, s. 373-374. Aksi görüş için bkz. Erdoğan 
E., 2017, s. 1236-1239. AYM geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katıl-
maması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesine sebep olan tarafın davada 
kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamından sorum-
lu tutulacağına ilişkin düzenlemeyi de ava şartı olarak arabuluculuk kurumunun 
işlerliğini sağlamayı amaçlayan iptal istemine konu kuralın hak arama hürriyetinin 
özüne dokunan bir nitelik taşımadığı ve ölçüsüz bir sınırlama getirmediği sebebiyle 
Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. AYM, 11.7.2018, 2017/178, 2018/82.

122 AYM, 11.7.2018, 2017/178, 2018/82.
123 Erdoğan, 2018, s. 503.
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AİHM’nin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili içtihadı-
nı inceleyen MacGregor, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin iş 
uyuşmazlıkları veya aile hukuku gibi alanlarda adalete erişimi kolaylaştı-
rabileceğini belirtmekle beraber, uygulamada bu durum tarafların ikinci 
sınıf bir adalete erişmesi sonucunu doğuruyorsa, adil yargılanma hakkı (m. 
6/1) veya etkili başvuru hakkı (m. 13) bağlamında dolaylı ayrımcılığa (m. 
14) uğradıklarını ileri sürebileceğini ifade etmektedir. Bu husus ise devle-
tin, belirli bir hukuk alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini 
benimserken toplumun belirli bir kesiminin söz konusu yöntemin esas 
kullanıcıları olduğunu bilmesi gerektiği ortaya konularak ileri sürülebilir. 
Eğer bu alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin ikinci sınıf bir adalet 
sağladığı ortaya konulabilirse, toplumun düzenlemeden olumsuz etkile-
nen kesimi görünüşte nötr olan düzenlemenin kendilerini orantısız şekilde 
etkilediğini iddia edebilir. Bundan sonra, uyuşmazlıkların mahkemelerden 
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına kaydırılmasının bir kayıp yaratma-
dığını devlet ispat etmek durumunda kalacak, böylece taraflar daha düşük 
standartlı adaletin uyuşmazlıkların mahkemelerden uzaklaştırılmasından 
kaynaklandığını ileri sürebileceklerdir.124  Zorunlu arabuluculuk bakımın-
dan bu yöntemin denenmesi faydalı olabilecektir. Ancak işçilerin gerçek 
haklarının ne olduğunun mahkeme kararı olmaksızın saptanması müm-
kün olmadığından, bu tür bir değerlendirmenin işçilerin vazgeçtiği tutar 
üzerinden yapılması mümkün görünmemektedir. Ayrıca arabuluculuk 
sistemi, gizli işlemektedir, dolayısıyla anlaşma tutanaklarının incelenmesi 
gibi bir yöntem de mümkün değildir. Bu nedenlerle alternatif uyuşmazlık 
çözüm yolları bakımından ampirik araştırmaların yürütülmesinde genel 
bir güçlük bulunmaktadır.125  Arabuluculuk sürecinden sonra tekrar dava 
açıldığında reddedilen davalar, arabuluculuk tutanağına karşı irade sakat-
lığı sebebiyle dava açılması, iş teftişlerinde tespit edilen ihlallerdeki artışlar 
gibi daha geniş bir alanda veri toplanması faydalı olabilir.126  

124 MacGregor, 2015, s. 631.
125 Doğan Yenisey, 2016, s. 180.
126 Hepple, 2005, s. 238.
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Sonuç

“Sosyal haklar kâğıttan kaplan gibidir; görünüşte güçlüdür ama diş ve 
pençeleri eksiktir.”127  Sosyal haklara ilişkin denetim mekanizmalarının 
güçsüzlüğü ve yaptırımlarla desteklenmemesi bu ifadeyle özetlenebilir. 
Sosyal haklara uluslararası ilişkin denetim genellikle raporlamaya dayanır-
ken medeni ve siyasi haklar bakımından bireysel başvuru mekanizmaları 
daha eskiye dayanmaktadır. Sosyal haklar için getirilen bireysel ve toplu 
şikâyet usulleri ise daha yenidir; ancak Türkiye bu usullerin hiçbirine taraf 
olmamıştır. Günümüzde çeşitli hak kategorileri arasındaki ayrımın belir-
gin olmadığı kabul edilmektedir ve AİHM bu doğrultuda içtihadını sosyal 
hakları giderek daha fazla içerecek şekilde genişletmektedir. Sosyal haklar, 
medeni ve siyasi haklara ilişkin sözleşmelerin kapsamında değerlendirile-
rek ilgili mekanizmalarla koruma altına alınmaktadır. 

Uluslararası alanda durum böyleyken, iç hukukta iş sözleşmesi devam 
ederken işçilerin hakları sendikal örgütlenme, yönetime katılım ve iş tef-
tişi aracılığıyla korunabilir, ne var ki bu yöntemler de açıklandığı üzere 
Türkiye’de son derece güçsüzdür. Bu durum karşısında işçilerin hak ara-
mak için başvurabileceği tek mekanizma yargıdır; iş yargısı bir nevi işçi 
haklarının diş ve pençeleri işlevini görmüştür. Yargıda hak arama yöne-
lim ve mecburiyeti, yargının iş yükünü artırmış, davaların uzamasına yol 
açmıştır. Yasa koyucunun iş yükü ve uzun yargılama sürelerine getirdiği 
çözüm iş davalarını yargıdan uzaklaştıracak şekilde arabuluculuğu bir dava 
şartı haline getirmek olmuştur. Bu düzenleme kendi içerisinde barındırdığı 
hak ihlallerinin yanında işçilerin aralarında insan hakları niteliğinde bu-
lunan haklarının ihlallerine de yol açacak niteliktedir. Böylece iç hukukta 
da işçi hakları kâğıttan kaplan metaforuna uygun bir duruma düşmüştür. 

127 AYM, Anayasa’nın 152/4’teki “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red 
kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun 
hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” düzenle-
mesinin değerlendirilmesinde ret kararının iptal davası veya itiraz başvurusu üzerine 
verilmiş olması bakımından bir ayrım yapmamaktadır (AYM, 15.3.2017,85/64, RG.  
24.5.2017-30075). . Bu nedenle, 10 yıllık süre bitiminden sonra zorunlu arabulucu-
luk düzenlemesi bakımından somut norm denetimine başvurulması denenebilir.
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İşçi haklarının geleceğine ilişkin bu tabloda, mevcut mekanizmaları ek-
sik ve güçsüz de olsalar geçmişe göre daha da ısrarla kullanmaya devam et-
mek hukuken başvurabilecek tek yöntemdir. Sivil toplum kuruluşlarının, 
uluslararası mekanizmaların denetimlerinde etkili olma imkânları vardır. 
ILO’nun mekanizmalarında dışındaki katılım imkânları göz ardı edilme-
melidir. Davaya konu olan uyuşmazlık sayısının azalmasıyla stratejik da-
valama yöntemlerinin iş uyuşmazlıkları bakımından değerlendirilmesi dü-
şünülebilir. Zorunlu arabuluculuğun ilişkin gelecekteki olası başvurulara 
kaynak olması amacıyla veri toplamak da bir diğer yöntem olabilir. Bu tür 
bir başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra AİHM’ye veya 
Anayasa m. 152/4’teki 10 yıllık sürenin bitiminden sonra somut norm 
denetimi yoluyla AYM’ye yapılması mümkün olabilir.  
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“SOSYAL HAKLAR” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Nihat CUHRUK
Konuşmacılar     : Sercan ARAN, Sinan DERMAN, Çağla ERDOĞAN

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - İzinizle soru-cevap kısmına 
geçelim. Soru soran varsa kendisini tanıtarak lütfen sorularını alalım. Bu-
yurun.

Av. Zübeyde KAMALAK - Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum, teşek-
kür ediyorum. Çok faydalandık. Benim sorum Sayın Çağla Hanımefendi-
ye, Sercan Bey’e de belki fikir verir açısından sorularımı soracağım:

Öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin işçi haklarıyla, bu zorunlu arabu-
luculuk ile ilgili durumu götürüldüğünde Anayasa’ya aykırı bulmadığını 
söylediniz. Bir kere Anayasa Mahkemesi’nin bence buna bakmaya ve böyle 
bir cevap vermeye hakkı yok. Sebebi şu: Çünkü ikiz yasalar var. Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi; bili-
yorsunuz kanunun yapıldığı 18.6.2003 tarihinde ve yine Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi Kanunu yapıldı yine aynı tarihte. Bunlara “ikiz yasalar” 
denmesinin sebebi de, bunların ikisinin aynı tarihte gerçekleşmiş olma-
sından ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin beşinci fıkrasına getirilen bir 
ekleme ile de bunların Anayasa Mahkemesi’ne dahi götürülerek bunların 
kanuna, Anayasa’ya aykırılıklarının iddia edilemeyeceği getirildi. Şimdi bu 
yoldan gidildiği takdirde, bu kanunlar kanunlarımızın da üstünde ve yine 
Anayasa 90/5’e göre, Anayasa’ya aykırılıkları iddia edilemeyecek durumlar. 
Bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye de kimsenin yetkisi yok. Anayasa 
Mahkemesi’nin buna bir karar vermeye de yetkisi yok. Eğer ikiz yasalar 
yasa ise ve bu yasalar Anayasa 90/5’le de kanunlarımızdan üstün tutulmuş-
sa. Bu konuda benim ikiz yasalar formatıyla ilgili, bu kanunlarla ilgili “bu 
konuda bir araştırmanız var mı?” diye bir sorum var.

Diğeri, bu arabuluculuklarda çözülen konularla ilgili, zorunlu arabu-
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luculuk ile ilgili birtakım arabuluculuğa gidiliyor. Biliyorsunuz zaten yar-
gılamanın ilk şartı önce zorunlu olarak arabuluculuğa gidilmesi şartıdır. 
Peki bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Burada biz arabuluculuk, be-
nim arabuluculuk yetkim de var; bu konuda kaydımı açtırmamıştım, yeni 
müracaat ettim sicile. Sınavlarına katıldım, mülakatına katıldım, buna 
hakkım var ama ben orada “güçlü ile güçsüz, aynı eşit şartlarda bir masaya 
oturtuluyor” dense bile, buna çok fazla ihtimal vermemiştim. Hatta “bu 
fikrini dile getirme” dediler. İşte “söyleme” falan demişlerdi, susmuştum ama 
bana mantıklı gelmemişti. Çünkü her hal ve şartta, “güçlü ve güçsüz aynı 
masaya oturuyor eşit şartlarda” deseniz de, bir işverenin işçiye göre güçlü 
olması doğal, işçinin de ondan güçlü olması imkansız. Oralarda masalarda 
ne deniyor? “Alırsan 5 lirayı al, almazsa hiç alamazsın.” Ya da işte “10 sene 
yargıya gidersin, sonra da 1 lira alırsın, alamazsın” vesaire. Ben bu şekilde 
düşünerek diyorum ki, bu konuda bir araştırmanız, bir soruşturmanız var 
mı, bir baktınız mı? Evet, bu yüzde 64’ü -Sayın Çağlayan Hanımefendi 
söyledi- arabuluculuk yöntemiyle çözülmüş de, bu çözümler acaba işçinin 
lehine mi olmuş, işveren lehine mi olmuş? Bunlardan ne elde edilmiş? İşçi 
haklarıyla ilgili deniyor ki, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-
vurulabiliyor. İç hukuk bittikten sonra biliyorsunuz Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’ne başvurabiliyoruz. O zaman ben diyorum ki, acaba iç 
hukuku hiç Anayasa Mahkemesi’ne zaten hakkı yok; şu kanuna göre ve 
Anayasa’nın 90/5’e göre hakkı olmadığı için iç hukuku direk arabuluculuk 
konusu bittikten sonra mı işletecekler? Yoksa arabuluculuk konusu bittik-
ten, yargıya başvurduktan sonra mı Avrupa İnsan Haklarına başvuracak?

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - Süremizin sonuna geldik, baş-
ka sorusu olan çıkabilir. Tamamlarsanız sevinirim

Av. Zübeyde KAMALAK - Tamam efendim. Sorunlarımdan bir diğeri 
de bu. Çağlayan Hanımefendi “kadınların yeraltında çalışmasını yasaklama 
amacıyla insan haklarına dahil etmemiz mümkün değil” demişti ama be-
nim bildiğim Kadınlar Günü kutlamasında, bu kadınların yeraltında daha 
ucuz işçi olarak çalıştırıldıkları ve burada kadınların yanarak öldükleri için 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığımızı biliyorum. Bundan yola çıkarak, 
acaba bu kanunların şerhini incelediğimizde asıl amaç yine de insan hakla-
rıyla ilgili olmasın? Teşekkür ederim.
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Çağla ERDOĞAN - Sonuncusundan başlamak istiyorum: Aslında 
bunların çıkış noktasının kadınların korumak olduğunun farkındayım. 
Fakat günümüzde Türkiye’de bunun koşulları olmasa bile kadınların iş 
gücünden uzak tutularak patriyarkaliz, korumacı yaklaşımlar artık gü-
nümüzde önemini yitirdi. Siz kadınları bu şekilde korurken, bir anlam-
da mesela maden mühendisi kadın nerede çalışacak? Çalışma hakkını da 
aslında kısıtlanmış oluyorsunuz. Günümüzdeki anlayış, bütün işçilerin iş 
sağlığı ve güvenliğinin gerçekten sağlanması olmalıdır. Dolayısıyla bura-
da kadın-erkek ayrımına gitmeye gerek kalmaz bu sağlanabildiği taktirde. 
Söylediğim şey, ideali o. Yoksa berbat koşullarda eşitlik değil, gerçekten iyi 
koşullarda eşitliği sağlamak gerekir. Arabuluculukla ilgili doğrudan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilebileceğini ben de düşündüm ama çok 
da ihtimal vermiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok büyük ih-
timalle iç hukuk yolları tüketilmediği için ret kararı verecektir. Burada ara-
buluculuğun sonucuyla ilgili, dediğim gibi arabuluculuğun içeriğiyle ilgili 
araştırma yapmak çok çok zor. Çünkü arabuluculuk da mahkeme süreci 
gibi açık bir süreç yok. Mahkeme kararı gibi açık bir sonuç yok ve işçinin 
hakkı yüzken, elliyi aldığını tespit edebileceğimiz bir şey yok. Çünkü mah-
kemede de biliyorsunuz bilirkişilerle uzun uzun hesaplarla yapılıyor. Dola-
yısıyla benim işçinin gerçek hakkını ayrıntılı bir araştırma yapmadan bile-
bilmem mümkün değil. Bunu yapabilecek olan mekanizma mahkemeydi, 
aslında bunu bilebilme imkanımız ortadan kalktı ve buradaki temel sonuç 
işçinin kaç paraya razı olduğunun yanında sorun -demin de bahsettiğim 
gibi- çalışma yaşamındaki temel kuralların altını oyması ve işyerinde buna 
riayet edilmesi ihtimalini azaltması. Fakat bir araştırma şöyle: Bir hukuk 
sosyolojisi bölümünden arkadaşımla bir saha araştırması yapmayı deneye-
ceğiz. Bitirirsek yayımlanacak ama şu an için elimde “şu şudur” diye bir veri 
yok. Ama o tür bir araştırmanın sonucu da “100 yerine 55’e razı oldu” gibi 
somut bir sonucu da koymak mümkün değil demin açıkladığımız sebeple. 

İkiz sözleşmelerle ilgili yorumunuz tam olarak anlayamadım. Fakat bu-
rada arabuluculuk ile ilgili düzenleme. İş Mahkemeleri Kanunu’nda, Ana-
yasa Mahkemesinin yaptığı değerlendirmede İş Mahkemeleri Kanunu’yla 
ilgili ikiz sözleşmeler veya yasalarla kurduğumuz bağlantıyı ben anlayama-
dım.
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Av. Zübeyde KAMALAK - Beyefendi “kısa kesin” dediği için ben ta-
mamını anlatmadım. Bu ikiz sözleşmelerden mesela Ekonomik ve Sosyal 
Haklar Sözleşmesinin bu kanunun 6’ncı maddesinin birinci ve ikinci fık-
rasına göre “işsizlikte, insan haklarına aykırı olarak gerekli şartları devlet sağ-
layacak, sorumluluklarını yerine getirecek, insanları bu konuda işçileri koru-
yacak” diyor. Yani şöyle demek istiyorum: İkiz yasaları devlet kabul ettikten 
sonra, iş hukukundaki aksaklıklar da kendi kendine arabuluculukla bir so-
nuca varıp, ondan sonra da işçi “tamam bunu kabul etti, böyle bu iş bitti” di-
yemez. Hatta dediğim gibi bu konu da Anayasa Mahkemesi’ne götürülüp 
de Anayasa Mahkemesi: “Bu konu, Anayasa’ya aykırıdır” diyemez demek is-
tiyorum. Yani burada öyle bir değişik bir nokta var ki, aslında bunu ben de 
onun için Sercan Bey’e de öneride bulundum, madem “yargılamaları takip 
ediyorum” diyor. Çünkü burada böyle bir hakları yok. Eğer kanun yapmış, 
ikiz yasaları yapmış, kanunla normları, hükümleri belirlemiş; sonra Ana-
yasa’mızın 90’ıncı maddesinin 5 inci fıkrasına bir ekleme getirmiş, demiş 
ki: “Bunları alıp da Anayasa Mahkemesine götüremez” demiş. Şimdi tamam 
bunları söylemiş, sonra bunların dışında bir işlem yapmış. Birisi götürmüş, 
ötekisi de karar vermiş. Ben de diyorum ki, bunlar yok hükmündedir.

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - Üstadım, sözleşme kuralı bir 
ülkeye tavsiye niteliğinde; diğeri iç hukuk kuralı. Tabii uluslararası sözleş-
me nihayetinde kanun ama okuduğunuz hüküm tavsiye niteliğinde.

Av. Zübeyde KAMALAK - Kanunun maddesi, tavsiye değil.

Çağla ERDOĞAN - Zaten burada ideal düzenleme İş Mahkemeleri 
Kanun maddesi götürülen düzenleme sizin bahsettiğiniz sözleşmeler değil, 
birincisi. 

İkincisi bu sözleşmelerde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını yasak-
layan doğrudan bir hüküm yok zaten. Kanunlaştırılmış, kabul edilmiş bile 
olsa bizim konumuzla bağlantısını ben tam anlamadım; isterseniz o arada 
konuşuruz.

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - Başka soru varsa rica edeyim. 
Buyurun üstadım.
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Salondan - Öncelikle sayın konuşmacılarımıza ve zatıalinize teşek-
kürlerimi sunuyorum. İlk sorum Çağla Hanım’la ilgili olsun: Şimdi çok 
önemli İş Kanunu’nda 20 nci madde var. İşveren, sözleşme akdini feshetti-
ği takdirde işçi malum gün içerisinde işe iade ve tazminat davası açabiliyor. 
Ama haksız biçimde işverenin işten attığını mahkeme kararıyla ispatlasa 
bile işçi, işe iade edilmiyor maalesef bildiğim kadarıyla. Acaba bu madde 
Anayasa Mahkemesine götürüldü mü? 

Çağla ERDOĞAN - Madde 20’nin işe iade edilip edilmemesi ile ilgili 
kısmı değil, daha önce başka kısımları götürüldü. Orada bir kısım ihlaller 
çıktı ama işe başlatma...

Salondan - Ama Anayasa’ya göre asıl hak, Anayasa’nın teminatı altında 
olan hak, çalışma hakkı. Sizinle ilgili olarak da her iki konuşmacımızın 
konuşmaları bana Akif ’in bir beytini hatırlattı. İstiklal Marşı şairimiz diyor 
ki:

“Beşerin adli masal, Hak güçlünündür yalnız,

Dövülen mahkemeden kovulur, çünkü cılız.”

Sanıyorum Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın Soma Davasına 
getirilmesi bir tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Belki yanlış dü-
şünüyor olabilirim ama öbür taraftan yargılama ile ilgili olarak yerel mah-
kemenin efendim “burada basit taksir var” diye hüküm kurduktan sonra 
-ona katıldığımı söylemiyorum katiyen- o zaman verilen cezanın paraya çev-
rilmesi kaçınılmaz bir sonuç olmaz mı? Yani temel sakat çünkü. Nitelen-
dirme öyleyse, nitelendirme diyor ki: “Burada basit taksir var” diyor. Onun 
doğru olduğunu kabul etmiyorum ben ama basit taksirden dolayı hani 
diyor ki: Biliyorsunuz 21’inci madde de ceza kanununun, suçun varlığı 
kastın mevcudiyetine bağlıdır. Olası kasıt yoksa, bilinçli taksir de yoksa 
-mahkeme böyle diyor- o zaman kişiyi hapisle cezalandırmak mantıki olur 
mu? Teşekkür ederim.

Çağla ERDOĞAN - 20’inci maddenin Anayasa’ya aykırılığının id-
dia edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Bir kısmı edildi ve o kısmı iptal 
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edildi, toplu iş sözleşmelerinde hüküm varsa özel mahkeme gidilebileceği 
kısmı. Ama söylediğiniz konuda Anayasa Mahkemesi’ne bir başvuru oldu 
mu, olmadı mı anımsamıyorum. Çünkü zaten bu çalışmanın kapsamı da 
o değildi. Ona özel olarak bakmadım, hatırlamıyorum.

Sercan ARAN - Soru için teşekkür ederim. Şöyle, zaten yerel mahke-
me ilk gerekçeli kararında ona dair de bir değerlendirme yapıyor. Kararı 
zaten o yönüyle oy çokluğuyla çıkıyor, başkanın muhalefet şerhi ile. Yerel 
mahkemenin değerlendirmesi de şu: Özü itibarıyla19 işçinin hayatını kay-
betmesi. Eğer 19 kişinin hayatını kaybettiği bir vakada hapis cezasının para 
cezasına çevrilmesi durumunda, toplum vicdanının ve ceza adalet sistemi-
ne olan inancın ciddi şekilde yaralanacağından bahisle paraya çevrilmesi-
nin uygun görülmediğine ve bu yıl buna yönelik taleplerin reddine karar 
veriyor. Gerekçeli kararında bu şekilde ifade ediliyor.

Salondan - Toplum vicdanı elbette önemli ama hakim hukuka göre ka-
rar verecek. Toplum vicdanına bıraksak, birtakım altı astarı olmayan şeyler-
den dolayı nice insanları linç eder. Ama böyle olup da sonradan linç edilen 
insanın masum olduğuna şahit oluyoruz. Ben hukuki anlamda diyorum. 
Toplum vicdanı elbette önemli ama hukukçu kanuna bakacak, Anayasa’ya 
bakacak, vicdanlara bakacak. Nitekim Anayasa’nın 38’inci maddesi gayet 
açık: “Hakim kararında hürdür. Ancak Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak, vicdani kanaatine göre hüküm kurar.” Ben toplum açısından demi-
yorum, toplumu dikkate alırız ama o zaman hukuk kalmaz, adalet kalmaz. 
O manada soruyorum ben.

Sercan ARAN - Onu anladım ama mahkemenin gerekçeli kararı böy-
le tesis etmiş olduğu için söylüyorum. Elbette hani bu yönüyle kararı bu 
basitlikle değerlendirebiliriz. Basit taksir, evet paraya çevrilebilir mi? Çev-
rilir ama zaten bizim burada tartışmaya çalıştığımız şey aslında biraz da 
şu: Yani aslında şey tartışmamız vardır ya kadının beyanı esastır tartışması 
gibi. Aslında iş cinayetlerine, daha doğrusu iş kazası olan vakaların tama-
mına aslında bir iş cinayeti karinesi ile hareket etmek gerekiyor ve  aslında 
kast-taksir tartışmasını buradan yapmamız lazım. Elbette her olayın kendi-
ne içerisinde özgünlüğü vardır. Buradan doğru kast  ve taksir tartışmasının 
nitelikli bir şekilde yapılması lazım ama bizde karine olarak kabul edilen 
zaten bunun bir kaza olduğu ve taksirle olmuş olabileceği, bunun dışında 
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bir vaka durumunun tartışılmayacağı olduğu için burada da aslında bence 
şöyle: Oradaki hakimlerin ekseriyetle algısında yerleşik olan zaten bunun 
bir taksir boyutu olduğu ve algı itibarıyla bunun dışında bir tartışma yü-
rütme iradeleri olmadığı için ya da buna dair bir mantık yürütmesi de 
buna dair bir okumaları olmadığı için -kendi kanaatim-  bunun bir daha 
paraya çevrilmesi durumunda kendi vicdanlarının da artık ciddi derecede 
zarar göreceği kanaatiyle bunu en azından bu şekliyle koruma diye uygun 
gördüklerini düşünüyorum. Aksi halde zaten aslında bu karar da kendi 
içerisinde zaten bu yönüyle de çelişkili olmuş oluyor. Niye? Çünkü zaten 
orada şu da tartışmalı: 19 işçi hayatını kaybetmiş. Niye? Yani 8 yıl veriyor, 
artı iyi hal indirimi yaparak 6,5 yıla düşürüyor. Neden 8 yıl? Aslında bak-
tığımızda her bir işçi için aslında yarım yıl vermiş gibi bir nitelik arz ediyor 
durum. Bunu neye göre takdir ediyor? Bunların hepsi tartışmalı ki gerek-
çeli kararda buna dair de bir açıklama ve değerlendirme söz konusu değil. 
Ya da neden bilinçli taksir yönünde bir değerlendirme yapmadığına dair 
de bir açıklama, tartışma mevcut değil. Aslında bizim burada iş cinayet-
leri dosyalarında kast-taksir tartışmasını her vakada, yani son dönemdeki 
yargı kararlarına baktığımızda gerekçesizlik bir kural haline geldi elbette 
ama bunu bir yerden başlatmamız gerekiyor ve bunun bir boyutu olarak 
da kast-taksir unsurun her dosyada nitelikte olarak tartışılması zorunlu. 
Ancak bunu tartışabildiğimiz ölçüde, işte Kemalpaşa Dosyası’nda olduğu 
gibi verilecekse basit taksirden “neden paraya çevriliyor da çevirmiyor?” tar-
tışmasına da o şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum.

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - Başka sorusu olan var mı? Bu-
yurun.

Stj. Av. Ömer ÇALDIRAN - Sorum Sercan Bey’e olacak, aynı zaman-
da Çağla Hanım da bilgisi varsa o da cevaplayabilir: Anonim şirketlerde 
şirket yöneticileri, iş kazasından ve iş güvenliği sorumluluğundan kurtul-
mak için çıkarabilecekleri bir iç yönergeyle bundan sorumlu bir müdür 
atayarak sorumluluğu tamamen üzerinden atabilirler mi? Şu anki mevcut 
mevzuata göre böyle bir şey mümkün mü?

Şimdi şöyle: Anonim şirketlerde ya da diğer limitet şirketlerde yönetim 
kurulu kararıyla buna dair işçi sağlığı güvenliğinden sorumlu bir yönetim 
kurulu üyesi belirleyebilirler. Ancak bunun tabii noterden onaylanıp Ti-
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caret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekiyor. Bu durumda en azından 
noterden onaylanması şartıyla böyle bir sorumluluk devri olabiliyor. Ben-
zer vakalar da yaşandı buna dair sorumluluk devri olduğuna ilişkin. Hatta 
Soma’da da şöyle bir durum yaşadık: Aslında iş kazası, yani Soma’daki 301 
işçinin hayatını kaybettiği katliam gerçekleşmeden önce Şirket Müdürü 
olan Ramazan DOĞRU isimli kişiye, Can GÜRKAN ve Alp GÜRKAN 
-diğer yönetim kurulu üyeleri oluyor aynı zamanda- işçi sağlığı veiş güven-
liğine ilişkin her türlü sorumluluğu Ramazan DOĞRU’ya devrediyorlar. 
Buna ilişkin de bir noterden evrak tanzim ediyorlar. Ancak ortada şöyle bir 
sorun ortaya çıkıyor. Ceza soruşturması başladığında, Can GÜRKAN ve 
Alp GÜRKAN “biz bunu Ramazan DOĞRU’ya devretmiştik” diyor noter 
kanalıyla; Beşiktaş 26. Noterliği olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve 
fakat Ramazan DOĞRU diyor ki: “Ben böyle bir evraka imza atmadım, 
sahte” diyor. Yapılan incelemede, noter evrakı incelendiğinde imzanın sah-
te olduğu ortaya çıkıyor. Olay da şöyle tezahür etmiş. Şirketin zaten çalış-
tığı mevcut bir noterlik olduğu için bir güven tesisinin sonucu olarak evrak 
kişi gelmeden postayla gönderiliyor ve muhtemelen kişi de bundan doğa-
cak kendine yönelik bir sorumluluğu fark ettiği için de sahte imza atıyor 
veya  attırıyor ve bunun doğal sonucu olarak da bu noter senedi geçersiz 
sayıldı ve yönetim kurulunun tamamı eşit derecede kusurlu ve sorumlu 
sayıldı Soma yargılamasında.

Nihat CUHRUK (Oturum Başkanı) - Sanırım başka soru yok. Otu-
rumu kapatıyorum.
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GİRİŞ

Uluslararası göç hukukunda, hassas göçmenler, insan haklan ihlâl edil-
me riski daha fazla olan, bu nedenle özel koruma ihtiyacı olan gruplardır. 
Bazı kişileri, uluslararası koruma ihtiyacı bulunan kişiler özelinde, diğer-
lerine göre daha hassas kılan durumlar, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasî 
veya kişisel şekilde ortaya çıkabilir.

Uluslararası insan hakları hukuku, bazı kişi gruplarının, insan hakla-
rından eşit şekilde yararlanabilmeleri için özel bir koruma sağlamaktadır. 
Bu kişiler, özel hassasiyetleri ya da yapısal eşitsizlikleri nedeniyle özel bir 
koruma ihtiyacı içindedir.1 Bu kişiler için çeşitli koruma mekanizmaları ge-
liştirilmiştir. Kadınlar için, the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women, (CEDAW); çocuklar için, the Convention 
on the Rights of the Child, (CRC), ve engelli bireyler için the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities, (CRPD) gibi. Uluslararası koruma 
hukukunda ise bu kişiler için insanî ikamet izni verilmesi bu koruma me-
kanizmalarından biridir.

Yabancılar ve mülteci hukukunda ilk kez kod niteliğinde bir kanun-
laştırma olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu2  

1 UNHCR, ‘Migrants in Vulnerable Situations’ UNHCR’s Perspective, June 2017, s.1.
2 RG. 11.04.2013-25615. YUKK’un idarî teşkilata ilişkin hükümleri 11.04.2013 tari-
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(YUKK), doktrin, uygulama ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği süre-
cinden geçerek kanunlaşması bakımından ülkemizde bir ilktir.3 Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
(Uygulama Yönetmeliği) ise 17.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.4

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, uluslararası koruma hukukuna dair ulusal mevzuatımızda daha 
önce bulunmayan pek çok yeni hüküm uygulanmaya başlamıştır. Bu 
yeniliklerden biri de daha çok hassas göçmenler gözetilerek kaleme alı-
nan insanî ikamet iznidir.5 İnsanî ikamet iznine başvurabilecek kişiler, 
YUKK’da hassas göçmenler yerine “özel ihtiyaç sahipleri” kavramıyla ele 
alınmıştır. Özel ihtiyaç sahibi, başvuru sahibi ile uluslararası koruma sta-
tüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde 
çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer 
ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişidir (YUKK 
m.3/1-I).

Hassaslığın grup temelli bir yaklaşımla belirlenmesi, bazen zorunlu 
olmakla birlikte, zaman zaman kavramın amacına zarar verebilmektedir.6 

hinde yürürlüğe girmiş; diğer hükümleri ise 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tir. YUKK m.125.

3 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmeden önce yürürlükte bu-
lunan ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile tümüyle ya da bazı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmamış olan kanun ve yönetmeliklerin Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu ile çelişen hükümleri uygulanmayacaktır. Mülteci hukukuna ilişkin 
hükümler içeren diğer kanunların, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 
çatışan hükümleri önceki kanun olmaları sebebiyle uygulanmayacaktır. Ancak İskân 
Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu karşısında özel kanun niteli-
ğinde olduğundan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa nazaran öncelikli 
olarak uygulanacaktır. Kanun, üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan genel olarak ya-
bancılar hukuka dair kurallar içeren “Yabancılar” Kısmıdır. İkinci kısım ise “Uluslara-
rası Koruma” başlıklıdır.

4 RG. 17.03.2016-29656.
5 EKŞİ, N., “Mahkeme Kararları Işığında İnsani İkamet İzni”, Public and Private 

International Law Bulletin, 38(2), s.247, (İnsani İkamet İzni); ÇELİKEL, A./
ÖZTEKİN GELGEL, G., Yabancılar Hukuku, B.24, İstanbul 2018, s.113; DOĞAN, 
V., Türk Yabancılar Hukuku, B.4, Ankara 2019, s.104.

6 BETTS, A., New Issues in Refugee Research, Research Paper No.162, Towards a Soft 
Law Framework for the Protection of Vulnerable Migrants, Oxford 2008, s.15.
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Bütün bireyleri, özel hassas gruplar içerisinde değerlendirmek ise kavramı 
etkisiz kılma sonucunu beraberinde getirmektedir. Diğer yandan, hassas-
lığı grup temelli bir yaklaşımla açıklamak, hassaslığın diğer kaynaklarını 
gölgede bırakabilmektedir dolayısıyla insanî ikamet izni verilmesinde, her 
bir bireyin somut olaydaki durumuna göre bir değerlendirme yapılması 
gerekmektedir.7

Hassas gruplar kavramı Birleşmiş Milletler raporlarında, düzenlemele-
rinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında günümüzde sıkça 
dile getirilmekle birlikte, kavramın içeriği belirsizdir ve tartışmaya açıktır. 
Bu kişiler özel koruma ihtiyacı içindedir çünkü onların perspektifi, ço-
ğunluk gruplar gibi insan haklarına ulaşmada yeterli değildir.8 Bu kişiler, 
insan hakları ihlâl edilmesi riski en fazla olan kişilerdir. Bununla birlikte 
her bir bireyin hassasiyet derecesi her bir olayda değişmektedir. Dolayısıyla 
hassas gruplar ile ilgili değerlendirme yapılırken, bu hassas grup içinde 
bulunan her bir bireyin durumuna göre esnek bir yaklaşım sergilenmesi 
gerekmektedir.

Bu bildiride, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamın-
da, insanî ikamet izni verilmesine dair hükümlerin, uygulama açısından 
yarattığı belirsizlikler ve bu belirsizliklerin ortaya çıkardığı güçlüklerin gi-
derilmesi amacıyla konuya ilişkin hukuksal çerçevenin çizilmesi ve yargı 
kararlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

I. HASSAS GÖÇMENLERE DAİR BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ

1. AVUSTRALYA

Avustralya’da hassas göçmenler koruma başvurusu temelinde ele alın-
maktadır. Bu bağlamda hassas göçmen koruma başvurusunu ya da itiraz 
sürecini anlayabilme ve bu süreçlere tam olarak katılabilme yeteneği za-

7 BETTS, s.16 vd.
8 Regional Guidelines for the Preliminary Identification and Referral Mecanisms for 

Migrant Populations in Vulnerable Situations, Regional Conference on Migration, 
San José, Costa Rica 2014, s.3.
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yıf ya da gelişmemiş kişiler olarak tanımlanmaktadır.9 Hassas göçmenin 
başvuru temel alınarak tanımlanmasının konuya objektif bir bakış açısı 
kazandırdığı söylenebilecektir.

Hassas göçmen, başvurusunu etkili biçimde gerçekleştiremeyen ve başvu-
rusunu anlama yeteneğini haiz olmayan ya da başvurunun değerlendirilmesi 
aşamasına tam olarak katılamayan kişidir. Bununla birlikte bazı faktörler ki-
şinin başvurunun değerlendirilmesine dahil olma yeteneğine etki edebileceği 
kabul edilmektedir.10 Bu faktörlere örnek olarak yaş, fiziksel ya da psikolojik 
istismar ve travma, duyusal engellilik, zihinsel hastalık ya da duygulanımsal 
bozukluk, zihinsel, gelişimsel ve öğrenme güçlükleri, edinilmiş beyin hasarı, 
fiziksel engellilik, yaşlılık ve kırılganlık gösterilmektedir.11

Sayılan bu faktörlerin tahdidi (numerus clausus) olmadığı önemle belirtil-
mektedir.12 Başta da belirtildiği gibi, başvuru değerlendirme süreci esas alına-
rak hassas göçmen tanımı yapıldığından, kişilerin bu sürece tam olarak katıl-
malarını etkileyen her türlü etmen/faktör bu faktörlere dahil edilebilecektir.

Avustralya uygulamasında, hassas göçmenlerin başvuru sürecinin her-
hangi bir aşamasında tespit edilebileceği ancak bu kişilere uygun koşulların 
sağlanabilmesi amacıyla mümkün olduğunca erken tespitin hedeflendiği 
belirtilmektedir.13

Kişilerin hassas göçmen olarak değerlendirilebilmesinin temellendiril-
mesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kişilerin hassas göçmen olarak değer-
lendirilmesine temel olabilecek verilere örnek olarak Göç Bakanlığı’ndan 
edinilen belge ve bilgiler, kişiyle yapılan mülakat, sağlık personellerinden 
alınan bilgiler, kişinin vasisi ya da temsilcisi tarafından sağlanan bilgiler 
verilmektedir.14

9 Australia Administrative Appeals Tribunal, Migration & Refugee Division: Guideli-
nes on Vulnerable Persons, 2018, para. 6, (Australia).

10 Australia, para.7.
11 Australia, para.7.
12 Australia, para.8.
13 Australia, para.12.
14 Australia, para.13. Yine ülkede bu kişilere istemeleri hâlinde hukukî ya da göç uzmanı 

herhangi bir temsilci olmadan da adil ve hakkaniyete uygun bir başvuru yapmaları 
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2. KANADA

Kanada’da da Avustralya ile benzer şekilde hassas göçmenlere ilişkin ya-
pılan tanımda koruma başvurusu sürecine etkin şekilde katılamayan kişiler 
baz alınmaktadır.15 Bu kişilere örnek olarak, zihinsel hastalığa sahip kişiler, 
küçükler, yaşlılar, işkence mağdurları, soykırımdan ve insanlığa karşı suç-
lardan kurtulanlar, toplumsal cinsiyet temelli zulümden kaçanlar göste-
rilmektedir.16 Hemen hemen her ülkede olduğu gibi hassas göçmenlerin 
sayılan bu sayılan kişiler ile sınırlı olmadığı belirtilmektedir.17

Kanada uygulamasında hassas göçmen olarak değerlendirilen kişilerin 
aile üyeleri için de önemli bir uygulama söz konusudur. Buna göre, hassas 
göçmenlerin değer verdiği kişilerin durumundan etkilenmesi söz konusu 
ise koruma başvurusunda bulunan aile üyelerinin de bazı durumlarda has-
sas göçmen olarak değerlendirilebileceği belirtilmektedir.18

Kişileri hassas göçmen hâline getiren sebepler nedeniyle kişiler, başvuru 
sürecinde delil sunmakta ya da belirli bir delile işaret etmekte zorluk çeke-
bilmektedir. Bu zorluklara şunlar örnek gösterilmektedir19 : Hafıza ya da 
davranış bozuklukları nedeniyle ilgili olayları nakledememek, sahip olu-
nan hassaslığın doğurduğu semptomlar nedeniyle ifadelerinde meydana 
gelen tutarsızlık ve mantık hataları, başvuru sürecinde yetkili olan kim-
selere karşı duyulan korku, tecrübe edilen deneyimleri konuşamama ya 
da konuşmaktaki isteksizlik.20 Kanada’da, toplumsal cinsiyet temelli zulüm 

için başvuru usulünün uygun hâle getirildiği belirtilmektedir. Australia, s.23.
15 Immigration and Refugee Board of Canada: Chairperson Guideline 8: Procedures 

With Respect to Vulnerable Persons Appearing Before the IRB, 2006, para. 2.1. 
(Canada).

16 Canada, para.2.1.
17 Canada, para.2.1.
18 Canada, para.2.2.
19 Canada, para.4.1.
20 Örnek olarak sayılan bu zorlukların aşılabilmesi için getirilen çözümler şu şekilde 

örneklendirilmiştir: Video konferans yoluyla ya da başka şekillerde delil sunma ola-
nağının sağlanması, kişilere destek olabilecek kimselerin katılımına olanak sağlanma-
sı, resmî ortamların olabildiğince resmiyetinin azaltılması, belirli bir cinsiyete sahip 
kimselerden oluşan görüşmecilerin uygun bulundurulması, sürecin hassas göçmenle-
re açıklanması. Canada, para. 4.2.
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hâllerine ve çocuklara ilişkin yol gösterici ilkeler yayımlanmıştır. Hassas 
göçmenlere yönelik yapılacak değerlendirmede de bu iki yol gösterici ilke-
nin mutlaka dikkate alınması gerektiği önemle vurgulanmaktadır.21

3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

Avrupa Birliği’nde daha çok grup temelli bir yaklaşım ortaya koyulmak-
tadır. Çocuklar, refakatsiz çocuklar, engelli bireyler, cinsel şiddet mağdur-
ları gibi kategoriler altında hassas gruplar düzenlenmiştir. Konuya ilişkin, 
2013/33 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi, 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Avrupa Adalet Divanı ise AB hukukunun grup temelli yaklaşımı yerine 
açık ya da örtülü yaklaşımla hassasiyeti değerlendirebilmekte ve dışsal fak-
törleri de göz önüne almaktadır.22 Sığınma arayanlar ve düzensiz göçmen-
ler bakımından AB ’nin iki aşamalı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. 
Birinci aşama, sığınma arayanların topluca, hassas kabul edilmesidir. İkinci 
aşamada, sığınma arayanlar arasında, özel hassas gruplar belirlenmektedir.

AB Müktesebatında,23 Üye Devletlerin sığınma arayanlara temel hak ve 

21 Canada, s. 14, 15.
22 Detaylı bilgi için bkz. MUSTANIEMI-LAAKSO, M./HEIKKILA, M./DEL 

GAUDIO, E./ KONSTANTIS, S./NAGORE CASAS, M./MORONDO, D./
HEGDE, V.G./FINLAY, G., The Protection of Vulnerable Individuals in the Context 
of EU Policies on Border Checks, Asylum and Immigration, European Commission 
2016.

23 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection 
[2013] OJ L180/60, Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for 
international protection (recast) [2013] OJ L180/96, and Directive 2011/95/EU of 
the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for 
the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of 
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for 
subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast) [2011] OJ 
L337/9. Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 26 June 2013 on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints 
for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria 
and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a 
third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with 
Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law 
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özgürlüklerinin korunduğu bir sığınma prosedürü sağlama amacı bulun-
maktadır. Sığınma arayan kişiler arasında ise ikinci aşamada, hassas grup-
lar belirlenmektedir. Çocuklar, refakatsiz çocuklar, engelli bireyler, yaşlı 
kişiler, hamile kadınlar, küçük çocuğunu yalnız başına büyüten ana baba, 
işkence, fiziksel, ruhsal ya da cinsel şiddet mağdurları gibi.

AB müktesebatı içinde hassas gruplara en çok değinen düzenleme 
2013/33 sayılı Yönergedir. Yönergenin 21. maddesi özel ihtiyaç sahibi 
olan hassas grupları örnekleyici olarak saymıştır. Buna göre hassas gruplar 
şunlardır: Çocuklar, refakatsiz çocuklar, engelli kişiler, yaşlı kişiler, hamile 
kadınlar, küçük çocuğunu yalnız başına büyüten ana baba, insan kaçak-
çılığı mağduru, ciddi sağlık sorunları bulunanlar, akıl hastalığı bulunan-
lar, işkence, fiziksel, ruhsal ya da cinsel şiddet mağdurları (kadın sünneti 
vb.).Yönergenin 23-25. maddeleri arasında, çocuklara, refakatsiz çocuklara 
ve işkence, fiziksel, ruhsal ya da cinsel şiddet mağdurlarına sağlanacak özel 
koruma düzenlenmiştir. 11. madde, gözaltına alınan hassas kişilere uygu-
lanacak kuralları ele almaktadır. 22. maddede, hassas kişilere uygulanacak 
özel kabul gereklilikleri yer almaktadır.

II. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANU-
NUNDA İNSANÎ İKAMET İZNİ

Yabancıların ikamet izni, ilk başvuru, ikamet izinleri arasındaki geçiş-
ler ve uzatma başvuruları 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerçekleşmektedir. Yaban-
cılar, ikamet izni için ilk kez başvurduklarında, online başvuru sırasında 
kendilerine randevu verilmekte ve randevu verilen tarih ve saatte, il göç 
idaresi müdürlüklerine gelmeleri gerekmektedir.

enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing 
a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the 
area of freedom, security and justice [2013] OJ L180/1.

 79 Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 
26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member 
State responsible for examining an application for international protection lodged in 
one of the Member States by a third-country national or a stateless person [2013] OJ 
L180/31. The 2003 Dublin regulation was preceded by the 1990 Dublin Conventi-
on.
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Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (m.30)24 , ikamet izni 
çeşitleri kısa dönem ikamet izni25 , aile ikamet izni26 , öğrenci ikamet izni27 
, uzun dönem ikamet izni28 , insanî ikamet izni29  ve insan ticareti mağdu-
ru ikamet izni30  olmak üzere altı çeşittir. Her bir ikamet izni için aranan 
şartlar ve istenilen belgeler farklıdır. İkamet izni için başvuruda bulunmuş 
olan yabancıların, online başvurudan sonra, il göç idaresi müdürlüğüyle 
ilk teması gerçekleşmektedir. İnsanî ikamet izni ilk başvurularında ise on-
line başvuru yapılamamakta olup ilgili yabancılarla mülakat yapılarak baş-
vurular alınmaktadır. İnsanî ikamet izni uzatma müracaatlarında ise online 
başvuru sistemi kullanılabilmektedir.

Hassas göçmen veya özel ihtiyaç sahipleri olarak değerlendirilen kişi 
grupları, durumları özellik arz eden insanî ikamet izni talep eden kişi grup-
larıdır. Hassas göçmenlere, insan haklarının ve temel haklarının tesisi için 
koruma sağlanabilmesi için birinci adım, bu kişilerin karakteristik özellik-
leri veya içinde bulundukları duruma göre hassas bir durumda oldukları-
nın doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bir kişinin hassas göçmen olduğu 
bir kez tespit edildiğinde, ona sağlanacak koruma ve özel ihtiyaçları da 
sağlanabilecektir. İnsanî ikamet izni başvurusunda bulunan kişiler, sadece 
uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan kişiler değildir. Bununla birlikte, 
uluslararası koruma süreçlerinin pek çok aşamasında insanî ikamet izni 
için başvuruda bulunulması mümkündür.31

İnsanî ikamet izni, YUKK’un 46. maddesinde düzenlenmiştir. 46. 
maddenin a-f bentlerinde belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin ve-

24 Uygulama Yönetmeliği m.27.
25 YUKK m.31-33; Uygulama Yönetmeliği m.28-29.
26 YUKK m.34-37; Uygulama Yönetmeliği m.30-34.
27 YUKK m.39-41; Uygulama Yönetmeliği m.35-39.
28 YUKK m.42-45; Uygulama Yönetmeliği m.40-43.
29 YUKK m.46-47; Uygulama Yönetmeliği m.44.
30 YUKK m.48-49; Uygulama Yönetmeliği m.45-46.
31 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Uluslararası Koruma çeşitleri 

üç temel kategoriye ayrılmıştır. Bunlar mülteci (YUKK m.61), şartlı mülteci (YUKK 
m.62) ve ikincil koruma (YUKK m.63) statüleridir. Geçici koruma ise doğası gereği 
geçici bir nitelik taşımaktadır ve uluslararası koruma çeşitleri içinde zikredilmemiştir 
(YUKK m.91).



Doç. Dr. Doğa AYDOĞAN ELÇİN
Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI

817Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

rilmesinde aranan şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak32  ve en 
fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insanî ikamet izni 
verilebileceği ve bu izinlerin uzatılabileceği belirtilmiştir.33 Madde met-

32 İstanbul 1. İdare Mahkemesinin, 2016/2244 E. ve 2017/16 K. ve 06.01.2017 ta-
rihli kararında, Azerbaycan vatandaşı olan davacı, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne başvurarak, Türk vatandaşı ile evlilik dışı ilişkisinden iki çocuğunun 
bulunduğunu, çocuklarının babasının nüfusuna tanıma yoluyla kaydedildiğini, 
babalarının vefat ettiğini belirterek insanî ikamet izni talep etmiştir. İstanbul Vali-
liği İl Göç İdaresi Müdürlüğü insanî ikamet izni talebini reddetmiştir. Azerbaycan 
vatandaşının bu karara karşı İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yaptı-
ğı itiraz da reddedilmiştir. Bunun üzerine Azerbaycan vatandaşı, İstanbul 1. İdare 
Mahkemesi’nde dava açarak çocuğun yüksek yararı ilkesi uyarınca tesis edilen her iki 
idarî işlemin hukuka aykırı olduklarını öne sürmüş ve iptal edilmelerini talep etmiştir. 
İstanbul İl Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne verdiği 
savunmasında, davacının Türkiye’ye 15.4.2012 tarihinde giriş yaptığını, 13.11.2012 
tarihine kadar kısa dönem ikamet izni bulunduğunu ve bu izni uzatmadığını; ikamet 
ihlâlinde bulunduğunu, buna ilişkin ceza ve harçları ödememek için kısa dönemi 
ikamet izni yerine, insanî ikamet iznini talebinde bulunduğunu; çocuğun üstün ya-
rarı ilkesinin somut davada uygulanamayacağını; kaldık ki Azerbaycan vatandaşının 
çocuklarının üstün yararının da bulunmadığını; insanî ikamet başvurusunun, 6458 
sayılı Kanun’un 46. maddesinde sayılan şartları taşımadığını belirterek davanın redde-
dilmesi gerektiğini ifade etmiştir. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, YUKK’un 46. mad-
desi uyarınca insanî ikamet izni talebinin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 
bildirilmesi ve onayının alınması gerektiğini; bu bildirim yapılmaksızın insanî ikamet 
izninin reddedilemeyeceğini belirterek insanî ikamet izni talebinin reddine ilişkin İs-
tanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün işleminin iptaline karar vermiştir. Dos-
yadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; davalı idarenin, davacının insanî ikamet izin 
talebini reddettiğini davacıya bildirdiği, ancak davalı idarenin davacının bu talebini 
yukarıda anılı Yasa gereği ilgili Bakanlığa ilettiğine ve ilgili Bakanlığın dava konusu 
işleme onayı olup olmadığına ilişkin bir beyanın ve belgelerin dosyada bulunmadığı 
anlaşıldığından davacının insanî ikamet izin başvurusunun reddine ilişkin dava ko-
nusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır. Karar özeti için bkz. 
EKŞİ, N., Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı, Vatandaşlık Hukuku 
ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.4, İstanbul 2018, 
s.213-215.

33 İnsanî ikamet izninin verilmesi, uzatılması veya iptali, Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesinde düzenlen-
miştir. Buna göre, (1) İnsanî ikamet izni işlemleri, Genel Müdürlüğün veya valiliğin 
talebi üzerine başlatılır. (2) Valilik, insanî ikamet izinlerinin süresi içinde, bu izin-
lerin verilmesine dayanak teşkil eden şartların ortadan kalkıp kalkmadığına ilişkin 
resen değerlendirme yaparak, Bakanlığa bilgi verir. İnsanî ikamet izni Bakanlığın 
onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında 
valiliklerce iptal edilir veya uzatılmaz. Valilik, Bakanlığın onayı doğrultusunda insanî 
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ninde, “verilebilir” “uzatılabilir” ifadeleri, insanî ikamet izinlerinin veril-
mesinde, idarenin takdir yetkisinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 46. 
maddenin gerekçesinde, insanî mülahazalar göz önünde bulundurularak, 
Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından verilecek insanî ikamet izninin 
şartlarının düzenlendiği ifade edilmiştir.34

İnsanî ikamet izninin verilmesinde, idarenin takdir yetkisi bulunmakla 
birlikte, insanî ikamet izninin iptali veya uzatılmamasına ilişkin 47. mad-
dede, bu takdir yetkisinin bulunmadığı vurgulanmalıdır. 47. maddeye 
göre, insanî ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin veril-
mesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve 
uzatılmaz. Madde gerekçesinde, 47. madde ile insanî ikamet izninin, Ba-
kanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar 
ortadan kalktığında valiliklerce iptali ve uzatılmaması hükme bağlanmıştır 
denilmektedir.35

III. İNSANÎ İKAMET İZNİ VERİLMESİNDE DİKKATE  
ALINACAK DURUMLAR 

1. ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI SÖZ KONUSU  
OLDUĞUNDA

Çocuğun yüksek yararının korunması, bugün neredeyse bütün hukuk 
düzenlerinde temel bir ilkedir. İnsanî ikamet izni verilmesinde dikkate alı-
nacak durumların başında çocuğun yüksek yararının korunması gelmek-

ikamet izninin iptali veya uzatılmasına ilişkin kararı, ikamet izni süresi bitmeden en 
geç on beş gün önce yabancıya bildirir. (3) İnsanî ikamet iznine sahip olanlar, bu izin-
lerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere, şartlarını taşıdıkları 
diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. (4) İnsanî ikamet izni ile geçirilen 
süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz. 
(5) İnsanî ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi 
iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. (6) İnsanî ikamet 
izinleri Harçlar Kanunu hükümlerine tâbidir. İnsanî ikamet izni şartlarının oluşması 
hâlinde daha önce ikamet süresinin ihlali nedeniyle hesaplanan harcın ödenmemesi 
insanî ikamet izni verilmesine engel teşkil etmez. (7) İnsanî ikamet izninin iptali veya 
uzatılmaması kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.

34 http://www2.tbmm. gov.tr/d24/1/1 -0619.pdf
35 http://www2.tbmm. gov.tr/d24/1/1 -0619.pdf
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tedir. 46. maddenin 1/a bendine çocuğun yüksek yararı söz konusu oldu-
ğunda, insanî ikamet izni verilebileceği düzenlenmiştir. Kanunda, çocuk, 
on sekiz yaşını doldurmamış ve henüz ergin olmamış kişi olarak tanımlan-
mıştır (YUKK m.3/1-e ve Uygulama Yönetmeliği m.3/1-e)).

Anayasa’nın 16. maddesine göre yabancıların temel hak ve özgürlük-
leri milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Kanunda 
çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda insanî ikamet izni verilecek 
yabancı kategorileri sınırlanmamıştır. Bu nedenle, insanî ikamet izninin 
hem çocuk için hem de ailesi ya da velâyet sahibi olan yabancılar ya da ço-
cuğun bakımından sorumlu olan diğer kişiler için verilebileceği sonucuna 
varılmalıdır.36 Aksi bir yorum, kanunda olmayan bir sınırlamanın uygula-
mada kabul edilmesi anlamına gelir ki bu Anayasal ilkeye aykırılık teşkil 
edecektir. Bununla birlikte, çocuk ile birlikte ailesine ya da velâyetindeki 
yabancılara insanî ikamet izni verilmesindeki ölçüt, bu iznin verilmeme-
si hâlinde çocuğun yüksek yararının bundan olumsuz etkilenmesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda çocuk ile birlikte bu kişilere insanî ikamet izni verilme-
si, özellikle aile birleşimi hakkı ya da aile hayatı hakkı bakımından de-
ğerlendirilmelidir.37 Çocuk ile birlikte, aileden kimlere insanî ikamet izni 
verilebileceği, Kanun’un tanımlar başlıklı 3/1-a bendinin yorumuyla elde 
edilebilir. Buna göre aile üyeleri, başvuru sahibinin veya uluslararası ko-
ruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı er-
gin çocuğudur. İnsanî ikamet izni verilmesinde, sadece “çocuğun” yüksek 
yararı belirtilmiş olduğundan bağımlı ergin çocuklar bu bent kapsamına 
giremeyecektir. Ayrıca çocuk ile birlikte insanî ikamet izni alabilecek ki-
şilerin, m.3/1-a kapsamında, sadece ana ya da babası mı olduğu, aileden 
başka yakınlarının da bu bent kapsamında mı olduğu aydınlatılmalıdır. 
46. maddenin 1/a bendinde sadece çocuğun yüksek yararından söz edil-
mektedir. Dolayısıyla örneğin anneanne, babaanne, dede, amca, teyze hala 
gibi diğer aile üyelerinin de çocuk ile birlikte insanî ikamet izni alabilmesi 
mümkündür.38 Dahası refakatsiz çocuk m.3/1-m’de sorumlu bir kişinin 

36 EKŞİ, İnsani İkamet İzni, s.254.
37 UNHCR Gudelines on Determining the Best Interests of the Child, Geneva 2008, 

s.31.
38 İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 2016/1524 E. ve 2016/2761 K. ve 29 Aralık 2016 
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etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve âdet gereği ken-
disinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen 
veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuktur. O hâlde, 
çocukla birlikte insanî ikamet izni talep eden ve ona refakat eden kişiler, 
çocuktan, sorumlu bir kişi, sadece aile üyesi değil, kanunen ya da örf ve 
âdet gereği kendisinden sorumlu bir kişi olabilir.

tarihli kararında, çocuğun yüksek yararını dikkate alarak Cezayir vatandaşı anneye 
insanî ikamet izninin verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Karara konu olan olayda, 
Cezayir vatandaşı bir Türk vatandaşı ile evlenmiş; 1990, 1994 ve 1999 yıllarında üç 
çocuğu olmuş; 2005 yılında Türk vatandaşı eşinden boşanmış; çocukların velâyeti 
Cezayir vatandaşı anneye verilmiştir. Cezayir vatandaşı, ikamet ücretinin yüksek ol-
ması ve maddî imkânsızlıkları sebebiyle diğer ikamet izni türlerinden birini alama-
dığını, çocuklarının Türkiye’de olduğunu ve Cezayir’e geri dönemediğini belirterek 
insanî ikamet izni almak için İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvur-
muştur. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce talebinin reddedilmesi üzerine 
red kararının iptali için İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. İstanbul 1. 
İdare Mahkemesi, çocukların henüz 18 yaşını doldurmamış olmasına değinmiş; da-
vacının sınır dışı edilmesi hâlinde velâyet görevini yerine getiremeyeceğini belirtmiş; 
bu durumun ise çocuğun yüksek menfaatine aykırı olacağını belirterek insanî ikamet 
izni başvurusunun reddine ilişkin işlemi iptal etmiştir. Karar özeti için bkz. EKŞİ, 
İnsani İkamet İzni, s.255. Danıştay 10. Dairesi’nin 2016/2381 E. ve 2016/3591 K. 
ve 4.10.2016 tarihli kararına konu olan olayda ise Filistin vatandaşı olan davacı, aile 
ikamet izni verilmesi için İstanbul Valiliği İl Göç İdaresine başvurmuş; İstanbul Vali-
liği, aile ikamet izni talebini, Filistin vatandaşının vize ihlâlinde bulunmasını gerekçe 
göstererek reddetmiştir. Filistin vatandaşı aile ikamet izni verilmesi talebinin reddine 
ilişkin 15.8.2015 tarihli ve 452243.101.14.1. sayılı İstanbul Valiliği işleminin iptali 
istemiyle İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. İstanbul 1. İdare Mahkeme-
si, davacının vize ihlâlini, Türkiye’den çıkış yaparak ve vize ihlâline ilişkin para cezası-
nı ödemek suretiyle giderebileceği, 5 yılı aşkın süredir Türkiye’de bulunduğu ve ailesi 
ile birlikte yaşadığı, bu süre zarfında vize ihlâli dışında sınır dışı edilmeyi gerektirecek 
herhangi bir eyleminin bulunmadığı, kaldı ki küçük yaşta çocuğunun bulunduğu; 
bu hususlar göz önüne alındığında 6458 sayılı Kanun’un 46. maddesi uyarınca diğer 
şartlar aranmaksızın insanî amaçla ikamet izni alma şartlarına sahip olduğu anlaşılan 
Filistin vatandaşının aile ikamet izin talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde 
hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiş-
tir. İstanbul Valiliği, İYUK’un o zamanki hükümlerine istinaden karara karşı temyiz 
istemiyle Danıştay’a başvurmuştur. Danıştay, kararı onaylamıştır. Karar özeti için bkz. 
EKŞİ, İnsani İkamet İzni, s.255 vd. Diğer yandan, İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 
2016/267 E., 2016/1613 K. ve 15.07.2016 tarihli kararında ise Azerbaycan vatandaşı 
olan davacı, kendisi ve ailesine insanî ikamet izni verilmesi istemiyle yaptığı başvu-
runun zımnen reddine ilişkin işlemin, annesinin Türk vatandaşı olduğu, annesinin 
yaşlı ve şeker hastası olduğu bakımı ile kendisinin ilgilendiği, çocuklarının Türkiye’de 
eğitim gördüğü, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan aile haya-
tına saygı ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Savunmada ise da-
vacının insanî ikamet koşullarını taşımadığı, başka ikamet türlerine başvurabileceği, 
İdare Mahkemesinin idare yerine geçerek karar veremeyeceği ileri sürülerek davanın 
reddi gerektiği ifade edilmiştir. İstanbul 1. İdare Mahkemesi; istisnaî bir izin türü olan 
insanî ikamet izniyle, çocukların yüksek yararı, yaş ve sağlık gibi insanî gerekçeler 
sebebiyle ikamet izni verilme olanağı sağlanmış ve bu kişilerin ülkemizde yasal ola-
rak kalmaları mümkün hâle getirilmiştir değerlendirmesini yapmıştır. Uyuşmazlıkta, 
davacı ve ailesinin 6458 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen çocukların yüksek 
yararı, yaş, sağlık gibi insanî şartları taşımadığı görüldüğünden dava konusu işlemde 
hukuka aykırılık görülmemiştir. Karar özeti için bkz. EKŞİ, N., Milletlerarası Özel 
Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı, Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukukuna İliş-
kin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.3, İstanbul 206, s.156-158.
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2. HAKKINDA SINIR DIŞI ETME VEYA TÜRKİYE’YE GİRİŞ 
YASAĞI KARARI ALINDIĞI HÂLDE, YABANCILARIN 
TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞLARININ YAPTIRILAMAMASI YA 
DA TÜRKİYE’DEN AYRILMALARININ MAKUL VEYA 
MÜMKÜN GÖRÜLMEMESİ

YUKK m.46/1-b bendinde, hakkında sınır dışı etme veya Türkiye’ye 
giriş yasağı karan alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırıl-
madığında ya da Türkiye’den ayrılmalarının makul veya mümkün görül-
mediğinde insanî ikamet izni alabilecekleri düzenlenmiştir.

YUKK m.54/1’de hakkında sınır dışı etme kararı alınacak yabancı-
lar düzenlenmiştir.39 Ayrıca 54. maddeye 3.10.2016 tarih ve 676 sayılı 
KHK’nin 36. maddesi ile (k) bendi eklenmiştir. Yine 3.10.2016 tarih ve 
676 sayılı KHK ile 54. maddenin 2. fıkrası, “Bu maddenin birinci fıkrası-
nın (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslara-
rası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler 
hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme 
kararı alınabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, 01.02.2018 ta-

39 54. maddenin 1. fıkrasına göre hakkında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar: 
a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği 
değerlendirilenler, b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaç-
lı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, c) Türkiye’ye giriş, vize ve 
ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, ç) 
Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar, d) 
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, e) 
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, f ) 
İkamet izinleri iptal edilenler, g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden 
itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal 
edenler, ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, h) Türkiye’ye yasal giriş veya 
Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı 
bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler, i) Uluslararası koruma baş-
vurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez 
olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, ulus-
lararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son ka-
rardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunma-
yanlar, j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den 
çıkış yapmayanlar, k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör 
örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenlerdir.
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rih ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile korunmuştur.40

54. maddenin lafzına göre, bu maddenin a-k bentleri arasındaki 
hâllerde yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınması zorunludur. İda-
reye bu konuda takdir yetkisi verilmemiştir. 46. maddenin 1/b bendini, 
sınır dışı etme kararı almak zorunda olan idareye, takdir yetkisi tanınan bir 
alan olarak değerlendirmek gerekir.

İdare, sınır dışı etme konusunda kendisine tanınmamış olan takdir yet-
kisini, bu kararın uygulanıp uygulanmaması noktasında m.46 hükmü ile 
kullanabilecektir ve insanî ikamet izni verilmesi ile her bir olayın özelliğine 
göre korunması gerekli menfaatleri değerlendirebilecektir.41

40 01.02.2018 tarih ve 7070 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile YUKK 53/3 hükmü de-
ğiştirilmiştir. Buna göre, yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme 
kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine baş-
vurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da baş-
vurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. 
Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak 
kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 54. Madde-
nin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç, 
yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilemez. Bununla birlikte Anayasa 
Mahkemesi, 30.05.209 tarihli pilot kararında (RG.09.07.2019-30826), kötü mua-
mele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlâl edildiğine, ihlâlin yapısal 
sorundan kaynaklandığı anlaşıldığından pilot karar usulünün uygulanmasına, yapısal 
sorunun çözümü için YUKK’un 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasında değişiklik 
yapılması hususundaki keyfiyetin yasama organına bildirilmesine karar vermiştir.

41 İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/7 E. ve 2018/1353 K. ve 18.7.2018 tarih-
li kararına konu olan olayda Tacikistan vatandaşı hakkında Ç-141 (ülkemize girişi 
bakanlık iznine tabi yabancı) ve G-87 (genel güvenlik) tahdit kodları konulmuş; bu 
kodlardan dolayı Türkiye’ye giriş yasağı olması sebebiyle sınır dışı kararı verilmiş-
tir. Ancak bu karar İstanbul 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Tacikistan va-
tandaşı, sınır dışı edilmesine ilişkin kararın İstanbul 1. İdare Mahkemesince iptali 
üzerine İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurarak insanî ikamet izni 
talep etmiştir. Ancak başvurusu insanî ikamet izin şartlarını taşımadığı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. Tacikistan vatandaşı insanî ikamet izni talebinin reddine ilişkin işle-
min iptali için İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Tacikistan vatandaşı 
kendisi hakkında konulan Ç-141 ve G-87 kodlarının iptali için dava açmış; Ankara 1. 
İdare Mahkemesi’nin 2016/4773 Esas sayılı dosya üzerinden görülen davada kodların 
kaldırılması talebi reddedilmiştir. İnsanî ikamet izni talebinin reddine ilişkin işlemin 
iptali için açılan davada İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen 18.7.2018 tarihli 
karara göre: “…Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davalı idare tarafından davacı hak-
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kında kamu güvenliğini tehdit ettiğinden bahisle...sınır dışı işlemi tesis edildiği, da-
vacı tarafından bu işlemin iptali istemiyle Mahkememizde iptal davası açıldığı, Mah-
kememizin 24.3.2017 tarih ve 2016/2076 E. 2017/515 K. sayılı kararıyla davanın 
iptaline karar verildiği, sonrasında ise davacının 18.10.2017 tarihinde insanî ikamet 
izin talebinde bulunduğu… mevzuatta ‘haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye 
giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında 
ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediği’ durumlarda insanî 
ikamet izni verilebileceği hükmünün yer aldığı, ancak davacının Türkiye’den ayrıl-
masının makul veya mümkün olmadığına ilişkin dosyada somut herhangi bir veri 
bulunmadığı, davacının fiili durumuna ilişkin somut herhangi bir bilgi ve belgenin 
de sunulamadığı, ayrıca davacı tarafından hakkında konulan G-87 koduna karşı aç-
tığı iptal davasında Ankara 1. İdare Mahkemesinin E. 2016/4773, K. 2017/2931 ve 
5.12.2017 tarihli kararıyla davanın reddine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, 
davacının gerekçelerinin 6458 sayılı Yasanın 46. maddesinde düzenlenen insanî ika-
met şartları içerisinde değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından davacının insanî ikamet 
izin talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı so-
nucuna varılmıştır. Öte yandan davacının ülkemizden çıkış yapıp yasal yollardan giriş 
yapmak suretiyle yasada öngörülen diğer ikamet izin türlerinden birine başvurması 
mümkün bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi...” . Ka-
rar özeti için bkz. EKŞİ, İnsani İkamet İzni, s.257-258.

 İstanbul 1. İdare Mahkemesinin, 2014/114 E. ve 2018/1150 K. ve 27.06.2018 ta-
rihli kararına konu olan olayda Türkmenistan vatandaşı, insanî ikamet izin talebinin 
İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından reddedildiğini, red kararının 
hiçbir dayanağının bulunmadığını, daha önce aynı durum ve koşullara sahip birçok 
yabancıya mobil araçlarla alınan başvurulara istinaden insanî ikamet izni verildiğini, 
bu kişilerin sadece parmak izlerinin alınmasının yeterli görüldüğünü, bu doğrultuda 
eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiği, insanî ikamet verilmemesinin kayıt dışı ve kaçak 
yabancıların sayısını arttırarak kontrollerinin sağlanmasını zorlaştıracağını, uzun yıl-
lardır Türkiye’de olduğunu ve hayatının Türkiye’de kurulu olduğunu, Türkmenistan 
tarafından verilmiş eski pasaportunun bulunduğunu, bu eski tarz pasaportlarla başka 
bir ülkeye çıkarak tekrar yeniden giriş yapıp kısa dönem ikamet iznine başvurma 
imkânının bulunmadığını, ülkesi Türkmenistan’a ise daha önce yaşadığı olaylar, ül-
kesinin içinde bulunduğu şartlar ve karşılaşacağı sıkıntılar nedeniyle gidemeyeceğini, 
dolayısıyla statüsünü düzeltmek için ülkeden çıkış yapıp tekrar giriş yapamayacağını, 
insanî ikamete başvurmaktan başka herhangi bir çaresinin bulunmadığı öne sürerek 
red işleminin iptalini talep etmiştir. Karada, “Dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre; 
Türkmenistan uyruklu davacının en son 14.12.2012 tarihinde ülkemize giriş yap-
tığı, son olarak 27.7.2012 tarihinde 184 gün süreli kısa dönem ikamet izni aldığı, 
ikamet izni süresinin sona erdikten sonra yasal bir sebebe dayanmaksızın Türkiye’de 
kalarak ikamet ihlâlinde bulunduğunun tespit edildiği, Türkmenistan Devleti tarafın-
dan 2013 Eylül ayından itibaren eski tip Türkmenistan pasaportlarının kullanımdan 
kaldırıldığı, yeni biyometrik pasaportlara geçildiği, eski pasaportların ise sadece Türk-
menistan dışında bulunan Türkmenistan uyruklu yabancıların ülkelerine dönebilme 
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3. 55. MADDE UYARINCA HAKKINDA SINIR DIŞI ETME 
KARARI ALINAMAYAN YABANCILAR

İnsanî ikamet izni verilebilecek hâllerden bir diğeri, yabancı hak-
kında, 55. madde uyarınca sınır dışı etme kararı alınmamasıdır (YUKK 
m.46/1-c).

YUKK 55/1. maddeye göre, 54’üncü madde kapsamında olsalar dahi, 
aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz42 : a) Sınır dışı 
edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 
ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar 

imkânı sağlamak için bir defaya mahsus kullanım imkânı sağlandığı belirtilerek ika-
met izni talebinde bulunan Türkmenistan vatandaşlarının pasaportlarının incelenerek 
eski tip pasaportları bulunan yabancılara ikamet izni düzenlenmemesi gerektiğinin ve 
gerekli önlemlerini alınmasının rica edildiği, Türkmenistan Devleti tarafından verilen 
bu bilgilendirmenin Dışişleri Bakanlığınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne iletildiği 
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce de bu şekilde eski tarz pasaportları bulunan 
Türkmenistan vatandaşlarına ikamet izni verilmemesi gerektiğinin davalı idareye bil-
dirildiği, her ne kadar davacının eski tip pasaportunun olması ve Türkmenistan Dev-
letinin talebine istinaden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce davacı ile aynı konumda 
olan Türkmenistan vatandaşlarına ikamet izni verilmemesi talimatı davacının insanî 
ikamet izin talebinin reddine gerekçe olmasa da, yukarıda açıklandığı gibi 6458 sa-
yılı Kanunun 46. maddesinde düzenlenen insanî ikamet izninin istisnaî bir ikamet 
türü olduğu, belirli şartlarda verilebileceği, insanî ikamet izni verilmesinin valiliklerin 
takdirinde olduğu, davacının insanî ikamet izin talebinde ileri sürdüğü hususların 
insanî ikamet izni kapsamına girmediği, davacının bu hususta gerek idareye gerekse 
Mahkememize somut delil ibraz etmediği, davacının uzun süredir illegal olarak ül-
kemizde kaldığı, bu süre içinde ikamet izin talebinde bulunmadığı ve pasaportunu 
yenilemek için ülkesine gitmediği, ayrıca insanî ikamet izni verilebilecek hâller arasın-
daki (a) bendinde belirtilen ‘çocuğun yüksek yararı’ bulunduğuna, davacının çocuk 
sahibi olduğuna ilişkin dosyaya hiçbir belgenin sunulmadığı, davacının durumunun 
(b) bendine ve diğer bentlerde sayılan hâllere de girmediği anlaşıldığından; davacının 
insanî ikamet izin talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır”. Karar özeti için bkz. EKŞİ, İnsani İkamet İzni, 
s.257.

42 Doktrinde, 55. maddede ifade edilen “sınır dışı etme kararı alınmaz” ifadesinin yanlış 
olduğu, YUKK m.54 kapsamındaki durumlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sınır 
dışı kararı verilebileceği, 55. maddede ise sınır dışı kararının verilmeyeceği hâllerin 
değil, bu kararın uygulanamayacağı hâllerin düzenlendiği belirtilmiştir. Nitekim Uy-
gulama Yönetmeliği m.57 hükmünün de bu yönde olduğu ifade edilmiştir. EKŞİ, 
İnsani İkamet İzni, s.258-259.
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b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etme-
si riskli görülenler c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi de-
vam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar 
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları 
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet 
mağdurları.

Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. 
Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde 
bildirimde bulunmaları istenebilir (YUKK m.55/2). 55. madde kapsamın-
daki yabancıların, daha çok hassas göçmenler olarak kabul edilen kişiler 
olduğu görülmektedir. Bu noktada, insanî ikamet izni verilmesine ilişkin 
m.46/c ile m.55’in birbirini tamamlayan düzenlemeler olduğu görülmek-
tedir. Diğer yandan m.46/1-c ile m.55’i geri gönderme yasağına ilişkin 
4. madde ile birlikte değerlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.43 Zira 

43 İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/1968 K. ve 2016/652 K. ve 17.3.2016 tarihli 
kararına konu olan olayda Mısır vatandaşı davacı, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi’ne 
insanî ikamet başvurusu yapmış; randevuya çağırılması üzerine İstanbul Valiliği İl 
Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gitmiştir. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresince yapılan Göç-
Net sorgulamasında hakkında G-87 (genel güvenlik-yurda girişi yasak) kodlu ve 
Ç-114 (hakkında adlî işlem yapılan yabancı) kodlu tahdit kayıtlarının bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bunun üzerine insanî ikamet izni talebi reddedilmiş ve Mısır vatan-
daşının 6458 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 
sınır dışı edilmesine karar verilmiştir. Mısır vatandaşı, sınır dışı etme kararının iptali 
istemiyle İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. İstanbul 1. İdare Mahkeme-
since tahdit kayıtlarının neye istinaden konulduğunun davalı idarece belirtilmediği, 
ayrıca söz konusu tahdit kayıtlarının Mısır vatandaşına tebliğ edilmediği, Mısır va-
tandaşının insanî ikamet izni için aldığı randevu tarihinde giriş yasaklarını öğrendi-
ği, Mısır vatandaşı hakkında sadece genel güvenlik tahdit kaydı bulunmasının 6458 
sayılı Kanun’un 54. maddesinin (1). fıkrasının (d) bendi uyarınca, kamu güvenliğini 
tehdit ettiğinden bahisle sınır dışı edilmesini gerektirmeyeceği belirtilmiştir. İstanbul 
1. İdare Mahkemesi’ne göre, Mısır vatandaşının ne şekilde kamu güvenliğini tehdit 
ettiği davalı idarece somut olarak ortaya konulmalıdır. Ayrıca davacı Mısır vatandaşı, 
Mısır’da mevcut yönetime muhalif Rabia Özgürlük Hareketi’nin temsilcisi ve muhalif 
Bina ve Kalkınma Partisi’nin üyesidir. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne göre, Mısır’da 
mevcut yönetime muhalif kalan parti veya hareket temsilcilerinin idam edildikleri, 
cezaevlerinde onur kırıcı muamelelere maruz kaldıklarının hem basın yoluyla hem de 
hazırlanan uluslararası raporlar ile sabit olduğu, davacının da mevcut yönetime mu-
halif hareketler içerisinde olduğu anlaşıldığından, davacı, 6458 sayılı Kanun’un 55. 
maddesinin (1). Fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere sınır dışı edileceği ülkede 
siyasî fikirleri sebebiyle ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 
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YUKK m.4 hükmüne göre, bu kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, 
insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya 
ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasî fikir-
leri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir 
yere gönderilemez.

4. YUKK 53., 72. VE 77. MADDELERİ UYARINCA YAPILAN 
İŞLEMLERE KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURULMASI

4.1. 53. MADDE UYARINCA YAPILAN İŞLEMLERE KARŞI 
YARGI YOLUNA BAŞVURULMASI

YUKK m.53’ün 3. fıkrasına göre, yabancı veya yasal temsilcisi ya da 
avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş 
gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, 
sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahke-
meye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin 
bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak 
kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde 
54’üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası 
kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı 
edilmez. 54. maddenin (b) bendi, terör örgütü yöneticisi, üyesi, destek-
leyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi 
olanlar; (d) bendi, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı 
açısından tehdit oluşturanlar; (k) bendi ise uluslararası kurum ve kuruluş-
lar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen-
ler hakkında sınır dışı etme kararı alınmasına ilişkindir.

veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar kapsa-
mındadır. İstanbul 1. İdare Mahkemesince, bu durumda hem uluslararası hukuk-
ta (1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesi) hem de ulusal hukukumuzda (6458 
sayılı Kanun’un 4. maddesi) yer bulmuş olan geri göndermeme ilkesi kapsamında 
olan ve sınır dışı edilemeyecekler arasında bulunan davacının tahdit kayıtlarının bu-
lunduğundan bahisle 6458 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin (1). fıkrasının (d) bendi 
uyarınca sınır dışı edilmesine dair tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmadığı sonucuna varılmış ve sınır dışı kararı iptal edilmiştir. İstanbul 1. İdare 
Mahkemesi, Mısır vatandaşının, YUKK’un 55(1). maddesinin (a) bendi kapsamına 
girdiği sonucuna varmıştır. Karar özeti için bkz. EKŞİ, İnsani İkamet İzni, s.260 vd.
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3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu fıkra-
da yer alan “hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “54’üncü maddenin 
birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler 
hariç,” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik, 01.02.2018 tarih ve 7070 sayılı 
Kanun’un 30. maddesi ile korunmuştur. Buna göre, yabancının rızası saklı 
kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması 
hâlinde 54. maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fık-
rası kapsamındakiler hariç, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır 
dışı edilemez.44 Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, 30.05.209 tarihli 
pilot kararında45 , kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru 
hakkının ihlâl edildiğine, ihlâlin yapısal sorundan kaynaklandığı anlaşıldı-
ğından pilot karar usulünün uygulanmasına, yapısal sorunun çözümü için 
YUKK’un 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasında değişiklik yapılması hu-
susundaki keyfiyetin yasama organına bildirilmesine karar vermiştir.

Diğer sınır dışı edilme nedenlerinde, hakkında sınır dışı edilme kararı 
alınmış olan yabancı, on beş gün içinde idare mahkemesine iptal dava-
sı açmış ise, yargılama sonuçlanıncaya dek yabancının sınır dışı edilmesi 
mümkün değildir.

YUKK m.46/1-ç bendi, YUKK m.53 ile uyum içindedir. Hakkında 
sınır dışı edilme kararı bulunmakla birlikte, iptal davası sonuçlanıncaya 
dek sınır dışı kararının uygulanmaması hâlinde, yabancının Türkiye’de bu-
lunuşu, insanî ikamet izni almasıyla mümkün kılınmıştır.

4.2. 72. MADDE VE 77. MADDE UYARINCA YAPILAN İŞ-
LEMLERE KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURULMASI

YUKK m.72 kabul edilemez başvuruya ilişkindir. Buna göre, başvuru 
sahibi; a) Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse, 
b) Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvuru-
nun herhangi bir aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya başvuru-
nun reddedilmesinin ardından farklı bir gerekçe öne sürmeksizin ayrı bir 
başvuru yapmışsa, c) 73’üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse, 

44 EKŞİ, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, B.5, İstanbul 2018, s.116.
45 RG.09.07.2019-30826.
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ç) 74’üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse, başvurusunun ka-
bul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir 
aşamasında ortaya çıkması hâlinde değerlendirme durdurulur (m.72/2). 
Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal tem-
silcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil 
edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya 
yasal temsilcisi bilgilendirilir (m.72/3).

YUKK m.77, başvurunun geri çekilmiş sayılmasına ilişkindir. Buna 
göre, başvuru sahibinin; a) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan 
etmesi b) Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi, c) İdarî 
gözetim altında bulunduğu yerden kaçması, ç) Mazeretsiz olarak; bildirim 
yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet ye-
rine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi, d) Kişisel verilerinin 
alınmasına karşı çıkması, e) Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uy-
maması, hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirilme 
durdurulur.

YUKK m.80’e göre, Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan karar-
lara karşı idarî itiraz ve yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler 
uygulanır: a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın 
tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme 
Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72’nci ve 79’uncu maddelere 
göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir. b) İdarî itiraz 
sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına teb-
liğ edilir. Kararın olumsuz olması hâlinde, ilgili kişi bir avukat tarafından 
temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında ken-
disi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir. c) Bakanlık, verilen kararlara karşı 
yapılan idarî itiraz usullerini düzenleyebilir. ç) 68’inci maddede düzenle-
nen yargı yolu hariç olmak üzere, 72’nci ve 79’uncu maddeler çerçevesinde 
alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün, alınan diğer 
idarî karar ve işlemlere karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, 
ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili idare mahke-
mesine başvurulabilir. d) 72’nci ve 79’uncu maddeler çerçevesinde mahke-
meye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin 
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bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. e) İtiraz veya yargılama süreci 
sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir.

YUKK m.46/1-ç bendi YUKK m.80/1-e bendiyle uyum içindedir. 
YUKK m.80/1-e bendinde, itiraz ve yargılama süreci sonuçlanıncaya ka-
dar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir denilerek bu konuda idareye 
takdir yetkisi tanınmamıştır. Bu doğrultuda, ilgili yabancılara insanî ika-
met izni verilebileceği düzenlenmiştir.

5. BAŞVURU SAHİBİNİN İLK İLTİCA ÜLKESİ VEYA GÜ-
VENLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GERİ GÖNDERİLMESİ İŞ-
LEMLERİNİN DEVAMI SÜRESİNCE İNSANİ İKAMET 
İZNİ VERİLMESİ

YUKK m.46/1-d bendine göre, başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya 
güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince, 
ona insanî ikamet izni verilebilmesi mümkündür.

İlk iltica ülkesinden gelen yabancılar YUKK m.73’de düzenlenmiştir. 
Buna göre, başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve 
hâlen bu korumadan yararlanma imkânının olduğu veya geri göndermeme 
ilkesini de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalanabi-
leceği bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda, başvuru kabul 
edilemez olarak değerlendirilir ve ilk iltica ülkesine gönderilmesi için iş-
lemler başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede 
kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, ilk iltica ülkesi 
olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi hâlinde, başvuruya iliş-
kin işlemler devam ettirilir.

YUKK m.73, “Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülke-
de kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir” hükmü ile YUKK 
m.46/1-d hükmü uyum içindedir. Bu durumdaki yabancılara insanî ika-
met izni verilebileceği düzenlenmiştir.

Güvenli üçüncü ülkeden gelen yabancılar ise YUKK m.74’de düzen-
lenmiştir. Buna göre, başvuru sahibinin, Sözleşmeye uygun korumayla so-
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nuçlanabilecek bir uluslararası koruma başvurusu yaptığı veya başvurma 
imkânının olduğu güvenli üçüncü bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkma-
sı durumunda başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve güvenli 
üçüncü ülkeye gönderilmesi için işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme 
işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye 
tebliğ edilir. İlgilinin, güvenli üçüncü ülke olarak nitelenen ülke tarafından 
kabul edilmemesi hâlinde, başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.46

YUKK m.74, “Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülke-
de kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir” hükmü ile YUKK 
m.46/1-d hükmü uyum içindedir. Bu durumdaki yabancılara insanî ika-
met izni verilebileceği düzenlenmiştir.

6. ACİL NEDENLERDEN DOLAYI VEYA ÜLKE MENFAT-
LERİNİN KORUNMASI İLE KAMU DÜZENİ VE KAMU 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNE VE 
TÜRKİYE’DE KALMASINA İZİN VERİLMESİ GEREKEN 
YABANCILARIN, İKAMET İZNİ VERİLMESİNE ENGEL 
TEŞKİL EDEN DURUMLARI NEDENİYLE DİĞER İKA-
MET İZİNLERİNDEN BİRİNİ ALMA İMKÂNI BULUN-
MAMASI

Bu düzenlemede, yabancının, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden 
bir durumu bulunmaktadır. Yabancı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nda yer alan diğer ikamet izinleri için aranan şartlardan bazıları-
na sahip değildir ya da istenilen belgelerden bazıları kendisinde bulunma-
maktadır veya yabancı böyle bir belgeye başvurusu sırasında sahip değildir 

46 YUKK m.74/2 hükmüne göre, Aşağıdaki şartları taşıyan ülkeler güvenli üçüncü ülke 
olarak nitelendirilir: a) Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasî düşünceleri nedeniyle tehdit altında ol-
maması b) Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 
tabi tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi ilkesinin uygulanıyor olması c) Kişinin 
mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda Sözleşmeye 
uygun olarak koruma elde etme imkânının bulunması ç) Kişinin ciddi zarar görme 
riskinin olmaması. Ayrıca bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olup 
olmadığı, başvuru sahibinin ilgili üçüncü ülkeye gönderilmesini makul kılacak bu kişi 
ve ülke arasındaki bağlantılar da dâhil olmak üzere, her başvuru sahibi için ayrı olarak 
değerlendirilir (YUKK m.74/3).
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ancak belki ileride bu eksik belgeyi giderme imkânına sahiptir.

İnsanî ikamet izni verilmesinde, idareye tanınan geniş takdir yetkisinin 
bir diğer görünümü bu hükümde karşımıza çıkmaktadır. Bu hükümde ge-
çen acil nedenler, kamu düzeni, kamu güvenliği kavramları, yabancıların 
temel hak ve özgürlüklerden yararlanması amacıyla idarece her bir somut 
olayda ayrı ayrı değerlendirilecektir.

7. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR

YUKK’un 46. Maddesinin 1/f bendinde, olağanüstü durumlarda 
insanî ikamet izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Olağanüstü du-
rumlar kavramının çok geniş bir kavram olduğu şüphesizdir. Bununla 
birlikte, insanî ikamet izni verilmesi gibi kritik öneme sahip bir süreçte, 
idare, kanunda yazan düzenlemelerin dışında, 46. madde hükümlerinde 
öngörülmemiş olan bir durumla karşılaştığında, olağanüstü durumlar kav-
ramından hareketle, kendisine tanınan takdir yetkisini olumlu yönde kul-
lanabilecektir. YUKK m.46/1-f bendi bu anlamda bir kaçış klozu olarak 
değerlendirilmeli ve yabancının temel hak ve özgürlüklerinin korunması 
sonucunu doğuracak her bir olayda, temel hak ve özgürlüklerin tesisi yö-
nünde bir kavram olarak uygulanmalıdır.47

47 İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/121 E. ve 2015/1316 K. ve 18.06.2015 ta-
rihli kararında YUKK’un 46(1). maddesinin (f ) bendinde yer alan olağanüstü hâl 
ibaresi değerlendirilmiştir. Karara konu olan olayda Filipin vatandaşı YUKK’un 46. 
maddesine istinaden insanî ikamet izni başvurusu yapmış, ancak baş vurusu redde-
dilmiştir. Filipin vatandaşı, 17.4.2013 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığını; bu süre 
öncesinde Türkiye’de ikamet iznine sahip olduğunu, ancak 22.5.2013 tarihinden 
itibaren gerekli başvuruları kaçırmış olması nedeniyle ülkesi Filipinlere gönderilme 
tehlikesi bulunduğunu; 2010 yılında Türk vatandaşı ile evlendiğini; Türk vatandaşı 
eşe refakatten 22.5.2013 tarihine kadar oturum izni aldığını, ancak eşi ile anlaşa-
madıklarından dolayı açılan davada Kocaeli 1. Aile Mahkemesi’nce boşanmalarına 
karar verildiğini; bu kararın kesinleştiğini, bu süreç boyunca ikamet izni almak için 
gerekli başvuruları kaçırdığını; ülkesine dönmesi hâlinde kendisi için telâfisi imkânsız 
zarar doğacağını; Türk örf, adet ve kültürüne alıştığından ülkesine dönmek istemedi-
ğini; Filipinlerde çok zor ekonomik şartlar altında yaşadığını ve ailesi tarafından baskı 
gördüğünü; YUKK’un 46(1). maddesinin (f ) bendinde belirtildiği üzere “olağanüstü 
durum” içinde olduğunu; başvuru sırasında İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi tarafından 
yapılan değerlendirmelerin objektif olmadığını, keyfî değerlendirmeler yapıldığını; 
işlemin haksız ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirterek insanî ikamet izni ta-
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SONUÇ

İnsanî ikamet izninin verilmesinde dikkate alınan menfaatlerin çeşitli 
ülke uygulamalarına bakıldığında daha çok hassas göçmenlerin korunması 
olduğu görülmektedir. Hassas göçmen veya özel ihtiyaç sahipleri olarak 
değerlendirilen kişi grupları, durumları özellik arz eden insanî ikamet izni 
talep eden kişi gruplarıdır. Hassas göçmenlere, insan haklarının ve temel 
haklarının tesisi için koruma sağlanabilmesi için birinci adım, bu kişilerin 
karakteristik özellikleri veya içinde bulundukları duruma göre hassas bir 
durumda olduklarının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bir kişinin hassas 
göçmen olduğu bir kez tespit edildiğinde, ona sağlanacak koruma ve özel 
ihtiyaçları da sağlanabilecektir.

lebinin reddine ilişkin kararın iptali için idare mahkemesinde dava açmıştır. İstanbul 
Valiliği İl Göç İdaresi, dava dilekçesinde davacının adresi belirtilmediğinden davanın 
usulden reddini istemiştir. Ayrıca Filipin vatandaşı hakkında İstanbul Yabancılar Şube 
Müdürlüğünce konulmuş V-77 (İl Yabancılar Şube Arıyor) tahdit kodunun bulun-
ması, davacının 22.5.2013 tarihinden itibaren çıkış kaydının ve ikamet izninin bu-
lunmaması, insanî ikamet izni başvurusunda belirtilen iddiaları belgeleyememesi ve 
6458 sayılı Kanunun 46. maddesindeki şartların sağlayamaması sebepleriyle insanî 
ikamet izni başvurusunun reddine karar verildiği, işlemde hukuka aykırılık bulun-
madığı ileri sürülerek davanın esastan da reddi gerektiğini öne sürmüştür. İstanbul 
1. İdare Mahkemesi’nin 18.6.2015 tarihli kararına göre: “6458 sayılı Kanunun 46. 
maddesinden, maddede belirtilen şartların varlığı hâlinde, diğer ikamet izinlerinin 
verilmesindeki şartlar aranmadan, İçişleri Bakanlığı’nın onayı alınmak ve en fazla bi-
rer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insanî ikamet izni verilebileceği ve bu 
izinlerin uzatılabileceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık maddede sayılan şartların var-
lığının talep eden tarafından ispatlanması gerekmektedir. Somut olayda davacı vekili 
tarafından, müvekkilinin ülkesine dönmesi hâlinde çok zor ekonomik koşullar altın-
da yaşayacağı, orada ailesi tarafından baskı göreceği, ülkesine dönmesi hâlinde kendisi 
için telâfisi imkânsız sonuçlar doğuracağı iddia edilmekteyse de bu konuda somut 
bilgi ve belgenin dava dosyasına sunulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bir an davacının 
ülkesinde ekonomik olarak çok zor koşullar altında yaşayacağı kabul edilse dahi bu 
durumun tek başına insanî ikamet izni almada yeterli olmayacağı kanaatine varıl-
mıştır. Öte taraftan davacı vekili tarafından ileri sürülen, müvekkilinin Türkiye’nin 
düzenine örf, adet ve kültürüne alıştığı, bu nedenle Türkiye’de kalmak istediği, insanî 
ikamet izni verilmesi gerektiği iddiasına ise, 6458 sayılı Kanun’un 46. maddesinde bu 
türden bir ön şartın bulunmaması ve bu hususun da tek başına insanî ikamet izni al-
mada yeterli olmayacağı karşısında itibar edilmemiştir. Bu nedenle davacı tarafından 
insanî ikamet izni verilmesini gerektiren somut bilgi ve belgelerin (çocuğun yüksek 
yararı, olağanüstü durum gibi) dava dosyasına sunulmadığı açık olup, insanî ikamet 
izni başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamış-
tır”. Karar özeti için bkz. EKŞİ, İnsani İkamet İzni, s.264-265.
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YUKK m.46 hükmü ise sadece özel ihtiyaç sahiplerini değil daha ge-
niş bir alanı düzenlemektedir. Bu açıdan bakıldığında, yabancıların aynı 
zamanda etkili başvuru hakkı ya da adil yargılanma hakkı bakımından ko-
runmasını sağlamaya yardımcı olma niteliğindedir. İnsanî ikamet izni baş-
vurusunda bulunan kişiler, sadece uluslararası koruma ihtiyacı içinde olan 
kişiler değildir. Bununla birlikte, uluslararası koruma süreçlerinin pek çok 
aşamasında insanî ikamet izni için başvuruda bulunulması mümkündür. 
Diğer yandan, YUKK m.46’da insanî ikamet izni verilmesinde, idareye 
geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Bu yetkinin yabancıların temel hak ve 
özgürlüklerinin korunmasında bir koruma mekanizması olarak büyük bir 
işlevi bulunmaktadır.
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Öz

Geçmişten günümüze ‘eğitim hakkına erişim’ sorunlu bir durum ola-
rak karşımızdadır. Temel Hak ve Özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olan 
eğitim hakkı; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mümkün olan en yüksek 
sağlık standartlarına sahip olmalıdır. Bu bağlamda, bireylerin eğitim hakkı 
çerçevesinde hukuksal ve anayasal düzeydeki haklarına değinilecek, mül-
teci statüsünde olan bireylerin eğitim hakkına erişimlerinin hangi düzeyde 
sağlanabileceği incelenecektir. 

İHEB’in (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi) 26. maddesi’ndeki, “Herkes eği-
tim hakkına sahiptir.”1 ifadesinin mülteciler üzerinde hangi düzeyde sağlana-
bildiği hususuna odaklanılacak, güncel eğitim hakkı ihlallerine yer verilecektir.

Bu bildiride Türkiye’ye yapılan güncel göçlerden bahsedilecek ve bu 
göçlerin temelinde yatan sorunlara değinilecektir. Ayrıca, göçmenlerin göç 
öncesi ve göç sonrası eğitim hizmetlerine ulaşımı irdelenecektir. Türkiye’ 
de sığınmacı ve mülteci kavramları arasındaki yasal statü farklılıkları ele 
alınacak, mültecilerin statüleri nedeniyle eğitim hakkından yararlanmaları 
hususunda bu iki grup arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı tartışı-
lacaktır. Çalışmada sığınmacı ve mültecilerin Türkiye’de eğitim hakkından 
nasıl yararlandıklarına yer verilecektir. Türkiye’ de ki Suriyelilerin eğitim 
hakkını kullanımı açısından genel bir çerçeve çizilerek bu yöndeki  sorun-
lara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Eğitim Hakkı, Sığınmacıların Eğitim 
Hakkı, Eğitim Hakkına Erişim, Eğitim Hakkında Hak İhlalleri

1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 26
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Violations of The Right of Refugees To Education

Abstract

Beginning with very first days of our society, access to education was 
and is still a problem. As a solid part of Fundamental Rights and Freedoms, 
Right to Education must be standardized irrespective of nation, tounge 
and religion. In this regard, from the perspective of right to education of 
individuals, legal and constitutional rights will be mentioned. Therewithal, 
refugees’ access of right to education will be inspected by questioning what 
rate of right can be provided. 

“Everyone has right to education”, under the light of this statement in 
26th article of UDHR (Universal Declaration of Human Rights)1, there 
will be focused on what rate of right to education is provided to refugees 
and there will be shared current violations of right to education. 

In this declaration, there will be mentioned about the current migrations 
through Turkey and the problems that makes them happen. Moreover, 
pre-migration and post-migration access to education of refugees will be 
scrutinized. There will be argued if refugees and asylum-seekers must have 
the same rights to education or not. In this study, there will be included 
how the current rights of refugees and asylum-seekers to education is 
utilised and problems that Syrians faced while accessing to education will 
be discussed in detail. 

Key Words: Refugee, Right to Education, Access to Education, 
Violations of the Right to Education

GİRİŞ2

Yaşadığımız dünyada meydana gelen iç karışıklık, terör, işsizlik, etnik 
baskı, doğal afet, ekonomik ve sosyal faaliyetler nüfus hareketliliğini kaçı-
nılmaz kılmaktadır. Özellikle ülkeler arasında meydana gelen zorunlu nüfus 
hareketliliği/ göçler temel haklara yönelik ihlalleri beraberinde getirmektedir. 

2 Universal Declaration of Human Rights , Article 26
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Bu bildiride temel haklardan olan eğitim hakkı ele alınacak ve mülte-
cilerin eğitim hakkındaki ihlaller örneklerle açıklanacaktır. İHEB3  madde 
26’dan yola çıkarak Anayasa’da ve Uluslararası düzeyde eğitim hakkı değer-
lendirilecek, vatandaşlık bağı olsun veya olmasın herkesin eğitim hakkına 
sahip olduğu hususu tartışılacaktır. Burada makalede vurgulanmak istenen 
eş bir konu temel haklara herkes tarafından sahip olunduğu ve bu hakların 
kullanılması için vatandaşlık bağının aranmadığıdır.

Nitekim Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirisi’nde de ifade edildiği üze-
re “Herkes, eğitim görme ve mesleki ve sürekli eğitimden yararlanma hakkına 
sahiptir.”4  Yine İHEB Madde 26/1’de “Herkes eğitim hakkına sahiptir.”5  Bu-
nunla birlikte 1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. Mad-
desinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” denile-
rek, eğitim hakkına erişimin; hiçbir statü, etnik köken, göçmen, vatandaş 
vb. bir ayrım gözetilmeksizin herkese sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Göçmen, sığınmacı, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü bu 
kavramların hepsi göç sonucu ortaya çıksa da, Türkiye Cumhuriyeti açı-
sından hukuki statüleri farklılık arz etmektedir.6  Eldeki bildiride mülteci 
kavramı Birleşmiş Milletlerin öngördüğü “Mülteci Tanımı” esasına göre ele 
alınacaktır. 

Mülteciler ile ilgili düzenlemelere bakacak olursak, “Mültecilerle il-
gili ilk düzenleme Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre 
Sözleşmesi’dir. Bu Sözleşme içeriği itibariyle yetersiz görülmüş ve sonrasında 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ile mültecilerin tanımı 
ve konumu yeniden düzenlenmiştir.”7 

“Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü’ne göre mül-
teci; Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

3 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
4 Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Madde 14/1
5 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 26/1/ c.1
6 Kardelen COŞKUN, “Mültecilerin Sağlık Hakkı”
7 Eda BOZBEYOĞLU, “Mülteciler Ve İnsan Hakları”, Hacettepe Üniversitesi İleti-

şim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 2015, DOI: https://doi.org/10.17572/
mj2015.1.6080
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düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından ya-
rarlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; ya-
hut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin-
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen her şahıstır.” 8

Bahsi geçen 1967 Protokolü’ne coğrafi çekince konularak,  Türk hu-
kuk sisteminde mülteci statüsü ele alınmıştır. 6458 Sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu madde 61’ e göre: (1) Avrupa ülkelerinde 
meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağın-
dan haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulu-
nan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.9  

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Türkiye yalnızca Avrupa Kon-
seyi ülkelerinden gelenlere mülteci statüsü vermektedir. Türkiye’de mül-
tecilerin statüsü kabul edilmiştir ancak sığınmacılar yönünden hukuki 
durum daha farklıdır. Sığınmacılar ülkeye mülteci olarak kabul edilmek is-
teyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bek-
leyen kişilerdir. Az yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bu bildiride mülteci-
ler ikamet ülkesini zorunlu olarak değiştiren kimseler olarak ele alınacaktır. 

8 Eda BOZBEYOĞLU, “Mülteciler Ve İnsan Hakları”, Hacettepe Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 2015, DOI: https://doi.org/10.17572/
mj2015.1.6080

9 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.61- www.resmigazete.gov.tr
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A. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA EĞİTİM 
HAKKI

‘Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 
Eğitim Hakkı ile ilgili 13 No.lu Genel Yorumuna göre eğitim hakkı, diğer 
insan haklarının gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir insan hakkıdır. Ayrı-
ca eğitim hakkı, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı konumda bulunan 
yetişkin ve çocukların, onları toplum dışına iten ve toplumun genelinin sahip 
oldukları olanaklardan mahrum kılan durumlarından kurtulmalarını sağla-
yan “güçlendirici bir hak” tır.’10 

Bu güçlendirici hak –eğitim hakkı- kavramı ‘1789 Fransız Devrimi son-
rası yaşanan gelişmeler ışığında eğitim gündeme gelmiştir. Öyle ki Fransız 
Devrimiyle birlikte dile gelen hak özgürlük eşitlik kavramları, bireylerin 
resmi bir öğretimden geçmesini zorunlu kılmıştır. Örneğin Fransız Devri-
minden üç yıl sonra kabul edilen 1793 tarihli Fransa Anayasasının başına 
eklenen ikinci İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi madde 22’de  “Öğrenim 
herkesin ihtiyacıdır. Toplum, kamu eğitiminin gelişmesine bütün gücüyle yar-
dım etmek ve öğrenim imkânlarını bütün vatandaşlara sağlamak zorundadır.’ 
ibaresiyle eğitim hakkı ilk kez Anayasal boyuta taşınmıştır.”11  Her ne kadar 
madde metninde herkesin öğrenim hakkı olduğu dile getirilse de öğrenim 
imkanlarına erişim vatandaşlar yönünden ele alınmıştır. 

Yine az yukarıda da değindiğimiz üzere; İHEB madde 26’da eğitim 
hakkına ilişkin 

“1. Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel 
aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretim-
den herkes yararlanabilmelidir. Yükseköğretim yeteneğe bağlı olarak herke-
se tam bir eş itlikle açık olmalıdır.

10 Mürvet Ece Büyükçalık Mülteci Hukuku’nun Gelişimi ve Türkiye’de Mültecilerin 
Sosyal Hakları Tezi-, 2014

11 Yüksel ÇALLI, Türk Anayasa Hukukunda Eğitim Hakkı, (Danışman: Prof. Dr. Me-
rih ÖDEN) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 2009. Erişim Tarihi: 07.12.2019) https://dspace.ankara.edu.tr/
xmlui/bitstream/handle/123456789/29779/6194.pdf?sequence=1.
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2. Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan haklarıyla temel özgür-
lüklere saygının güçlendirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Eğilim, bütün 
uluslar, ırk ve din toplulukları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özen-
dirmeli ve Birleşmiş Milletler’ in barışın sürdürülmesi yolundaki çalışma-
larını geliştirmelidir. 

3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmede öncelikle hak sahi-
bidir.” ifadesi yer almaktadır. (İHEB m. 26)

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 
1989 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi’nin” 28. ve 29. maddesinde çocuğun eğitim hakkı ele alınmıştır.

“Madde 28 

1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat 
eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:

a) İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 

b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak 
üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm 
çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım 
yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 

c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrul-
tusunda herkese açık hale getirirler;

d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar 
için elde edilir hale getirirler; 

e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme 
oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar. 

2. Taraf  Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlık-
la bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlan-
ması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bil-
memenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim 
yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak 
amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.
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Madde 29 

1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını ka-
bul ederler; 

a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin 
mümkün olduğunca geliştirilmesi;

b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Antlaşma-
sında benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi; 

c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun 
yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisinin-
kinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi; 

d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, 
ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm in-
sanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, so-
rumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; 

e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi, 2. Bu maddenin veya 28 inci 
maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları 
kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen ilkelere saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin 
Devlet tarafından konulmuş olan asgari kurallara uygun olması koşu-
luyla, aykırı sayılacak biçimde yorumlanmayacaktır.”12 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ ne taraf devletler çocuğun eği-
tim hakkını kabul etmekle birlikte, çocuğun eğitim hakkına erişimini de 
sağlamayı ve fırsat eşitliğini gerçekleştirmek amacıyla üzerine düşen yü-
kümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.13  “Bahsi geçen sözleşmenin 
2. maddesinde ayrımcılık yasağına da değinilmiş, çocuğun ailesinin duru-
mundan ötürü ayrımcılığa uğrama ihtimalinin önüne geçilmek istenmiş, 
böylelikle mülteci çocukların sığındığı ülke ile uyumunu sağlamak amaç-
lanmıştır. Böylece çocuğun sırf sığınma olgusuna dâhil olduğu gerekçesiyle 
hayatının önemli bir bileşeninden mahrum kalması da önlenebilecektir.”14

12 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme – 20 Kasım 1989
13 Mürvet Ece BüyükçalıkMülteci Hukuku’nun Gelişimi ve Türkiye’de Mültecilerin 

Sosyal Hakları Tezi-, 2014
14 Mürvet Ece BüyükçalıkMülteci Hukuku’nun Gelişimi ve Türkiye’de Mültecilerin 

Sosyal Hakları Tezi-, 2014
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Aynı zamanda sözleşmeye taraf devletler bireyler arasında hiçbir statü 
farkı gözetmeksizin, her çocuğun yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eği-
tim imkânı sunmayı görev edinmiştir. 

Bununla birlikte Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirisi madde 14’te eği-
tim hakkı ele alınmıştır.15  İlgili maddede;

“1. Herkes, eğitim görme ve mesleki ve sürekli eğitimden yararlanma hakkına 
sahiptir.

2. Bu hak, serbest zorunlu eğitim görme olasılığını da içerir.

3. Demokratik ilkelere ve ailelerin çocuklarının kendi dini, felsefi ve eğitim 
konusundaki inançlarına uygun olarak eğitim ve öğretim görmelerini sağ-
lama hakkına saygı gösterilerek eğitim kurumları tesis etme özgürlüğü-
ne, bu özgürlük ve hakkın kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuata uygun 
olarak saygı gösterilmelidir.” (Madde 14)16 denilerek eğitim hakkının 
evrensel bir hak oluşu ve bu hakka erişimine herkesin sahip olduğu 
vurgulanmıştır. Eş bir söyleyişle eğitim hakkına erişim yönünden her-
hangi bir statü ayrımı yapılmamıştır. 

BM tarafından kabul edilen eğitim hakkı ile ilgili bir başka sözleşme 
ise Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme-
sidir.17  Sözleşmenin 1. Maddesinde de yer verilen ayrımcılık terimiyle; 
bireylerin sahip olduğu eğitim hakkına yönelik her türlü eşitliği bozacak ya 
da ortadan kaldıracak girişim/eylem ifade edilmek istenmiştir. Bu sözleşme 
ile bireyler arasında ‘ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, 
ulusal ya da toplumsal köken, ekonomik’ yönden herhangi bir ayrım yapıl-
maksızın herkesin eşit eğitim hakkına sahip olması amaçlanmıştır. 

Eş bir söyleyişle devlet “eğitimden eşit yararlanma olanağını” tüm bi-
reylere sunabilmelidir. Eğitimden eşit yararlanma olanağından kasıt; ‘aynı 
düzeyde eğitim elemanı, aynı fiziki koşullara sahip eğitim merkezleri vb. 
kısacası eşdeğerde eğitim görme fırsatıdır.’18  Devlet gerekli olduğu takdir-

15 Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirisi
16 Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Madde 14.
17 Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşmesi, 14 Aralık 

1960
18 Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşmesi, 14 Aralık 
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de ek eğitim ya da özel eğitim kurumu oluşturacak eşdeğerde eğitim görme 
olanaklarını genişletmelidir.

Yine sözleşmeye taraf devletler, eğitimde farklılık içeren her türlü ya-
sayı kaldırarak, uygulamasına son vermek zorundadırlar. Sözleşme taraf-
ları kamu makamlarınca eğitimdeki farklılıkların önüne geçmek amacıyla 
birtakım imkânlar sunmalıdır. Bu imkanlara örnek olarak yabancı ülkede 
eğitim olanağı, burs gibi kolaylıklar verilebilir. 

Uluslararası alanda eğitim hakkına yer verilen bir başka sözleşme ise  
21 Aralık 1965 tarihli Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmedir. Bu sözleşme ile İHEB bir nevi ilke edinilmiştir. 
Sözleşmede “Bütün insanların hukuk önünde eşit olduklarını ve ayrımcılık 
veya ayrımcılığa tahrik karşısında hukukun eşit korumasından yararlan-
ma hakkına sahip oldukları” dile getirilmiştir. 19 Sözleşmeye taraf devletler  
diğer temel haklarla birlikte eğitim ve öğretim hakkının kullanımı sırasın 
hukuk önünde eşitlik hakkını güvence altına almayı taahhüt etmiştir.

Bahsetmek istediğimiz bir başka bildirgeyse  Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Bildirgesidir. “Çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesi ve kendi-
sinin ve toplumun iyiliği için burada ortaya konan hak ve özgürlükler-
den yararlanması amacıyla” ilan edilen bildirgede; “Çocuğun, en azından 
ilköğretim aşamasında, ücretsiz ve zorunlu bir eğitim almaya hakkı olduğu, 
çocuğa, genel kültürünü geliştirmeye yarayacak ve fırsat eşitliği temeli üzerinde 
yeteneklerini, kişisel yargı gücünü ve ahlâksal ve toplumsal sorumluluk duy-
gusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak 
bir eğitim verilmesi gerektiği, yine bu amaçla toplum ve kamu makamları 
çocuğun bu haktan yararlanmasını artırmaya yönelik çalışmada bulunması 
gerektiği ele alınmıştır.”20 

1960
19 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi. 21 

Aralık 1965
20 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 7. İlke  - 20 Kasım 1959



Mültecilerin Eğitim Hakkına İhlaller

844 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

B. MÜLTECİLERİN EĞİTİM HAKKINA İHLALLER

B.1. EĞİTİM HAKKINA ERİŞİMDE YAŞANILAN SORUNLAR

Her ne kadar yukarıda eğitim hakkının vazgeçilmez ve herkesçe erişi-
lebilir bir hak oluşuna değinsek de mülteci/sığınmacı veya göçmenler yö-
nünden  mevcut durum daha farklıdır.

Uluslararası hukuka göre, mülteciler ve sığınmacılar diğer tüm bireyler 
gibi, eğitim ve öğrenim hakkında en yüksek standartlarda yararlanmalı-
dırlar. Özellikle zorunlu olarak göç etmeye mecbur kalmış kimseler göç 
öncesi ve sonrası uygun olmayan yaşam koşullarına maruz kalmışlardır.21  
Göç öncesi ve göç sırasında mülteci veya sığınmacıların ilk hedefi sağlık 
hizmetlerine erişimdir. Hayatta kalma mücadelesini bir şekilde verebilen 
bu kişilerin bir sonraki hedefi barınma olanaklarına sahip olabilmektir. Eş 
bir deyişle can güvenliğini sağlayan beslenme olanaklarına erişebilmiş olan 
sığınmacılar uygun bir barınma ortamı aramaktadır.

Beslenme, barınma olanaklarını elde eden sığınmacılar/mülteciler 
eğitim hizmetlerine erişimi bir sonraki adım gibi görürler. Buradan da 
gözleneceği üzere eğitim hakkı veya eğitim hakkına erişim göçmenler/sı-
ğınmacılar veya mülteciler tarafından bir üst basamak olarak görür. Bu 
düşünceden sonrası sığınmacı/mülteciler bir sonraki basamak olan eğitim 
hakkına erişimin yollarını aramaya başlar. 

Mültecilere eğitim hizmetleri sunulması noktasında yaşanan en temel 
sorun; yetersiz eğitim personeli, dil ve kültür farklılıkları, yabancı eğitim 
sistemine uyum sağlayamamak, eğitim hizmetlerinin ücretli olduğu kanı-
sıdır.22  Sorunlar kaynağına baktığımızda sadece yetersiz alınan hizmetler-
den kaynaklanmamaktadır. Kötü yaşam koşulları, uyum sorunu, mülteci 
statüsünden utanma, beslenme ve barınma koşulları, giyim, hijyen, koşul-
ları psikolojik sorunların etkisi de sorunların kaynaklarındandır. 

21 Buz, S, (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul Mültecilik, Ankara: Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma Derneği Yayınları, s. 144.

22 Karadağ, Ö. & Altıntaş, K. H. (2010). Mülteciler ve Sağlık. TAF Preventive Medicine 
Bulletine, 9(1), 55-62.
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Mültecilerin ise eğitim hizmetlerine ulaşabilmesindeki en temel sorun 
ise içerisinde bulundukları ekonomik koşullardır. Ekonomik yönden güç-
lük çeken bu kişiler sığındıkları ülkede “ucuz iş gücü” olarak görülmekte-
dir.

‘İnternet ortamında eriştiğimiz bir haberde; “Mardin’de bir süre kaldık-
tan sonra Çukurova’ya geldiklerini belirten aile bireyleri, tarlalarda ucuz ve 
uzun süreli çalışarak yaşama tutunmaya çalışıyor. 8 kişilik olan ailenin, 3 
ferdi sabahtan akşama kadar 48 TL yevmiyeyle çalıştıklarını belirtti.’ İfa-
desiyle Türkiye’ye sığınan bir sığınmacının anlattıklarına yer verilmiştir.23 

Ucuz iş gücü kaynağı olarak görülen sığınmacı/ mültecilerin birçoğu 
eğitim hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Özellikle çocuk mültecilerin 
önemli bir kısmı, çocuk işçi olarak çalıştırılmaktadır. Buradan hareketle 
mültecilerin eğitime giden yolda en büyük engelinin ekonomik nedenler 
olduğunu ve ucuz iş gücüyle çocuk yaşta çalıştırılan mültecilerin eğitim 
ve örenim hakkının dolaylı olarak ihlal edildiğini söylemek mümkündür.

Eğitim Hakkına Yönelik bir başka sorun ise Ana Dil sorunudur. Ulus-
lararası hukukta da kabul edildiği üzere her çocuk anadilde eğitim görme 
hakkına sahiptir. Ancak zorunlu olarak göçe maruz kalmış sığınmacılar 
yönünden bu hakka erişim oldukça güçtür. Ansızın kendilerini başka bir 
kültürün içerisinde bulan bir kişiden bulunduğu ülkenin konuşma diline 
vakıf olması beklenemez. 

Öyle ki aktif bir eğitim hizmetinden bahsedebilmek için mevcut bazı 
engellerin kaldırılması gerekir. Kanaatimizce ekonomik sorunlardan sonra 
eğitim hakkı açısından en büyük sorun dil sorunudur. Bu sorun akabinde 
birçok hak ihlalini de beraberinde getirmektedir. Bulundukları bölgenin 
konuşma diline hakim olamayan mülteciler gerek uyum ve adaptasyon yö-
nünden gerekse iletişim kurabile açısından zorluk çekmektedir. Maalesef 
ki göçmen sığınmacıların yalnızca azımsanacak bir kısmı sığındıkları ülke-
nin dilini konuşabilmektedir. 

23 https://ozgurdenizli.com/sermayenin-ucuz-is-gucu-suriyeli-multeciler/ Erişim Tari-
hi:14.12.2019.
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Ekonomi ve dil sorunun ortak sonucu olduğunu değerlendirdiğimiz bir 
başka sorun ise kültürel çatışmadır. Farklı bir toplum ve kültürden gelen 
zorunlu göçe maruz kalmış veya zorunlu olarak göç etmek zorunda kalmış 
sığınmacıların bulundukları ülkeye adapte olma süreci kanaatimizce bir 
hayli uzundur. Bu süreç içerisinde bulunduğu ülkenin kültürü ve yaşama 
biçimine uyum sağlamak oldukça güçtür.

C. TÜRKİYE’NİN PENCERESİNDE DURUM

Özellikle son yıllarda Türkiye’nin güney sınırında meydana gelen siyasi 
hareketlilik, Türkiye’ye olan göç akımlarını kaçınılmaz kılmıştır. 

6458 sayılı kanunun 91. maddesinde de belirtildiği üzere,-Ülkesinden 
ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koru-
ma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.24  Sonrasında ise İl Göç İda-
resine başvuru yaparak bir kimlik numarası elde edilir. Bu kimlik numarası 
çeşitli hizmetlerinden faydalanılabilir.

Ülkemizdeki Suriye uyruklu vatandaşların çoğu geçici koruma statü-
sünde yer almaktadır. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim hiz-
metleri ücretsiz olarak sağlanır.  Ülkemizdeki bu kişilerin belirli bir ilde 
ikamet etme zorunluluğu vardır. İzinsiz bulundukları ili terk edememekte-
dirler. Bulundukları il dışında başka bir ile gitmek zorunda kaldıklarında 
İl Göç İdarelerinden yol izni alınır. 

Başta geçici koruma statüsündeki Suriyeli göçmenler olmak üzere, 
birçok sığınmacı Türkiye’de eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Eko-
nomik sosyal etkenlerden dolayı okul çağındaki  bir kısım mülteci okul 
hayatına devam edememektedir. 

Türkiye’deki mevcut eğitim sistemine göre herhangi bir ayrım yapıl-
maksızın yabancı uyruklu, mülteci, sığınmacı, ve diğer vatandaşlık statü-
süne sahip tüm öğrenciler birlikte eğitim görmektedir. 

Özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler bakımında fiili olarak Türkçe bi-

24 6458 Sayılı Kanun Madde 91.
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lip bilmemesi yönünde bir ayrım yapılmaksızın, öğrenciler yaşına göre ay-
rılarak eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır. Burada dikkate çekilmesi 
gereken nokta ilkokul çağındaki çocuğun konuşma dili ile eğitim dilinin 
faklı olmasıdır. Kendini eğitim dilinde ifade edemeyen bir çocuğun aktif 
olarak eğitim hakkından faydalanabilmesi beklenemez. 

Yaşanılan en önemli sorunlardan birisi de çocuğun eğitmen ile etkili 
diyalog kurmayışı ve kendini ifade edememesidir. Okuma ve yazma eği-
timden önce sığınmacı/mülteci çocuklara konuşmaya yönelik herhangi bir 
eğitim verilmemektedir. 

Burada akla gelen bir soru ise bu çocukların ana okul eğitimden geçip 
geçmediğidir. Maalesef ki mülteci öğrencilerin birçoğu okul öncesi eği-
timden mahrumdur. Mülteci veliler Anaokul eğitimin ilk ve orta öğretime 
göre daha masraflı olduğunu düşünerek, mülteci öğrencilerin anaokuluna 
göndermekten kaçınmaktadır. 

Yine ilkokul çağındaki mülteci öğrencilere baktığımızda öncelikle bu 
öğrenciler için ayrı bir sınıf oluşturulmadığını, okul bünyesindeki mevcut 
sınıfların kontenjan durumu baz alınarak yerleştirildiğini gözlemlemekte-
yiz. Eş söyleyişle sınıf sayıları baz alınarak yeni sınıflar oluşturmakta, hal 
böyle iken bazı sınıflarda mülteci öğrencilerin sayısı çok fazla iken bazı 
sınıflarda yok denecek kadar olmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye’de müfredat açısından mülteci çocuklara yöne-
lik ayı bir eğitim planı- yıllık plan oluşturulmamıştır. Mevcut müfredat 
mülteci öğrenciler bakımından aynen uygulanmaktadır. Daha doğrusu 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Nitekim mülteci öğrencilere yönelik ayrı bir 
kaynak temini de söz konusu değildir. 

Mülteci öğrencilerin okul içerisindeki sorunlarına baktığımızda dil ve 
konuşma problemlerinin yanı sıra okula uyum, sosyal çevreye uyum gibi 
birçok problem yaşadıkları gözlemlenmektedir. Kültürel farklılıklardan 
dolayı okul içerisinde nasıl davranacaklarını bilemektedirler. Sosyal çev-
reye uyum sağlamaya çalışan mülteci öğrencilerin bir başka eğitim sorunu 
ise tuvalet eğitimidir. Türkçe bilmeyen küçük yaştaki mülteci öğrencilerin 
çoğu ihtiyaçlarını öğretmenlerine anlatmakta güçlük çekmekte bazense hiç 
anlatamamaktadır. 
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Eğitim hakkı çerçevesinden bakılması gereken bir başka husus ise mül-
teci çocuklara tanınması gereken psikolojik eğitim ve rehabilitasyon im-
kanlarıdır. Özellikle savaş, baskı terör ve iç karışıklık gibi etkenler başta 
çocuk mülteciler olmak üzere mültecilerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektir. Öyle ki savaş ve kaos ortamından ayrılmış çocuklarda şid-
dete eğilim oranın daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Mülteci öğ-
rencilerin uyum süreci ilgili eğitmenlere/öğretmenlere yönelik seminerler 
ve kursalar düzenlenmiş, uyum ve adaptasyon sürecinin en hızlı şekilde 
atlatılması hedeflenmiştir.

Güncel olarak yaşanılan sorunların bir diğeri ise mülteci öğrencilerin 
eğitim aldığı okulların vatandaş velilerce tercih edilmek istenmemesidir. 
Kanaatimizce Bu durumun temelinde toplumda oluşan önyargı ve güven-
sizlik yatmaktadır. 

Mülteci öğrencilerin okul dışındaki hayatlarına baktığımızda bir ço-
ğunun çalıştığını gözlemlemekteyiz. Bu öğrencilerin okul hayatı dışında 
eğitim faaliyetlerine devam edebilecekleri bir sağlıklı bir aile ortamı da bu-
lunmamaktadır. Öyle ki  mülteci çocuklar iki- üç aile birlikte aynı konutu 
paylaşmaktadır. 

Eğitmenlerce gözlenen bir diğer problem ise beslenme ve temizlik eği-
timidir. Mülteci öğrenciler genellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmekte, 
beslenmelerinde çoğunlukla makarna, ekmek, peynir gibi gıdalar bulun-
maktadır. 

Okul çağını geçmiş, yetişkin mültecilere yönelik çalışmalara baktığı-
mızda, Halk Eğitimin Merkezince desteklenen okuma yazma kurslarının 
olduğunu görmekteyiz. 

D. ŞARTLI EĞİTİM PROGRAMI (Ş.E.Y.)

ŞEY programıyla Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların okula kaydol-
masını ve devamlılıklarını teşvik etmeyi amaçlanmaktadır.25 

Ulusal ŞEY Programı’ndan faydalanan Türk çocuklarına yönelik prog-

25 https://www.unicef.org/turkey/hikayeler/mustafan%C4%B1n-e%C4%9Fitime-
giden-yolu Erişim Tarihi:13.12.2019 .
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ram kapsamında yer alan uygunluk şartları ve yardım tutarları; Mültecilere 
yönelik ŞEY Programı’ndan faydalanan Suriyeli mültecilere ve diğer mül-
tecilere de uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, daha önceki okul 
aylarında, çocukları eğitimlerine düzenli olarak (en az yüzde 80) devam 
eden yararlanıcı ailelere Kızılay Kart aracılığıyla iki ayda bir nakit yardım 
sağlanmaktadır.26 

“Türkiye; Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programını, 2003 yılından beri 
başarılı bir şekilde uyguluyor. 15 yıldan uzun bir süre içinde, milyonlarca aile 
ve çocuk, Ulusal ŞEY programından faydalandı. 2017 yılında Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNI-
CEF arasında işbirliği ile, Ulusal ŞEY Programı Türkiye’de geçici/uluslararası 
koruma altında olan ve okul çağındaki mülteci çocukları içerecek şekilde ge-
nişletildi. Program; Avrupa Birliği, Norveç ve ABD tarafından finanse edil-
mektedir.” Program sayesinde birçok mülteci öğrencinin çalıştırılmasının 
önüne geçilmekte veyine mülteci veliler tarafından öğrencinin okula deva-
mı da desteklenmektedir.

Bahsi geçen proje ile sokaklarda çalışan birçok çocuk işçi eğitim haya-
tına kazandırılmıştır.

E. SONUÇ

Gerek Anayasal platformda gerekse Uluslararası Hukukta yer verilen 
eğitim hakkı bireylerin vazgeçilemez haklarındandır. 

Mültecilerin eğitim hakkı evrensel bir hak olup, eğitim hakkına erişimi 
hiçbir ırk,dil,din ve statüye bağlı olmaksızın sağlanmalı ve bu bağlamda 
gerekli adımlar atılmalıdır. Bu hususta belli projeler geliştirilmeli, eğitim 
hakkına yönelik ihlallerin önüne geçilmelidir.

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yasatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”

M. KEMAL ATATÜRK

26 https://www.unicef.org/turkey/%C5%9Fartl%C4%B1-e%C4%9Fitim   
yard%C4%B1m%C4%B1-program%C4%B1-%C5%9Fey Erişim Tarihi: 15.12.2019 



Mültecilerin Eğitim Hakkına İhlaller

850 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Kaynakça

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi.

BOZBEYOĞLU, “Mülteciler Ve İnsan Hakları”, Hacettepe Üniversite-
si İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi 2015 DOI: https://doi.
org/10.17572/mj2015.1.6080.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

Büyükçalık Mülteci Hukuku’nun Gelişimi ve Türkiye’de Mültecilerin Sos-
yal Hakları Tezi-, 2014.

ÇALLI, Yüksel. Türk Anayasa Hukukunda Eğitim Hakkı.(Danışman: 
Prof. Dr. Merih ÖDEN) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2009.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme – 20 Kasım 1989

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşmesi, 14 
Aralık 1960

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleş-
mesi. 21 Aralık 1965

Buz, S, (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul Mültecilik, Ankara: Sığınma-
cılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yayınları, s. 144.

Karadağ, Ö. & Altıntaş, K. H. (2010). Mülteciler ve Sağlık. TAF Preven-
tive Medicine Bulletine, 9(1), 55-62.

6458 Sayılı Kanun

İnternet Kaynakları

https://www.unicef.org/turkey/hikayeler/mustafan%C4%B1n-e%C4 
%9Fitime-giden-yolu Erişim Tarihi:13.12.2019 .

https://www.unicef.org/turkey/%C5%9Fartl%C4%B1-e%C4%9 
Fitimyard%C4%B1%C4%B1-program%C4%B1-%C5%9Fey Erişim 



Av. Kardelen COŞKUN 

851Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Tarihi: 15.12.2019.

https://ozgurdenizli.com/sermayenin-ucuz-is-gucu-suriyeli-multeciler/ 
Erişim Tarihi:14.12.2019.

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/29779/ 
6194.pdf?sequence=1.

DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.6080





853Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli’lerin Türkiye’de Doğan  
Çocuklarının Vatandaşlık Durumları ve  

Vatansızlık Olasılıkları Üzerine

Av. Ali Can FISTIKÇI

Ankara Barosu

https://orcid.org/0000-0001-5955-1884

Öz

Suriye’de 2011’de çıkan iç savaş sonucunda ülke nüfusunun büyük bölü-
mü yerinden olmuş ve bunlardan bir kısmı komşu ülkelere göç etmişlerdir. 
Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, ilgili mevzuat gereğince “Geçici Koruma” baş-
lığı altındaki hükümlerince Türkiye’de yaşamaktadırlar. 2020 yılı itibariyle 
Suriye’deki çatışmalar 8. yılını doldurmuştur. Bu süre boyunca Türkiye’de 
geçici koruma altında kalan sığınmacılardan doğan çocuklar da geçici koru-
ma statüsü almışlardır. Türk Vatandaşlık Kanunu hükümlerince bu çocuk-
ların Türkiye’de vatandaşlık alabilmeleri istisnai hükümler hariç mümkün 
değildir. Türk vatandaşlığı kazanmamış ve Suriye rejimi organlarınca tanın-
mış kimliklendirme belgeleri olmayan çocukların, Türkiye’de kalmaları ya 
da Suriye dönmeleri hallerindeki hukuki durumu, vatandaşlıkları ya da va-
tansız kalma ihtimalleri çalışmada değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslarara-
rası mevzuat, insan hakları çalışmaları kaynak olarak kullanılmakla birlikte; 
konu göç, insan hakları ve iktidar bağlamında kısaca tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Geçici Koruma, İnsan Hakları, Mülteci, 
Siyasal İktidar, Suriye İç Savaşı, Vatansızlık.

Citizenship Status of The Children Born in Turkey of Syrians Under 
Temporary Protection And The Posibility of Statelessness

Abstract

Because of the civil war started 2011 in Syria, majority of the population 



Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli’lerin Türkiye’de Doğan Çocuklarının 
Vatandaşlık Durumları ve Vatansızlık Olasılıkları Üzerine

854 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

has displaced and migrated to neighbor countries. Syrians fled to Turkey 
live under “Temporary Protection” according to Turkish legislation. Syrian 
civil war is on its 8 years now in 2020. Since then,Syrians vin Turkey 
gave birth babies and those babies also are considered under temporary 
protection. Because of Turkish Citizenship Code, those children born in 
Turkey are not able to acquire citizenship of Turkish Republic, saving for the 
exceptional ways of acquireince of the citizenship. The legal status of those 
children, who are not Turkish citizens and without any legal document 
issued by Syrian state authorities is assessed on the paper, wheter they are 
entitled a citizenship or they are stateless within the context of voluntarily 
repatriation or permenant settlement in Turkey. Beside from national and 
international legislation and human rights law, the subject is also briefly 
studied within the context of migration, human rights and political power.

Keywords: Child, Human Rights,  Political Power, Refugee, Syrian 
Civil War, Statelessness, Temporary Protection

I. GİRİŞ

Çalışmanın konusu hem uluslararası hukuk hem de sosyal bilimler ba-
kımından üç tartışmalı kavramın bir araya gelmesinden oluşmaktadır: Ço-
cuk, vatansız ve mülteci. Bu bir araya geliş sadece pozitif hukuk bakımın-
dan incelenmeyecek, aynı zamanda hukuk-politik bir eleştiri yapılmaya 
çalışılacaktır. Gerçekten bu üç kavramı sadece pozitif hukukun irdelenme-
si, bir takım uluslararası antlaşmaların eksik bulunması, daha “bağlayıcı” 
uluslararası hukuk kurallarının gerektiğine dair analizlerle anlaşılamayacak 
kadar politik-sosyolojik temeli güçlü konulardır. Bu bakımdan çalışmanın 
konusu çok spesifik bir hukuk problemi/açmazına ilişkin görünse de aslın-
da insan hakları ve siyasal iktidar ilişkisinin kendisini açık ettiği noktalar-
dan birisi olmasıyla, bir siyasal soruna da işaret etmektedir. 

Doğum ile kazanılan vatandaşlık diğer bir deyişle asli vatandaşlık kaza-
nımı kan (jus sanguinis) ya da doğum yeri (jus soli) esasına dayanmaktadır. 
Kan esasına dayanan vatandaşlık, kişinin doğumu dolayısıyla soy anne ya 
da babasından soy bağının kurulmasıyla aldığı tür vatandaşlıktır. Diğer 
taraftan, toprak esasına dayanan vatandaşlıkta ise kişi doğduğu ülkenin 
devletine ait vatandaşlığı kazanmaktadır [1]. Haliyle bu durumda yeni do-
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ğanın anne ya da babasıyla kuracağı soy bağının bir önemi olmamaktadır. 
Türk Hukuku açısından ise, bilindiği üzere Anayasa ve Türk Vatandaşlı-
ğı Kanunu, esas olarak Türk Vatandaşlığının soybağı üzerine kazanılacağı 
prensibini benimsemiştir. Türkiye’de doğan bir çocuk için doğumla ka-
zanılacak tek vatandaşlık türü bu nedenle soy bağına dayanmaktadır [2, 
p. 107]. Buna bağlı olarak çalışmada Türkiye’de geçici koruma altındaki 
anne ve babadan doğan bir çocuğun vatandaşlık durumunun ne olacağı 
incelenecektir.

Vatandaşlık hukuku “herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır” 
prensibini benimsemiştir. Bu ilke açıkça vatansızlığı önleme amacındadır 
ancak dünyada insan hakları hukukunu en çok uğraştıran ve çözümsüz ka-
lan meselelerden birisi bilindiği üzere vatansızlık meselesidir. Hiçbir ülke 
tarafından tanınan bir vatandaşlığa sahip olmama durumu olarak vatan-
daşlık hem uluslararası hem de milli ve yerel hukukla yakından karma-
şık bir durumdur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Eski Yugoslavya’da, 
Etiyopya ve Eritya meselesinde, Güney Sudan ve Sudan ayrışmasında [3] 
vatansızlık önemli bir insan hakları hukuku sorunu teşkil etmişti ve dün-
yanın bir çok bölgesinde halen insanlar toplu olarak vatansızlık durumuna 
düşmekte ya da bu durumda doğmaktadır. 

Suriye iç savaşından sonra Türkiye’ye sığınan Suriyeli UNHCR veri-
lerine göre 3 milyon 691 binin üzerindedir [4]. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun Eylül 2019’da yaptığı bir açıklamaya göre Türkiye’ye sığınan 
Suriyeliler’den 450 binin üzerinde çocuk Türkiye’de doğmuştur [5]. İleride 
detaylı olarak işleneceği üzere, toprak esasına dayanan vatandaşlık kazan-
ma biçimi Türk hukuku tarafından benimsenmediği için bu çocuklar Türk 
vatandaşlığı kazanamamıştır. Bu engel nedeniyle Türkiye’de doğan göç-
menlerin çocukları vatandaşlık durumları ele alınması gereken karışık bir 
meseledir. Hastane ya da evde dünyaya gelen çocukların nüfus kayıtlarının 
yapılması bu bakımdan oldukça önemlidir. Hastanede doğan çocukların 
doğum belgelerini alabilmektedir ve bunu bağlı olunan nüfus müdürlüğü-
ne bildirdikleri takdirde en azından geçici koruma statüsünü kesin olarak 
kazanılması mümkündür.  Devlet kurumlarına olan erişimdeki zorluklar 
ya da çeşitli sebeplerden dolayı evde doğum yapma nedeniyle zaman zaman 
yeni doğan kaydı yapılmadığı bilinmektedir. [6] [7]. Doğduğu tarihten iti-
baren bir kaç yıl içinde nüfusa bildirilmeyen evde doğmuş çocuklar, evrak 
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eksikliği ve başka sebeplerden dolayı kayıt altına alınmakta, doğum belgesi 
almakta güçlük çekebilmektedir. Bu durum vatansızlığa düşme bakımın-
dan önem teşkil etmekle beraber ilgili kayıtların yapılması ve belgelerin 
alınması durumunda dahi vatansızlık kesin olarak engellenemeyebilir. Bu 
konu ileride işlenecektir ancak durumun bütünlüğü açısından önce göçün 
tarihsel süreci, göç hakkında yerel ve uluslararası mevzuat anlatılacak, daha 
sonra vatansızlık konusuna dönülecektir. 

II. TÜRKİYE’DE SIĞINMA REJİMİ VE SURİYELİ SIĞINMA-
CILAR

1. Modern Türkiye’de Göçün Kısa Tarihi

Türkiye geçmişte de görece büyük ölçekli mülteci akımlarına maruz 
kaldı ve bunlarla kendisine has çeşitli yöntemlerle başa çıktı. Uluslararası 
konjonktüre ve iç dinamiklere bağlı olarak mülteci politikasının dönem 
dönem, dramatik şekilde değiştiği söylenebilir. Cumhuriyetin ilanının he-
men öncesinden başlayarak 1920 başlarından 1990’ların ortalarına kadar 
Balkan ülkelerinden yarım milyona yakın  Müslüman göçmen Türkiye 
sınırlarına girmişti ve dönemin hükümeti “Türk soylu ve Türk kültürü-
ne sahip” [8] bu kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmasının önünü açacak 
düzenlemeler yapmıştı  [8, p. 208]. Ulus inşaasına yoğunlaşılan bu yıllar-
da, hayal edilen ulus kimliğine yakın sayılabilecek bu göçmen grupları-
na yönelik görece mülteci perver politikalar izlendiği söylenebilir. Ancak 
başka bir dönemi ele alırsak, çok daha farklı bir tablodan bahsedebiliriz. 
Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’ta 1989’daki Halepçe Katliamı yü-
zünden yerinden olan Irak Kürtleri ve 1991’de başka azınlıklarla birlikte 
Irak’ın şiddet politikaları sonucu binlerce insan, çetin coğrafi şartlar ve 
sert geçen iklimin de etkisiyle büyük çaplı bir insani krizin ortasında kal-
dılar. O dönem Türkiye’nin Irak’ta kurulacak bir Kürt otonom bölgesine 
sert bir şekilde karşı çıkması uluslararası ortamda olası bir çok çözümü 
baştan tıkanmış hale getirmekteydi. Aynı zamanda dönemin inkar politi-
kaları yüzünden bir şekilde Halepçe’den kurtulupTürkiye sınırlarına giren 
göçmenler Türkiye’de “misafir” olarak kalmış ve hiçbir hukuki statü sa-
hibi olmamışlardı [10]ki zaten bu insanların hemen hemen hepsi Kuzey 
Irak’ta otonom bir yönetimin ilan edilmesiyle buraya geri dönmüşlerdi. 
1991’deki bu görece büyük göç dalgasının etkisiyle Türkiye 1994 yılında 
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ilk kez göçü düzenleyen bir yasa çıkarttı:” 6169 sayılı İltica Yönetmeliği” 
ya da uzun adı ile “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek 
Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sı-
ğınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hare-
ketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”. Yönetmeliğin 
önemli iki yönü vardı. Bunlardan ilki, adından da anlaşılabileceği üzere 
insan haklarından ziyade, daha çok güvenlik kaygısıyla yazılmış olmasıdır. 
İkincisi ise Türkiye’ye gelen göçü düzenlemeye yönelik ilk girişim olması-
dır. Yönetmeliğin 8. Maddesi toplu şekilde Türkiye sınırına gelen sığınma-
cıların sınırı geçmesinin, hükümet tarafından verilmiş aksi yönde bir karar 
olmadığı takdirde, engellenmesi gerektiğini yazmaktaydı [11].

2. Suriye İç Savaşı ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler

1990’ların sonlarında Türkiye’nin karşılaştığı başka mülteci akımları ve 
bunlara karşılık başka göç politikaları bahsetmek mümkündür fakat Suriye 
iç savaşı tüm dünya için eşi benzeri olmayan bir göç ve insan hakları krizi 
yaratmıştı. Medya ve literatürde Arap baharı olarak anılan eylemler silsilesi 
2011 yılında neredeyse tüm Arap ülkelerini sarmıştı. Suriye’de de benzer 
şekilde özellikle öğrenciler, entellektüeller ve sol – sosyal demokratlardan 
oluşan bir kitle Mart 2011’de Baas hükümetinin işçi ve köylü sınıflarının 
haklarını törpüleyen iktisat politiklarına karşı çıkmak üzere eylemler baş-
latmışlardı[12].Ancak Suriye devletinin bu eylemlere tepkisi çok sert oldu 
ve barışçıl başlayan bu eylemler bir çok silahlı grubun dahil olmasıyla bir-
likte bir iç savaş halini aldı. 

Suriye Arap Cumhuriyeti, bölgede en çok mülteci barındıran ülke ko-
numunda iken, en çok göç veren ülke haline gelmiştir. Birleşmiş Millet-
lerin Göç Kurumu olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği (BMMYK) verilerine göre Suriye’de 2010 yılının sonunda yaklaşık 1 
milyon mülteci bulunmaktaydı ve bu sayı ile Suriye dünyadaki en yüksek 
üçüncü mülteci nüfusuna sahipti[13] . BMMYK’nın 2011 Türkiye rapo-
runa göre, 2011 yılında İçsavaştan hemen önce Türkiye’ye giren sığınan 
Suriyeli sayısı sadece 210’dur[14]Bu tarihten önce, 2010 [15], 2009 [16] 
verilerine bakıldığında Suriyeli sığınmacı sayısı 140’ın dahi altında olduğu 
için spesifik olarak belirtilmemiştir.
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Savaşın başlamasının ardından, ilk Suriyeli sığınmacı grubu Türkiye 
sınırlarına Nisan 2011’de vardı. 2011 yılı henüz Ankara ve Şam hükü-
metlerinin ilişkilerinin kopmadığı bir yıldı, hatta aksine özellikle döne-
min başbakanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kişisel ve 
ailevi yakın ilişkileri sık sık medyaya yansımaktaydı [17].  Mart 2011’de 
Suriye’de başlayan gösterilere Suriye kolluk kuvvetlerinin oldukça sert bir 
şekilde karşılık verdiği ulusal ve uluslararası basında sıkça yer bulmaktaydı.  
Erdoğan ve dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, Beşar Esad ile 
kişisel ilişkileri üzerinden Suriye’de bir reform planının yürürlüğe girmesi 
için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kamuoyu ile paylaşmaktaydılar [10]. 
Tam da 2011’in sonuna gelindiğinde Erdoğan hükümeti güncel dış poli-
tikasında önemli bir değişikliğe giderek, komşu ile sıfır sorundan cayıp, 
Esat hükümetini karşısına aldı ve Suriye Milli Konseyi’ni Suriye halkının 
gerçek ve meşru temsilcisi olarak tanıdığını ilan etti. Hatta bir süre sonra 
yeni bir Suriye hükümeti Gaziantep sınırları içerisinde kuruldu[18] Esat 
rejiminin devam edemeyeceğini öngören Türk hükümet, 2011 Ekim’de 
Suriye sınırından Türkiye’ye gelen sığınmacılara açık kapı politikası uygu-
lamaya başladı.

BMMYK verilerine göre Suriye’den kaçıp başka ülkelere sığınan in-
san sayısı 5 milyon 671 bindir. Bu göçmenlerden yaklaşık 3.7 milyonu 
Türkiye’de sığınmış haldeyken, 916 bini Lübnan’a sığınmıştır[19]. Aslın-
da bu sayılar göstermektedir ki, medyada sıkça ifade edildiğinin aksine 
Türkiye bu krizden, ağırlanan mülteci bakımından en çok etkilenen ülke 
değildir. Nüfusu 6 milyon 840 bin olan Lübnan’da nüfusunun 13.4%’üne 
yakın bir sayıda Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Türkiye’de ise nüfus mül-
teci oranı 4.5% civarlarındadır. 

Açık kapı politikasına geçilmesiyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere ve-
rilmiş olan Geçici Koruma statüsünü daha iyi açıklayabilmek için önce 
genel hatlarıyla uluslararası mülteci mevzuatından bahsetmek isabetli ola-
bilir. Böylece neden geçici koruma statüsünün neden geliştirildiği ve tercih 
edildiği tarihsel ve hukuksal olarak açıklanacaktır.
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III. MÜLTECİ HUKUKU

1. Uluslararası Mevzuat

Başka bir ülkeye sığınma ve iltica talep etmenin teorik olarak çıkmasına 
neden olan ana sebep devletin vatadandaşını korumaması, koruyamaması 
[9] ya da aksine devletin vatandaşa zarar vermesidir denilebilir. Ulusla-
rararası koruma biçimleri de devlet korumasından yoksun olan bireylere 
yönelik olan geçici koruma tipleridir ve amacı esas olarak, ulusal koruma 
bir şekilde tesis edilene kadar yerine ikame etmektir. 

Uluslararası hukukta sığınmacılar ve mültecilere yönelik düzenlemele-
rin temelini 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre 
Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye’nin de tarafı bulunduğu bu konvansi-
yon mülteciyi aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

“1 Ocak 1951’den evvel Avrupa’da cereyan eden hâdiseler neticesinde ve 
ırkı, dinî, tabiiyeti, muayyen bir içtimai grupa mensubiyeti veya siyasi kana-
atleri yüzünden takibata uğrıyacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı 
o’duğu memleket dışında bulunan ve işbu memleketin himavesinden istifade 
edemiyen veya mezkûr korkuya binaen istifade etmek istemiyen, yahut tâbiiyeti 
yoksa ve bahis konusu hâdiseler neticesinde evvelce mûtaden ikamet ettiği mem-
leket dışında bulunuyorsa, oraya dönemiyen veya mezkûr korkuya binaen dön-
mek istemiyen şahıs.” (KAYNAK CENEVRE KONVANSİYONU)

1967 yılına gelindiğinde Cenevre sözleşmesi ek bir prokol ile güncel-
lenmiştir. Tanımdan anlaşıldığı üzere, sözleşmenin ilk hali İkinci Dünya 
Savaşı sonucunda yerinden olan insanlara bir statü sağlamayı ve buna bağlı 
haklarını korumayı amaçlamaktaydı. Çünkü, kişi 1 Ocak 1951’den sonra 
meydana gelmiş bir olay yüzünden ülkesi ya da yerleşim yerinden ayrıl-
mak zorunda kalmış ise, uluslararası hukuk bakımından mülteci olarak 
kabul edilemeyecekti. Üstelik coğrafi kısıt da sadece Avrupa ülkelerinden 
birinden kaçmak zorunda olan kişinin bu statüyü alabilmesine neden ol-
maktaydı. Haliyle 1 Ocak 1951’den sonra ve Avrupa dışında ortaya çı-
kan sebeplerden dolayı yerleşim yerleri ya da ülkelerinden ayrılan insanlar, 
mülteci statüsü alamamaktaydı. Bu durum dikkate alınarak “Mültecilerin 
Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü” Birleşmiş Milletler tarafından 
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kabul edilmiştir. Bu protokolle birlikte tarih ve coğrafi şartlar ortadan kal-
dırımıştır. 

Cenevre sözleşmesi uluslararası hukukta ilk kez mülteci tanımının yer 
almasını sağlamıştır. Bununl yanı sıra yaşadıkları yerden dini, milliyeti, 
ırkı, politik görüşü, cinsel kimliği gibi sebepler yüzünden kaçmak zorunda 
kalan kişilerin, tehdit altında kalacakları bu gönderilmelerini engelleyen 
geri göndermeme (non-refoulment) ilkesini yasallaştırmıştır. Bu ilke mül-
teci hukukunun temeli olduğu gibi sığınma talebinde bulunan kişi için 
başlayabilme kapasitesini oluşturan haktır. Sözleşmede benzeri şekilde 
mülteciler için başka bir takım hak ve özgürlükler de sayılmıştır. Bunların 
en önemlisi karşılıklılık şartından muafiyettir. Mültecinin menşe ülkenin 
korumasından yoksun olduğu için oradan, en azından fiili olarak koptu-
ğunun kabul edildiği için, ehil olacağı hak ve özgürlüklerde, menşe ülke-
sinin vatandaşlarının tabii olduğu karşılıklılık ilkesinden etkilenmez[20, 
pp. 193-195]. Cenevre sözleşmesinin dışında bir takım bölgesel başka 
uluslararası anlaşmalar varsa da konumuzdan kopmamak adına çalışmada 
bunlara yer verilmemiştir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. Maddesi, iltica hakkını bir insan 
hakkı olarak tanımaktaydı: 

“Madde 14: Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma 
olanaklarından yararlanma hakkı vardır.”

Sonuç olarak sığınma – iltica etme bir insan hakkı olarak tanınmıştır 
ve bunun şartları temel olarak Cenevre Sözleşmesi tarafından belirtilmiştir. 
Metinlerden de anlaşılacağı üzere mülteci olarak tanınmak için bir takım 
şartların sağlanması gerekmektedir. Cenevre sözleşmesinden yola çıkarak 
bu şartları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Zulüm görme ya da haklı nedene dayanarak zulüm göreceğinden kork-
ma: Mülteci statüsünün tanınması için en önemli ölçütlerden birisi ki-
şinin zulme uğraması ya da zulme uğrayacağından haklı nedenle kork-
masıdır. Haklı nedene dayanan zulüm korkusunu değerlendirilmesi 
için BMMYK’nın getirdiği bir takım ayrıntılı unsurlar vardır fakat ko-
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numuzla fazla ilgili olmadığı için bu çalışmada ele alınmayacaktır. Yine 
zulüm (coercion) tartışmalı bir kavram olmakla birlikte Komiserliğin 
belirlediği belli başlı unsurları bulunmaktadır. 

2- Bu zulmün belirli nedenlere dayalı olması: Cenevre sözleşmesi’nde, 
mülteci statüsü alacak kişinin ülkesi ya da yerleşim yerinden kaçma-
sına sebep olan zulmün nedenleri sayılı olarak belirlenmiştir. Özellik-
le aşağıda sayılan beş gruba girmeyen kişilerin mülteci statüsü alması 
mümkün değildir. Bunlar:

a. Kişinin ırkından dolayı zulüm görmesi,

b. Kişinin dininden dolayı zulüm görmesi,

c. Kişinin uyruğundan (milliyet) dolayı zulüm görmesi,

d. Kişinin siyasi görüşünden dolayı zulüm görmesi,

e. Kişinin belirli bir toplumsal gruba üye olmasından dolayı zulüm 
görmesidir.

3- Menşe Ülke korumasından yararlanamama ya da bu ülkeye geri döne-
meme şartı: Daha önce de belirtildiği üzere, mülteci statüsünün amacı, 
kişiye vatandaşı olduğu ya da yaşadığı yerin devleti tarafından korun-
madığı durumlarda uluslararası bir koruma sağlamaktır. Eğer birey va-
tandaşı olduğu ya da mesken ülkesinin devleti tarafından korunuyor 
ise bu statüyü almasına gerek yoktur ve alması da mümkün değildir. 

Ana hatlarıylamülteci statüsü belirlemede incelenecek temel üç şart 
bunlardır. Benzer şekilde sözleşmede mülteci statüsü dışında yer alma se-
bepleri de gösterilmiştir. Sözleşme mülteci olma kriterlerini görece açık 
şekilde düzenlemiş olsa da mülteci statüsü belirleme işleminin detaylarına 
yer vermemiştir. Öyle ki, sığınma talebinde bulunan bir kişinin bu şartları 
taşıdığı mı araştırılacak yoksa mülteci statüsü dışında kalacaklardan mı ol-
duğuna bakılacağı tartışmalıdır [21]. Ayrıca, iltica talebiyle üçüncü bir ül-
keye sığınan kişinin, doğrudan mülteci olma şartlarını taşıdığı kabul edilip 
daha sonra dışarıda bırakma sebeplerinin değerlendirilmesi mümkündür.

Fakat genel olan uygulama iltica talebinde bulunan kişiyi “mülteci sta-
tüsü belirleme” (refugee status determination) sürecine dahil etmektir. Bu 
incelemede özü itibariyle hukuki bir nitelendirme sürecidir ve kişinin il-
tica talebi iddiasına (claim) bakılarak değerlendirilir. Sözleşme şartlarının 
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sağlanıp sağlanmadığına, yani yukarıda sayılan üç şartın varlığı ve özellikle 
ikinci şartta belirtilen gruplara girip girmediği incelenir. Ortada bir iddia 
olduğu için bu iddanın ispat yükü ortaya atan kişidedir. Yani iltica tale-
binde bulunan kişi iddiasını destekleyecek kanıtlar sunmak zorundadır. 
Ancak burada özellikle belirtilmesi gereken bir nokta vardır. İltica talebin-
de bulunan kişi savaş, iç savaş, çatışma gibi bir durumdan dolayı aceleyle 
kaçtığı için gereken her evrağı menşe ülkeden almış olmayabilir. Aksini, 
zulümden kaçmış bir kişiden, her belge ve evrakını getirmesini beklemek 
zaten hakkaniyete ve gerçekliğe aykırı olacaktır. O yüzden ispattan kasıt, 
şüpheyi tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade makul düzeyde inandırıcı-
lıktan ibarettir (KAYNAK UNHCR).

Her ne kadar makul düzeyde inandırıcılık deyimiyle süreci basitleştir-
miş olsak da mülteci statüsü belirleme süreçleri oldukça zaman almaktadır. 
Özellikle inceleyen kurum/kişi açısından düşünüldüğünde, kişinin iddaları 
menşe ülkenin tarihsel, hukuksal ve sosyolojik yapısı hakkında bilgi sahibi 
biri tarafından incelenmesi gerekecektir ki bu durumun ciddi bir uzmanlık 
gerektireceği ve uzun zaman alacağı açıktır. Bu bakımdan mülteci statüsü 
belirleme incelemesini bir yargı sürecine benzetmek mümkündür. Somut 
bir olay üzerinden ele aldığımızda bu incelemenin gerektirdiği uzmanlık 
ve zaman daha iyi anlaşılabilir. Örneğin, Irak’tan 2016 yılında Türkiye’ye 
gelen bir aile olduğunu varsayalım. Aile adına konuşan üye Bağdat’a ya-
kın bir köyde yaşadıklarını söylemiştir ve köylerinin IŞİD tarafından ele 
geçirildiğinden bahsetmiştir. Kendisi ve ailesi Şii olduğu için IŞİD tara-
fından kötü muamele gördüklerini ve canlarını kurtarmak için karayolu 
ile Türkiye’ye kaçtıklarını, Irak’ın Duhok kentinden Şırnak’a kaçak olarak 
girdiklerini söylemiştir. Bu durumda mülteci statüsü belirleme incelemesi 
yapacak kişinin incelemesi gereken bir çok şey vardır ancak temel olanları 
sıralayacak olursak, 1- Talepte bulunan kişiler gerçekten bu bölgede mi 
yaşıyorlardı. 2-  2016 yılında Bağdat ve yakınlarında IŞİD adında bir örgüt 
var mıydı? 3- Varsa bu örgüt özellikle Şii mezhebine dahil kişileri hedef al-
makta mıdır? 4- Bu iki durum gerçek olsa dahi Irak devletinin bölgede bu 
kişileri korumak için etkili bir müdahalesi mücadelesi var mıdır? 5- Bahsi-
geçen yol güzergahından gerçekten gitmek mümkün müdür? 6- İltica tale-
binde bulunan kişilerin mülteci statüsü dışında kalma sebepleri var mıdır? 
Anlaşıldığı üzere mülteci statüsü belirleme görüşmesi ve değerlendirmesini 
yapacak kişi varsa evraklara bakarak iddiaların gerçekliğini aynı zamanda 
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anlatılan sosyal koşulları ve tarihsel, coğrafi, sosyolojik, dinsel ve hukuksal 
olarak menşe ülkeyi incelemek zorunda kalacaktır. Bireysel başvurularda 
bu incelemenin yapılması gerekli insani ve maddi kaynağın aktarılmasıyla 
mümkün olacaktır ancak Suriye krizinden sonra oluşan göç dalgasındaki 
gibi, büyük çaplı toplu göçlerde bu tip bir değerlendirme mümkün olma-
yabilir.

2. Türkiye’de Mülteci Mevzuatı ve Tarihi

a. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Öncesi

Daha önce de bahsedildiği üzere 1990’larda yaşanan yoğun göç dalgası-
nın etkisiyle 1994 yılında İltica yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 
Türk hukukunda göç üzerine olan ilk kapsamlı yasama metnidir. Bu tarih-
te Türkiye Cenevre Sözleşmesi ve ek protokolünün imzacısı olsa da coğ-
rafi kısıtlamaya karşı çekince koymuş ve mülteci statüsünü sadece Avrupa 
Konseyi üyesi ülkelerinden gelen sığınmacılarla kısıtlamıştır. Bu sınırlama 
dolayısıyla İltica Yönetmeliği iki temel göçmen kategorisi getirmiştir. İlki-
ne göre “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle, ırkı, dini, milliyeti, 
belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya syasi düşünceleri nedeniyle takibata 
uprayacağından hakloı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışın-
da bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen 
veya korkudan dolayı istifade etmek istemyen ya da uyruğu yoksa ve ön-
ceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönemeyen veya kor-
kıusundan dolayı dönmek isteyen yabancı” mülteci olarak tanımlanmıştır.

Diğer bir kategori olan sığınmacı ise “ Irkı, dini, milliyeti, belirli bir 
toplımsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğraya-
cağından haklı olarak kroktupu için vatandaşı oldujğu ülke dışında bu-
lunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya 
korkudan dolayı istafade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden 
ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönemeyen veya korkusun-
dan odlayı dönmek istemeyen yabancı” olarak tanımlanmıştır. 

Kanun özellikle sığınmacı olarak nitelendirilen ve Türkiye’deki göç-
menlerin hemen hemen hepsini oluşturan bu gruba yaklaşımı hak temelli-
den ziyade önceden açıklandığı üzere engellemeye yönelikti.
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b. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Dönemi

Suriye içsavaşının etkisiyle Türkiye’ye doğru başlayan göç akımı kısa 
sürede o kadar büyük bir haldı ki, mevcut yasal düzenlemelerin bu duruma 
karşılık veremeyeceği henüz ilk günlerden anlaşılmıştı. BMMYK ve sivil 
toplum örgütlerinin yoğun katılımıyla birlikte Yabancılar ve Uluslarara-
sı Koruma Kanunu hazırlandı ve 11/04/2013 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Kanun Türkiye hukuku bakımından oldukça önemlidir çünkü sığınma 
ve göç mevzuatını derli toplu şekilde tamamıyla düzenlemekteydi. Temel 
olarak mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma sığınma 
hukukundaki esas statülerdir denilebilir. Ancak önceki düzenlemelere pa-
ralel şekilde mültecilik için Avrupa Konseyi ülkelerden gelme şartı korun-
maktadır. Diğer ülkelerden gelenler ise ancak şartlı mülteci statüsü alabil-
mekteydi. Şartlı mülteci üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye’de 
sığınma hakkına sahipken, mülteci için böyle bir kısıt bulunmamaktadır. 
Diğer bir deyişle şartlı mültecilik geçici bir kavramdır ve amacı üçüncü 
ülkeye (BMMYK aracılığıyla) yerleştirilene kadar Türkiye’deki sığınma 
halinin bir statüye bağlanmasıdır. Türkiye’de sığınma rejimiyle ilgili yapı-
lan çalışmaların hemen hemen hepsinde, Türkiye göç mevzuatındaki en 
büyük problemin bu coğrafi kısıt olduğundan bahsedilir ve Cenevre söz-
leşmesine uyulmaması eleştirilir. Bu eleştirilerde bir haklılık payı olmakla 
birlikte, aslında abartıldığı söylenebilir. Türkiye’de mülteciler ve şartlı mül-
tecilerin hak bakımından neredeyse hiçbir farkı bulunmamaktadır. Zaten 
bu konuda yapılan çalışmalarda ikisi arasında gösterilen hak bakımından 
tek fark vatandaşlık başvurularıyla ilgilidir. Şartlı mülteci statüsü her ne 
kadar geçici, yani üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar da olsa, üçüncü 
ülkeye yerleştirme süreçleri oldukça uzundur ve ev sahibi devlet, yerleşti-
rilecek üçüncü ülke ve çoğu zaman aracı kurum ki bu BMMYK’dır, ara-
sında gerçekleşen uzun bir süreçtir ve üçüncü ülkeye yerleştirilme oranı/
olasılığı oldukça düşüktür. Basitçe ifade edersek, kanun her ne kadar üçün-
cü ülkeye yerleştirilinceye kadar demiş olsa da, non-refeulement ilkesinin 
kabulü sayesinde göçmenin Türkiye’de kalması ve tehlikede bulunacağı 
menşe ülkesine gönderilmesi engellenmektedir. Bu bakımdan coğrafi şart 
Türkiye’deki sığınmacıların uluslararası mevzuat ve insan hakları hukuku 
bakımından haklara erişimindeki en büyük engel değildir. Kanun ve yö-
netmeliğin uygulanmaması, devlet personelinin sayı ve nitelik bakımından 
olması gerekenin gerisinde kalması ve ayrımcılık çok daha haklara erişim 
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bakımından daha önemli problemlerdir denilebilir. 

Bu kanunun yanı sıra aynı yıl geçici koruma yönetmeliği de mevzuata 
eklenmiştir ki YUKK ve bu yönetmelik Türkiye’deki Suriyelilerin statüle-
rini ve haklarını belirleyen temel iki metindir. Aşağıda açıklanacağı üzere, 
Türkiye’de bulunan Suriyeliler mülteci ya da şartlı mülteci statüsü alama-
maktadır çünkü kişisel olarak yaptıkları uluslararası koruma başvuruları 
değerlendirilmeye dahi alınmamaktadır. Bunun yerine Geçici Koruma 
denilen uluslararası koruma şekline toplu olarak alınmışlardır. Ancak bu-
rada belirtmek gerekir ki, yukarıda bahsedildiği üzere Türkiye’ye içsavaş-
tan önce sığınan Suriyeli göçmen sayısı oldukça düşüktür. Bu durum göz 
önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin mülteci tanımındaki coğrafi çe-
kinceye ilişkin kaygıları çok da yerinde sayılmayabilir çünkü en çok vurgu-
lanan husus Türkiye’nin zaten çok göç aldığı ve mülteci statüsü sağlanması 
durumunda daha da uğrak ve çekici bir ülke olacağıydı. Görüldüğü üzere 
Türkiye Suriyeliler tarafından zaten göç için çokça tercih edilen bir ülke 
olmamıştır. Diğer ülkelerden gelen göçmen sayısı epey yüksek olsa da ço-
ğunluğu Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaktadır. Ancak bir diğer yo-
ruma göre coğrafi çekince ve mülteci statüsü tanımamanın sebeplerinden 
birisi, sığınmacının mülteci olarak tanımlanması durumunda haklara sa-
hip olması ve bu durumun devlet üzerinde ciddi bir külfet yaratma ihtima-
lidir. Fakat mevcut durumda sığınmacılar haklardan ziyade “hizmetler”den 
faydalanmaktadır[22, p. 53]. Hak devlete bir sorumluluk yükleyip, mu-
hattabına talep etme kapasitesi sağlarken, hizmet devletin insafına kalmış 
bir yardımı, haktan ziyade hayır yapmayı ifade etmektedir. 

Geçici koruma sistemi sanıldığının aksine ilk kez Türkiye’de kullanılan 
ve Suriyeli göçmen akınına karşı geliştirilen bir sistem değildir.  Bu sis-
temin geliştirilmesi, Avrupa’nın ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı 
en büyük göçmen akımı olan Bosna İç Savaşı’na denk gelmektedir. Avru-
pa Birliği’nin  2001 yılında yayınladığı bir direktif ile (Council Directive 
[2001] 55 EC) genel hatları çizilen geçici korumanın amacı büyük göç 
akınlarına sebep verecek insani krizlere hem hukuki statü yönünden hem 
de temel ihtiyaçlar bakımından tepki vermektir. Geri gönderme ve sağlık, 
barınma gibi temel hizmetlerin nasıl karşılanacağının kanunda yer alması 
bakımından, Türkiye’deki geçici koruma düzenlemelerinin de uluslararası 
standartlara uygun olduğu söylenebilir (KAYNAK STATELESSNESS OF 
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SYRIAN). Ancak özü itibariyle, adından da anlaşıldığı üzere bu koruma 
tipi acil müdahale odaklıdır ve kısa sürelidir. Amaç büyük bir insani kriz 
yüzünden yerleşim yerlerini terkeden insanları, bu yerleşim yerlerine döne-
ne kadar güvenlik ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bosna Savaşı’nın 
ilk yıllarında bazı Avrupa ülkeleri sığınma başvurularını Cenevre sözleşme-
sini kendilerine göre yorumlayarak reddetmişlerdi çünkü mülteci şartla-
rındaki zulüm hükümet kaynaklıydı ve Bosna’dan kaçan kişilerin gördüğü 
zulmün kaynağı meşru hükümet değil, bir takım bağımsız silahlı gruplar-
dı. Bir süre boyunca, zaten yakın zamanda çok göçmen alması bahanesiyle, 
Bosnalı mültecilere kapatan Alman hükümeti, ülke içindeki demokratik 
baskılara dayanamayarak mültecileri ülkeye aldı fakat bu gruplara mülteci 
statüsü vermek yerine ancak geçici koruma adı altında kabul etti. (https://
works.swarthmore.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=swart
hmoreirjournal) Suriye iç savaşı’ndan sonra Türkiye’ye gelen göç akınıyla 
benzerlikler içeren bu hadise üzerine gelişen bu sistem, Bosna Savaşı’ndan 
yaklaşık 20 yıl sonra Türkiye’de Suriyeliler için uygulanmıştır. Bu sistemin 
eleştirilecek bir çok yönü olsa da, sığınmacıların tek tek mülteci belirleme 
statüsünden geçirmeden ülkeye hızlı bir şekilde kabulü bakımından ol-
dukça faydalı olduğu söylenebilir. Çünkü böyle bir insani kriz karşısında 
sayısı milyonlara uğramış insanları, sınırlarda ya da geçici barınma mer-
kezlerinde bekletmeden güvenli bir bölgeye geçmelerine müsade etmiştir. 
Ancak öte yandan geçici nitelikte olması, sadece haklar ve mülteci statüsü 
alamamak kısmıyla ilgili değildir. Suriyeliler özelinde değerlendirildiğinde, 
geçicilik vurgusunun yarattığı etki, Türkiye devletinin mülteci politikasını 
da etkilemiştir. Suriye krizinin 8. Yılı olmasına rağmen, ülkedeki Suriyeli 
göçmen sayısının 3.5 milyona ulaşmasına rağmen, Türkiye’nin halen tu-
tarlı ve yapılandırılmış bir göçmen politikası olduğu söylenemez. Göçmen-
lere uygulanacak özel hukuk, kimliklendirme, belgelendirme, evlenme ve 
boşanma gibi bir çok temel konu halen belirsizliğini korumaktadır. Mil-
yonlarca insanı ve yerli topluluğu çok etkileyen bir süreç olmasına karşın 
göç meselesi Türkiye’de bu iş için kurulmuş bir bakanlık aracılığıyla değil 
de İçişleri Bakanlığı’na, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı farklı müdürlükler ile yürütülmeye çalışılmak-
tadır. Özellikle toplumsal harmonizasyon, eğitim ve çalışma konularında 
ciddi çalışmalar yürütülmemektedir. 
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Türkiye’de geçici korumanın nasıl tanımlandığı konusuna dönecek 
olursak, ilk hukuki kaynak 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslarası Koruma 
Kanunu’dur. Kanunun “Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin 
Hükümler” başlığı altındaki 91. Maddesi şöyle der: “Ülkesinden ayrılma-
ya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancı-
lara geçici koruma sağlanabilir”. Devamında kimlerin, hangi tarihler ara-
sında bu statüye girebileceğinin Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılacak 
bir yönetmelikle belirleneceği kaydı düşülmüştür. Yani her kitlesel göçmen 
grubu doğrudan geçici koruma kapsamında sayılmayacaktır. 13/10/2014 
tarihli 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Geçici 
Koruma Yönetmeliği bu kanuna dayanmak suretiyle çıkartılmıştır. Kanu-
nun ilk geçici hükmü bu statünün Suriye iç savaşı nedeniyle Türkiye’ye sı-
ğınan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmasını sağlamıştır: 

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Su-
riye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen 
veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar 
ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici 
koruma altına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel 
uluslararası koruma başvuruları işleme konulmaz”

Maddeden de anlaşıldığı üzere Suriye Vatandaşları, Suriye’de ikamet 
eden mülteciler ve vatansızlar bu statüden faydalanabilir. 28/4/2011 tari-
hinden sonra olan olaylar ülkeyi terketme sebebi olarak gösterilmiş olsa da 
yönetmeliğin diğer hükümlerine göre bu tarihten önce uluslararası koru-
ma başvurusunda bulunmuş insanlar da talep etmeleri halinde bu statüden 
faydalanabilmişlerdir. Bunun yanı sıra Türkiye’de ikamet izni ya da vizeyle 
bulunan Suriyeliler de başvuruları üzerine geçici koruma kapsamına gir-
mişlerdir. Böylece Türkiye’de sığınma amacıyla değil de turizm, ikamet ya 
da öğrenim gibi sebeplerle bulunan kişiler, iç savaş yüzünden güvensiz hale 
gelmiş ülkelerine dönmek zorunda kalmamışlardır. 

Geçici Koruma Statüsü altında bulunan kişilerin hakları ve yükümlü-
lükleri temel olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici 
Koruma Yönetmeliği’nde sayılmıştır ancak bunlarla sınırlı değildir. Ön-
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celikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’de özel olarak Suriyelilere vatandaş-
lık verilmesine ilişkin bir kural, kanun bulunmamaktadır ve vatandaşlık 
hakları da yoktur. Basında ve sosyal medyada dolaşan asılsız ya da başlık 
ve içerik açısından çarpıtıcı haberlerin aksine geçici koruma statüsü va-
tandaşlık kazanmaya ilişkin bir hak içermemektedir (https://www.birgun.
net/haber/suriyelilere-vatandaslik-hakki-geliyor-171555, https://www.
yenicaggazetesi.com.tr/suriyelilere-vatandaslik-boyle-verilmis-turkiyeyi-
gormedim-261347h.htm, https://odatv.com/ve-suriyeliler-artik-resmen-
vatandas-0509171200.html). Aksine geçici koruma altında yer almak 
vatandaşlık başvurusu yapmayı dahi engellemektedir. Ancakİçişleri baka-
nının bir televizyon programında yaptığı resmi olmayan açıklamasına göre 
Türkiye’de yaklaşık 110 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verilmiştir 
ve bunların 57 binini çocukların oluşturduğunu ifade etmiştir (https://
haber.sol.org.tr/turkiye/soylu-vatandaslik-verilen-suriyeli-sayisini-acikla-
di-277273). Ancak bunların vatandaşlık başvuruları “istisnai” olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu durum epey karışık olmakla birlikte Türk mevzua-
tında vatandaşlık ve vatansızlık başlığı altında incelenecektir. 

Suriyeli sığınmacıların geçici koruma statüsünden kaynaklı olarak geri 
gönderilmeme hakkı vardır. Bu temel hak statünün işlerliği bakımından 
oldukça önemlidir. Bununla beraber uygulamadaki sorunlara rağmen sağ-
lık hizmetlerinden faydalanma ve eğitim hakları vardır ve bazı sosyal yar-
dımlardan da faydalanabilmektedirler. Kanunen çalışma hakları olsa da, 
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin etkili olarak kullanabilecekleri çalışma 
hakları yoktur. Resmi olarak bir yerde çalışmaları için 6735 sayılı Ulus-
lararası İşgücü Kanunu ve  2016/8375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca 
yürürlüğe giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 
Dair Yönetmelik’in 5. Maddesi gereğince işverenleri tarafından yapılmak-
tadır. Çalışma izni almak zaman alan bir prosedür olmakla beraber bir çok 
şartı sağlamak gerekmektedir. Ayrıca seyahat özgürlükleri yoktur, yönet-
melik gereği sadece geçici koruma kimliğinde belirtilen kayıtlı oldukları 
ilde ikamet edebilirler ve başka şehirlere, Göç İdaresi İl Müdürlüklerince 
verilen özel bir izin olmadan seyahat etmeleri yasaktır (KAYNAK YÖ-
NETMELİK MADDE 21-22-35).

Türkiye’de doğan Suriyeli çocukların kaydı, yönetmeliğin 21. Maddesi-
ne göre Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kaydedilmesi gerekir. Ancak 
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Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (KAY-
NAK) Türkiye’de doğan çocukların 30 gün içinde doğumun gerçekleştiği 
Nufüs müdürlüğüne bildirilmesini zorunlu kılmıştır. Hastane ya da ben-
zeri bir sağlık kurumunda gerçekleştirilen doğumlar için, buradan alınan 
bir belge ile doğum tutanağı düzenlenir. Eğer böyle bir belge söz konusu 
değilse Nüfus müdürlüğü beyanı esas alır ve açıklamaya da bu yönde not 
düşer. Suriyeliler arasında evde doğum oranının düşük olmadığı hesaba 
katılırsa, doğum tutanağının konumuz açısından önemli olduğu görüle-
cektir. Diğer bölümde anlatılacağı üzere, özellikle Suriyeli ana babadan 
doğan çocuğun Suriye vatandaşlığı hakkını kanıtlaması bakımından bu 
belgenin önemi büyüktür. 

IV. VATANSIZLIK VE VATANDAŞLIK

Dünya’da vatansızlığın ne kadar yaygın olduğu, en önemli uluslararası 
hukuk sorunlarından biri olduğunu ve uluslararası bir takım anlaşmala-
ra göre tanımını anlatmaktan önce vatandaşlığın ne olduğu ve özellikle 
hak kavramı bakımından ne önemi olduğunu tartışmak konunun içeriğini 
kavramak bakımından daha faydalı olabilir. 

Hak kavramını pozitif hukukun dar alanının biraz dışına fakat onu 
da kapsayan bir alanda tartışmaya başlar başlamaz, üzerinde durulacak en 
önemli noktalardan birisi Hanna Arendt’e de atıf yapılmak suretiyle vatan-
daşlık ve devlet olacaktır. Özellikle Arendt ve insan hakları tartışmasında 
mesele hak mı vatandaşlıktan gelir vatandaşlık bir hak mıdır gibi ilk ba-
kışta totolojik gözüken fakat aslında kavramın özünü anlamak ve güncel 
meseleleri daha kapsamlı bir şekilde, kendimizi pozitif hukuka, vatandaşlık 
kanunlarına ve BM sözleşmelerine hapsetmeden değerlendirebilmemizin 
önünü açacaktır. Bu girişi yapma ihtiyacımın nedeni, yazıda entellektü-
el kaygıların olduğunu alt metinden çıkarıp okuyucunun gözüne sokmak 
değildir. Hukuk normu, her ne kadar detaylı ve düzenleyici yazılırsa ya-
zılsın, bunun uygulanması bir çok durumda idarenin yapacağı eylemlere 
bağlı olabilir. Özellikle vatansızlık gibi bir meselede, iki ayrı idarenin iki 
ayrı belki de daha fazla eyleminin gerekeceği durumlarda meselenin sadece 
pozitif hukuk normları ve onaylanan/onaylanması beklenen uluslararası 
sözleşmelerle ele almaktan ziyade hukuk-politik bir alanda daha iyi anla-
şılması mümkündür. Birinci idarenin eyleme geçmesi, ikinci idarenin ey-
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leme geçmesi, iki devlet kanunu, uluslararası sözleşmeler, ikinci idarenin 
ilk eylemini tanıması ve dikkate alması gibi bir çok değişken salt hukuk 
bilimiyle anlaşılabilecek bir durum değildir. 

Vatansızlığın nasıl ve ne zaman ortaya çıkabileceğini anlamak için va-
tandaşlık hukukunun temel ilkeleri ve vatandaşlık kazanmanın esaslarına 
bakmak gerekir.

Kavram olarak çalışmamızın konusu olan vatansızlık İngilizce’deki “sta-
telessness” kavramının karşılığıdır. Ancak “state” sözcüğünün Türkçedeki 
karşılığı vatandaş değil devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlık ise 
“citizenship” kavramına karşılık gelmektedir. Ancak vatandaşlık kavramı 
vatansızlık konusunun dışında değerlendirilirken, İngiliz dilinde “nationa-
lity” olarak yani tıpkı Türkçe’de olduğu gibi millet ya da uyruk gibi kav-
ramlarıyla geçişli bir şekilde kullanılmaktadır. Her bir kavram özellikle hak 
ve insan hakları tartışmaları söz konusu olduğunda iç içe geçmiş haldedir. 
(Bunun dışında tâbiyet ve uyrukluk gibi kavramlar da Türk vatandaşlık 
hukukunda yer yer aynı yer yer küçük farklılıklarla kullanılan diğer te-
rimlerdir.) Ancak bu içiçelik ya da geçişlilik durumu kavramın diller arası 
çevirisinden kaynaklanmadığı gibi terminolojinin hatalı kullanımına da 
ilişkin değildir. Bu üç kavramın iç içe geçişlilği aslında hak, ulus ve devlet 
kavramlarının tarihselliği ve bu kavramların birbirileri ile kurdukları ilişki-
den kaynaklanmaktadır. 

Hak ve insan hakları kavramında, ulus-devlet ve vatandaşlığı öne çıka-
ran ve kavramın gerçekçilikten uzaklığına dair güçlü eleştiriler yapan Han-
nah Arendt’in izinden gittiğimizde, vatandaşlığın neden birey için önemli 
bir kavram olduğunu görebiliriz. 19. Yüzyılın sonlarına doğru siyasi ikti-
darı sekülerleştiren insanlık, Fransız İhtilali ile birlikte “İnsan Hakları ve 
Yurttaş Hakları” bildirgesi ile tarihte önemli bir dönüm noktasına gelmişti. 
Medeni dünya artık insanın sadece insan olmasından kaynaklanan dev-
redilemez – vazgeçilemez hakları olduğunu kabul ediyordu ki bu haklara 
insan hakları denmekteydi. Yani bu temel haklara sahip olmak için belirli 
bir tabakada doğmak ya da bir soydan gelmek şart olmadığı gibi bun-
lar hem seküler siyasal iktidar tarafından garanti altına alınmıştı ve hatta 
bunla kalmayarak yeni seküler iktidarın temeli bu anlayışının üzerine kur-
muştu. Ancak Arendt insanın sadece insan olmasından kaynaklanan hak-
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ları olduğu konusunda ciddi çelişkilere işaret etmektedir. Özellikle İkinci 
Dünya savaşı sırasında ve devamında bir ulusu ya da ulus devleti olmayan 
insan gruplarının yaşadığı “insanlık” dışı deneyimlerden yola çıkarak bi-
reyin haklara sahip olabilmesi için sadece bir insan olmasının yetmeye-
ceğini, bundan fazlası olması gerektiğini söylemektedir. Bireyin hak ehli-
yetine sahip olabilmesi için öncelikle siyasal bir topluluğun üyesi olması 
gerekmektedir. Hatta öyle ki insan hakları dahi bu topluluğa üye olmayan 
insanların sahip olabileceği bir şey değildir. Fransız Devrimi’nden sonra 
bir tür uluslar ailesi olarak örgütlenen insanlık, haklara ve insan hakları-
na ehil olabilirken, bu örgütlenmenin dışında kalanlar tıpkı İkinci Dünya 
Savaşı’nda toplu şekilde katledilen Yahudiler ve Romanlar gibi iktidarın 
sınırsız etkisi altında “haksız” şekilde kalmışlardır. Kısaca özetleyecek olur-
sak Arendt’e göre insan hakları, vatandaşların haklarıdır ve ancak devlet 
tarafından korunabilir. Ona göre vatandaşlık özel bir haktır ve başka hak-
lara sahip olmak için öncelikli şart bir haktır. Diğer bir değişle vatandaşlık 
haklara sahip olma hakkıdır. Bu görüş bir çok yazar tarafından devletin 
fetişleştirilmesi olarak nitelendirilmektedir ve oldukça eleştiriye maruz kal-
mıştır ancak vatansızlığın önemini, onun yarattığı siyasal durumu, iktidar 
ve vatansız kişi arasındaki ilişkiyi anlamak için önemlidir.

1. Genel Olarak Vatansızlık

Aslında hem vatansızlık durumu hem de uluslararası bir mesele ola-
rak mültecilik İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçlarına bağlı olarak aynı 
anda ve paralel olarak ortaya çıkmıştır. O yüzden bu iki kavramın Suriyeli 
çocuklar gibi sayısal olarak büyük bir grup ancak tekil bir olay üzerinden 
beraber incelenmesi birey, insan hakları ve siyasal iktidarı tartışması bakı-
mından çok şey anlatabilir.

Vatandaşlık devletler tarafından verilen bir statüdür ve bunun sınırları 
da bizzat devletler tarafından belirlenir. Esas olarak her devlet iç huku-
kunda vatandaşlık vermenin şartlarını serbestçe düzenleyebilmekte olsa 
da insan hakları hukuku ve uluslararası hukukun getirdiği bir takım ku-
rallar – kısıtlar olduğu da söylenebilir (KAYNAK UNHCR). Vatandaşlık 
hukukunun en temel ilkesi “herkesin mutlaka bir vatandaşlığı olmalıdır” 
ilkesidir ki anlaşıldığı üzere temel olarak vatansızlığın engellenmesine iliş-
kindir. Vatandaşlığın kazanılmasını da kazanılan zaman bakımından ikiye 
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ayırmak mümkündür: vatandaşlığın doğumla kazanılması ve vatandaşlığın 
sonradan kazanılması. Asli vatandaşlık kazanma şeklinin doğumla geldi-
ğini kabul edersek çalışmada üzerinde yoğunlaşacak vatandaşlık kazanma 
şeklinin bu tip olması gerekecektir. Devletler vatandaşlık konusunda ser-
bestlik sahibi olsalar da bazı temel tipler olduğu söylenebilir. Kimi devletler 
vatandaşlık kazanmada ülke sınırlarını kazanmada esas ölçü olarak kabul 
ederken kimileri vatandaşlığı altsoya, üstsoya ya da evliliğe bağlayabilmek-
tedirler. Doğumla kazanılan vatandaşlığın iki esas tipi vardır. Bunlardan 
ilki jus sangiunis yani kan esaslı vatandaşlık kazanımıdır. Kan ya da nesep 
ile ifade edilir ve bunlardan kasdedilen bireyin vatandaşlığını üst soyundan 
alması durumudur. Bu esas kendi içinde de çeşitlilik gösterebilmektedir. 
Örneğin Suriye hukuku bakımından sadece Suriyeli babadan doğan ço-
cuklar Suriye vatandaşlığı kazanabilmektedir. Annenin uyruğu ise vatan-
daşlık kazanmada önemsizdir. Öyle ki, Suriyeli anne ve Suriyeli olmayan 
bir babanın birlikteliğinden doğan çocuk Suriye vatandaşlığı kazanmaya 
ehil değildir. Bu durum ileride konuyla bağlantılı bir biçimde tekrar iş-
lenecektir. Türk hukukuna baktığımızda ise aynı ilkenin daha farklı bir 
uygulaması görülür Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre evlilik bağı içinde 
ya da evlilik bağının dışında Türk anne ya da Türk babadan doğan çocuk 
Türk vatandaşı olur. Kısacası bu tipte çocuk nerede doğarsa doğsun anne 
ya da babanın vatandaşlığını kazanacaktır. 

Doğumla vatandaşlık kazanmadaki temel tiplerden diğeri de jus soli 
yani toprak esasıdır. Burada ise çocuğun anne ya da babasının uyruğu-
na bakılmaksızın, çocuk doğduğu ülkenin vatandaşı olur. Bu ilkeyi ka-
bul eden ilkelerde çocuk vatandaşlığı doğduğu yere göre doğma anında 
kazanır. Devletlerin odaklandığı asıl mesele çocuğun anne ya da babası, 
bunların uyruğu ya da statüsü değil, çocuğun doğduyu yer ve bu yerin ülke 
(territory) dahilinde sayılıp sayılamayacağıdır. 

Vatansız, hiçbir devletin kanunu tarafından vatandaş sayılmayan ki-
şiyi ifade etmektedir. Paralel şekilde Vatansızların Statüsüne İlişkin 1954 
sözleşmesi de vatansızı ““vatansız kişi” terimi, kendi yasalarının işleyişi 
içinde hiçbir Devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan bir kişi anla-
mına gelir” (KAYNAK) şeklinde tanımlamıştır. Bir kişinin vatansız olup 
olmadığını, ilgili devlet kendi vatandaşlık yasaları kapsamında değerlen-
dirir. Ancak vatandaşlık (ya da uluslararası metinlerde kullanıldığı haliyle 
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milliyet-tâbiyet) kişi ile devlet arasındaki ilişkiyi oluşturmasıyla birlikte, 
toprak (territory), soy bağı ve evlilik gibi yollarla da kazanılabildiği için 
birden fazla ülkenin hukukuyla da ilgili olabilir. Ayrıca, bir kişi doğuştan 
vatansız olabileceği gibi, sonradan da vatansız hale gelebilir. BMMYK ve-
rilerine göre, Dünya’da kuruluş tarafından tespit edilen yaklaşık 3.9 mil-
yon vatansız kişi vardır. Ancak bu rakamın çok daha yüksek olabileceği 
de belirtilmiştir (https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html). Va-
tansız kalma riski özellikle kimliğini ve vatandaşlığını kanıtlamakta güç-
lük yaşayan göçmen gruplarında, sınır bölgelerinde yaşayanlarda, azınlık 
halklarda, göçer ve yarı göçer gruplarda, insan ticareti ya da kaçakçılığına 
maruz kalan insanlarda daha yüksektir. (KAYNAK UNHCR SELF KIT) 
Türkiye’den bir örnek verecek olursak, Türkiye Domları kimlik alma ve 
kamusal haklardan faydalanmakta ciddi zorluk çeken bir etnik gruptur. 
Domlar genellikle “Çingene” olarak aşağılanan ve Romanlarla karıştırılan, 
çoğu Türkiye’nin Güney Doğu illerinde ve bazı büyük şehir gettolarında 
yaşayan göçebe bir halktır (http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/
Raporlar/TURKCE/04/DOM%20RAPOR%20TR.pdf ). Yaşam tarzları 
ve ayrımcılık nedeniyle Türkiyeli olmalarına rağmen kimlik ve kimlik yeri-
ne geçecek diğer belgeleri çıkaramadıkları bilinmektedir (belgesel https://
www.youtube.com/watch?v=CMmzxBFUamo). Özellikle 6 yaşından bü-
yük çocukların nüfusa kaydı uzun ve zor bir idari işlem silsilesi gerektir-
mektedir ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra dahi çocuk doğrudan 
vatandaşlık kazanamayıp saklı nüfus hükümlerine tabii tutulmaktadır. 
Özellikle Suriye krizinin başlamasıyla, çoğunluğu Suriye sınırında yaşayan, 
göçebe ve “kağıtsız” bir grubun kanunen ehil olmasına rağmen kanıtlamak 
bakımından yetersiz olduğu vatandaşlık durumu ciddi bir sorun teşkil et-
mektedir. Bunun gibi göçebe, azınlık, sınırlarda yaşayan ve ayrımcıla ma-
ruz kalan grupların hali hazırdaki de facto vatansızlık durumları, Suriyeli 
olarak sanılmaları üzerine kalıcı bir hal alabilir ki Türkiye’de Suriye’den 
gelen ciddi bir Dom göçmen nüfusu da bulunmaktadır. 

1954 sözleşmesinin vatandaşlık tanımı de jure yani salt hukuki bir ta-
nım olarak nitelendirilmektedir. Bununla beraber de facto denilen ayrı bir 
vatansızlık durumu söz konusudur. De facto vatansızlığın net ve sabit bir 
tanımı olmamakla birlikte, bir vatandaşlığa ehil olan ancak efektif olarak 
bunu kullanamayan kişiyi ifade etmektedir. Zaten bir istisnai ve bağlayıcı 
olmayan bazı kurallar hariç, uluslararası hukukta de facto vatansızlığa dair 
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tanımlayıcı ya da bağlayıcı bir kural bulunmamaktadır. Bir yoruma göre de 
facto vatansızlığı tanımlamak tam olarak mümkün olmasa da bazı özellik-
lerini sıralamak mümkündür. Buna göre de facto vatansızın normal şart-
larda bir vatandaşlığı vardır, ancak bu devletin korunmasına sahip değildir 
ve bu ülkenin dışındadır. (KAYNAK Questioning de facto Statelessness 
By Looking at de facto Citizenship). Vatandaşlık kazanma şartlarının bu-
lunduğu bir durumda bunun kanıtlanamamasının da de facto vatansızlığa 
yol açtığı söylenebilir. BMMYK verilerine göre Türkiye’de 2018 yılı sonu 
itibarıyla 117 vatansız kişi bulunmaktadır ki bu sayının azlığı hesaplamada 
sadece de jure tanımına uyan ve BMMYK tarafından tespit edilmiş va-
tansız kişilerin hesaba katılmasıdır.  Çalışmanın konusu Suriyeli çocuklar 
bakımından iki tür vatansızlık da söz konusu olmakla birlikte, de facto 
vatansızlığın durumu tanımlamaya daha uygun olduğu söylenebilir. 

Vatandaşlık konusundaki doktrinlerin çeşitlendirilebilmesiyle birlikte, 
doğum anında vatandaşlığın kazanımıyla ilgili birden fazla doktrin olduğu 
için vatansızlığa yol açan durumlardan birisi de (farklı devletlerin) kanun-
lar arasında ihtilaf çıkmasıdır. Öyle ki iki farklı devletin vatandaşlık mev-
zuatı ayrı ayrı okunduğunda vatansızlığa yol açabilecek bir durum içerme-
se dahi, birlikte değerlendirildikleri halde vatansızlığa sebep olabilmektedir 
(KAYNAK UNHCR Statelessness). Örnek vererek olayı somutlaştıracak 
olursak, A ülkesinde, B ülkesi vatandaşı anne-babadan doğan bir çocuk 
olduğunu varsayalım. Ancak bu A ülkesi jus sangiunis ilkesini benimsediği 
için çocuk A ülkesi vatandaşlığı kazanamayacaktır. Öte yandan B ülkesi ise 
sadece jus soli ilkesini benimsediği için ülke dışında doğan çocuk buranın 
da vatandaşlığını kazanamayıp vatansız kalabilir. Bu çocuk A ülkesinde de-
ğil B’de doğsaydı hem B’nin hem de A’nın vatandaşlığını kazanabilecekken 
mevcut durumda iki ülkenin de vatandaşlığını kazanamamıştır. Görüldü-
ğü üzere kendi içinde görece sorunsuz olan iki kanun, kanunlar ihtilafı yü-
zünden vatansızlığa yol açabilmektedir. Vatansızlığın kaynakları bunlardan 
ibaret değildir. Bir bölgedeki egemenliğin eldeğiştirmesi önceki devletin 
vatandaşlığına sahip bireyleri vatansız bırakabilmektedir. Yakın tarihte bazı 
hükümetlerin spesifik etnik ya da dini gruplara yönelik ayrımcı politikalar 
uygulayarak onları vatansız bıraktığı bilinmektedir. Devletsiz anadan ba-
badan doğan çocuklar da doğdukları yerin kanuna göre vatandaşlık kaza-
namayabilirler. Benzer şekilde yeni doğan kaydı yapılmaması nedeniyle ço-
cukların vatansız kalması mümkündür ve bu durumda oldukça fazla çocuk 
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vardır ve bunların tespiti dahi kendi başına oldukça zor bir iştir. Bu durum 
ve örnekler arttırılabilir ancak çalışmanın daha fazla genişletilmemesi için, 
bu açıklamalarla yetinilecektir. 

2. Uluslararası Hukukta Vatansızlık

Vatansızlıkla ilgili en önemli uluslararası hukuk enstrumanları 1954 
tarihli“Vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme” ve 1961 tarihli “Va-
tansızlığın azaltılmasına dair sözleşme”dir. Ancak bu iki temel metinden 
önce de vatansızlığın önlenmesine ilişkin uluslararası hukuk metinleri var-
dır. Her iki temel sözleşmeden çok daha erken bir tarihte yayınlanan 1930 
Hague Sözleşmesi’nin dördüncü bölümü çocukların vatandaşlık kazanımı-
na ilişkindir (KAYNAK Children of Syrians). 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi de, daha önce de bahsedildiği üzere, vatandaşlığı bir 
insan hakkı olarak tanımıştır: 

“Madde 15: Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak 
yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.”

Uluslararası hukuk kaynaklarından doğrudan vatansızlığa ilişkin olma-
sa da vatansızlıkla ilgili hükümler içeren diğer bir önemli metin Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Çocukların vatansızlığı, özellikle 
doğuştan vatansız kalmış olması durumu konumuzla doğrudan ilintilidir. 
Çocuğun aslında haklara ehil bir özne olarak algılanması oldukça yakın bir 
tarihte başlar. Roma hukukunda pater familias çocuğu öldürebilir, sokağa 
atabilir, başkalarına devredebilir, evlendirebilir ve hatta boşayabilirdi. Ço-
cuk tıpki bir mal gibi emancipatio yapılana kadar satılıp devredilebilir bir 
nesne niteliğindeydi. “Modern” sanayi toplumuna gelindiğinde durum ta-
rım toplumundan, haklar bakımından, çok da farklı denilemez. Tarım top-
lumunda karın tokluğuna çalışacak işgücü olan çocuk, sanayi toplumunda 
yer yer külfet olarak algılanabilmekteydi. Erken kapitalist toplumlarda ço-
cukların ticaretinin yapıldığı, dilenci, cinsel mal, köle olarak kullanıldığı ve 
ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü bilinmektedir (KAYNAK SEROZAN).  
Bu koşullar altında çocuk haklarıyla ilgili uluslararası anlamda ilk koruma 
girişimi Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Cenevre Çocuk Hak-
ları Bildirgesi ile 1924 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu bildirge sayesinde 
çocuklar özel olarak ilk defa uluslararası korunma altına girmiştirler. An-
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cak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan katliamlar ve bunların ara-
sında çocukları özellikle hedef alan kıyımlar olması, uluslararası camiayı 
tekrar harekete geçirmiştir ve 1959’da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nin çıkartılmasına giden yolu açmıştır. Bu bildirge ileride ilan 
edilecek 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de altyapısını oluşturmak-
taydı. (KAYNAK SEROZAN). Bunların yanı sıra başka bir takım bölgesel 
sözleşmeler de bulunmaktadır. 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi ilk madde-
sinde çocuğu aşağıdaki gibi tanımlar:

“Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken 
yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır”.

Sözleşmenin 7. Maddesi ise çocuğun vatandaşlık hakkı ve vatansızlığın 
önlenmesine ilişkindir: 

“Madde 7: 1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kay-
dedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma 
hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından 
bakılma hakkına sahip olacaktır.2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabii-
yetsiz kalması söz konusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili ulus-
lararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu 
hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler.”

Dünya’da devletler tarafından en yaygın şekilde onaylanan uluslararası 
sözleşmelerden birisi olan Çocuk Hakları Sözleşmesi, yukarıda gösterilen 
maddeler ile devletlere sınırları içerisinde doğmuş çocukların doğumlarını 
kayıt altına alma ve vatandaşlık kazandırma konusunda özel ödevler yük-
lemektedir. Zaten devamındaki 8. Madde de çocuğun kimliğini, ki vatan-
daşlık da burada kimlik ögelerinden birisi olarak sayılmıştır, korumayı ve 
keyfi şekilde bunlardan mahrum bırakmamayı görev kılmıştır:

“Madde 8: 1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; 
tabiiyeti, ismi ve aile bağları dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu 
konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler. 2. Çocuğun 
kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak 
yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden 
kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar.”
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Görüldüğü üzere vatandaşlık ve vatansızlıkla ilgili önemli uluslararası 
insan hakları hukuku enstrumanları vardır. Vatandaşlık hakkı bir insan 
hakkı olarak kabul edilmektedir. Öte yandan doğrudan vatansızlıkla ilgili 
olan enstrumanlara geri dönecek olursak, Birleşmiş Milletler tarafından 
hazırlanan temel sözleşmeleri/metinleri tarihsel olarakşu şekilde sıralayabi-
liriz: Bazı Vatansızlık Halleri Hakkında Protokol (1930) (Milletler Cemi-
yeti dönemi), Vatansızların Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme (1954), 
Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme (1961), Vatansızlık Hallerinin 
Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1973).

Erken tarihli bir düzenleme olan 1930 protokolün ilk maddesine göre 
jus soli ilkesine göre vatandaşlığı yani toprak esasını kabul etmeyen ül-
kelede, o ülkenin vatandaşı anneden ve başka bir ülkenin vatandaşı ya 
da vatandaşlığı bilinmeyen/tespit edilemeyen bir babadan doğan çocuk, 
o ülkenin vatandaşlığını alacaktır (KAYNAK https://www.refworld.org/
docid/3ae6b39520.html). diyerek çocuğun mutlak vatansızlığına ilişkin 
bir vatansızlık durumunu önlemektedir. Protokolün tarihi dikkate alındı-
ğında doğum anında vatansız kalmaya ilişkin bu düzenleme oldukça de-
ğerli kabul edilebilir. 

Daha önce de değinildiği üzere Vatansızların statülerine ilişkin 1954 ta-
rihli Birleşmiş Milletler sözleşmesi ise önleyiciden ziyade koruyucu karak-
teri ile öne çıkmaktadır. Sözleşmenin amacı vatansız kalan insanlar için en 
azından temel haklara erişimin güvence altına alınmasıdır. Ancak sözleş-
mede vatansız kalan çocuklarla ilgili hiçbir madde bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan sözleşme vatansızlığın ortaya çıkmasının engellenmesi bakımın-
dan oldukça zayıf kalmıştır (KAYNAK children of syrians). Öte yandan 
Vatansızlığın azaltılmasına ilişkin 1961 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ise 
özellikle çocukların vatansızlığa düşmelerini engelleyecek çeşitli daha güç-
lü hükümler içermektedir. Vatansızlığın önlenmesi devlete çeşitli görevler 
de yüklenmiştir.Sözleşmenin ilk maddesi sözleşmeye katılan devletlere sı-
nırları içerisinde doğan ve başka bir devletin vatandaşlığını kazanamayan 
çocuklara doğum anından itibaren kendiliğinden ya da başvuru üzerine 
vatandaşlık sağlama zorunluluğu vermiştir. Benzer şekilde dördüncü mad-
de de sözleşmeyi onaylayan devletlere, doğurma anında sözleşmeci ülkenin 
vatandaşı olan anne-babadan doğan çocukların vatansız kalmaları halin-
de vatandaşlık verilmesini emretmektedir. (KAYNAK https://www.unhcr.
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org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-
Statelessness_ENG.pdf.). 1961 Sözleşmesi aynı zamanda aynı hakların de 
facto vatansızları da kapsayacak şekilde genişletilmesini önermektedir. An-
cak bu durum söylendiği gibi öneriden ibaret olup, hukuki bağlayıcılıktan 
yoksundur. Haliyle de facto vatansız olan birisi mülteci olma iddiasını bile 
kanıtlayamayacağı için, hem mültecilere yönelik uluslararası korumadan 
hem de vatansızlığa ilişkin haklardan faydalanamaz (KAYNAK- Stateless-
ness the quite torture/17) . Türkiye Cumhuriyeti için, 22/9/2011 tarihin-
de sözleşmenin kabulu B.02.0.KKG/101-30/299 sayılı kanun tasarasına 
girmiş olsa da  (KAYNAK), tasarı yasalaşmamış ve Türkiye bu sözleşmeye 
taraf olmamıştır. Bu durum Türkiye mevzuatında vatansızlık bakımın-
dan yer yer eleştirilere maruz kalsa da Türk Vatandaşlık Kanunu’nun te-
mel ilkeler bakımından sözleşme ile uyum içerisinde olduğu söylenebilir. 
Türkiye’de mevcut ya da olası vatansızlık vakalarının nedeninin sadece bu 
sözleşmenin tarafı olmamakla açıklanamayacağı kanaatindeyiz. 

Öte yandan Türkiye Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına Yönelik 1973 
tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1975 yılında tarafı olmuş ve 
meclise onaylatmıştır (KAYNAK https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/
KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc058/kanuntbmmc058/ka-
nuntbmmc05801883.pdf ). Sözleşmenin ilk maddesi doğuştan ortaya çı-
kan vatansızlığı önlemeye yöneliktir: 

 “Madde 1 - Âkit Devletlerden birinin vatandaşı olan bir kadının ço-
cuğu, vatansız kalması halinde, doğumla anasının vatandaşlığını kazanır. 
Bununla beraber, anaya ait nesep, vatandaşlık bakımından ancak, nesebin 
tespit edildiği gün geçerli oluyorsa, küçük çocuk o gün anasının vatandaş-
lığını kazanır”

Sözleşmenin ikinci maddesi ise konumuzla doğrudan alakalıdır. Çün-
kü sözleşmenin tarafı ülkede bulunan mülteciler ve bunların çocuklarıyla 
ilgilidir: “Yukarıdaki maddenin uygulanması bakımından, mülteci vasfını 
taşıyan babadan dünyaya gelmiş olan çocuk, babasının vatandaşlığını ka-
zanmamış gibi telâkki edilir.” Bu hüküm mülteci babadan doğan çocuğun 
babasının vatandaşlığını kazanmamış gibi kabul edilme durumu sadece 
vatandaş olan anneden doğan ve vatansız kalan çocuğa uygulanacağı için, 
çalışmanın konusunu oluşturan Suriyeli çocukların vatandaşlıklarının ka-
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zanımına ilişkin çözüm sunan bir içerik taşımamaktadır. Sözleşmenin çöz-
mek istediği durum, annenin vatandaşlığının, vatansız ya da başka vatan-
daşlığı olan babadan ya da ülke dışında doğmuş olmasından dolayı çocuğa 
geçmesini engelleyen düzenlemelerdir. 

Avrupa özelinde baktığımızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 
vatansızlıkla ilişkili bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşmenin ilan 
edildiği yıl 1950’den 47 yıl sonra Avrupa Konseyi, Avrupa Vatandaşlık 
Sözleşmesi’ni oluşturmuştur (European Convention on Nationality). 
Türkiye’nin imzacısı olmadığı bu sözleşme doğuştan vatansızlığın önlen-
mesine ilişkin bazı düzenlemeler içermektedir. Sözleşmenin 6. Maddesi 
sözleşmeye taraf bir ülkede doğan vatansız çocuğa ve ülkede bulunmuş 
olan bir çocuğa vatandaşlık verilmesini emretmektedir. İleride değileceği 
üzere aslında bu düzenlemeler Türk Vatandaşlık kanunu ile oldukça pa-
raleldir. Ayrıca, diğer bir maddeye göre, sözleşmeye taraf ülkede doğan ve 
doğum sırasında başka bir vatandaşlık kazanmayan çocuğa da o ülkenin 
vatandaşlığı verilir. Bunun yanı sıra sözleşmeye taraf ülkeler, ülkede ika-
met eden mülteci ve vatansızlara vatandaşlık kazanma şartlarını kolaylaş-
tırmakla yükümlülerdir. 

3. Suriye Hukukunda Vatandaşlık

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlık hukuku da Türkiye gibi kan esa-
sını yani jus sangiunis ilkesini temel almıştır. Kanuna göre çocuğun Suriye 
vatandaşlığını kazanması için Suriyeli babadan doğması gerekir. Suriye’de 
ya da yurt dışında doğması durumu değiştirmemektedir ancak Suriyeli 
anne ve yabancı babadan doğan çocuk hariç Suriye vatandaşlığı alama-
maktadır. Vatandaşlığın toprak esasına dayanan ya da  anneden geçtiği 
istisnai durumlar olsa da bunlar oldukça sıkı şartlara bağlanmıştır. İstisnai 
olarak vatandaşlığın anneden geçmesi için çocuğun Suriye’de Suriyeli anne 
tarafından “gayri-meşru” olarak doğurulması yani babasının belli olmadığı 
hallerde mümkündür [6, p. 303]. Eğer babalık bağı yabancı biriyle kuru-
lursa çocuk vatandaşlığı kazanamayacaktır. Kanun net bir şekilde şu kurala 
dayanır: Suriye içinde ya da dışında Suriyeli babadan doğan çocuk Suriye 
Arap Cumhuriyeti vatandaşıdır [7]. Dünyaya bu iç savaşın başlamasından 
sonra gelen binlerce çocuğun tam anlamıyla yasal bir kaydı bulunmamak-
tadır [8]. Yeni doğan kaydı, doğum belgesi bu tip insani kriz durumların-
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da,  vatandaşlık kazanımın bakımından oldukça önemlidir çünkü doğum 
kaydı aynı zamanda babalığa da karine teşkil edecektir ve böylece çocuğun 
Suriyeli bir babadan doğduğu belgelenmiş olacaktır.

4. Yerel Hukukta Vatandaşlık ve Vatansızlık

Türk hukukunda önceki bölümde kısaca bahsedildiği üzere vatandaş-
lık esas olarak jus sangiunis ilkesine dayanır. 2009 yılında yürürlüğe giren 
5901 sayılı yeni Vatandaşlık Kanunu’nun 7. Maddesi şöyle der:

“ MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya 
babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan 
çocuk Türk vatandaşıdır”

Zaten hemen önce de değinildiği gibi çocuğun evlilik içinde ya da dı-
şında doğmasına bakılmaksızın anne ya da babasından birinin Türk va-
tandaşı olması durumunda çocuğun Türk vatandaşlığı kazanacağı açıktır.  
Ancak Türk hukukunda istisnai bir doğum yeri esaslı vatandaşlık kazanma 
tipi de mevcuttur. Vatandaşlık kanunun 8. Maddesi Türkiye’de doğmuş 
ve annesi ya da babası üzerinden başka bir devletin vatandaşlığını kaza-
namayan çocuğun Türk vatandaşı olacağını emretmiştir. Bu maddenin 
bir çocuğa uygulanması için iki temel şart vardır. İlki çocuğun Türkiye’de 
doğmuş olması, ikincisi ise annesi ya da babası üzerinden herhangi bir 
ülkenin vatandaşlığını kazanamamasıdır. Ayrıca 8. Maddenin 2. Fıkrası da 
bulunmuş çocukların aksi kanıtlanmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılacağı-
nı belirtmektedir. Bu durumda ebeveynleri bilinmeyen bir çocuk, gerçekte 
yabancı anne babadan doğmuş olsa dahi Türk vatandaşlığı kazanacaktır. 
Haliyle çocuk için, anne ve/veya babanın bilinmemesi nedeniyle vatansız 
kalma ihtimali bulunmayacaktır. 

Türkiye’de vatandaşlığın sonradan kazanılması halleri yetkili makam 
kararıyla kazanma, evlat edinilmeyle kazanma ve seçme hakkı kazanma 
olarak üç gruba ayrılmaktadır. Konumuzla ilgili olan yetkili makam kara-
rıyla kazanmanın da kendi içinde genel yolla, istisnai yolla, evlilik yoluy-
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la ve yeniden kazanma olarak dört farklı gruba ayrılmaktadır (KAYNAK 
yıl-2018 cilt bilmemne). Genel yolla vatandaşlık kazanmak için başvuru 
şartları Türk Vatandaşlık kanununca aşağıdaki gibi sıralanmıştır :

“MADDE 11 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve 
ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet 
etmek,

c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) İyi ahlak sahibi olmak,

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

f ) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçi-
mini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali 
bulunmamak,

şartları aranır.”

Ancak bu başvuruda bulunmak, kanun gereği, başvuru sahibine şartları 
sağlamasında dahi mutlak bir vatandaşlık hakkı sağlamaz. Vatandaşlığın 
kazandırılıp kazandırılmayacağı idarenin takdirindedir. Geçici Koruma 
Yönetmeliği’ne göre geçici koruma kimlik belgesi ikamet izni yerine geç-
mez. Ayrıca yönetmeliğin 25. Maddesi Geçici Koruma Statüsü altında 
Türkiye’de geçirilen sürenin ikamet süresi sayılmayacağını belirtmekte ve 
vatandaşlığa başvuru hakkını 5 yıl ikamet şartı yönünden ortadan kaldır-
maktadır. Bununla beraber Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlanma-
yacağını açıkça da belirtmiştir: 

“MADDE 25- (1) Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı 
sağlar. Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni 
yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı 
tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk 
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vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz.”

Öyleyse İçişleri Bakanı’nın Suriyelilere verildiğini açıkladığı vatandaşlık 
genel yolla kazandırılan vatandaşlığa girmemektedir. Özellikle medyada “Su-
riyelilere istisnai vatandaşlık” olarak verilen (http://www.milliyet.com.tr/
yazarlar/tolga-sardan/suriyelilere-istisnai-vatandaslik-formulu-2278144)  
(https://t24.com.tr/haber/en-az-10-bin-suriyeliye-istisnai-vatandaslik-
hakki-verildi-oy-kullanmalarinin-onunde-engel-yok,390618), vatandaşlık 
kazandırma tipinin Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 12. Maddesinde dü-
zenlenen “Türk vatandaşlığını kazanmada istisnai haller” olup olmadığını 
incelemek gerekir. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı’nın (önceki haliyle 
bakanlar kurulunun) kararıyla aşağıdaki kişiler istisnai olarak vatandaşlık 
kazanabilirler.

“a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, 
sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen 
ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli 
teklifte bulunulan kişiler. 

b) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Ya-
bancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz 
Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin 
ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu. 

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler”

Öncelikle her bir şart kendi içinde ayrı prosedürlere tabii olmaktaysa 
da, geçici koruma statüsündeki insanların bunlara girip girmeyeceğini tar-
tışmadan önce, bu vatandaşlık kazandırma tipi ile ilgili ilk sorun ortada 
belirli bir grup geçici koruma statüsü sahibi Suriyeli’nin vatandaşlığa alın-
masına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının (ya da 2017 Anayasa değişiklik-
lerinden önceki dönem için bakanlar kurulu kararı) olmamasıdır. Bakan-
lar kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliğin aksine Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda düzenlenmemiştir. Ancak bu kararların idare tarafından 
alınan düzenleyici veya bireysel-subjektif kurallar koyan kararlardır (KAY-
NAK TÜRK HUKUKUNDA BAKANLAR KURULU KARARLARI  
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Abdullah TEKBAŞ). Hangi bakanlar kurulu kararlarının resmi gazetede 
yayınlanacağı kanun ya da anayasada açıkça düzenlenmemiştir. Bakanlar 
kurulu kararlarına paralel bir tür idarenin düzenleyici işlemi olan yönet-
meliklerin hangilerinin resmi gazetede yayınlanacağı kanunla belirtilmiştir. 
25.4.1984 tarihinde çıkarılan 3011 sayılı “Resmi Gazete’de Yayımlanacak 
Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun”a göre: 

“Madde 1 - Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, işbir-
liğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, kamu personeli-
ne ait genel hükümleri kapsayan,   kamuyu ilgilendiren yönetmelikler Resmi 
Gazete’de yayımlanır. Ancak, milli emniyet ve milli  güvenlikle ilgili olan ve 
gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz”

Aslında kanundan açıkça anlaşıldığı üzere vatandaşlık kazandırmaya 
ilişkin bakanlar kurulu ya da Cumhurbaşkanlığı kararları resmi gazetede 
yayınlanması gereken idari kararlar arasındadır. Çünkü bu kadarlar bi-
reysel – subjektif nitelikte de olsa gizlilik derecesi taşımamaktadırlar ve 
özellikle büyük sayıda insanın kabul edildiği durumlarda kamuyu ilgi-
lendiren konulardır. Ancak uygulamada durumun böyle olmadığı açık-
tır. 2014 yılının sonlarında medyada oldukça yer bulan Suriyeli piyanist 
çocuk Tambi Esad’a bakanlar kurulu kararnamesiyle Türk vatandaşlığı 
verildiği basına yansımıştır (https://www.aa.com.tr/tr/yasam/suriyeden-
kacan-genc-piyanist-turk-vatandasi-oldu/94316).  Ancak ilgili tarih ara-
lığındaki resmi gazetelerde karar yayınlanmamıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 
30/09/2017 tarihli basın açıklamasında da 2011 ve 2016 yılları arasında 
istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanan 514 Suriye uyruklu kişi olduğu 
belirtilmişse de bu kişilerle ilgili bakanlar kurulu kararı da resmi gazetede 
yer almamıştır. (https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi30092017). 
Öte yandan Karar Sayısı : 2009/15340 sayılı, “21 Kişinin Türk Vatandaş-
lığına Alınması Hakkında Karar”ın 04/09/2009 tarihli resmi gazetede ya-
yınlandığı görülmektedir.. Bu kısa örnekler tek başına değerlendirildiğinde 
uygulamada bir teklik olmadığı anlaşılabilmektedir.  

Hem bakanların hem de iktidar partisi üyesi milletvekillerin çelişkili 
ifadeleri dikkate alındığında Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hangi yolla 
vatandaşlık kazandığı açık değildir. İçişleri eski bakanı Muammer Güler 
kendisine yöneltilen bir soru önergesinde verdiği yanıtta Suriyeli sığınma-
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cıların vatandaşlık kanunun 10 maddesine dayanarak, 5 yıl ikamet etme 
şartını statülerinden dolayı sağlayamayacakları için vatandaşlığa müracat 
edemeyeceğini belirtmiştir ve 2008-2013 yılları arasında 2543 Suriyeli’nin 
istisnai değil sadece evlilik yoluyla, 1034 Suriyeli’nin evlilik dışındaki di-
ğer yollardan vatandaşlığı kazandığını belirtmiştir ancak diğer yolların ne 
olduğu verilen yanıt metninden anlaşılmamaktadır (https://www2.tbmm.
gov.tr/d24/7/7-32015sgc.pdf ).

Özetleyecek olursak, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler için 
Türk vatandaşı ile evlilik ve sonradan kurulan soybağı dışında vatandaşlık 
kazanma yolu yoktur. Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan anne ve 
babadan doğmuş çocuklar toprak esasına göre Türk vatandaşlığı kazana-
mazlar. Suriyeli çocukların Türk vatandaşları tarafından evlat edinilmesi 
de kanunen mümkün değildir. İstisnai yollarla vatandaşlık kazandırma ise 
kanun gereği iktidarın yetkisindedir, bu bakımdan Suriyeliler için Türk 
vatandaşlığı kesinlikle bir hak değil imtiyazdır. Anlatıldığı üzere zaten ida-
renin takdir yetkisine bağlı olan bu sürecin hukuka uygun işlememesi ve 
saydamlık eksikliğinden dolayı bahsedilen yüksek sayılara rağmen işlevsel 
bir vatandaşlık kazanma yöntemi değildir.

Türk hukukunda vatansızlık konusuna gelirsek, vatansızlık 6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yukarıda 
değinildiği üzere Türkiye’deki göç ve yabancı mevzuatını toplu şekilde dü-
zenleyen bu kanunun tanımlar bölümünde vatansız kişi aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır:

“Madde 3 - ... (ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı 
bulunmayan ve yabancı sayılan kişi... ifade eder”. 

Vatansızlığın tespiti bir tür idari işlemdir ve yetkili kuruluş İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı Göç Genel Müdürlüğü’dür. Vatansız olarak tanımlanan 
kişi 6458 sayılı kanun gereğince ikamet hakkı, çalışma iznine başvurma 
hakkı, sınırdışı edilmeme hakkı ve bazı durumlarda yabancılara özel Türki-
ye Cumhuriyeti pasaportu alma hakkına sahiptir. Ancak sınırdışı edilmeme 
hakkının, aynı kanunun 51. Maddesinin b bendinde gösterilen iki genel 
istisna durumu vardır: Kamu düzenine ve kamu güvenliğine karşı tehdit 
oluşturmamak. Maalesef iki terimin ne kadar muğlak ve geniş yorumlana-
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bilir olduğu dikkate alındığında, hakkın özünü yitirdiği söylenebilir. 

Vatansızlığın tespitine ilişkin hükümler Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 47 ve 50. Mad-
deleri aralığında sayılmıştır. Buna göre başvuru üzerine Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü vatansızlık durumunu 90 gün içinde tespit eder. Başvuran kişi 
mülakata alınır ve kendisinden herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadığı-
na dair belgeler sunması istenir. Belge sunulmaması halinde beyan esas 
alınabilir fakat alınması şart değildir. Ancak belge sunulmadığı durumlar-
da müdürlüğün kişinin vatandaşlığı olabileceğine kanaat getirilen ülkenin 
kanunlarına bakıp bunu kanıt olarak alması mümkündür. Ayrıca kişinin 
önceden vatandaşlığı bulunan bir ülke varsa buradan bilgi ve belge de talep 
edilmesi mümkündür. 

V. SONUÇ

BMMYK’ya göre doğum kaydı, çocuk ve kimlik arasındaki ilk bağı 
kurmaktadır ve doğum belgesi almanın ilk adımıdır. Tam yapılmış bir do-
ğum kaydı ve düzgün bir doğum belgesi çocuğun tabiiyetini (vatandaşlı-
ğını) ve soyunu güvenceye alır ve diğer insan haklarının da korunmasına 
yardımcı olur. Doğum belgesi ayrıca haklara erişmede kolaylık sağlar [17]. 

Ayrıca yasal evlilik yaşının altında hamile kalan çocuklar da, erkeğin 
soruşturmaya maruz kalmasını engellemek amacıyla evde doğum yaptırtıl-
dığı da bilinmektedir. 
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“MÜLTECİ HAKLARI” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Av. Güzin TANYERİ

Konuşmacılar    : Doğa AYDOĞAN ELÇİN, Ogün Erşan AYDINLI,  
       Kardelen ÇOŞKUN, Ali Can FISTIKÇI

Av. Güzin TANYERİ (Oturum Başkanı) - Şimdi soru-cevap varsa bir 
15 dakikamızı soru-cevaplarınız için ayıracağız.

Salondan - Biraz önce Türkiye’nin en fazla sayıda mülteci kabul et-
meyen ülke olduğunu söylediniz. Yani bu Ürdün’müş. Bunu hangi ista-
tistiğe dayanarak söylediniz? Çünkü insani yardım istatistiklerinde benim 
bildiğim Türkiye en fazla mülteciyi kabul eden ülke olarak geçiyor ya da 
en fazla sığınmacıyı. Ürdün benim bildiğim nüfusuna oranla en fazlasını 
kabul eden ama...

Av. Ali Can FISTIKÇI - Öyle dedim ama yanlış ifade etmiş olabilirim.

Salondan - Anladım tamam.

Av. Ali Can FISTIKÇI - Yüzde 13,5’una tekabül ediyor Suriyeli sığın-
macı, bir de orada Filistinliler de var baya yüksek sayıda.

Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU - Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Jan-
darma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden katılıyorum ben. Benim sorum 
Alican Bey’e olacak: İstisnai hükümlerden doğan hükümlerden ötürü bazı 
kişilere vatandaşlık verildiğini ifade ettiniz. Ben hukukçu olmadığım için 
size soruyorum: Hangi istisnai hükümler; neyi kapsıyor, kimi kapsıyor?

İkinci sorum, az önce beyefendinin sorduğu soru ile ilgili olarak 
Lübnan’ın daha çok mülteciye sahip olduğunu, Türkiye’nin ise daha az 
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olduğuna dair bir karşılaştırma yapmışsınız. Türkiye’nin nüfusunu kaç 
olarak, daha doğrusu Türkiye’ye gelen mülteci sayısını kaç olarak kabul 
ediyorsunuz?

Av. Ali Can FISTIKÇI - Önce ikinci sorunuzu cevaplayayım: Göç İda-
resi verilerine göre şu an Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 
500 bin küsur. 

Av. Güzin TANYERİ (Oturum Başkanı) - O kadar değil.

Av. Ali Can FISTIKÇI - Ben “Göç İdaresi verilerine göre” dedim. Çoğu 
yerde de 4 milyon olarak dillendiriliyor. Bu 4 milyonu baz aldığımda nü-
fusun yüzde 4,5 oranında oluyor Türkiye’nin. Benim burada söylemek 
istediğim şey sadece hani biz böyle insan hakları konusunda, mülteci hak-
ları konusunda konuşulurken biraz hani iğneyi kendimize de batırmalıyız. 
Bu güvenlikçi söylemi, çok çok fedakar söylemi çok doğru bulmuyorum. 
Çünkü birçok insan hakları ihlalinin görülmesinin önüne geçiyor, görül-
mesinin önüne geçiyor. Bu yüzden böyle bir şey söyledim. Yani Lübnan 
nüfusuna göre çok daha fazla insan alıyor dedim. Hani sayısal olarak Tür-
kiye daha fazla almış.

Şimdi ikinci sorunuza gelirsek, şu an notlarım arasında yok. Türk Va-
tandaşlığı Kanunu’nda istisnai vatandaşlık diye bir hüküm var. Anayasa 
değişikliğinden önce Bakanlar Kurulu kararıyla insanlar vatandaşlığa alı-
nabiliyordu. Fakat Anayasa değişikliğinden sonra bu Cumhurbaşkanı Ka-
rarnamesi oldu. Yani önceki dönemde Resmi Gazete’ye baktığınızda bazen 
insanların vatandaşlığa alınması yayımlanmış Resmi Gazete’de, bazen ya-
yımlanmamış. Yani göremiyoruz. Resmi Gazete’de hangi Bakanlar Kurulu 
kararlarının yayımlanacağı, bildiğim kadarıyla tartışmalı bir konu. Hep-
si yayımlanmak zorunda değil. Bu bakımdan yani Türkiye’de normalde 
vatandaşlık verilmiş Suriyelilerin diğer yollarla kazanamayacağı çok açık. 
Geçici Koruma Yönetmeliği bunun önünde kocaman bir engel. Çünkü 
ikamet süresinden saymıyor kaldıkları zamanı. Bu yüzden ikamet şartını 
sağlayamıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim: Normalde genel kapsayıcı ku-
ral olarak Bakanlar Kurulu kararlarının paylaşılması gerekir ama bunlar 
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herhalde isim içerdiği için özel olarak kabul edilmiş. O yüzden yayım-
lanmamış olabilir diye düşünün. Ama buna katılmıyorum. Yani binlerce 
insandan bahsediliyor, yayımlanması gerekirdi muhtemelen.

Stj. Av. Reyhanur KAYMAZ - Kardelen Hanım’a sormak istiyorum 
sorumu: Şöyle başlayayım, Türkçe bilmeyen küçük yaştaki mülteci öğren-
cilerin çoğu ihtiyaçlarını öğretmenlerine anlatmakta güçlük çektiklerini 
söylediniz ki ondan önce de zaten anaokuluna göndermekte çekimser ol-
duklarını, çünkü masraflı bir eğitim olduğunu da söylediniz. Gönderebi-
lenlerin deiletişimsizlik sorunları var diye bahsettiniz. Alican Bey de söyle-
di, 450 bin Suriyeli çocuk dünyaya gelmiş ülkemizde. Yani bu çok fazla bir 
sayı baktığımızda ve bu ülkede büyüyorlar. Böyle iletişimsizlikler içinde ve 
yetersiz imkanlarla büyüyorlar. Üçüncü bir ülkeye ne zaman yerleştirecek-
leri belli değil ki, uzun bir süreç olduğunu söyledi yine Alican Bey. Yani bu 
süreçte, bu ülkede büyümeye devam edecekler. Ben bu durumu iyileştir-
mek için bir çalışma sürüyor mu; yani herhangi bir çalışma var mı bunu 
merak ediyorum. Sonuçta bir çocuk büyür, dünya gelişir diyoruz. Hem 
onlar için hem de ülkemiz için merak ediyorum açıkçası bunu. Çünkü ne 
zamana kadar bizim ülkemizde olacaklarına dair de bir fikrimiz yok.

Av. Kardelen COŞKUN - Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. 
Türkiye’deki durumu ele almadan önce de ifade ettiğim üzere sayısal verile-
ri ya da hukuki raporlara dayanmadan, sadece Ankara il sınırları içerisinde-
ki gözlemlerime dayanarak, sosyal incelemem neticesinde elde ettiğim ve-
rileri sizle paylaştım. Evet haklısınız, elimizde böyle bir durum söz konusu 
ama mevcut durumda ne yapabiliriz? Biraz da ona odaklanmamız gerektiği 
kanısındayım. Ama şu aşamada doğrudan izlenen farklı bir politika söz 
konusu değil. Tabii ki işte çeşitli iyileştirmeler var: Şartlı eğitim hakkı ya 
da bunla ilgili olarak projeler devam ediyor ama dediğim gibi şu an idareye 
yaptığım başvurular neticesinde elde ettiğim somut ya da hukuki ya da size 
ifade edebileceğim kesin olabilecek bir veri söz konusu değil. Ama iletişim 
bilgilerinizi alırsam sizi daha iyi aydınlatabileceğime inanıyorum.

Stj. Av. Reyhanur KAYMAZ - Çok sevinirim. Teşekkür ederim.
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Av. Ali Can FISTIKÇI - Ben bir şey ekleyebilirim bu konuda: Suriyeli 
çocuklara ilk eğitim veren kurumlar geçici eğitim merkezleriydi. Bunlar 
alternatif Suriye Hükümeti’nin Gaziantep’te kurulan müfredatına göre 
verilmekteydi. Ama bu alternatif Suriye Hükümeti’ni kimse tanımıyordu 
ve bu çocuklar yani değişik, garip bir eğitim müfredatı ile yıllarca eğitim 
aldılar. Yani bunların verdiği diplomayı muhtemelen Türkiye bile tanıya-
mayacaktı. Neyse ki diğer vatandaş olan çocuklarla aynı okullara gitmeye 
başladılar. Burada eğitim hakkı büyük bir problem ama en azından gidip 
tutunan bir şekilde olan çocuklar olduğunda devam edebilecekler. Görece 
bir tık daha az kötü oldu diyeyim, ya da daha iyi oldu diyeyim. Bu arada 
2019 yılı uyum yılı ilan edilmişti.Yine çok şey olmadı ama küçük küçük 
Avrupa Birliği projeleri var bu konuda dil desteği gibi, bazı eğitim kuruluş-
larında psikolog desteği gibi, gözlemci desteği gibi projeler devam ediyor. 
Ama böyle çok büyük politikalar yok. Zaten en büyük eksik de göçle ilgili 
bir bakanlığın kurulmamasından kaynaklanıyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı, 
işte Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na 
bağlı ayrı ayrı kurumlar götürmeye çalışıyor bunu. Haliyle bir politika bü-
tünlüğü olmuyor.

Stj. Av. Reyhanur KAYMAZ - Teşekkür ederim.

Av. Güzin TANYERİ (Oturum Başkanı) - Başka soru var mı?

Stj. Av. Gülbeyaz ALTIPARMAK - Merhaba. Ben Alican Bey’e bir 
soru soracağım: Etkin olan ve etkin olmayan vatandaşlık tabirlerini kullan-
dınız. Bu etkin olmayan vatandaşlık nasıl oluyor? Birazcık, kısa bir şekilde 
açabilir misiniz? Örnek de olabilir.

Av. Ali Can FISTIKÇI - Yani böyle etkin olmayan vatandaşlık, şöyle 
daha doğru ifade edeyim: Defakto vatansızlık diyeyim. Yani birisinin vatan-
daşlığı var mesela ama kanıtlayamıyor. Bunun örnekleri çok var. Türkiye’de 
de aslında pek bilinmez ama var. Zaten Birleşmiş Milletler de veri pay-
laşırken bizim tespit ettiğimiz işte yanlış hatırlamıyorsam Türkiye’de 4.2 
milyon var ama dünyada en az 10 milyon insan vatansızdır diye açıklıyor. 
Şöyle; mesela anlattığım örnekteki zaten Suriyeli çocuklar, Suriyeli baba-
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dan doğmuş ama bu doğum kanıtlanamadığı için Suriye vatandaşlığı ala-
mıyorlar, ispatlayamıyor. Bu işte etkili bir vatandaşlığı olmadığını gösteri-
yor. Yine aynı zamanda sınır bölgelerinde yaşayan veya azınlık halklardan 
olan insanlarda bu durum ara yaşanabilmektedir. Mesela çok bilinmez, 
Türkiye’nin güneydoğu sınırlarında Dom diye bir halk, etnik grup vardır. 
Bunlar göçebe yani Çingene olarak adlandırılır ama Romanlardan farklı-
dır. Göçebe oldukları için hiç birinin neredeyse okuma-yazması yok. Dev-
let dairelerine pek çok iyi Türkçe bilmedikleri için -bir de yani kıyafetleri 
falan çok aykırı- o yüzden pek alınmıyorlar. Hani ayrımcılık görüyorlar. 
Mardin’de yüzlerce Dom var, hiç kimliği olmayan bir şekilde yaşıyorlar. Bir 
de 6 yaşından sonra bir çocuğa kimlik çıkartmak çok zor bu arada. Bunlar 
saklı nüfus hükümlerine tabi oluyorlar. Gerçekten bayağı fazla idari işlem 
ve takip isteyen bir süreç. Bu bakımdan bu çocuklar aslında Türkiye’de 
doğmuşlar, yani ebeveynlerinden birisi illa Türk vatandaşıdır ama kanıtla-
yamıyorsunuz. Yani bu etkin olmayan vatandaşlık. Ben bunu İngilizce’den 
Türkçeye çevirdim, belki literatürde farklıdır. Türkçe’de kullanımından 
emin değilim ama uygulamadaki vatansızlık bu şekillerde ortaya çıkabili-
yor özellikle azınlık ve sınırda yaşayan insanlarda çok sık olarak.

Av. Cihangir KARABIYIK - Bu Cenevre Konvansiyonu’na Türkiye’nin 
koyduğu şerhe, coğrafi kısıtlamaya ilişkin bir sorum olacak. Tüm panele yö-
neltmek istiyorum. Yani benim anladığım kadarıyla 1951’deki şartları dü-
şündüğümüzde, bu coğrafi kısıtlamanın konmasının gerekçesini ben şöyle 
tahmin ediyorum. Yani Türkiye Ortadoğu’dan ve Doğu’dan ve Asya’dan, 
belki de Afrika’dan gelecek göç akınlarına demografik olarak ve ekonomik 
olarak hazır bir ülke değil, bunu kaldırabilecek yapıda bir ülke değil o dö-
nem. Dolayısıyla biraz korumacı bir yapıyla konulmuş bir kısıtlama olarak 
görüyorum. Şimdi bugün baktığımızda yine çok zengin ülke değiliz. Evet, 
gelişmekte olan bir ülkeyiz ama bu kısıtlama artık bizim aleyhimize mi işli-
yor? Belki bunu tartışmak gerekir mi? Yani şunu kastediyorum: Bu coğrafi 
kısıtlama kaldırılsa, mesela bugün kaldırılsa, Türkiye’de mevcut yaşamakta 
olan Suriyelileri uluslararası korumaya ve üçüncü ülkeye yerleştirme hak-
kı sağlanmış olur mu? Çünkü şu anda geçici koruma, adı üzerine geçici 
olmalı ama 8 yıl oldu şu anda. Ve 8 yılda yani uyum açısından toplumsal 
uyum, demografik uyum açısından birçok sorun var. Yani burada tartışı-
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lan ve tartışılmayan birçok sorun var. Yapılan harcamalar var. Hani bizim 
coğrafi kısıtlamanın gerekçesini düşündüğümüz zaman, “harcama yapma-
yalım mümkün olduğu kadar” diye konulmuş bir kısıtlama muhtemelen. 
Ama Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre Türkiye dünyada en çok insani 
yardım yapan ülke konumunda mültecilere ve kendi ülkesindeki göçmen-
lere ve gayrisafi milli hasılaya oranı olarak da aynı zamanda birinci sırada 
görülüyor. Yani GSYİH’nin yüzde 0.85’i kadar yardım yapmışız. Aslında 
biz bu coğrafi kısıtlamayı koymuşuz ama şu anda onun bize sağlaması ge-
reken avantajların tamamını ekarte etmişiz ve bunun Suriyelilere de, yani 
mültecilere de bir yararı yok. Yani özetle şunu sormak istiyorum: Bugün 
kaldırılacak olsa bu coğrafi kısıtlama, mültecilerin haklarını koruması açı-
sından ve bizim de milli menfaatlerimizi koruması açısından sizce daha 
faydalı olur mu?

Av. Ali Can FISTIKÇI - Şöyle; bu Türkiye’nin daha çok göç alan ülke 
olmaktan korktuğu yani sıkça dile getiriliyor. Ama ben bunu özellikle Suri-
yeliler baz alındığında hiç gerçekçi olmadığını ispatlayabileceğimi düşünü-
yorum bazı sayılarla: 2011’den önce Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı yılda 
100’ü geçmiyormuş. Yani Türkiye’nin en az göçmen aldığı ülkelerden bi-
risi Suriye. Buradan çıkan insani krizin boyutu öyle büyüktü ki, insanlar 
kitleler halinde her şeylerini bırakıp mecbur kalıp geldiler. Yani ki burada-
ki hukuki statünün falan o an umursandığını da sanmıyorum. Gerçekten 
UNHCR’ın verileri var. Yani Göç İdaresi’nde bunun verilerini bulamadım 
çünkü önceden Göç İdaresi yoktu. UNHCR’ın verilerinde Suriyeliler hep 
“other” diye, böyle “diğerleri” kısmında ifade ediliyor. Sayıları 100’ün bile 
altında olduğu için pek dile getirilmiyor. Hani ben zaten coğrafi kısıtlama-
nın da uygulamada pek farkı olmadığını, yani yararı olmadığını düşünü-
yorum; güvenlikçi açıdan da baksak, mülteci açısından da baksak durum 
böyle gözüküyor.

Bir de şöyle bir durum daha var: Murat ERDOĞAN Hoca’nın yoru-
muna göre -yani çoğu düşüncesine katılmam ama bir yorumu var- bu mül-
teci hakkı vermemek sadece daha çok mülteci çekmek korkusundan değil, 
aynı zamanda birisini mülteci saydığınızda onun hakkı olur ve hak talep 
edilebilir bir şeydir. Orada mülteci güçlenir ama siz buna mülteci statü-
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sü vermezseniz, bu insan sadece hizmetlerden faydalanır. Hizmet de hayır 
gibi bir şeydir. Yani hakla kıyaslayınca çok hafif bir terim olarak kalıyor. 
Yani bunun hukuki boyutu böyle olmayabilir ama bu dediğim söylemsel 
politik bir düzlemde olan yaklaşım. Bu bakımdan mültecilerin ne farkı 
olurdu bilmiyorum. Zaten bizim kanunlarımız çok da kötü değil. Hatta 
yazdığı gibi uygulasak, yine çok iyi ama biz bunu kaldırsak kanunlardan ne 
olur bilmiyorum açıkçası. Uygulama çok değişmediği sürece ve zihniyet, 
aynı kalır.

Arş. Gör. Ogün Erşan AYDINLI - Ben aslında bu noktada bir ek-
leme yapmak istiyorum: Mülteci statüsünün aslında coğrafi kısıtlama ile 
tanınmasının asli sebebi, mülteci statüsünün sona erme şekillerinden biri 
vatandaşlık verilmesi. Aslında Türkiye bunun önüne geçmeye çalışıyor. 
Çünkü tarihsel olarak Türkiye’de göçmenler misafir olarak değerlendiril-
diği için, o misafir algısını yıkmak için mültecilere vatandaşlık verilmesi 
yoluna gidiliyor. Bir de genel yanılgıyı da aslında burada düzeltmek istiyo-
rum: Coğrafi kısıtlama bir şerh değil. Coğrafi kısıtlama, sözleşmenin taraf 
ülkelere tanıdığı bir hak. Türkiye bu hakkı kullanarak taraf oldu. Yani bu 
bir Türkiye’nin özel olarak koyduğu bir şerh değil.

Doç. Dr. Doğa AYDOĞAN ELÇİN - Yani konuştuğumuz son yıllarda 
Suriye’den Türkiye’ye yönelik kitlesel akınlarsa, şunu eklemek gerekiyor. 
Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre kitlesel akınlarla ayrım gözetmeyen 
şiddet eylemleri sebebiyle Türkiye’ye gelen kişilerden sivil olanların diğer 
uluslararası koruma statülerine başvurmaları mümkün değil. Geçici koru-
ma statüsü altındaki bir kişinin şartlı mültecilik için, ikincil koruma sta-
tüsü için başvuruda bulunması mümkün değil. Avrupa dışından geldiği 
için mülteci statüsü için başvurması zaten mümkün değil. Fakat aynı yö-
netmeliğe göre ülkesinde silahlı faaliyetlere katılanların, diğer uluslararası 
koruma statülerine başvurmaları mümkün. Yani Türkiye burada sivillere 
daha dezavantajlı ama silahlı kalkışmaya katılanlara daha korumacı bir 
yaklaşımı var. En başta onu sorgulaması gerekiyor. Neden Yönetmelikte 
böyle bir hüküm var? Çünkü dünyanın her yerinde kitlesel akınlarda ya da 
ayrım gözetmeyen şiddet eylemlerinde siviller daha çok korunur. Halbu-
ki Yönetmelik hükmünde tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
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önce onun sorgulanması gerekiyor. Ülkesinde silahlı faaliyetlere katılan-
lar neden ayrıcalıklı? Önce onu sorgulamamız gerekiyor. Yönetmeliğin bu 
hükmü neden var? Asıl problem buradan çıkıyor bence.

Av. Güzin TANYERİ (Oturum Başkanı) - Başka soru yoksa oturumu 
kapatıyorum. Peki değerli konuşmacılarımıza katkıları için çok teşekkür 
ediyorum ve sizlere de Pazar sabahınızı oturumumuza ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyorum.
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Adalete Erişim Açısından Zorunlu Müdafilik

Av. Meryem ASLAN

Ankara Barosu

Öz

Bir hak savunucusu olan avukatların, ihlaller karşısında objektif olması 
büyük önem taşımaktadır. Zira yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı , işkence 
yasağı , hürriyet ve güvenlik hakkı gibi haklar kişinin insan olmasından kay-
naklanan evrensel niteliğe sahip haklardır. Bir kişiye bir fiil ya da düşüncesin-
den kaynaklanan farklı tutum ve davranışlar, ağır insan hakları ihlaline sebep 
olabilir. Bu ihlallerin önüne geçebilmek için devletin de koruma ve önleme 
mekanizmalarını dinamik tutması gerekmektedir. Aynı zamanda hak savu-
nucularını koruyacak mekanizma da devlettir. BM İnsan Hakları Savunucu-
ları Bildirgesi de sorumluluğun öncelikle devlette olduğunu vurgular.

Bir kişinin bir suç isnadı karşısında avukatsız kalması söz konusu ol-
mamalıdır. Adaletin sağlanması için devlet tarafından kişiye bir avukat 
atanması gerekmektedir. Zorunlu müdafilik kavramının kaynağı Ceza 
Muhakemesi Kanunudur. Bu kanun ve ilgili yönetmeliklere göre yapılan 
bu avukat görevlendirmelerinde avukatların görevi , kişilere haklarını ha-
tırlatmaktır. Ayrıca doğan ya da doğacak olan hak ihlallerine karşı önlem 
almak ve kişilerin haklarını korumaktır. Kişi hakları kutsaldır. Ve bir kişi 
avukat istediği durumlarda avukatların bu görevlendirmeyi kabul etme-
mesi halinde , en son o ilin baro başkanı o kişinin avukatlığını yapmak zo-
rundadır. Kişinin fiili toplum tarafından kabul edilemez bir fiil olabilir. Bu 
açıdan bakıldığında bir avukatın o kişinin avukatlığını yapması, o kişinin 
yaptığı fiili desteklediği anlamına gelmez. Nitekim şüpheli ya da sanık kim 
olursa olsun, ortada bir insan hakkı ihlali varsa evveliyatla devlet ve hak 
savunucusu olarak avukatlar , hukukun üstünlüğünü gözetmeli ve kişilere 
bu perspektiften bakmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Zorulu Müdafi, BM İnsan Haklari Savunucuları 
Bildirgesi, Baro Görevlendirmesi, İnsan Hakları, Objektiflik
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Compulsory Lawyer In Access To Justice

Abstract

It is of great importance that lawyers, who are a rights defender, are 
objective in the face of violations. The right to life, the right to a fair trial, 
the prohibition of torture, the right to liberty and security are universal 
rights arising from the person being a human being. Different attitudes 
and behaviors resulting from an act or indulgence to a person can lead 
to serious human rights violations. In order to prevent these violations, 
the state also needs to keep the protection and prevention mechanisms 
dynamic. At the same time, the state is the mechanism to protect rights 
defenders. The United Nations Declaration of Human Rights Defenders 
emphasizes that the responsibility lies primarily with the state.

A person should not be left without a lawyer in the face of a criminal 
charge. In order to ensure justice, the state must appoint a lawyer. The 
source of the concept of compulsory elimination is the Code of Criminal 
Procedure. The duty of the lawyers in appointing these lawyers in accordance 
with this law and the related regulations is to remind the persons their 
rights. It is also to take precautions against violations of rights that are 
or will arise and to protect the rights of individuals. Personal rights are 
sacred. And in the event that a lawyer does not accept this assignment in 
case a person requests a lawyer, the president of the bar association of that 
province must be the lawyer of that person. The act of the person may be 
an act unacceptable to the society. In this respect, the fact that a lawyer 
acts as a lawyer of that person does not mean that he / she supports the 
act of that person. As a matter of fact, if there is a violation of human 
rights, whoever is a suspect or a defendant, lawyers as a state and rights 
defender should first observe the rule of law and look at the people from 
this perspective.

Keywords: Compulsory Lawyer, UN Declaration Of Human Rights 
Defenders, Bar Assignment, Human Rights, Objectivity
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Giriş

Bir hukuk devletinde adalete erişim, hukuku oluşturan organların gö-
revlerini insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmesiyle mümkün 
olur. Yasama, yürütme ve yargı organları, fonksiyonel anlamda kişilerin 
hak ve hürriyetlerini adalete en uygun şekilde korumakla yükümlüdür. Bu 
yüzden görevlerini yerine getirirken yasalarca korunan hakların ihlali so-
nucunu doğuracak işlemlerden kaçınmalıdırlar. Sadece gerçek bir hukuk 
devletinde , adalete uygun bir şekilde yargılama faaliyeti sürdürülebilir. 
Hukuk devleti, geniş anlamda evrensel değerler çerçevesinde insan hakla-
rına saygılı bir devlettir. Anayasanın 2. maddesinde de bu belirtilmektedir. 
Bir başka açıdan ise insan haklarına karşı doğabilecek ihlallere karşı ko-
ruma niteliğinde hükümler içeren yasalar , evrensel hakları koruma an-
layışına uygundur. Adalete erişim ise bu evrensel hakların korunmasıyla 
mümkün olur. Bu doğrultuda kişilerin hak ve özgürlükleri, anayasada 
ve çeşitli uluslararası belge veya sözleşmelerde koruma altına alınmıştır. 
Anayasa 90. maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletle-
rarası antlaşmalar kanun hükmündedir.” denmek suretiyle , Türkiye’nin 
tarafı olduğu milletlerarası sözleşmeler de hukukumuzda uygulama alanı 
olduğunu belirtilmiştir. Bu sebeple; Türkiye’nin de tarafı olduğu ve insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan AİHS, Türk 
hukuku uygulanırken dikkate alınacak uluslararası bir belge niteliği taşır. 
AİHS’nin temel amacı; insan haklarını korumak, adalete erişimi sağlamak 
ve erişime karşı doğabilecek ihlallere karşı koruma mekanizmaları geliştir-
mektir.1 Nitekim demokratik bir hukuk devleti olabilmenin yolu, kişilerin 
korunmaya değer görülen haklarının mutlak hak olduğu bilincinde olmak 
ve gerektiğinde bu haklara karşı sıkı bir denetim ve yargılama mekanizması 
getirmekten geçer.2 Nitekim adalete erişim, sadece sistemin girdileri olan 
hak ve yetkilerin yasalarda düzenlenmesiyle değil aynı zamanda uygulan-
ması açısından da sistemin çıktılarına odaklanılmasıyla mümkündür. Yani 
bir devletin görevi, kişilerin hak ve yetkilerine etkin bir şekilde ulaşmala-
rını sağlamaktır.

1 KOCAOĞLU Serhat Sinan, Müdafi, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017, sf. 58
2 Müdafi, sf. 42, 43
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Taraf olduğumuz AİHS’e ,cezai yaptırım almamak adına uymak zorun-
da olmamızın yanında sözleşmeye uyulmasının temel nedeni insan hakla-
rının korunmasına hizmet etmek olmalıdır.Adil bir yargılama sisteminin 
varlığı, ülkede insan haklarına verilen değeri gösterir.3 AİHS’te belirtilen 
haklar açısından doğacak ihlaller çoğunlukla ceza muhakemesi hukukunun 
uygulanmasıyla oluşmaktadır. Bu yüzden ceza yargılamasının uygulayıcı-
ları olarak süjelere ve ihlale karşı korunmaya daha muhtaç makam olarak 
savunma makamı bu açıdan önem taşımaktadır. Bu açıdan AİHS’nin 6. 
maddesi, devletin ve ceza yargılaması uygulayıcılarının işlevlerinin hukuka 
ve insan haklarına uygun olup olmadığının denetimi açısından önem ta-
şımaktadır. Adil yargılanma hakkının düzenlendiği Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere;

“6/3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa za-
manda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip 
olmak;

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımın-
dan yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yok-
sunsa ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek 
bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;” hak-
kına sahiptir.

Bu maddede, kişiye karşı bir isnadın varlığı halinde kişinin savunma 
hakkı da beraberinde doğduğu görülmektedir. Ceza muhakemesi huku-
kunun temel amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Fakat sosyal devlet niteliği-
ne sahip bir hukuk devletinden, şüpheli veya sanığın insanlık onurunun 
korunmasını maddi gerçeğe ulaşmanın önüne koyması beklenmektedir. 
Dolayısıyla devlet, sübjektif kamu hakkı olarak savunma hakkının kulla-
nımını sağlamalıdır.4 

3 Müdafi, sf 59
4 EREM Faruk, Ceza Usulü Hukuku, 5. b. , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ya-

yınları No:427, Sevinç Matbaası, Ankara, 1978, sf. 173
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AİHS’ne taraf olmamız sebebiyle de savunma hakkının korunması ve 
kullandırılması zorunludur. Yargılamanın çelişmeliliği ilkesi bu açıdan 
önemlidir. Nitekim Ceza muhakemesinde iddia makamı, kişinin suç işle-
diği şüphesi üzerinden maddi gerçeğin açığa çıkartılması ve kişinin ceza-
landırılmasını talep eden bir makamıdır. Savunma makamı ise öne sürülen 
iddianın ve şüphenin çürütülmesini amaç edinir.5 Yargı makamı ise bu 
iki makamın eşit bir şekilde öne sürdüğü tezleri vicdani kanaatine göre 
değerlendirmeye alan ve nihayetinde maddi gerçeğe en uygun kararı veren 
makamdır. Ortak amaç, maddi gerçeğe ve asıl olarak adalete erişmektir. 
Yargılama faaliyeti, bu üç sac ayağı üzerine kuruludur. Savunma makamı, 
yargılama faaliyeti içerisinde devletle en az ilişiği olan makamdır. Dola-
yısıyla korunmaya daha muhtaçtır. Korunmadığı takdirde iddia makamı 
hüküm kurma göreviyle bütünleşecektir. Böyle bir durumda ise adil bir 
yargılanmadan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Savunmanın diğer makamlardan başkaca önemli bir farkı yargılama 
sonucunun üzerinde doğacak olmasıdır. Dolayısıyla savunmaya karşı daha 
hassas olunmalıdır. Savunmanın etkinliğine ve yeterliliğine zarar verme-
yecek biçimde hareket edilmelidir. Savunma hakkı kapsamında adalete 
erişim, kişilere hukuki çözümlere ulaşabilmelerine olanak sağlamak ve bu 
konuda bilgilendirme yapılmasıdır. Adalet Bakanlığı 2010-2014 dönemi 
için Stratejik Plan hazırlamış ve adalete erişim ile ilgili , “toplumun tüm 
kesimlerinin ihtiyaç duydukları adalete kolaylıkla ulaşabilmesi ve haklarını 
etkili bir şekilde arayabilmesi için devletin gerekli tüm imkânları sağlaması 
ve bu imkânların varlığını etkin bir şekilde tanıtması” şeklinde tanımlama 
yapmıştır.6  Burada yargılamanın olumlu ya da olumsuz sonuçları, yargıla-
nan kişinin kendi üzerinde doğacağı için  savunma hakkına sahip kişinin 
direkt kendisi olduğundan bahsedilmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak, bir 
ceza yargılamasında savunma makamını işgal eden ve farklı etkilere sahip 
iki süjenin varlığından bahsedilebilir. Birisi isnada karşı kişinin kendi ken-
disini savunması olarak tanımlanan bireysel savunma makamıdır.Diğeri 
ise adalete erişime engel olabilecek kriterlerden olan ekonomik zorluklar, 
hukuk sisteminin karmaşıklığı ve bu sebeple caydırıcılığı, hukuk dilinin 

5 Tosun, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, I, Genel Kısım, 4. Bası, 
İstanbul 1984, 252.

6 Adalet Bakanlığı Stratejik Planı, 2010-2014, http://www.sgb.adalet.gov.tr/stratejikp-
lan.pdf
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anlaşılmasındaki güçlük, sürece dair bilgi eksikliği gibi zorluklar karşısında 
kişinin haklarını savunacak olan toplumsal savunma makamıdır. Bireysel 
savunma makamı olarak kişi, kendi mantığı doğrultusunda savunmasını 
yapmak ve öne sürdüğü hususlara alakalı delillerin toplanmasına yardım 
göreceği anlayışına sahiptir.7 Yine savunmaya ilişkin; maddi savunma- tek-
nik savunma ayrımı söz konusudur. Maddi savunma, isnata konu olan fi-
ilin işlenip işlenmediğine yönelik bir savunma iken, fiilin hukuk normları 
bağlamında değerlendirilmesi ise “hukuki” ya da “teknik” savunma olarak 
geçer.8 Bir ceza yargılamasında , iddia ve yargı makamının kamusal niteliği 
ağır bastığından dolayı, bireysel savunma makamıyla birlikte şüpheli veya 
sanığın hukuki bilgi yetersizliği açısından yardımcı nitelikte toplumsal sa-
vunma makamı önem taşımaktadır. Nitekim iddia makamı toplum adına 
bir iddiada bulunmaktadır. Burada iddia makamının amacı toplumu sa-
vunmak değil adaleti savunmaktır. Yani iddia makamı için de adalete eriş-
mek, maddi gerçeğe ulaşmanın önünde tutulmalıdır. İddia makamı süjesi 
olan savcının, sanığın lehine ve aleyhine araştırma yapma yükümlülüğü 
(CMK m.160/2) ve mahkemenin resen maddi gerçeği araştırma yükümlü-
lüğü bulunmaktadır. Bu hükümler, sanık ya da şüpheliyi toplumdan ayırt 
etmeden adalete erişimin sağlanması içindir ve özünde bir savunma nite-
liği taşır. Fakat yine de savunma makamı içerisinde bir müdafii ile savun-
ma niteliği taşımaz.9 Dolayısıyla yine toplumda adalete güvenin artması 
ve kamu gücünü elinde bulunduranların cezalandırma görevlerini kötüye 
kullanmalarını önleme adına bir toplumsal savunma makamının varlığı 
önem taşımaktadır. Suç isnadı altında bulunan bir kişi, diğer süjelere nis-
peten daha temkinli ve titiz davranmak durumuyla karşı karşıyadır. Fakat 
isnadın bastırıcı gücü altında ezilmeye mahkum kalabilir ve kendisini ge-
reği gibi savunamayabilir. Bu da silahların eşitliği ilkesinin ihlaline sebep 
oluşturur. Silahların eşitliği ilkesi gereği iddia ve savunma makamına usul 
işlemleri açısından eşit imkanların sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla 
oluşabilecek bu güç orantısızlığı karşısında daha soğukkanlı davranacak bir 
süjenin varlığı, adil yargılanma açısından da önem taşımaktadır.10

7 Müdafi, 178-179
8 Müdafi , sf 70
9 CENTEL Nur-ZAFER Hamide, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, 5. baskı, Beta Yayı-

nevi, İstanbul, 2008, sf.173
10 Müdafi, sf.52
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Hakların Öğretilmesi ve Müdafiden Yararlanma Hakkı Açısından,

İnsan haklarına önem veren toplumlarda müdafisiz sanık olmaz (nul-
lum reus sine advocado) anlayışı hakimdir.11 Ceza Muhakemesi Huku-
kunda müdafi, Ceza Muhakemesi Kanunundaki tanımıyla “şüpheli veya 
sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukattır”(CMK m.2) 
Müdafi, avukatlık mesleğine mensup olan ve savunma görevini icra eden 
kişilerdir. Geniş anlamda müdafi, adaletin gerçekleştirilmesine katılan kişi-
dir. Dolayısıyla müdafinin, yargılamanın diğer süjelerine karşı bağımsızlığı 
durumu vardır. Hatta müdafinin kendisine karşı da bağımsız olması gere-
kir. Müdafii, kişisel yargılarından arındırılmış bir şekilde savunma görevi-
ni ifa edecektir. Nitekim yargılama sonucu doğacak hüküm, müdafiinin 
kendisi üzerinde etki etmeyecektir. Dolayısıyla müdafiden adalete erişime 
objektif bir şekilde katkı sağlaması beklenir.

Savunma; kişinin kendisi açısından hak, müdafi açısından yükümlü-
lüktür. Savunma hakkı, Anayasa 36. maddesinde hak arama hürriyeti baş-
lığı altında koruma altına alınmıştır. Müdafiden yararlanma hakkı ise Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenmiş olup anayasada 
bağımsız bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu durum müdafilerin anayasal 
düzlemde bağımsız olarak korunmadığını göstermektedir. Savunma ma-
kamını oluşturan süjelerin ayrı ayrı korunmamış olması dahi müdafiden 
yararlanma hakkına getirilebilecek sınırlamaların önünü açmaktadır. Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 147/1-c maddesi “Müdafi seçme hakkının bu-
lunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade 
veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçe-
cek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği 
takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.” diyerek 
müdafiden yararlanma hakkının olduğunun kişiye öğretilmesi gerektiği 
üzerinde durmuştur. Kişiye haklarının bildirilmesi anayasada da koruma 
altına alınmıştır. (AY m.40) Nitekim muhakemeye aktif bir şekilde ka-
tılımın sağlanması için kişinin gerekli hak ve imkanlara sahip olduğunu 
bilmesi gerekmektedir. Soruşturma aşamasında ifadeyi alacak merci ya da 
sorguyu yapacak hakim, kovuşturma aşamasında ise mahkeme , kişiye hak-

11 TOSUN Öztekin,”Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri Genel Kısım”, İstanbul 
Üniversitesi Yayınları No:1608- Hukuk Fakültesi Yayınları No:353 Sulhi Garan Mat-
baası Varisleri Koll. Şti, İstanbul,1971, sf. 136-137
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larını hatırlatacak ve gereklerini yerine getirecek görevli mercilerdir.(CMK 
m 156/1) Hukuk öğrenimi görmemiş kişilerin, haklarını tam olarak bil-
mesi beklenemeyecektir. Dolayısıyla bu mercilerin bu aşamada görevlerini 
titizlikle yapmaları gerekmektedir. Nitekim öğretilmeyen herhangi bir hak 
dolayısıyla oluşabilecek ihlallerden bu merciler sorumlu olacaktır. Ayrıca 
hakkın öğretilmemesinin ardından inşa edilen herhangi bir işlem ise hu-
kuka aykırı olarak yapılmış bir işlem olacaktır. Yargılamanın salahiyeti de 
bu şekilde tehlikeye gireceğinden dolayı, hak ihlallerinin önlenmesi adına 
hakların öğretilmesi, dikkatle yapılması gereken bir görevdir. Bu hususta 
AHİM, kendisine zorunlu müdafi atandığının bildirilmemesi ve sonra-
sında yapılan usul işlemlerinin geçerli olmadığı iddiasıyla yapılan Gürhan 
Nerse Başvurusu’nda12 , silahların eşitliği ilkesine vurgu yapmış ve adil yar-
gılanma hakkının ihlal edildiği kanısına varmıştır. Nitekim hukuka aykırı 
yollarla elde edilmiş delile dayanılarak hüküm verilmesi bozma sebebi ol-
duğu gibi, müdafiden yararlanma hakkı bildirilmeden yargılama yapılması 
da bozmayı gerektirir.

ZORUNLU MÜDAFİİ

Müdafi yardımından yararlanma hakkının bir gereği olarak 5271 sa-
yılı Kanun’un 150. maddesinde müdafi görevlendirilmesi düzenlenmiştir. 
Buna göre;

“(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli 
veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, iste-
mi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunama-
yacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir 
müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı 
yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.”

Bu maddenin ilk fıkrası ihtiyari müdafiliği, 2 ve 3. fıkrası ise zorunlu 
olarak müdafi görevlendirilmesi gereken durumları belirtmektedir. Bura-
daki zorunluluk, kişinin müdafisini seçme hakkının olmadığı anlamında 

12 Gürhan NERSE Başvuru Numarası: 2013/5957 b., Karar Tarihi: 30/12/2014 R.G. 
Tarih-Sayı: 28/3/2015-29309  https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
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değildir. Tam aksine, kişinin avukatını kendi seçeceğini ve müdafiliğini o 
avukatın yapmasını istediğini beyan etmesi durumunda bu görevlendirme 
söz konusu olmayacaktır. Sonradan farklı bir müdafi seçmesi de mümkün-
dür. Bunun üzerine görevlendirilen avukatın görevi sona erecektir.(CMK 
m. 156/3) Şahsın kendisinin müdafiliğini yapmasını istediği kişi de yine 
zorunlu müdafi olarak görevini yapacaktır. Buradaki maksat, müdafi ol-
madan soruşturma ve kovuşturma evrelerinde herhangi bir işlemin yapı-
lamayacağına ilişkindir. Yani zorunlu müdafi görevlendirmesi yapabilmek 
için kişinin müdafisinin olmaması yeterli şarttır.13 Bu görevlendirmeyi 
kimlerin yapacağı ise CMK madde 156/1 de düzenlenmiştir. Buna göre 
“soruşturma aşamasında ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hakimin, 
kovuşturma aşamasında ise mahkemenin istemi üzerine baro tarafından 
müdafi görevlendirilmesi yapılır.”

Müdafisiz işlem yapılamayacak haller, madde 150 ile sınırlı değildir. 
Kanunda bazı özel hallerin varlığı halinde de müdafi görevlendirilmesi 
yapılması gerekli görülmüştür. Bu haller Ceza Muhakemesi Kanunun m. 
91/6, m. 101/3, m. 204, m. 244/4, m. 247/4 hükümleridir.14 

Kişinin kendi seçeceği müdafiye öncelik tanınması, şüpheli veya sanık 
ile müdafisi arasındaki güven ilişkisinden kaynaklıdır. Görevlendirmeyi 
bağımsız baroların yapmasına rağmen , görevlendirme istemi iddia ya da 
yargı makamından geldiği için kişiler, savunmasını gerektiği gibi yapama-
yacağı endişesi taşıyabilmekteler. “Avukat ister misin, avukatın var mı?” 
sorusunun bu makamlardan gelmiş olması, kişilerde bir önyargıya sebep 
olabilmekte ve kişinin müdafisi ile arasında oluşması gereken güven iliş-
kisi tam anlamıyla oluşamamaktadır. Burada avukatların en nihayetinde 
kamu hizmeti yapıyor olmaları, kişilerde meramını anlatmakta güçlük ya-
şanması şeklinde yanıt bulabilmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
1. maddesine göre avukatlık mesleğinin mahiyeti kamu hizmeti ve serbest 
meslek olmasıdır. Burada bahsedilen durum, müdafiliğin aslında bir kamu 
hizmeti icrası olduğudur. Nitekim barolar tarafından yapılan müdafi gö-
revlendirmelerinin mahkeme nezdinde kabul görmesi de kamu hizmeti 
olduğunu ispatlar niteliktedir. Yine görevlendirilen müdafi ile kişi arasında 

13 Müdafi, sf. 127
14 Müdafi,sf. 135 ; ayrıntılı olarak 131-135 sayfaları arasında anlatılmaktadır.
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bir vekalet sözleşmesi ilişkisi yoktur. Burada müdafi kamu görevi olarak 
savunma borcu altındadır.15 Bu sebeple görevini özenli bir şekilde yerine 
getirmelidir. Aksi bir durumda, disiplin cezası alabilir. Fakat müdafinin 
amacı hiçbir zaman ceza almak olmamalıdır. Farklı bir açıdan bakıldığın-
da, müdafi kamu görevini yerine getirirken sanık ya da şüphelinin yanın-
da savunma makamını işgal eder. Fakat yargılamanın sonucu sanık ya da 
şüpheli üzerinde doğar. Burada savunma makamının diğer süjesi olarak 
müdafi adaletin gerçekleşmesine yardımcı olurken tüm süjelere karşı da 
bağımsızlığını koruyacaktır. Çünkü sanık ya da şüphelinin kendisini gü-
vende hissetmesi ve yargılamanın adil olduğunu hissetmesi zorunludur. 
Dolayısıyla sona ermiş bir vakıaya dayanan iddia makamının karşısında 
şüpheli ya da sanığın geleceğini düşünen bir müdafinin bulunması gerek-
mektedir.16 Müdafi bunu yaparken sanığın aleyhine olabilecek hususlardan 
kaçınmalıdır. Sır saklama yükümlülüğü de bunu gerektirmektedir. (Av.K. 
m.36) Bu durum kişinin ,kamu hizmeti yapan müdafiye karşı olumsuz 
bakışını değiştirecektir.

Sanık ya da şüphelinin zorunlu müdafi görevlendirmesi yapılırken is-
teminin aranmaması, işkence ve benzeri hak ihlallerinin oluşmaması adı-
na gerekli olduğu düşüncesiyle zorunlu tutulmuştur. Ayrıca ağır ithamlar 
altında bulunan kişilerin bireysel savunmasını tam yapamayacağı öngö-
rülmüştür. Bu sebeple müdafi görevlendirmesi istenilmese dahi, kanunda 
belirtilen hallerde müdafisiz yargılama yapılamayacaktır. Çağdaş yargılama 
hukukunda, müdafisi olmayan kişiye sanık denilmesi bile yanlış görülmek-
tedir.17 Bir karşılaştırma yapacak olursak; Fransa’da müdafinin zorunlu ola-
rak görevlendirilmesi hususunda suçun ağırlığı esas alınmıştır.18 Ağır ceza 
mahkemeleri alanına giren suçların hepsi için, asliye ceza mahkemelerin-
de ise sanığın kendisini savunmadaki zayıflığı kriter olarak belirlenmiştir. 
(CPPF m. 274 , m. 417) Bizde ise 2006 yılında yapılan değişiklikle Cmk 
150. maddenin 3. fıkrasındaki ; “Üst sınır en az 5 yıl” ibaresinin “alt sınırı 
5 yıl ve üstü” olarak değiştirilmesi, zorunlu müdafiliği kısıtlanmıştır.19 Bu 

15 Tosun, sf. 412 ; Müdafi, sf.138
16 Müdafi, sf. 185
17 EREM Faruk “ Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması Hukuku”, Işın Yayıncılık, 6. b. 

Ankara, 1986, sf.180
18 Müdafi, sf. 137
19 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu’nun 150. maddesinin (3) numaralı fıkrası, 
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kısıtlamanın yanında ağır ceza mahkemesi alanına giren tüm suçlar açısın-
dan zorunlu müdafi ataması yapılması, ülkemiz açısından 2006 yılında gi-
dilen sınırlamayı da ortadan kaldıracak geniş bir düzenleme oluşturacaktır. 
Asliye cezalar açısından düşünecek olursak, suçun niteliğine göre savunma 
hakkını koruma ihtiyacının daha çok dikkate alınması gerektiğinden dola-
yı, ihlallere sebebiyet vermemesi adına zorunlu müdafi sınırının çizilmesi 
daha doğru olacaktır. Nitekim kişinin hukuki bilgilendirme açısından ek-
sikliğin bulunması, telafisi güç sonuçlara sebebiyet verebilecektir.

İşi Reddetme Hakkı ve Yükümlülüğü Açısından;

Avukatın kendisine yapılan görevlendirmeyi kabul etme zorunluluğu 
yoktur. (Av.K. m.37/1). Fakat görevlendirmeyi kabul etmesi durumunda 
dürüst ve özenli davranma zorunluluğu söz konusu olacaktır. Müdafilik 
görevlendirmesi yapılamaması durumunda kişi, ilgili yerdeki baro başka-
nından müdafi görevlendirmesi yapmasını talep edebilecektir. Sanığın ki-
şiliği, fiilin türü, suçun niteliği ve istenen ceza miktarı; müdafi görevlendi-
rilmesini talep etmenin şartı değildir. Kişinin müdafinin olmaması ve isnat 
edilen suç, bu atamanın zorunlu tutulduğu hallerden biri olması halinde 
görevlendirme yapılması gerekmektedir. İşi reddetme zorunluluğunun ol-
duğu haller ayrı değerlendirilir. Toplum açısından kabul görmeyen suç-
larda yahut müdafi olarak görevlendirilen avukatın kişiyi haksız bulduğu 
bir durumda dahi kişinin müdafiliğini kabul etmesi meslek etiğine daha 
uygun olacaktır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 38. maddesi gereği, avukat 
“Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz 
veya haksız olduğu kanısına varırsa,... teklifi reddetmek zorunluğundadır.” 
Fakat bu hüküm, avukattan yalancı tanıklık yapmasının istenmesi ve ben-
zeri durumlar için söz konusudur. Yolsuz veya haksız olması bu açıdan 
değerlendirilmelidir.20 Sonuçta ceza yargılamasında şüpheli ya da sanık 
olan kişi, zaten yolsuz veya haksız bır iş yaptığı kendisine isnat edilmiş bir 
şekilde müdafiye gelmektedir. Dolayısıyla kişinin fiili suç oluştursa dahi 
adil yargılanma hakkı gereği, olması gerekenden daha az ceza alması için 
müdafii üzerine düşen görevi yapmakla yükümlüdür. Her müdafi, ken-

06.12.2006 günlü. 5560 sayılı yasa’nın 21. maddesi ile değiştirilmesi, ıbid EREM, 
Diyalektik Açıdan ceza yargılaması hukuku, sf 180)

20 Tosun, sf. 393-394
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disine yapılan teklifi bu kapsamda değerlendirirse şüpheli veya sanıkların 
müdafisiz kalması sonucu doğacaktır. Bu ise adil yargılanma hakkına ay-
kırılık teşkil edecektir. Yine bir karşılaştırma yapacak olursak İngiltere’de 
müdafi görevlendirmesinin reddedilemeyeceği anlayışı hakimdir.21 Kralın 
adaletinin sağlanması için baronun kraldan bağımsız hareket etmesi ge-
rektiği ileri sürülmüştür. Kral ile sanık arasında girme durumunu avuka-
tın tercihine bırakmamış ve İngiltere’de özgürlüklerin güvencesi olarak işi 
kabul etme zorunluluğu getirilmiştir. Avukatın işi reddetmesi durumunun 
da, avukatın yargı mercii gibi hareket ettiği düşünülür. Dolayısıyla bizdeki 
uygulamanın tam tersi bir durum söz konusudur.

Bu konuda uygulamada karşılaşılan sorunlardan birisi müdafi görev-
lendirilmelerinde ücretlendirme durumudur. Baro tarafından görevlendi-
rilen avukatların kabul ettiği teklifler kapsamında, özel bir vekaletnameyle 
aldığı görevleri ücretlerine nispeten asgari ücret tarifesinin çok altında bir 
ücretlendirme söz konusudur. İhtiyari olarak görevlendirme durumlarında 
kişinin maddi durumu dikkate alınır. AİHS 6. maddesi de müdafi gö-
revlendirilmesini bu açıdan değerlendirmiştir. Zorunlu müdafilik durum-
larında ise kişinin avukatının olmaması yeterli koşuldur. Maddi duruma 
göre görevlendirme yapmak geri planda kalır. Müdafisi olmayan kişiye 
atanan müdafiye ödenen ücretin, kişinin mahkumiyeti durumunda ken-
disinden alınacağı bildirilir. Her iki durumda da müdafiye ödenecek tutar, 
Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre, 
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı ya da kovuşturmayı yapan mah-
keme aracılığıyla ödenir.22 Burada, ücretin az olmasında kaynaklı avukat-
ların görevlendirmeyi kabul etmemesi durumu ya da kabul edilen görevle 
yeteri kadar ilgilenmeme durumu söz konusu olabilmektedir. Asgari olarak 
sınırlar belirlenmiştir fakat avukatlar özel olarak müdafiliğini yaptığı du-
rum dışında daha az özen gösterdiği görülmektedir. Bu durum şüpheli ya 
da sanık hakları açısından ihlallere yol açabilecek bir durumdur. Nitekim 
özel vekaletname ile yapılan işler ile görevlendirme ile yapılan işler arasın-
da , korunmaya değer haklar açısından bir fark yoktur. İkisi için de insan 
hakları ve savunma hakkı esas alınarak hareket edilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla avukatlar açısından ücretlendirme hususunda verilen tepkiler, 

21 Erem,Ceza Usulü Hukuku, sf 183.
22 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle 

Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına   İlişkin Yönetmelik madde 5,9,11
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isnat altında bulunan kişiye karşı olmamalıdır. Ücretlendirmelerin azlığı 
avukatlar açısından zorluklara sebebiyet verebilmektedir. Fakat en nihaye-
tinde bu durum, kişi haklarının ihlali sonucunu doğurmamalıdır. Tepkiler 
şüpheli ya da sanığa karşı olmamalı, müdafiler bu durumda da aynı özen 
ve disiplini göstermelidir. Aksi bir durum için işi red haklarını kullanma-
ları, sanık ya da şüpheli haklarının korunması açısından daha uygun ola-
caktır. Nitekim ihmal edilen bir husus, kişi için geri dönülemez sonuçlar 
doğurmaya müsaittir. Sadece sanık ya da şüpheli açısından değil , ihtiyari 
görevlendirmeye dahil olan katılan vekilliği de bu açıdan değerlendiril-
melidir. Örnek olarak Ali İsmail Korkmaz’ın olayı verilebilir. Bu olayın 
aydınlatılmasında mağdurun istemi üzerine görevlendirilen avukat, büyük 
rol almıştır. Görevlendirilen avukat, avukatın delil toplama yetkisi kapsa-
mındaki haklarını kullanarak derin bir araştırma yapmış ve nihayetinde 
maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunu yaparken avukatlığının 
ilk yıllarında olan ve mağdur vekili olarak görevlendirilen avukat, ücret 
engelini mağdur üzerine yansıtmamıştır. Nihayetinde de maddi gerçeğe 
ulaşılmıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde , yapılan görevlendirmelerde ih-
lallerle karşılaşma olasılığı daha yüksek olduğu için, avukatlar olarak daha 
dikkatli ve özenli davranmak durumundayız.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Ülkedeki sosyal durum suç oranının artmasına, ekonomik durum ise 
müdafi yardımından yararlanamama gibi önemli sorunlara yol açabilmek-
tedir. Dolayısıyla artan suçlu oranına göre iyi bir savunma yapılmadığı 
takdirde cezalandırma oranı da buna paralel olarak artacaktır. Şüpheli ya 
da sanığa karşı hem devlet tarafından, hem toplum tarafından, hem de 
yargı makamları tarafından bir baskı söz konusudur. Ceza muhakemesinin 
amacının maddi gerçeğe ulaşmak olması, hukuka aykırı bir şekilde bu ger-
çeğin peşine düşülmesi anlamına gelmemektedir. Nitekim bir yargılama 
işlemi yapılırken dayanılan gerekçeler hukuka aykırı olarak elde edilmişse, 
o işlem yok hükmündedir ve bozulması gerekmektedir. Bu, yaşam hakkı 
bağlamında maddi gerçeğe ulaşmak için işkence yapılmasından ya da elde 
edilen maddi delillere ulaşmak için yasal yolların takip edilmemesinden 
kaynaklı olabilir. Bu durum kişinin haklarını elverişli bir şekilde kullanma-
sına engel teşkil edecektir. Bu durumda kişi için atanacak olan müdafinin 
önemi büyüktür. Aynı şekilde eğer bir kişinin çok küçük bir ihtimalle dahi 
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masum olma ihtimali varsa, o ihtimale göre hareket edilmelidir. Savunma 
hakkı o kişi için de söz konusu olmalıdır. İnsan hakları açısından değerlen-
dirildiğinde bu durum mutlaktır.

Müdafi ile görüşme hakkı kapsamında; bir suç ithamı altında olan ki-
şiye derhal müdafiye erişim hakkı kullandırılmalıdır. Bu şekilde müdafiye 
erişim, kişinin kötü muamele görmesine, zorla suçu üstlenmeye ve itirafa 
ya da diğer hakların ihlaline karşı önleyici bir tedbir niteliğindedir. Bu da 
sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır.

Yine müdafinin bulunması zorunlu hallerde bulunmaması ve kişiye bu 
hakkının bildirilmemesi hukuka aykırıdır. (CMK 188-189, CMK 289/1) 
Fakat bu duruma OHAL süreci içerisinde KHK ile sınırlamalar getirilmiş-
tir. OHAL sürecinden sonra bu hükümlerden bazıları kanun haline getiri-
lerek, savunma hakkı kısıtlanmıştır. Örneğin 696 sayılı KHK ile zorunlu 
müdafiliğin kabul edildiği hallerde müdafinin mazeretsiz olarak duruşma-
ya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilebileceği kararlaştırılmıştır.23 
Aynı zamanda yine aynı kapsama giren durumlarda müdafinin yokluğun-
da hüküm verilebileceği belirtilmiştir. Yine zorunlu müdafi görevlendir-
mesi yapılması gereken bazı durumlarda kişilerin müdafi ile görüşmesi 
OHAL sürecinde 668 sayılı KHK ile kısıtlanmıştır.24  Ardından 676 sayılı 
KHK ile bu süre 24 saate düşürülerek kişilerden kayıt dışı ve hukuka aykırı 
yollarla beyan alma durumları söz konusu olmuştur.25   Tüm bu durumlar, 
yukarıda temel olarak anlatılan esaslara aykırılık teşkil etmektedir. Nite-
kim uygulamalarda çok fazla ihlalle karşılaşılmıştır.

Müdafiler, müvekkillerinin haklarını korurken adalete erişimi amaç 
edinir, evrensel olarak değerli olan insan haklarını en etkin bir şekilde 
korumaya çalışmalıdırlar. Bunu yaparken, bu işi yapmalarından dolayı 
müdafaasını yaptığı kişilerin fiilleriyle ve düşünceleriyle özdeşleştirilme-
melidir. Bir yargılama süjesi, hukuka ve yasalara göre hareket etmek yerine 
toplumun tepkilerine göre harekete etmekteyse, o hukuk sisteminin ada-
lete erişmekte ne kadar adil olduğu tartışmalıdır. Burada müdafi açıdan 

23 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm
24 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2..htm
25 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm
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baktığımızda, savunulan kişi gerçekten o fiili işlemiş olabilir. Fakat o fiil 
işlendiği için yargılanacak olan kişi müdafi olmamalıdır. Bu sebeple o ki-
şinin müdafisi olmak, müdafi açısından suç olmayacağı gibi, fail açısından 
da kendisini savunan müdafinin kendi fiilini desteklediği için bu işi yaptığı 
düşünülmemelidir. Avukatlar insan hakları çerçevesinde bunu düşünmeli, 
buna göre hareket etmeli; savunma hakkı bu kapsamda değerlendirilmeli; 
yargılamanın müdafi açısından yapılmadığı bilinciyle hareket edilmelidir. 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, “ceza savunması müdafileri 
tarafından karşı karşıya kalınan risklerin oldukça fazla olduğu, olağanüstü 
hal boyunca gözaltına alınan ya da tutuklanan şüpheliler için bir müdafi 
bulmanın zor olduğu” bildirmiştir.26 Baro tarafından yapılan görevlendir-
meler, bu açıdan düşünüldüğünde kabul edilmesi, o fiili desteklediği şek-
linde yorumlanmamalıdır. Nitekim hüküm verme, savunma ya da iddia 
makamının işi değildir.

Avukatın, savunması sebebiyle savunma dokunulmazlığı olduğu gibi, 
savunmasına engel olacak davranışlara karşı da duruşmayı terk etme hakkı 
mevcuttur. Avukat haklarını esas alan “Turin ilkeleri” ne göre, avukatların 
mesleki dokunulmazlık hakları çerçevesinde savunmalarını yapmaları ge-
rektiğine vurgu yapmaktadır.27 

Son olarak; avukatın adalete erişime katkısının yanında, bu mesleğin 
‘kişinin suçlu dahi olsa hiçbir şekilde ceza almamasını sağlayan bir mües-
sese’ olarak görülmesi yanlıştır. Avukatın sır saklama yükümlülüğü bulun-
maktadır.(Av. K. m. 36) Fakat bu, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel 
teşkil etmesi anlamında değerlendirilmemelidir. Savunma dokunulmazlı-
ğı, yargılamayla ilgili olarak söylenen söz ve davranışlardan dolayı sorum-
luluğun bulunmamasıdır ve bu hukuka uygunluk sebebi olarak görülür. 
Fakat müdafiler suçu da hukuka uygun hale getirme görevini üstlenmiş 
gibi davranabilmekte, savunmalara hukuk sınırları dışında yön verebil-
mektedirler. Bunu yaparken de savunma dokunulmazlığı kapsamında ko-
runabilmekteler. Avukatlar olarak amacımız sağlıklı bir savunma yapmak 
ve en nihayetinde yargılamanın adil olmasına katkıda bulunmak olmalıdır.

26 https://www.osce.org/tr/odihr/230596?download=true, İnsan Hakları Savunucuları-
na İlişkin Kılavuz İlkeler

27 http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/5.%20turin_ilkeleri.pdf
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Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına İlişkin Kısıtlamalar

Av. Dr. Denizer ŞANLI

Ankara Barosu

Öz

Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kendisine yer bulan “müdafi yar-
dımından yararlanma hakkı”, bir yandan da öngörülen durum ve koşullar-
da sınırlamalara konu olmaktadır. Kısıtlamalar soruşturma, kovuşturma ve 
infaz süreçlerini kapsayan geniş bir alanı kapsamış durumdadır. Türkiye’de 
hakkın kısıtlanmasına ilişkin hükümlerin temel karakteristiği, özellikle ör-
gütlü suçlar ve terör suçları alanına ilişkin olmasıdır. Diğer yandan sınır-
lama hükümlerinin kapsamı 676 sayılı OHAL KHK’sıyla genişlemiş ve 
sonrasında da yasa hükmü haline gelmiştir. Üstelik sınırlamalar, süreçler-
de görev alan müdafii/avukatı da içine alacak genişlikte öngörülmektedir. 
Makalede, öncelikle kısıtlama hükümlerinin Anayasa’nın 13. maddesinde 
saptanan esaslara uygun olup olmadığı belirlenmekte, giderek, sınırlama-
ların hukuk devleti esaslarına uygun bir düzlemde mi belirlendiği yoksa 
“tehlikelilik durumunun önlenmesi” ve“tehlikelilikle mücadele” düşünce-
sinin bir ürünü olarak mı gerçekleştiği tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Müdafi Yardımı, Kısıtlama, Anayasa, Hukuk Dev-
leti, Tehlikelilikle Mücadele.

Limitations Regarding The Right of Using Defence Asistance

Abstract

The “right to benefit from defensive assistance”, which is included in 
national and international regulations, is also subject to some limitations 
in the circumstances and conditions prescribed. The restrictions cover 
a wide range of investigations, prosecutions and executions. The main 
characteristic of the provisions relating to the restriction of rightsin Turkey 
is that they relate specifically to the area of organized crime and terrorist 
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crimes. On the other hand, the scope of the limitation provisions was 
expanded with the OHAL Decree No. 676 and became a law provision 
afterwards. Moreover, the limitations are foreseen to include the 
defender/lawyerinvolved in the processes. The article is basedprimarily 
on the restriction provisions of Article 13 of the Constitution. whether 
thelimitations are determined on a level consistent with the principles of 
the rule of law orwhether they occur as a product of the idea of “preventing 
the danger situation” and“fighting against dangerousness” is being debated.  

Keywords: Defensive assistance, limitation, Constitution, State of 
Law, fighting against dangerousness.

I. Hakkın Genel Görünümü

Müdafi yardımından yararlanma hakkı, temelde adil yargılanma hak-
kının (Top, 2018:220) ve bu hakkın unsuları olarak “silahların eşitliği” ve 
“uygun vasıtalardan yararlanma hakkı”nın bir unsuru ve sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Öte yandan hak, “savunma hakkı” genel başlığının bir 
bileşeni olarak kabul edilmektedir. 

Hak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, “(…) herkesin bizzat ya da 
kendi seçtiği savunmanı yoluyla savunmasını yapma ve hukuki yardımdan 
yararlanma ile ödeme güçlüğü içinde olması halinde bu yardımın ken-
disine ücretsiz olarak sağlanması” biçiminde ön görülmüştür (AİHS, m. 
6/3-c). Anayasa’nın 36. maddesinde de herkesin meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak yoluyla adil yargılanma hakkına sahip olduğu vurgulanmış, 
böylece adil yargılanma hakkının temel unsurlarından birisi sayılan mü-
dafi yardımından yararlanma hakkının Anayasal bir güvenceye kavuştuğu 
kabul edilmiştir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 149/1 ve 3. maddelerinin 
de, belirtilen temel metinlere koşut biçimde düzenlendiği kabul edile-
bilir. Anılan yasa hükümlerine göre “Şüpheli veya sanık, soruşturma ve 
kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardı-
mından yararlanabilir. (…). Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her 
aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu 
süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, 
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kısıtlanamaz”. Hükümler, hakkı ve kapsamını belirleyen “üst norm”larla 
uyum içindedir. Yasanın “Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yet-
kileri” bölüm başlıklı 149-156. maddelerinde detemel normlarca belirle-
nen hak ve kapsamıyla uyumlu diğer bazı hükümler yer almaktadır (Bkz, 
m.150, 152,153/1, 154/1,155,156). Yine 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”da savunma hakkı bu kez hükümlü 
ve tutuklular yönünden ele alınmaktadır. Yasanın 114/4. maddesine göre, 
“Tutuklu, savunması için istediği müdafii seçmek ve görevlendirmek hakkına 
sahiptir. Her dereceden kurum görevlileri bu hususta tutukluya tavsiyelerde 
bulunamaz”. Yine yasanın 114/5. Maddesine göre, “Tutuklunun müdafii 
ile olan haberleşmesine ve kurum düzeni çerçevesinde temas ve görüşmelerine 
hiçbir suretle engel olunamaz ve kısıtlamalar konulamaz”. Yasanın “Savun-
ma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade 
Özgürlüğü” bölüm başlıklı 59. maddesi, karar sonrası hükümlünün avu-
katıyla iletişimi ile ilgili hükümler içermektedir. 59/4. Maddeye göre, “Gö-
rüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği 
belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya ilişkin olarak 
kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı 
görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz”.

II. Hakkın Sınırlanmasına İlişkin Hükümler

Hem 5271, hem de 5275 sayılı yasaların yukarıda belirtilen bölüm-
lerinin devamı maddelerinde hakka ilişkin kısıtlamalar öngörülmektedir.

Hakla ilgili 5271 sayılı yasada öngörülen kısıtlamalar şu biçimdedir:

• 676 sayılı KHK’nın 1. maddesinde öngörülen ve 01.02.2018 tarih 
ve 7070 sayılı yasayla aynen kabul edilerek ve yasalaşarak 5271 sa-
yılı yasanın 149/2. Maddesine eklenen hükme göre,“Örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, 
duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir”. 

• 5271 sayılı yasanın 151/3. Maddesine göre, “149 uncu maddeye göre 
seçilen veya 150 nci maddeye göre görevlendirilen ve Türk Ceza Ka-
nununun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan suçlar ile terör suçla-
rından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik 
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görevini üstlenen avukat, hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle 
kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini üst-
lenmekten yasaklanabilir”.

Belirtmek gerekir ki, 3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 2 nci 
maddesiyle, fıkrada yer alan “tutuklu ve” ibaresi “şüpheli, sanık veya” 
şeklinde, “kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün mü-
dafilik veya vekilliğini” ibaresi “soruşturma ya da kovuşturma bulunması 
halinde müdafilik veya vekillik görevini” şeklinde değiştirilmiş, hüküm 
7070 sayılı yasayla aynen kabul edilerek kanunlaştırılmış, ardından Ana-
yasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı 
Kararı ile bu fıkrada yer alan “soruşturma ya da” ibaresi iptal edilmiştir. 

• Yasanın 151/4. Maddesine göre, “Cumhuriyet savcısının yasaklama-
ya ilişkin talebi hakkında, hâkim veya mahkeme tarafından gecikmek-
sizin karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda 
yasaklama kararının kaldırılması halinde avukat görevini devam etti-
rir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, kovuşturma konusu suçla 
sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın 
niteliği itibariyle bu süreler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki 
defa uzatılabilir. Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına 
dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda mahkûmiyet dışında 
bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi beklenmeksizin yasaklama ka-
rarı kendiliğinden kalkar”

3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 2. maddesiyle, fıkrada yer 
alan “Kovuşturma sonunda” ibaresi “Soruşturma sonunda kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda” şeklinde  
değiştirilmiş, aynı fıkraya “Müdafilik görevinden yasaklama kararı,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “avukat hakkındaki soruşturma veya” ibare-
si ve “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma veya” ibaresi 
eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 
2. maddesiyle aynen kabul edilerek yasalaşmıştır. Anayasa Mahkemesinin 
24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile bu fıkrada 
yer alan “avukat hakkındaki soruşturma veya” ibaresi ve “soruşturma veya” 
ibaresi iptal edilmiştir. 
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• 5271 sayılı yasanın 151/6. Maddesine göre, “Müdafi veya vekil 
görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili olsa bile 
müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda 
veya tutukevinde ziyaret edemez”. 

• 676 sayılı KHK’nın 3. Maddesinde öngörülen ve 01.02.2018 ta-
rih ve 7070 sayılı yasayla aynen kabul edilerek ve yasalaşarak5271 
sayılı yasanın 154/2. Maddesini oluşturan hükme göre,“Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı 
ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Ka-
nunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen 
uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından 
gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısı-
nın istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabi-
lir; bu zaman zarfında ifade alınamaz”. 

Yine yasanın 153/2. Maddesinde, belirli bazı suçlarla ilgili olarak mü-
dafiin dosyayı inceleme ve belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanması 
hali düzenlenmiştir. 

5275 sayılı yasanın 59. ve devamı maddelerinde de hükümlünün avu-
katıyla ceza infaz kurumlarında görüşmesi ve savunma hakkının kullanıl-
masıyla ilgili kısıtlamalar öngörülmüştür. Belirtmek gerekir ki belirtilen 
kısıtlamalar esasen hükümlü ile avukat arasındaki ilişki ve iletişime ilişkin 
iken, 676 sayılı KHK’nın 6. Maddesinde öngörülen ve 01.02.2018 tarih 
ve 7070 sayılı kanunla yasalaşarak5275 sayılı yasanın 59/11. maddesini 
oluşturan hükme göre, maddenin öngördüğü kısıtlamaların tutuklular için 
de uygulanmasının yolu açılmıştır. Dolayısıyla maddede öngörülen kısıtla-
maların soruşturma ve kovuşturma esnasındaki müdafi yardımına mı yok-
sa karar sonrasında hükümlünün “savunma hakkı”na mı yönelik olduğuna 
ilişkin tartışma, yasanın 59/11. maddesi ile birlikte ortadan kalkmaktadır. 
Aslındaher iki durumda, sorunsalın özüne ilişkin aynı nitelikli bir tartışma 
olmakla birlikte, anılan madde hükmüyle kısıtlamalar doğrudan “müdafi 
yardımı” ile ilgili bir hukuksal nitelik kazanmıştır.

676 sayılı KHK’nın 6. Maddesinde öngörülen ve 01.02.2018 tarih ve 
7070 sayılı kanunla yasalaşarak5275 sayılı yasanın 59. Maddesine eklenen 
hükümlere göre, 
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“Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan 
suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kap-
samına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları ile görüşmelerinde, 
toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, 
terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir 
ve tâlimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar 
iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet 
başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler 
teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avu-
katın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulun-
durulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge 
veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları 
kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir” 
(5275 sayılı yasanın 59/5. maddesi).

“İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya ceza in-
faz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon çalışmalarındaki 
gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç aydan fazla olmamak 
üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya sonlandırılmasına 
da karar verebilir.” (5275 sayılı yasanın 59/6. maddesi).

“Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, aynı 
fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması hâlinde, görüşmeye 
derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme 
başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır” (5275 sayılı yasanın 59/7. 
maddesi).

“Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması hâlinde, 
Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi in-
faz hâkimince altı ay süreyle yasaklanabilir. Yasaklama kararı, hükümlüye ve 
yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. 
Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesini 
baro başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra hükmüne göre görevlendirilen avuka-
ta, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir” 
(5275 sayılı yasanın 59/8. maddesi).
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“Bu madde hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yüksek 
güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile beşinci fıkradaki 
suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla 
avukatıyla görüşen hükümlüler hakkında da uygulanır” (5275 sayılı yasanın 
59/10. Maddesi).

III. Hakkın Kısıtlanma Biçimleri: “Hukuka Uygun Sınırlama” mı, 
“Tehlikelilikle Mücadele” mi? 

III.a. “Hukuk Devleti” ve “Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı”

Bilinen hukuk devleti, tüm faaliyet ve eylemlerinin Anayasa ve hu-
kuk kurallarına uygunluğuyla ve bu kurallara bağlılığıyla tanımlanır (Ba-
tum,2004: 64). Anayasal hak ve özgürlükler, Anayasacılık faaliyetinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmışlardır ve asıl olarak devletin faaliyet serbes-
tisini daraltan ve yurttaşların temel özgürlük alanını güvence altına alan 
bir işleve sahiptirler (Lipson, 1973:301). Hukuk devleti ilkelerinin, temel 
hak ve özgürlüklere devletçe en derin müdahalelerde bulunma bulunulma 
ihtimali nedeniyle Ceza Hukuku alanında özel bir önem kazandığı kabul 
edilmektedir (İçel,2004:264). Buna göre devletin her türlü müdahalesinin 
anayasal bir temele ihtiyaç duyması, hukuk devletine özgü bir ceza hukuku 
sisteminin en önemli unsurlarından birisidir (Radtke, 2011:206). Dolayı-
sıyla ceza ve ceza usulü normlarının hukuk devleti sistemine ve içeriğine 
uygun biçimde donanması, hukuk devletinin varlığının en önemli unsur-
larından birisidir.

Öyle olduğu için hakkın sınırlanması sorunsalı öncelikle Anayasa’nın 
13. maddesi yönünden tartışılabilir. Maddenin mevcut ceza hukuku 
normları yönünden ne oranda anlam ve işleve sahip olduğu noktası, Türki-
ye’deki ceza ve usul hukuku normlarının niteliğinin saptanması yönünden 
önemli ilk duraklardan birisidir. Anayasa’nın 13. maddesine göre, “Temel 
hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili mad-
delerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 
lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”. 
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Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına ilişkin yukarıda belirtilen 
yasalarla öngörülen kısıtlamalar, daha bu ilk durakta, hukuk devleti ilkele-
riyle çatışmaktadır. Müdafi Yardımından Yararlanma, adil yargılanma hak-
kının bir unsuru olarak kabul edildiğine göre, konu esasen Anayasa’nın 36. 
maddesi yönünden değerlendirilmelidir. Belirtilen Anayasa hükmünde, 
konuyla ilgili bir sınırlama nedeni öngörülmemiştir. Aynı biçimde, Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de müdafiden yararlanma 
hakkına ilişkin herhangi bir kısıtlama ve sınırlama nedeninden bahsedil-
memiştir. Dolayısıyla hakka ilişkin sınırlama biçimi, Anayasal dayanaktan 
ve özellikle de Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen sınırlama yöntemin-
den yoksundur. 

Konu, bu bağlamda, hakkın kısıtlanmasına ilişkin yukarıda sunulan 
bazı madde hükümlerinin Anayasa’ya aykırılık nedeniyle  iptali isteminin 
ele alındığı Anayasa Mahkemesi kararında tartışılmıştır1 : Mahkemeye 
göre hakka ilişkin sınırlamalar Anayasa’nın 13. Maddesi bağlamında in-
celenmelidir. Ama öte yandan Anayasa’nın 36. Maddesinde de herhangi 
bir özel sınırlama nedeni öngörülmemiştir. Mahkemeye göre, özel sınırla-
ma nedenleri öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan 
bazı sınırlarının bulunduğunu kabul etmek gerekir (Sf:13) Diğer yandan 
Anayasa’daki başkaca kurallara dayanarak da bu hakkın sınırlandırılması 
mümkündür. Mahkeme sonuç olarak, hakka ilişkin yasal sınırlamaların, 
Anayasa’nın 13. maddesi’ndeki “ölçülülük ilkesi” ışığında değerlendiril-
mek şartıyla meşru kabul edilebileceği sonucuna ulaşmıştır (Sf:13). 

Mahkemenin, hakka ilişkin Anayasa’da öngörülmeyen sınırlama ne-
denlerinin “hakkın doğasından kaynaklandığı”na ilişkin varsayımı, huku-
ki temelden yoksundur: Böylesi bir yaklaşım, Anayasa’da öngörülmeyen 
sınırlama nedenlerinin varsayımsal olarak kabulüne dayalıdır. Üstelik bu 
varsayım temel hak ve özgürlüklerin örneğin “doğal varlığı”nın kabulün-
den farklı ve bunun tam tersi olarak, “hak ve özgürlüklerin sınırlama ne-
denlerinin kendiliğinden/özsel varlığı”na dayanmaktadır. “Doğal sınırla-
ma nedenlerinin” kabulü, “hakların doğal varlığı”nın kabulünden farklı 
olarak, hakların genişletilmesi değil daralması sonucunu doğuracak olan, 
denetlenemez ve öngörülemez sonuçlara yol açabilecek bir yaklaşımdır. 

1 Anayasa Mahkemesi’nin 2018/73 E. 2019/65 K. ve 24.07.2019 tarihli kararı.
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Nitekim Mahkemenin “doğasından kaynaklanan sınırlamalara tabi ol-
duğu” sonucuna ulaştığı müdafi yardımından yararlanma hakkına ilişkin 
yasal sınırlamalar, hukuk devleti ilkesini ve bu ilkenin doğrudan sonuçları 
olan ceza hukuku ilkeleriniihlal eden bir nitelik kazanmaktadırlar: Kovuş-
turma sırasında sanığın en çok üç avukat tarafından temsil edilebileceğine 
ve şüphelinin müdafiiyle görüşmesinin yirmidört saat süreyle kısıtlanabi-
leceğine ilişkin 5271 sayılı yasada öngörülen düzenlemeler ile 5275 sayı-
lı yasanın 59. maddesinde belirtilen sınırlama biçim ve usulleri, hakkın 
doğrudan kısıtlanmasına yöneliktir. 5271 sayılı yasanın 151. Maddesinde 
avukatın hakkında kovuşturma bulunması durumunda öngörülen  kısıt-
lama ve yasaklama halleri ise temelde “müdafiden yararlanma hakkı”na 
değil, müdafiin (avukatın) kendisine yönelmektedir ve “suçun kesinolarak 
kanıtlanmasına kadar herkesin suçsuz sayılacağı” yönündeki “suçsuzluk 
karinesi” temel ceza hukuk ilkesinin açık bir ihlalidir.2 

Hakkın Anayasa’da öngörülen usul ve esasları gözetmeksizin ve fakat 
“yasal olarak” nasıl ne biçimde sınırlanabileceğine ilişkin yaklaşımı tar-
tışabilmek yönünden, Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kara-
rı, uygun bir zemin olabilir:Mahkeme, kovuşturma sırasında sanığın en 
çok üç avukat tarafından temsil edilebileceğine ilişkin hükmü Anayasa’ya 
aykırılık bağlamında ele alırken, “hakkın, doğasından kaynaklanan bazı 
sınırlamalara tabi olduğu”nu vurguladıktan sonra, hakkın sınırlandırılma-
sı biçimlerini, diğer bazı “haklar” yönünden tartışmaktadır: Mahkemeye 
göre müdafi yardımından yararlanma hakkı, davaların süratli sonuçlandı-
rılmasını öngören Anayasa’nın 141. maddesi bağlamında da sınırlandırıla-
bilir. Örgütlü suçlarda fail sayısının çokluğu ve suçun organize ve karma-
şık doğası nedeniyle  hakkın sınırlandırılmasıyla ilgili hüküm “davaların 
uzamasını engelleme” bağlamında “ölçüsüz bir sınırlama değildir” (Sf:14). 
Bu yaklaşım iki açıdan tartışılmaya muhtaçtır: Birincisi, “davaların sürat-
le sonuçlandırılması”, yargı mekanizmasının organize edilme biçimine ve 
işleyişine ilişkin olmakla, devletin sağlamakla yükümlü olduğu bir alanla 
ilgilidir. Bu alanın, hakkın süjesiyle bir ilgisi yoktur. Nitekim Anayasa’nın 

2 Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı kararı 
ile bu fıkrada yer alan “(avukat hakkındaki) soruşturma veya” ibaresi  iptal edilmiş ve 
böylece Türk Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan suçlar ile terör 
suçlarından hakkında soruşturma bulunan avukatların yasaklanması durumu ortadan 
kalkmıştır. 
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141. maddesinde de yükümlülük, “yargının görevi” olarak belirtilmiştir. 
Bu nedenle yargının yapısına/ organizasyonuna ilişkin olan yükümlülük, 
“hakkın sınırlama” nedeni olarak öngörülemez. İkincisi, örgütlü suçların 
“çok failli, organize ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu” bir kez varsa-
yıldığında, hakkın süjesi olan sanığın da hakkı kullanma gereksiniminin 
artacağını ve genel olarak  bu suçlarla ilgili hukuki yardımdan yararlanma 
hakkının daha önemli bir hale geleceğini de kabul etmek gerekecektir.

Sonuç olarak müdafi yardımından yararlanma hakkına ilişkin kısıt-
lamalar, öngörülüş usul ve esasları bakımından hukuk devleti ilkeleriyle 
bağdaşmamaktadır. 

III.b. “Tehlikelilikle Mücadele”

Hakka ilişkin kısıtlamalar, ceza hukuku süreçleri, konu başlıkları ve 
ulaştıkları hükümler bakımından geniş bir alana yayılmakta ve çeşitlilik 
göstermektedirler. Diğer yandan bu kısıtlamalar, uygulama alanı yönün-
den ortak bir niteliğe sahiptirler: Kısıtlamaların hemen tamamı, örgütlü 
suçlar ve özellikle terör suçları bakımından öngörülmektedirler.

Kısıtlamaların örgütlü suçlar ve terör suçları alanına özgülenmesinin 
özel bir anlamının olması gerekir.

Egemen yaklaşıma göre örgütlü suç ve terörizmle mücadele, devletin 
güvenliği, toplumun huzur, güvenlik ve refahı için tartışılmaz bir gerekli-
liktir. Kamu güvenine yönelik tehdit unsurları olarak suç amaçlı örgütler 
ve terörist yapılarla mücadele, güvenlik politikasının en önemli sorunsalla-
rı içinde yer almaktadır. 

Aynı anlayış, “örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadele” anlayışını hu-
kuk ekseninde yeniden üretmektedir. Yeniden üretimin bir boyutu bu mü-
cadeleyi mümkün ve etkili kılacak ceza ve ceza usulü yasaları çıkarmak, di-
ğer boyutu da belirtilen suçları, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının 
meşru nedeni kabul etmektir. 
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Bu anlayış yönünden, örgütlü suçlar ve terörizmle mücadele söz konusu 
olduğunda, “hakların hukuka uygun ve meşru biçimde sınırlanması”ndan 
daha çok, hukukun “tehlikelilikle mücadele aracı” olarak işlevlendirilme-
sinden söz edilebilir. Burada artık “normal kişi”den ziyade “tehlikeli suç-
luluk” söz konusudur. “Tehlikeli suçlu”, belirli suçları işleyen ve suç iş-
leme eğiliminde kararlılık gösteren kişiler olarak tanımlanabilir (Yenisey, 
2001:242). Aslında burada “tehlikeli suç” ile “tehlikeli suçlu” birbiriyle 
örtüşmekte ve siyasi örgüt/ suç örgütü mensupları ile büyük çaplı iktisadi 
suçların failleri, en ağır suçların failleri olarak “tehlikeli kişiler” olarak be-
lirlenmektedirler (243). 

Müdafi yardımından yararlanma hakkının kısıtlanmasına ilişkin hü-
kümler de “tehlikeli suç ve suçlu” yaklaşımıyla öngörülmüştür: Belirtildi-
ği gibi kısıtlamaların hemen tamamı örgütlü suçlar ve özellikle terörizm 
suçları alanına ilişkindir. Üstelik kısıtlamalar, Anayasa’nın 13. maddesinde 
belirtilen usul ve esasları da göz ardı ederek ve temelde Anayasal hak ve 
özgürlükleri bertaraf edecek biçimde öngörülmektedirler. Öyle ki, Anayasa 
Mahkemesi’nin yaklaşımıyla ifade edilecek olursa, kısıtlama nedenlerinin 
Anayasa’da belirlenmesine dahi gerek yoktur, “hakkın doğasından” kay-
naklanan sınırlama nedenleri, hakkın esaslı biçimde ve yasayla sınırlanması 
için yeterlidir. Öte yandan yukarıda belirtilen sınırlama biçimlerine göre, 
“hakkın minimum sınırlanması” ihtiyatından da bahsetmek mümkün gö-
rünmemektedir. Aksine, “hakkın sınırlanması” gerekçesi, “tehlikelilikle 
mücadele” çizgisine dönüşmekte; sınırlama usul ve esasları “hakkın usulü-
ne uygun biçimde ortadan kaldırılması” sonucuna ulaşmaktadır. Nihayet, 
sınırlamalar esasen hakkın süjesi olan sanığın/şüpheliile ilgili olmayı da 
aşarak bizatihi müdafiin/avukatın maruz kaldığı sınırlamalar haline dö-
nüşmektedir. Dolayısıyla sorunsal, hakkın tanımı gereği sanığın/ şüpheli-
nin süjesi olduğu hak yönünden ön görülmenin yanında, müdafii/ avukatı 
da içine alacak biçimde genişlemektedir. Böylece, “tehlikeli suçlar” ile iliş-
kilenmiş “tehlikeli” şüpheliler/sanıklar/ avukatlarla, hakka ilişkin kısıtla-
maların oluşturduğu çizgi ve yöntemler  yoluyla “mücadele” edilmektedir. 

Hakkın sınırlanmasına ilişkin hükümlerin yukarıda sunulan öngö-
rülme biçimleri, usulleri ve odaklandığı alanlar, “düşman ceza hukuku” 
olarak ifade edilen yaklaşımın karakteristiğiyle örtüşmektedir: Çerçevesi 
Alman hukukçusu Günther Jakobs tarafından oluşturulan düşman ceza 
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hukuku anlayışı,  örgütlü suçlar ile özellikle terör suçları söz konusu oldu-
ğunda egemen güvenlik anlayışına göre varlığından kuşku duyulmayacak 
olan “tehlikeliliğe” odaklanmakta ve bu suçlarla ilgili kimselere artık “kişi” 
muamelesi değil, daha çok “düşman” muamelesi yapılmasını öngörmekte-
dir.3 Belirtmek gerekir ki burada, “hukuk”un belirli bir biçimde yaklaştığı 
bir “düşman”dan söz edilmektedir. Bir başka ifadeyle “düşman”, kendisi-
ne yapılan “hukuki muamele”nin bir nedeni ve sonucu olarak tanımlan-
maktadır. Yaklaşım, bir tehlikelilik kaynağı olarak “düşman” söz konusu 
olduğunda, onayapılacak hukuki muamelenin amacını da açıkça tanımla-
maktadır:“(…) Devlet, hukuki ve kuralına uygun bir biçimde hakları uy-
gulamadan kaldırır” (Jakobs, 2008a:500). Bir başka ifadeyle kişinin tehli-
kelilik kaynağı olması, onun artık bir “düşman” olarak görülmesi ve hukuk 
yoluyla  “ihraç edilmesi, daha doğrusu bazı haklarından ıskat edilmesi” 
(Jakobs, 2008b:519) sonucuna varır (Şanlı, 2019: 103). 

Nitekim Jakobs, “düşmanlık durumu” söz konusu olduğunda usulüne 
uygun biçimde ortadan kaldırılacak haklar bahsinde, “müdafi yardımın-
dan yararlanma hakkı” üzerinde özellikle durmaktadır. Jakobs’a göre, 

“Terörist tehlikelerin bertaraf edilmesine ilişkin en kaba (düşman ceza 
hukuku) usul kuralları maddi hukuk boyutunda olduğu gibi aynen geçerli 
olmalıdır, mesela tutuklunun veya mahkumun müdafileri ile aralarında ku-
racakları görüşmenin yaşam hakkına, vücut bütünlüğü hakkına veya bir ki-
şinin özgürlüğüne karşı tehlike oluşturma ihtimali yarattığına dair bir ipucu 
ortaya çıkmışsa, bu iletişimin engellenmesi gerekir” (Jakobs, 2008b: 525). 

Belirtmek gerekir ki hakkın kısıtlanma koşul ve biçimleri ile ilgili ön-
görülen yargısal denetim mekanizmaları, düşman ceza hukuku süreçlerin-
de yargı mercilerinin araçsallaştırılması ve faaliyet sınırlarının da temelde 
polis ve yürütme tarafından belirlenmesi karşısında etkisiz bir prosedürden 
ibarettir (Şanlı,2019:206). Süreç, bir bütün olarak yargının dar bir biçim-
de araçsallaştırılması ve aslen polise boyun eğişi olarak şekillenmektedir 
(Paye,2009:21). Öyle ki, yargısal denetim bir yana, polisin ceza muhake-
mesinde sahip olduğu araçlar, savcılığı dahi etkisiz kılacak ve “ceza mu-

3 “Düşman ceza hukuku” anlayışıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, Bkz, Ünver: 2008; Şan-
lı:2019.
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hakemesinin polisiyeleşmesi” düzeyine ulaşacak seviyededir (Hassamer, 
2011:213). Dolayısıyla, müdafi yardımından yararlanma hakkının kısıt-
lanmasına esas olacak tüm veri ve bilgilerle birlikte sürecin yönlendirilmesi 
ve sonuca ulaştırılması da esasen polisiye faaliyetin bir sonucu olarak orta-
ya çıkmaktadır. 

IV. SONUÇ

Öngörülme usulleri, somut hukuki içerikleri ve karakteristik nitelikleri 
göz önüne alındığında, müdafi yardımından yararlanma hakkına ilişkin 
sınırlamaları “hukuk devleti” anlayışıyla bağdaştırmak mümkün görünme-
mektedir. Sınırlamalar, “hakkın hukuk devleti ilkelerine uygun biçimde ve 
içerikte sınırlandırılması” yaklaşımından daha çok “tehlikelilikle mücadele 
etmek için hakkın ortadan kaldırılması” amacına odaklanan ve sınırlama 
hükümlerini de bu yönde araçsallaştıran bir perspektifin ürünüdür. 
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AİHM İçtihadı Işığında Türkiye’de SEGBİS Kullanımının Müdafi 
Yardımından Faydalanma ve Duruşmaya Etkili Katılım Hakları  

Bağlamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Öz

Türkiye’de de kısaca SEGBİS olarak adlandırılan video konferans sis-
temiyle duruşmaya katılma uygulaması gitgide yaygınlaşmaktadır. Ancak 
söz konusu uygulamanın adil yargılanma hakkının gereklerini sağlayabil-
mesi için, duruşmaya etkili katılım ve müdafi yardımından faydalanma 
haklarına riayet edilmesi gerekmektedir. 2017 yılında CMK’nın 196/4. 
maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, sanığın duruşma salonuna geti-
rilmeksizin duruşmaya videokonferans yoluyla bağlanmaya zorlanması ris-
ki ortaya çıkmıştır. Öte yandan CMK ve SEGBİS Yönetmeliği, duruşmaya 
video konferans yoluyla bağlanan sanığın müdafi yardımından faydalan-
ma hakkını teminat altına almak bakımından da yetersizdir. Bu bağlamda 
Türkiye’deki mevcut videokonferans uygulaması, adil yargılanma hakkının 
gereklerine uygun değildir.

Anahtar kelimeler: SEGBİS, Müdafi Yardımından Faydalanma Hak-
kı, Duruşmaya Etkili Katılım Hakkı, Video Konferans Sistemi, Adil Yar-
gılanma Hakkı

The Use of SEGBIS In The Light of Case Law of ECHR Related  
To Right To Have A Legal Asistance And Right To  

Participate Effectively In The Trial

Abstract

In Turkey, use of video conference system in proceedings (which also 
briefly called as SEGBIS) is increasingly becoming widespread. However, 
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in order this practice to meet the requirements of the right to fair trial, the 
right to effective participation in trail and the right to have legal assistance 
must be respected. In the year of 2017, after the amendment which is 
made in the 196/4th article of Criminal Procedure Code, a new risk is 
born in the form of forcing the defendant to connect to the hearing via 
video conference without being brought to the courtroom. Moreover 
provisions of Criminal Procedure Code and by-law related to SEGBIS 
are insufficient to guarantee the defendant’s right to have a legal assistance 
who is connected to the hearing via video conference. In this context, the 
video conference practise in Turkey doesn’t comply with the requirements 
of right to fair trial.

Keywords: SEGBİS, right to have a legal asistance, right to effective 
participation in the trial, video conference, right to fair trial

GİRİŞ

Duruşmaya bazı süjelerin video konferans yoluyla katılması uygulaması, 
Anglo-Sakson hukuk geleneğini takip eden ülkelerde ve özellikle ABD’de 
gelişmiş ve zamanla diğer ülkelere yayılmıştır.1 Örneğin İtalya’da 90’lı yılla-
rın ortalarında, mafya bağlantılı olduğu iddia edilen sanıklara ilişkin yargı-
lamalarda duyulan güvenlik kaygıları, video konferans yoluyla duruşmaya 
katılma uygulamasının gelişmesine yol açmıştır.2 AB’nin 31.07.2015 tarih 
ve 2015/C 250/01 sayılı tavsiye kararı3; üye devletlerin yargı çevresinde ve 
AB düzeyinde, sınır aşan video konferans yapılmasının desteklenmesi ve 
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konusuna ayrılmıştır.

Türkiye’de de kısaca SEGBİS olarak adlandırılan Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemi’nin uygulaması gitgide yaygınlaşmaktadır. Öte yandan bu duru-
mun bir takım yerinde olmayan uygulamalara yol açtığı da görülmektedir. 
Özellikle istinabe kurumunun yarattığı sorunlar dikkate alındığında SEG-
BİS, iyi bir alternatif olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu olasılık, yüz 

1 ALTIERI:, Giorgio:”Dibattimento a distanza”, Il dizionario sistematico di procedura 
penale içinde, Milano 2008, s. 682.

2 CURTOTTI NAPPI, Donatella: “Dibatimento a distanza (diritto processuale 
penale)”, Enciclopedia del diritto içinde, Annali II, T. 1, Varese 2008, s. 164.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343 
(SGT: 13.07.2018)



Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER

931Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

yüze yürümesi gereken muhakemenin, bir bütün olarak çevrimiçi (online) 
ortama taşınabileceği anlamına gelmemektedir. SEGBİS hiçbir zaman yüz-
yüzeliğin bir alternatifi olamaz. Buna karşın Türkiye’de, ceza muhakemesi-
nin zaman zaman sanığın iradesi hilafına çevrimiçi (online) bir hale geldiği 
görülmektedir. Oysa duruşmaya video konferans yoluyla katılımın, savun-
ma hakkına zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Türkiye’de 
ceza muhakemesinde SEGBİS kullanımı özellikle adil yargılanma hakkının 
teminatı altında olan müdafi yardımdan faydalanma hakkı ve duruşmaya 
etkili katılım hakları bağlamında ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

AİHM sanığın duruşmaya etkili katılım ve duruşmada hazır bulun-
ma haklarını, adil yargılanma hakkının zımni birer unsuru olarak kabul 
etmiştir.4 Anayasa Mahkemesi de, duruşmaya katılma hakkı bağlamında 
bu içtihadı izlemiştir.5 Gerçek anlamda bir çelişmenin gerçekleşebilmesi 
için, kişinin kendisini bizzat ve müdafi yardımıyla veya müdafii aracılı-
ğıyla savunabilmesi gerekir.6 Duruşmada hazır bulunma hakkı, AİHS’nin 
6/1. maddesinde yer alan aleni bir biçimde dinlenilme hakkının da bir 
sonucudur.7 Sanığın ve/veya müdafiinin duruşmada bulunması, bir delilin 
ortaya konulmasını etkileme imkânını teminat altına almak bakımından 
büyük önem taşımaktadır.8 Bu hak hiç kuşkusuz, kişinin kendi davasının 
duruşmasına bizzat katılması hakkını da içermekte ve duruşmaya etkili 
katılım hakkının güvence altına alındığı hallerde anlam kazanmaktadır.9 
Bu çalışmada konu bu bağlamda ele alınacaktır.

4 RENUCCI, Jean-François: Droit Européen des Droits de l’Homme, 2. édition, Paris 
2012, s. 578; İNCEOĞLU, Sibel: “Adil Yargılanma Hakkı”, İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve Anayasa içinde, Editör: Sibel İNCEOĞLU, Ankara 2013, s. 243; TRECHSEL, 
Stefan: Human Rights in Criminal Proceedings, New York, 2005, s. 252; HARRIS, 
David - O’BOYLE, Michael - BATES, Ed - BUCKLEY, Carla - HARVEY, Paul - 
KAMBER, Kresimir - LAFFERTY, Michelle - CUMPER, Peter - GREEN, Heather: 
Law of the European Convention on Human Rights, 4. edition, Oxford 2018, s. 411.

5 Erol Aydeğer başvurusu, s.41; Fatih Taş başvurusu (Genel Kurul), 12.11.2014, s.41.
6 CAVALLARI, Vincenzo: “Contradittorio (diritto processuale penale)”, Enciclopedia 

del diritto içinde, V. IX, Milano 1958, s. 730.
7 İNCEOĞLU, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 

Hakkı, 4. Bası, İstanbul 2013, s. 257.
8 SUMMERS, Sarah J.: Fair Trials, Oxford 2007, s. 69.
9 İNCEOĞLU: Adil Yargılanma Hakkı, s. 257; İNCEOĞLU: “Adil Yargılanma Hak-

kı”, s. 264; HARRIS-O’BOYLE-BATES vd.: s. 414.
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I. DURUŞMAYA ETKİLİ KATILIM HAKKI BAĞLAMINDA

A. DURUŞMAYA ETKİLİ KATILIM HAKKININ ÖZÜ

Duruşmaya video konferans yoluyla katılımın, savunma hakkına zarar 
vermeyecek bir şekilde gerçekleşmesi gerekir.10 Adil yargılanma hakkına 
ilişkin AİHS’nin 6. maddesi bir bütün olarak okunduğunda, adil yargılanma 
hakkına güvenceler esas olarak kişinin duruşmaya etkili katılımını güvenceye 
aldığı ve bunın, kişinin yalnızca duruşmada hazır bulunmasını değil buna 
ek olarak duruşmada olan bitenleri duyma ve takip etme hakkını da içerdiği 
görülmektedir.11 

Türkiye’deki mevcut uygulamanın, bu bağlamda adil bir denge sağ-
lamaya elverişli olduğu söylenemez. SEGBİS yoluyla duruşmaya katılım 
yaygınlaştıkça, buna paralel olarak yaşanan sorunların da arttığı bir ger-
çektir. Duruşmaya video konferans sistemiyle bağlanma konusunu, du-
ruşmaya SEGBİS’le katılmayı kendi rızasıyla kabul eden ve etmeyen sanık 
bakımından, ikiye ayırarak incelemek gerekir:

Sanığın SEGBİS yoluyla duruşmaya katılmayı kabul ettiği hallerde 
dahi yaygın olarak görülen sorunlardan biri, SEGBİS’le yapılan bağlantı-
larda zaman zaman sanığın duruşma salonunu duyamaması ve sesinin sa-
lona dinlenebilir bir kalitenin altında ulaşmasıdır. Bu tür durumlarda mu-
hakemeye etkili bir biçimde katılma hakkı tehlikeye girebilir. Benzer bir 
örnek Stanford/Birleşik Krallık12 başvurusunda AİHM’nin önüne gitmiş; 
başvurucu, duruşmalar sırasında cam bir bölmenin arkasında olması ve 
duruşma salonun kötü akustiği nedeniyle konuşmaları yeteri kadar duya-
madığını ileri sürmüştür. AİHM, bu olayda, “dosyada yer alan ve duruşma 
salonunun akustiğinin yeterli olduğu yönündeki raporu hatırlatmış, ayrıca söz 
konusu şikâyetin ilk derece mahkemesi önünde dile getirilmediğini ifade etmiş 
ve ihlal olmadığı yönünde” karar vermiştir. 

10 ALTIERI: s. 683.
11 Murtazaliyeva/Rusya(Büyük Daire), 18.12.2018, s. 91.
12 Stanford/Birleşik Krallık, 23.02.1994, s.27-32.
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Türkiye’de de, SEBGİS bağlantısının yetersizliği nedeniyle şüphelinin 
duruşmayı takip edemediği veya ses ve görüntüsünü iletemediği hallerde, 
bu durumun muhakemedeki hangi hususu açıkça olumsuz etkilediğinin 
duruşma tutanağına geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira bu neden-
le bir ihlal kararı alınabilmesi için; hangi işlemin sekteye uğradığı, bunun 
yargılamanın sonucunu ne şekilde etkilediği ve yargılamanın neden bir 
bütün olarak adaletsiz hale geldiği, yapılacak savunmalarda ayrıntılı olarak 
açıklanmalıdır. Bunun nedeni, AİHM13 ve Anayasa Mahkemesi’nin14 adil 
yargılanma hakkına ilişkin ihlalleri değerlendirirken yargılamanın bütünü 
esas almalarıdır. Bu iki Mahkeme, adil yargılanma hakkını, yargılama süre-
ci boyunca ortaya çıkan her bir işlem açısından değil, yargılamanın bütünü 

13 Zagorodnikov/Rusya, 07.06.2007, s., 30. AİHM bağlamında bkz. TRECHSEL: s. 
31; LADEWIG, Hans-Meyer: “Adil Yargılanma Hakkı -II”, Adil Yargılanma Hakkı 
ve Ceza Hukuku içinde, Editör: Yener ÜNVER, Almanca aslından çeviren Hakan 
HAKERİ, Ankara 2004, s. 96; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - GÖLCÜKLÜ, Feyyaz: 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 11. Bası, Ankara 2016,s. 309; 
LEIGH, Leonard H.: “Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşması”, 
Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku içinde, Editör: Yener ÜNVER, İngilizce 
aslından çeviren Selman DURSUN, Ankara 2004, s. 336; İNCEOĞLU, Sibel: Adil 
Yargılanma Hakkı - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi 4, 
Ankara 2018, s. 116; GÖLCÜKLÜ, Feyyaz: “Avrupa İnsan Hakları Divanı İçtihadın 
Göre Doğru Yargılama ve Kanıtların Değerlendirilmesi”, Fransızca aslından çeviren 
Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Y. 1994, C. II, S. 2, s. 4.

14 Örnek olarak bkz.:
 “71. Genel anlamda hakkaniyete uygun bir yargılamanın yürütülebilmesi için “silahların 

eşitliği” ve “çelişmeli yargılama” ilkeleri ışığında, taraflara iddialarını sunmak hususunda 
uygun olanakların sağlanması şarttır. Taraflara tanık delili de dâhil olmak üzere delilleri-
ni sunma ve inceletme noktasında uygun imkânların tanınması gerekir. Bu anlamda, de-
lillere ilişkin dengesizlik veya hakkaniyetsizlik iddialarının yargılamanın bütünü ışığın-
da değerlendirilmesi gerekir (B. No: 2013/1213, 4/12/2013, s.27). Bkz. Ahmet Gökhan 
Rahtuvan başvurusu, 20.06.2014, s.71.” Bilirkişi atanması talebinin reddi bağlamında 
aynı paragraf için bkz. Hülya Doğan başvurusu, s.18.05.2016, s.27.

 “30. Başvuru konusu olayda, Mahkemenin 28/2/2013 tarihli kararında başvurucu-
nun bozma kararı sonrasında Mahkemede savunma yaptığının belirtildiği (bkz. s.1 
O), başvurucunun karşı tarafın sunduğu deliller ve görüşlerle ilgili bilgi sahibi olma, 
bunlara karşı etkili bir şekilde itiraz etme, kendi delillerini ve iddialarını sunma ko-
nularında bir sorunla karşılaştığına dair bir bulguya rastlanmadığı gibi maddi olayın 
niteliğine, yargılamanın bütününe ve gerekçeli karara bakıldığında savunma hakkının 
kısıtlandığı, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine riayet edilmediği ileri sü-
rülen yargılama işlemlerinde adil yargılanma hakkına yönelik açık ve görünür bir ihlal 
saptanmamıştır.”Mustafa Bayram başvurusu, 20.04.2017.
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açısından denetlemekte ve yapılan işlemlerin yargılamanın bütününün adil 
olmasına etki edip etmediğini gözetmektedir. Öte yandan SEGBİS’e ve 
adil yargılanma hakkına ilişkin sorunların, bu mahkemelerin önüne daha 
çok taşınması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu tür başvurular yapılma-
dığı takdirde, ihlal kararlarının ortaya çıkması da mümkün olmayacaktır.

B. DEĞİŞEN MEVZUAT KARŞISINDA MEVCUT DURUM

SEGBİS konusundaki temel sorunlardan biri, duruşmaya bizzat katıl-
mak isteyen sanığın duruşmaya getirilmemesi ve SEBGİS üzerinden du-
ruşmaya katılmaya zorlanmasıdır. Bu bağlamda 2017 yılında 694 sayılı 
KHK ile CMK’nın 196/4. maddesinde yapılan ve 7078 sayılı Kanun’la 
01.02.2018’de aynen kabul edilen değişiklik, büyük önem arz etmektedir. 
Düzenleme öncesinde hüküm şu şekildeydi:

“Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli 
iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının 
varlığı halinde bu yöntem kullanılarak sorgu yapılır.” 

Yapılan düzenleme sonrasında ise CMK’nın 196/4. maddesi şu şekli 
almıştır:

“Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda gö-
rüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan 
sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.”

Böylece 1973 değişikliğiyle sisteme sokulan “istem dışı istinabe” ve “zo-
runlu varestelik” yerine, modern çağın imkânları sayesinde yapılan “istem 
dışı SEGBİS” gelmiştir. Bu düzenlemeyle, öncelikle video konferans sis-
teminin sanığın işlediği iddia edilen suçun cezasına bakılmaksızın, tüm 
suçlar bakımından uygulanmasının yolu açılmıştır. Zira eski düzenlemede 
“yukarıdaki fıkralar içeriği” şeklinde bir atıf bulunduğundan, alt sınırı beş 
yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlarda, bu yola başvurmak müm-
kün değildi. Yapılan değişiklikle tüm bir yargılamanın, telekonferans yo-
luyla yapılmasının ve istisnanın kural haline getirilmesinin önü açılmıştır.
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İkinci önemli sonuç, mahkemenin zorunlu görmesi halinde ikinci fık-
rada yer alan “sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda 
vermek isteyip istemediği sorulur” ifadesinin, işlevsiz hale gelmesi olasılığı-
nın ortaya çıkmasıdır. Belirtmek gerekir ki, video bağlantısının kalitesi 
ne kadar iyi olursa olsun, duruşmaya video konferansla katılmak, fiziken 
katılmanın ve mahkeme makamıyla yüz yüze gelmenin yerini tam anla-
mıyla tutmaz.15 Yargıtay söz konusu kanun değişikliğinden önce verdiği 
kararlarda, “son savunmasını duruşmada hazır bulunarak yapmak istediğini 
beyan eden sanığın duruşmada hazır bulundurulmayıp SEGBİS sistemi ara-
cılığıyla yargılaması yapılarak mahkûmiyetine karar verilmesini”, savunma 
hakkını kısıtlayan bir mahkeme kararı olarak kabul ederek bozma kararı 
vermekteydi.16 Belirtmek gerekir ki, yapılan kanun değişikliği bu içtihadı 
bütünüyle anlamsız kılmamaktadır. Bu noktada hâkim veya mahkemenin 
zorunlu gördüğü durumun ne olduğunu ve sanığın duruşmada bulunma 
talebinin neden yerine getirilmediğini açıklaması gerekmektedir. Burada 
zorunluluk ibaresinden anlaşılması gereken, mutlak bir zorunluluktur. 
Aksi takdirde, sanığın duruşmaya katılma hakkı, duruşmaya SEGBİS’le 
bağlansa dahi elinden alınmış olur. Biz tüm bu nedenlerle, yapılan değişik-
liğin yerinde olmadığı düşüncesindeyiz. 

Buna karşın Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018 yılında verdiği 2018/74 
sayılı kararında17 , yapılan değişikliği savunma hakkını ölçüsüz bir biçimde 

15 LORUSSO, Sergio: “Dibattimento a distanza vs. autodifesa?”, DPC, Y. 2017, S. 4, s. 
221; CURTOTTI NAPPI: “Dibattimento a distanza”, s. 166.

16 Yar. 16. CD., E. 2015/1076, K. 2015/1932, T. 19.06.2015.
17 “…yargılandığı suçtan dolayı mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir ceza infaz kuru-

munda tutuklu olup değişik tarihli dilekçelerinde oturumlara bizzat katılmak istediğini 
belirten sanığın, sorgusunun yapıldığı 07.01.2015 ve Cumhuriyet savcısının esas hakkın-
daki görüşünü bildirdiği 30.04.2015 tarihli oturumlara SEGBİS vasıtası ile katılımının 
sağlanmasının ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve hükmün 
açıklandığı son oturumda da duruşma salonunda hazır bulundurulmayıp yokluğunda 
yargılama yapılarak mahkûmiyetine karar verilmesinin hüküm tarihinde yürürlükte bu-
lunan muhakeme kurallarına göre savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurduğu 
ileri sürülebilir ise de; hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 694 Sayılı KHK’nın 147. 
maddesiyle CMK’nun 196. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik sonucu, 
yerel mahkemenin zorunlu gördüğü hâllerde, alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren 
silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve duruşma salonunda hazır edilme 
talebi bulunan sanığın SEGBİS yöntemi ile sorgusunu yapabileceği veya duruşmalara 
katılmasına karar verebileceği ve yargılama usulüne dair hükümlerin derhal uygulanması 
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sınırlandıracak şekilde yorumlamıştır. Karara konu olan olayda, sanık 2017 
yılında 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten önce, duruşmalara bizzat 
katılmayı talep etmiş, mahkeme tarafından bu talep yerine getirilmemiş 
ve sanığa duruşmalara SEGBİS’le bağlanma yolu gösterilmiş, sanık SEG-
BİS yoluyla duruşmaya katılmayı reddetmiştir. Görüldüğü üzere, duruş-
ma tarihinde yapılan işlem hukuka aykırıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
kararında bu durumu tespit etmiş ancak bozma kararı verilmesi halinde, 
ortaya çıkan kanun değişikliği karşısında kararın yerine getirilmesinin so-
nuca etkili olmayacağını ifade ederek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
itirazının değişik gerekçeyle kabulüne karar vermiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hükmün bozulması halinde sonuca 
etkili olmayacağı yönündeki kabul tamamen yanlıştır. Zira mahkemeler 
ancak zorunlu görmeleri halinde tutuklu sanığı duruşmaya getirtmek ye-
rine, duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanmasına izin verebilirler. Oysa ki, 
ilk derece mahkemesi uyuşmazlık konusu olan işlemi yaparken mevzuat 
gereği sanığın duruşmaya getirilmesi zorunlu olmasına rağmen bu kurala 
uymamıştır. Karar bozulsaydı, sanığın duruşmaya katılmasının peşin ola-
rak savunma hakkını kullanması bakımından etkisiz olacağını söylemek, 
hukuken temelsiz bir varsayımdır. Uygulama bu karar bağlamında gelişir-
se, mahkemeler her durumda gerekçe göstermeksizin tutuklu sanıkları du-
ruşmaya getirtmeksizin, duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanmaya zorlaya-
bilirler. Belki de kanun değişmesiyle bu yol açılmak istenmiştir. Ancak bu 
tür bir yaklaşım, kaçınılmaz olarak savunma hakkının ölçüsüz bir şekilde 
kısıtlanmasına yol açar.

Sanık, duruşmaya istemi dışında SEGBİS’le katılmaya zorlanmamalı-
dır. 694 sayılı KHK, mahkemeye zorunlu gördüğü hallerde bu yola başvur-
ma imkânı tanımıştır; ancak söz konusu zorunluluğun içine hangi hallerin 
girebileceğine ilişkin bir belirleme yoktur. Mahkeme, söz konusu hallerin 
varlığı konusunda gerekçe göstermek zorundadır. Aksi takdirde, savunma 
hakkının ölçüsüz ve sınırsız bir şekilde sınırlanması söz konusu olur.

zorunluluğu göz önüne alındığında, bu aşamada Özel Dairenin, duruşmalardan önce 
sanığın, SEGBİS yoluyla savunma yapmak istemediğini beyan etmesine rağmen duruş-
malarda hazır bulundurulmayıp SEGBİS yöntemiyle yargılamasının yapılarak hüküm 
kurulması isabetsizliğine dair bozma nedeninin yerine getirilme imkanının bulunmadığı, 
bu yönde yapılacak bozmanın sonuca etkili olmayacağı ve yargılamanın uzamasına ne-
den olacağı kabul edilmelidir.”
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C. AİHM’NİN YAKLAŞIMI

AİHM, İtalya’da kullanılan telekonferans aracılığıyla duruşma sistemi-
ni, daha önce Marcello Viola18 ve Asciutto19 kararlarında değerlendirmiş; 
video konferans sistemiyle duruşmaya katılma konusunda belirli standart-
lar ortaya koymuştur. Öncelikle her iki kararın da, istinaf kanun yolunda 
yapılan duruşmaya ilişkin olduğunu belirtmek gerekir. Buna göre “sanığın 
duruşmalara video konferans yöntemiyle katılımının sağlanmasında kargaşa-
nın ve suçun önlenmesi, mağdur ve tanıkların yaşam, özgürlük ve güvenlik 
haklarının korunması ve adli işlemlerde makul süre gerekliliklerine uyulma-
sı gibi hususlar sebebiyle Sözleşme uyarınca meşru bir amaç güdülmektedir.” 
Ancak yargılama sürecinde savunmanın haklarına saygı gösterilip göste-
rilmediği hususunun, ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu husus, 
müdafi yardımından faydalanma hakkı bağlamında aşağıda ele alınacaktır.

Konuya ilişkin bir diğer sorun, SEGBİS’le duruşmaya bağlanan sanı-
ğın ifadesini özgür iradesiyle verip vermediğidir. İtalya’daki düzenlemeye 
bakıldığında, sanığın telekonferans yoluyla ifadesini verdiği yerde, bir 
mahkeme görevlisinin hazır bulunmasının zorunlu olduğu görülmektedir. 
Buna karşın, SEGBİS Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca, “dinlenecek 
kişinin bulunduğu yerde Cumhuriyet savcısı veya hâkimin hazır bulun-
ması, talep eden makamın isteğine” bağlanmıştır. Özellikle sanığın cezaevi 
personeliyle sorun yaşadığı hallerde bu yöntem, özgür iradeyle ifade ver-
mek açısından yeterli teminat sağlamamaktadır.

Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki, İtalya’da yargılanan ve AİHM 
kararına da konu olan Viola ve Asciutto, mafya bağlantıları olan kimseler-
dir. Oysa Türkiye’de SEBGİS, yargılandığı suça bakılmaksızın tüm sanık-
lara uygulanabilmektedir. Kaldı ki isnat edilen suçun ağır olması, video 
konferans yoluyla uzaktan duruşma yapılmasını tek başına haklı göstermez 
ve bu tür bir uygulama suçsuzluk karinesine aykırıdır.20 Kendisine ağır bir 

18 Marcello Viola/İtalya, 05.10.2006.
19 Asciutto/İtalya, 27.11.2007.
20 BUZELLI, Silvia - Roberta CASIRAGHI, - CASSIBBA, Fabio – CONCOLINO, 

Paola - PRESSACCO, Luca: “Diritto a un equo processo”, Corte di Strasburgo 
e giustizia penale içinde, a cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò, Torino 
2016,s.196. İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin bu yöndeki kararı için bkz. İtalyan 
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suç isnat edilen herkesi peşinen tehlikeli saymak, kişiyi suçsuzluk karine-
sine aykırı biçimde damgalamak anlamına gelir.21 Sonuç olarak İtalya’daki 
video konferans uygulaması hakkında verilen AİHM kararlarının, Türkiye 
uygulamasını meşru göstermek için kullanılması mümkün gözükmemek-
tedir. Video konferans uygulaması, sanığı veya şüpheliyi dezavantajlı bir 
durumda bırakmamalıdır.22 Oysa SEGBİS’in kullanımına ilişkin mevzuat, 
savunma hakkını koruma konusunda AİHM standartlarını sağlamaktan 
uzaktır.

Video konferans uygulamasının yaygınlaşmasına gerekçe olarak göste-
rilen bir diğer husus, yargılamanın makul sürede tamamlanmasına katkıda 
bulunacak olmasıdır. Belirtmek gerekir ki, adil yargılanma hakkının eşit 
değerde koruduğu iki menfaat olan makul sürede yargılanma ve savunma 
haklarından biri diğerine tercih edilemez.23 Makul süre, savunma hakkı-
nın gereği gibi kullanılması için gereken sürenin kısıtlanmasının bahanesi 
olamaz. Kaldı ki modern ceza muhakemesinde esas olan, kısa sürede yar-
gılanmak değil; maddi gerçeğin bulunmasıdır. Sanığın savunma hakkının 
kısıtlanması suretiyle hızlıca maddi gerçeğe ulaşmak ise, çok eskilere, en-
gizisyon zihniyetine ait bir yaklaşımdır. Ayrıca bu şekilde bulunan maddi 
gerçeğin, mutlak gerçeklikle ne kadar uyuştuğu da tartışmalı olur.

II. MÜDAFİNİN HUKUKİ YARDIMINDAN FAYDALANMA 
HAKKI BAĞLAMINDA

Uygulamada, sanığın tutukevinden SEGBİS yoluyla duruşmaya ka-
tılmasının gittikçe yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Yukarıda ele alınan 

Anayasa Mahkemesi, 22.07.1999, Karar no: 342 (http://www.giur-cost.org/
decisioni/1999/0342s-99.html) (SGT: 13.08.2018)

21 LORUSSO: s. 219.
22 RENUCCI:. 580.
23 LORUSSO: s. 221. “Bu kapsamda bir taraftan suç isnadı altındaki kişiye savunma için 

yeterli zamanın yargılamayı adil olmaktan çıkarmayacak şekilde tanınması, diğer ta-
raftan tanınacak zamanın yargılamanın makul bir sürede sonuçlandırılmasını olumsuz 
etkileyecek uzunlukta olmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle yargılama, savunma için ge-
rekli zamana sahip olma hakkını zedeleyecek şekilde aceleye getirilmemeli; anılan hakkın 
gerçek anlamda kullanılmasını mümkün kılacak bir süratle sonuçlandırılmalıdır.” Ufuk 
Rifat Çobanoğlu başvurusu, s.42.
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Marcello Viola /İtalya ve Asciutto/İtalya kararlarında AİHM, video konfe-
rans yoluyla yapılan yargılama sürecinde savunmanın haklarına saygı gös-
terilip gösterilmediği hususunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. Burada önemli olan, silahların eşitliği ilkesi ve müdafiin hukuki 
yardımından faydalanma hakkıdır. Silahların eşitliği ilkesi, her bir tarafa 
davasını sunmak için, diğer tarafa karşı ciddi bir şekilde dezavantajlı durum-
da kalmayacağı şekilde makul bir fırsat verilmesini gerektirir.24 Dolayısıyla 
müdafi yardımından etkili bir şekilde faydalanamamak, her durumda si-
lahların eşitliği ilkesini ihlal eder.

Marcello Viola/İtalya ve Asciutto/İtalya kararlarının verildiği dönemde 
İtalya’da yürürlükte olan düzenlemeye bakıldığında, düzenlemenin iki hu-
susu güvence altına aldığı görülmektedir:

Bunlardan ilki, müdafiin, “şüpheli veya sanıkla duruşma sırasında mah-
rem bir biçimde iletişim kurma” imkânıdır. Diğeri ise, “müdafiin bir mes-
lektaşını şüphelinin/sanığın bulunduğu yere veya kendisi şüpheli/sanığın ya-
nındaysa, meslektaşını duruşmaya gönderebilme ve onunla iletişim kurma” 
imkânıdır. Buna karşın Türkiye’deki düzenlemeye bakıldığında, avukatla 
şüpheli veya sanığın görüşme imkânının herhangi bir biçimde güvence 
altına alınmadığı görülmektedir. Bağlantı sırasında müdafi ile sanık ile-
tişim kuramadığında, müdafi ona hukuki yardımda bulunmamakta25 ve 
bu durum sanığı önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmaktadır. Bu 
nedenle görüşmenin, tüm bir duruşma boyunca, mahrem bir telefon hattı 
üzerinden yapılmasına imkân tanınması gerekir.

Kanımızca Büyük Daire tarafından verilen Sakhnovskiy/Rusya kararı, 
Türkiye’de SEGBİS sisteminin işleyişi dolayısıyla yakında verilecek ihlal 
kararlarının habercisi niteliğindedir. Bu başvuruda Mahkeme, Marcelo 
Viola/İtalya başvurusunda ihlal kararı vermediğini ancak Sakhnovskiy baş-
vurusunun iki noktada farklı olduğunu ve ihlal kararı verdiğini ifade et-
mektedir:

24 Abdulgadirov/Azerbaycan, 20.06.2013, s. 37; Nideröst-Huber/İsviçre, 18.02.1997, 
s. 23.

25 ÖZBEK, Veli Özer - DOĞAN, Koray - BACAKSIZ, Pınar - TEPE, İlker: Ceza Mu-
hakemesi Hukuku, 10. Bası, Ankara 2017, s. 78.
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Bu noktalardan ilki, sanığın müdafiiyle duruşma sırasında, mahrem bir 
şekilde görüşme imkânının olmamasıdır. Mahkeme burada sanıkla mü-
dafiin iletişimini sağlayan sistemin, video konferans sisteminin bir parçası 
olduğunu, devlet tarafından işletildiğini ve tarafların dinlenme endişesi ol-
maksızın iletişim kuramadıklarını ifade etmektedir.26 Belirtmek gerekir ki, 
Türkiye’de bu tür bir iletişim dahi yoktur. Oysa sanığın müdafiiyle üçüncü 
kişilerin müdahalesi riski olmaksızın görüşebilmesi, demokratik bir top-
lumda adil yargılanma hakkının temek gereklerinden biridir, aksi takdirde 
hukuki yardım faydasını büyük ölçüde kaybeder.27 Bu nedenle CMK’da, 
duruşma salonunda bulunmayan sanıkla, salonda bulunan müdafiin, ile-
tişimi kayda alınmayan bir telefon aracılığıyla haberleşmelerini sağlayacak 
bir düzenlemenin yapılması şarttır.

İkinci nokta, sanığın hem duruşma salonunda hem de duruşmaya video 
bağlantısı yoluyla bağlandığı yerde müdafi yardımından faydalanabilmesi-
dir. Bu yardım, sanığın bulunduğu yerde baskı altında olmadığını ispat 
etmek bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ceza Muhakemesinde 
Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik’in 
18. maddesine bakıldığında, “dinleme sırasında dinlenecek kişinin bulun-
duğu yerde Cumhuriyet savcısı veya hâkimin hazır bulunmasının, talep eden 
makamın isteğine bağlı olduğu” görülmektedir. 14/3. madde uyarınca ise, 
kişiyi ceza infaz kurumu görevlisi dinleme odasında hazır edecektir. Görül-
düğü üzere, Yönetmelik’te yer alan, kişinin baskı altında olması ihtimalini 
bertaraf etmeye yönelik tedbirler yetersizdir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki, AİHM Zagaria/İtalya28 kararında, avu-
katla sanık arasındaki telefon konuşmasına bir cezaevi görevlisinin kulak 
misafiri olması ve konuşmanın bir kısmını aktaracak şekilde tutanak tut-
ması, müdafi yardımından faydalanma hakkının ihlali sayılmıştır. Dolayı-
sıyla konuşmanın kasıtlı olarak dinlenilmesi dahi şart değildir ve görüşme-
nin mahremiyetini ihlal eden her türlü müdahale yasaktır.

26 Sakhnovskiy/Rusya (Büyük Daire), 02.11.2010, §104.
27 Yaroslav Belousov /Rusya, 04.10.2016,§149.
28 Zagaria/İtalya, 27.11.2007, §32-39.
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SONUÇ

Müdafi ile sanık fiziken duruşma salonunda bulunsalar dahi;duruşma 
salonlarındaki hiçbir hukuki düzenlemeye dayanmayan oturma düzeni ne-
deniyle birbirleriyle etkili bir iletişim kuramadıkları bir hukuk sisteminde, 
SEGBİS sisteminin getirdiği yeni olumsuzluklar çok yadırganmayabilir. 
Ancak adil yargılanma hakkı açısından bakıldığında, mevcut uygulama-
nın kabul edilmesi mümkün değildir. Görüldüğü üzere mevcut durum, 
müdafiin hukuki yardımından faydalanmayı güçleştirmekte, savunmayı 
hazırlamak için gerekli kolaylıklara sahip olma hakkını ihlal etmektedir.

Buna ek olarak tanıklara soru sorma hakkı da, sanığın duruşmaya SEG-
BİS yoluyla bağlandığı hallerde müdafiyle sanık iletişim kuramadığı için 
etkili bir biçimde ve zamanında kullanılamamaktadır. Böylece sanık; savcı-
lık ve varsa katılan karşısında dezavantajlı duruma düşmekte, sonuç olarak 
silahların eşitliği ilkesi ve savuma hakkı ihlal edilmektedir.
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“ADİL YARGILANMA HAKKI VE MÜDAFİLİK” OTURUMU

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Oturum Başkanı : Türkan YALÇIN
Konuşmacılar      : Meryem ASLAN, Denizer ŞANLI, Fahri Gökçen TANER

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Üç değerli konuşmacımıza yö-
nelik sorular varsa alalım ya da katkı sunmak isteyen, mesleği icra ederken 
karşılaştıkları sorunları dile getirmek isteyen arkadaşlarımız varsa, ayağa 
kalkarsanız, göremiyorum.

Salondan - Merhabalar, Gökçen Hocama ben bir soru sormak istiyo-
rum. Hocam, DEMİRTAŞ’tan çok bahsetmedik. Hani sizin konunuzla 
direkt ilgili olduğu için şunu sormak istiyorum: Eğer SEGBİS’in belli bir 
ölçüde en azından belirli durumlarda adil yargılanmayı ihlal ettiğini söy-
lersek ve yargılama yeriyle tutukluluk yerinin çok uzak olduğu yerlerde de 
SEGBİS’in mecbur olduğunu varsayarsak buradan şu çıkarıma ulaşabilir 
miyiz? Yargılama yerinin tutuklama yerinden çok, tutuklama yerinin yargı-
lama yerinden çok uzakta tayin edildiği yerler dolaylı olarak adil yargılan-
mayı ihlal etmeye aslında müsait koşullar doğuruyor. Hocam, bir ikinci so-
rum da sizin başka bir makalenizle ilişkilendirerek soracağım. Kovuşturma 
yargılama kararlarıyla ilgili makaleniz vardı. Orada Hüseyin CARUŞ’tan 
bahsediyordunuz özellikle ve soruşturmaya etkin katılmamanın -AYM’nin 
de tabii bu konuda birçok kararı var- aslında bir ihlal doğurduğuna dair 
duruşmayla tam olarak ilişkilendirmesek de dolaylı olarak şunu söyleyebi-
lir miyiz? Bütün bu SEGBİS sürecinin verimsiz veya etkin olmayan kulla-
nımı soruşturmaya etkin katılmama bağlamında da değerlendirilebilir mi 
özellikle mahkemedeki konuşmaları duyamama, tanık ifadelerini doğru 
düzgün dinleyememe, vesaire durumlar değerlendirildiğinde? Teşekkürler.

Fahri Gökçen TANER - Şimdi uzaktaki biri, bu mesela daha önce 
ZANA Kararı var Türkiye hakkında verilmiş ihlal kararlarından bir tanesi, 
onda da benzer bir konu başlığı, bu istem dışı istinabeye getiriyor meseleyi 
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aslında, yani şu var: Neden zorunlu görüyorsunuz? Yani zorunlu gördüğü 
hallerde diyor ya, bu mahkemenin keyfine kalmış bir şey değil. Bir de 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor: Duruşmaya etkili ka-
tılım hakkı bağlamında ilk derece yargılamasıyla kanun yolu yargılaması 
bağlamında bir ayrım yapıyor. Diyor ki: “Eğer kişi ilk derece mahkemesinde 
mahkeme önüne bizzat çıkmışsa, o zaman ikinci derecede kanun yolunda çık-
maması çok önemli olmayabilir”. Dolayısıyla ilk derece mahkemesine mut-
laka kişinin mahkemenin önüne çıkması gerekiyor. Bir de hukuk devleti 
budur, eğer siz olay çıkabileceğini, problem çıkabileceğini, vesaire düşünü-
yorsanız ki bu ülkede yıllardan beri yargılamalar naklediliyor zaten, mesela 
Sivas Davası’nın Kararı Ankara’da verildi. Yani onlarca örnek var, o yüzden 
bunu yargılamaları naklederek de çözebilirsiniz. Güvenlik önlemleri ala-
rak da çözebilirsiniz, ama kişi duruşmaya götürmemek ve SEGBİS yoluyla 
bağlanmaya zorlamak tek başına bir çözüm, ama şu var, diyecek ki mesela 
hükümet bu bağlamda: “Olay çıkma ihtimali vardı, can güvenliği tehlike-
deydi, vesaire” Siz de diyeceksiniz ki buna cevaben: “Ama ben duruşmaya 
götüremedim, hâkim bizzat göremedi. Dolayısıyla benim adil yargılanma 
hakkım ihlal edildi ve yargılama bir bütün olarak adil olmaktan çıktı”. 
Bu tezinizi iyi savunabildiğiniz sürece ihlal alma ihtimaliniz yüksek, ama 
sorun şu: Adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerin bir bütün olarak 
yargılamayı adil olmaktan çıkardığını söyleyebilmek lazım. İkinci meseleye 
gelince de, soruşturmaya etkili katılım meselesi adil yargılanma hakkıyla il-
gili bir mesele değil. Çünkü biliyorsunuz, yani bu çok yaptığımız bir hata, 
biz her şeyi adil yargılanma hakkına bağlamaya pek hevesliyiz, ama adil 
yargılanma hakkı esas olarak aslında mahkemeler önünde geçerli olan bir 
hak ve bunun dışında da mahkemenin etkili yorum sebebiyle işte kolluk 
önünde, yani muhakemeyi etkileyen meselelerle ilgili. Şimdi soruşturmaya 
yer olmadığı veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı etkili soruşturma yü-
kümlülüğüyle, dolayısıyla sözleşmenin 2. maddesiyle, işte yaşam hakkıyla, 
işkence, kötü muamele yasağıyla veya başka haklar özel hayatla bazen ilgili 
meseleler, dolayısıyla maddi haktan gitmeniz gerekiyor. Çünkü Anayasa 
Mahkemesi diyor ki: “Her ne kadar Anayasada herhangi bir sınırlama olma-
sa da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi adil yargılanma hakkını yalnızca suç 
isnadı altında olan kimseye tanıyor, dolayısıyla suçtan zarar gören adil yargı-
lanma hakkından bu bağlamda faydalanamaz”. O yüzden adil yargılanma 
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hakkına her yaslandığınızda batmaya mahkûmsunuz. Ne yapacaksınız? 
Maddi haklara çekeceksiniz. Yani benim işkence ve kötü muamele yasa-
ğı hakkım, işte yaşam hakkım ihlal ediliyor, özel hayatımın gizliliği ihlal 
edildi. Ne kadar kuvvetliyseniz maddi hak bağlamında, o kadar kazanma 
ihtimaliniz yüksek olacak, dolayısıyla yine aynı yere getireceğim, olaya tek-
nik bakmak çok önemli. Yani şu var: Eğer şikâyet edeceksek, bağıracaksak, 
çağıracaksak her türlü yapabiliriz, ama eğer kazanmak istiyorsak teknik 
olmak çok önemli, aksi takdirde gerçekten mümkün değil çünkü. 

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Teşekkürler. 

Av. Hüsnü DURUKAN - Ankara Barosu avukatlarından Av. Hüsnü 
DURUKAN. Sayın Hocam, merhabalar. Biraz önce artık savunma maka-
mının eğer bir hak ihlali söz konusuysa, neden bunu yerel mahkemedeki 
yargılamada dile getirmedin sorusuyla karşılaşıp karşılaşmama yönünde 
bir tercihte bulunması gerektiğini belirttiniz. Somut bir örnekle ilgili so-
rumu arz etmek istiyorum. Yargılama diyelim ki ben sanık müdafiiyim, 
müdahil yanın tanıkları dinlendi. Müdahil yanın tanıklarının dinlendiği 
celsede ben de bizim de savunma tanıklarımız olduğunu, tanıklarımızın 
isim ve adreslerini mahkemeye sunarak onların da celbi ve dinlenmelerini 
talep ettiğimde ola ki o celsede mahkeme ben bu talebi uzatmaya matuf 
gördüm, sizin tanıklığınızın dinlenmesi talebini reddediyorum diye bir ara 
kararı duruşma zaptına geçerse, ben sanık müdafi olarak bunun üzerine 
aynı celsede mahkemenizin bu ara kararı duruşmaya etkili katılma, çeliş-
meli yargı, silahların eşitliği ilkelerine aykırılık teşkil etmekte, dolayısıyla 
o alt başlıklar sonuçta müvekkilin adil yargılanma hakkını kısıtlayacak. 
Bu hususlar gözetilerek mahkemenin bu kararından rücu ederek yeniden 
tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz şeklinde bir 
beyanı mı duruşma zaptına geçirmek durumunda olacağız? Genç meslek-
taşlarımızın da fazlalığı itibarıyla aramızda kıdemlinin kıdemsizden farkı 
yok, benim de merakımda olan husus bu noktada birazcık bize bir aydın-
latmada bulunursanız saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.

Fahri Gökçen TANER - Biliyorsunuz bu konuda bir düzenleme daha 
yapıldı. Aslında şu var: Mahkeme her zaman için bir delili kabul etme 
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noktasında, delillerin ortaya konulması aşamasında duruşma uzatmaya yö-
nelikse bunu reddedebilir. Prensip olarak bunda bir sorun yok, ama şu: Siz 
“biz bu tanığı dinletmek istiyoruz, çünkü bu tanık ispata şu açıdan etkilidir” 
diye bunu daha tanığın dinlenilmesi talebinde ortaya koyduğunuzda mah-
keme eğer buna bir cevap vermiyorsa veya bu cevabınızı dikkate almaksızın 
bunu ortaya koyuyorsa, bir kere bu mahkeme kararıyla savunma hakkının 
kısıtlanması niteliğindedir. Dolayısıyla mutlak bozma nedeni bu birincisi, 
ikincisi 6.3.d bendinde tanık dinlenmesindeki fırsat eşitliği hakkını ihlal 
eder. Dolayısıyla bunu söylersiniz. Kaldı ki şu var, şimdi bir seçenek de 
şu: Tanık sizin ulaşabildiğiniz bir tanık olabilir veya hiç ulaşamadığınız, 
dolayısıyla mahkemenin getirmesi gereken bir tanık olabilir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi diyor ki bunun için: “Mahkemenin tanıkları belirli bir 
düzeyde araştırma yükümlülüğü vardır. Elbette ulaşılması mümkün olmayan 
tanıklara ulaşmasını bekleyemeyiz, ama en azından makul bir düzeyde araş-
tırdığını göstermelidir”. Yani siz eğer bunu son celsede hatta son sözünüzü 
söylerken dahi yapmış olabilirsiniz, ama burada önemli olan şey ispata ne-
den etkilidir? Yani siz o tanıkla neyi ispat etmek istiyorsunuz? Bunu ortaya 
koyduysanız, bunun nedensellik boyutu bağlamında ilişkisini kurduysanız 
zaten mahkeme kararı savunma hakkıyla önemli ölçüde ihlal edilmiştir, 
bozma sebebi, bunu aynı zamanda 6.3.d’yi de ihlal etmiştir. Bireysel baş-
vurudan geri gelmek için bir imkân, ama ne zaman? O tanık eğer gerçek-
ten belirleyici olacak nitelikteyse, tabii dinlenmemiş bir tanığın belirleyici 
olacağını önceden öngörmek çok zor, ama burada savunmanın avantajı 
var. Savunma diyecek ki: “Bu tanık belirleyiciydi, çünkü şunları söyleyecekti. 
Çünkü ben bunu çıkartacaktım, bundan bu çıkarımı yapacaktım” diyerek 
bundan bence sonuç elde edebilmek temel olarak mümkün olabilir.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Diğer arkadaşlarımıza da soru-
larınız varsa, Gökçen bir nefes alsın, buyurun.

Deniz ÖZBİLGİN - Ankara Barosu. Ben öncelikle aslında ilk iki ko-
nuşmacımızın, Meryem Hanım ve Denizer Beyin konuşmalarının tam 
arasında duran bir yere hem katkı, hem açıcı olmak için bir…

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Arada ben duruyorum.
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Deniz ÖZBİLGİN - Tamam Hocam, sizin durduğunuz yerle ilgili bir 
şey söyleyeceğim. Sıkıntımız aslında zorunlu müdafilik kavramı üzerinden 
değerlendirelim. Yargılamanın giderek avukatsızlaştırılması, hükmün avu-
katın yokluğunda okunabilmesi, son söz hakkının, sanığın son söz hak-
kının ortadan kaldırılması ve aynı zamanda Ankara gibi 8 adliyesi olan 
bir yerde hasbelkader iş mahkemesindeyseniz ve o duruşmaya giremediy-
seniz, mazeret sunmuş olmanıza rağmen giremediyseniz sanığa verilme-
yen söz hakkının evleviyetle verilmemesi sonucunu da doğuruyor ve pat 
diye o yargılama bitirilebiliyor. Ankara’daki mevcut uygulama bu, dahası 
gözaltı sürecinde avukattan yasaklama, bu sadece bir yasal düzenlemeyle 
değil, nizamiyeden içeri sokmama suretiyle oluyor. Biz, ben Avukat Hak-
ları Merkezi Başkanıyım, haftada bir başvuru en az alıyoruz. Daha dün 
gece terörle mücadeledeydik, nizamiyeden içeri sokulmayan müdafilerin 
tutanağını tuttuk ve İnsan Hakları Merkezi müdahil oluyor sürece, çünkü 
içeride işkence var. İnsan Hakları Merkezi işkenceyi tespit için orada, İn-
san Hakları Merkezi de içeri giremiyor. Avukat Hakları bunu kayıt altına 
almak için giriyor, Avukat Hakları da nizamiyeden içeri giremiyor. Yani 
avukatsızlaştırmanın ben boyutunu göstermek için, fiiliyattaki boyutu, 
şimdi avukatsızlaştırma nereye gidiyor? Bakın, nereye gidiyor? Ankara’dan 
birkaç mahkeme sayacağım size: 18 Ağır, 19 Ağır, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
32 Ağır bilfiil uyguluyor. Nedir? TCK 314 kapsamında örgüt üyeliğinden 
yargılanan kişilere zorunlu müdafi atamıyorlar. Niye? Zira zorunlu müda-
filiği düzenleyen 150. madde diyor ki: “5 yılı aşan suçlarda zorunlu müdafi 
atanır” 314 ne diyor? “Alt sınır 5 yıldır” diyor. O aradaki bir saniyelik süre 
sebebiyle sanıklara avukat atamıyor bu saydığım mahkemeler, o bir sani-
ye çünkü 5 yılı aşıp aşmama barajı bu mahkemelerin, ne zaman atıyor-
lar avukatı? İlk celse açılıyor, sanık getiriliyor veya SEGBİS’le bağlanıyor 
tutulduğu yerden, bakılıyor ki avukatı yok, duruşma esnasında barodan 
avukat çağırıyorlar. Duruşma sürerken kendisine iddianame dahi tebliğ 
edilmemiş bir müdafiden savunma yapması bekleniyor bu durumda, yani 
bu sistematik avukatsızlaştırmanın mevzuat boyutu da var, kolluk ve kollu-
ğu asla bir polis memuru inisiyatifi olarak görmem, çünkü soruşturmanın 
yürütücüsü ben her zaman savcı kabul ederim. Bir savcı ve hatta başsavcı 
olarak, savcı, başsavcı yürütücü boyutu var ve de hüküm mercilerinin fiili 
uygulaması boyutu var. Zorunlu müdafi üzerine örnek verdim, özel mü-
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dafilerde durum çok daha vahim, çok daha kötü, belki bu konuda ekleme 
yapmak istersiniz Meryem Hanım, Denizer Bey.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Tabii, buyurun.

Meryem ASLAN - Dün İnsan Hakları Merkezi oturumunda bir, orada 
bahsetmişlerdi. Hani bu sizi çağırdıklarında işkence iddiası, bazı iddialarla 
çağırdıklarında siz hangi yetkiyle gidiyorsunuz oraya ya da girdiklerinde 
sizi içeri ne sıfatla alıyorlar gibi bir soru gelmişti. Hani burada da gerçekten 
bir yetki sıkıntısıyla da zaten karşılaşılıyor ve o dediğiniz gibi o nizamiye-
deki polislerle bile siz önce bir mücadele içerisine giriyorsunuz ki orada 
belki tutanak tutulacağının biliniyor olması ya da işte belki soruşturma 
açılma ihtimali ki şu zamana kadar hani olmadı diye biliyorum şu anki id-
dialar üzerinden, orada bir yetki sıkıntısı zaten söz konusu ve içeri girmede 
de gerçekten ciddi manada bir sıkıntı yaşanıyor ki girdikten sonra da tek 
başınıza gittiğinizde de yine hani bir o tutanağı tutana kadar bile o baskı 
altında yine kalabiliyorsunuz. O açıdan gerçekten hani sayının azlığına bir 
yine eleştiri getirilmişti. Hani bunu gönüllü olarak yapabilecek avukat sa-
yısı da gerçekten çok az ve yine bahsedecektim, Fransa’da bir uygulama var. 
Bizim ülkemize bu muhtemelen olabilecek bir durum değil, bu zorunlu 
müdafi atamalarını ağır ceza mahkemeleri alanına giren tüm suçlar için 
zorunlu görülmüş. Asliye ceza mahkemelerine giren suçlar için de kişinin 
maluliyet durumuna bakarak karar verilmesi gerektiğini düşünmüş. Bizim 
ülkemize baktığımızda 2006 yılında yanlış bilmiyorsam bu alt sınır daha 
da daraltılıyor ve zorunlu müdafilik, hani ona ulaşımı daha da aslında da-
raltılmış oluyor. Yani alt sınırı, üst sınırı en az 3 yıl olan suçları zorunlu 
müdafi kapsamındayken alt sınır en az 5 yıl gibi bir sınırlama getiriliyor. 
Şimdi Fransa’daki uygulama burada olsa nasıl olur diye düşünüldüğünde 
ağır ceza mahkemesi ki zaten bu ücretlendirmeden kaynaklı getirilen bir 
sınırlama gibi bir eleştiri de var bu sınırlamaya, hani sayı olarak zaten bel-
ki yetersiz olmayacağı görüşü ya da hani bizde sınırlamaya gidilirken bu 
genişlemenin ülkemizde uygulanamayacağı gibi bir durum söz konusu. 
Maalesef hani dediğiniz sıkıntıları burada da yaşıyoruz, ben de böyle bir 
katkı yapmak istedim. Teşekkür ederim.
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Av. Münci ÖZMEN - Teşekkür ederim. Ankara Barosundan Av. Mün-
ci Özmen. İlk sorum Dr. Denizer ŞANLI’ya: Dikkatle dinledim, notlar 
tuttum. Şunu görüyoruz ve yaşıyoruz: Mahkemelerimiz Anayasa Mah-
kemesi dahil hak ve özgürlük korumacılığı anlayışına sahip değil. Sizin 
verdiğiniz Anayasa Mahkemesi örneğinde doğal hukuka dayanıyor, ama 
yanlış dayanıyor. Hakkı kısıtlamak için yanlış bir yere dayanıyor. Fakat 
bunu çok kez görüyoruz. Anayasa Mahkemesi yine hakkı kısıtlamak için, 
hakları kısıtlamak, özgürlükleri kısıtlamak için yanlış olarak Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarına da dayandığını görüyoruz. Nitekim Fahri 
Gökçen TANER Hocamızın verdiği İtalya kararına dayanması da bizim 
yargı organlarımızın SEGBİS’i meşrulaştırmak ya da Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi tarafından da onaylanıyor göstermek için o karara dayan-
ması nasıl yanlışsa, birçok başka örneklerde de gördüğümüz gibi Anayasa 
Mahkemesi olsun, başka yüksek yargı organları olsun, şimdi moda olmuş, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına olur olmaz bol bol atıfta bu-
lunuyorlar. Bakıyorsunuz, birçoğu yanlış atıf, şimdi böyle olunca ortaya 
şöyle bir sorun çıkıyor: Yargı organlarıyla hukuku savunan, insan haklarını 
savunan hukukçular arasında bir hukuk anlayışı açığı meydana çıkıyor ve 
bu giderek ikili bir hukuk sistemine doğru bizi götürüyor. Şimdi değerli 
hocamız Türkan YALÇIN bize sistemin dışına atmak olarak belirttiler. Siz 
düşman ceza hukuku olarak belirtiyorsunuz. Şimdi burada hukuk dışına 
atılan ve hukuk tarafından korunmayan kişiler, kişilikler, insanlar söz ko-
nusu ve bu giderek güvenlikçi bir anlayışla meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 
Bu ikili bir hukuk sistemi ortaya çıkarıyor ki günümüzde zaten ikili hukuk 
sistemi tartışılan bir konu. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani biz gerçekten 
böyle yargı organıyla insan hakları savunucusu hukukçular ya da hukuk 
devletini savunan hukukçuların hukuk anlayışı arasında böyle bir hukuk 
açığı mı meydana gelecek ve bu açık giderek bir fiili hukuka mı dönüşecek? 
Bu size yönelttiğim soru, Doç. Dr. Fahri Gökçen Hocamıza da bir soru 
yöneltmek istiyorum. O da çok açık olarak Hocamız adil yargılanma hak-
kının mahkemelerde geçerli olduğunu söyledi. Mahkeme, bir organa biz 
ne zaman mahkeme diyebiliriz acaba? Yani kendisine mahkeme diyen her 
organ ya da kapısına mahkeme tabelası asan her organ mahkeme midir? 
Bir organa mahkeme diyebilmemiz için onun tarafsız ve bağımsız olması 
gerekmez mi? Tabii bu biraz soyut bir tartışma alanını getiriyor önümüze, 
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ama böyle bir sorunumuz da var. Yani önce mahkeme, şimdi mahkeme 
olmadıktan sonra adil yargılanma üzerindeki tartışmalar bir yerde havada 
kalıyor, bir temele oturmuyor. Çünkü biz bu hakkı mahkemeler önünde 
ileri sürebileceğiz, sürebiliyoruz ancak; mahkeme yoksa? Böyle bir sorum 
var. Böyle bir soyut soru, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. 

Denizer ŞANLI - Sağ olun değerli meslektaşım. Yani problem bi-
raz daha derin olabilir, daha çok yerel olarak biz tartışıyoruz bu şeyleri, 
Türkiye’ye özgü arızalar olarak tartışıyoruz. Ayrıca bizim avukat olarak gö-
revimiz didiklemek, nereden ne çıkarırız, bunu en etkin biçimde kullan-
mak. Bunlarda problem yok, ama bu düşman ceza hukuku tartışması biraz 
genel kamu hukuku yönü daha baskın olan, yani teknik bir ceza hukuku, 
dar anlamda ceza hukuku demeyelim de daha sisteme ilişkin ya da siyasal 
bir tartışma olarak hani ortaya çıkıyor. Bu açıdan evrensel bir yürürlüğün 
olduğu tartışılıyor. Yani şimdi Türkiye’de çok tipik olması açısından onu 
sunmak isterim size, yani bir, Terörle Mücadele Yasası, şimdi 160 küsur 
tane dünyada terör tanımının olduğu ve hiçbirisi hakkında hiç kimsenin 
üzerinde herhangi bir mutabakat sağlayamadığı, evrensel bir tanımının ol-
madığı bir kavramdan bahsediliyor. Problem bu, yani Terörle Mücadele 
Yasası ortada doğru dürüst terör tanımı yok ya da herkesin terör şey. İki, 
düşman, düşmanı kim tanımlayacak deniliyor, yani tartışmalar böyle, kim 
tanımlayacak, polis mi tanımlayacak, savcılık mı tanımlayacak, mahkeme 
mi tanımlayacak? En geniş anlamda yürütmenin tanımladığı ve bu neden-
le de ceza yargılamasının aslında polisiyeleştirildiği esasında, çünkü o kim 
muhaliftir, kim sistemin muhalefetidir? İzleyenin zorunlu olarak bir poli-
siye faaliyet olduğu düşünülüyor ve dolayısıyla hani ben burada yargının 
araçsallaştırıldığı söyleniyor kuramsal olarak, gerçekten de doğru. Bakın, 
bir sürü şey yazdım, hepsinde itiraz hakkı var. İnfaz hâkimliğine itiraz, 
sulh ceza hâkimliğine itiraz o kadar artık yani ben hani bu itiraz yollarını 
kullanıyoruz, şey yapıyoruz, ama artık çok etkisizleşmiş, araçsallaştırılmış 
bir durumdan bahsediyoruz. Yani yargının araçsallaştırılmasından bahse-
diyoruz, dolayısıyla hani bu düşman kim, kim düşman, kim belirleyecek, 
terörizm nedir gibi bütün sorun başlıklarının ben evrensel çapta geçerli 
olduğunu düşünüyorum. Bir yerde terörle mücadele veya örgütlü suçlar 
rejimi normal vatandaşa uygulanan hukukla beraber oluyorsa ki 2001’den, 
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11 Eylülden itibaren bu dünyayı yangın yeri gibi sardı. Bu çok kaba olarak 
ifade ediyorum, bunun zaten ikili hukuku oluşturması için yeterli ve geçer-
li bir koşul olduğunu düşünüyorum.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkürler. Bir uyarı gel-
di, 16.00’da bitirmemiz gerekiyormuş. Ben son gün ve son oturum olunca 
sınırsız süremiz var zannediyordum, ama öyle bir şey yok. Evet Gökçen.

Fahri Gökçen TANER - Türkiye’deki en temel yargıya ilişkin soru-
nun yargı bağımsızlığı olduğu konusunda zaten bence hiçbir tartışma yok, 
bunu adliyeye giden herkes zaten eminim hissediyordur, ama şöyle bir şey 
var: Bir mahkemenin kanunla kurulmuş olması onu tabii ki tarafsız ve 
bağımsız yapmaz. Yani oraya atanan kişilerin seçilmesinden itibaren iz-
lenen usuller, onun devamında bir kararı verdikten sonra ben acaba bu 
kararı verdikten sonra Ankara’da, İzmir’de, başka bir yerde, istediğim bir 
yerde kalmaya devam edebilir miyim yönündeki endişeler, bunlar tabii ki 
yargı bağımsızlığını doğrudan etkileyen faktörler, bunun dışında sulh ceza 
hâkimliklerinin kurulmasından bu yana yaşanan süreci biliyoruz. Mesela, 
ben bir makalede ele almıştım bunu, sulh ceza hâkimliklerine ilk atanan 
hâkimlerin yarısı ceza hâkimi değil, yani yeterince güvenilir bulunmamışlar 
herhalde o dönemde, o yüzden mesela, hukuk hâkimini getirip sulh ceza 
hâkimi yapmayı tercih etmiş, vesaire. Şimdi mesela, adliyelere gittiğimizde 
işin biraz daha normalleştiğini, daha genç hâkimlerin de orada olduğunu, 
vesaire görebilmek mümkün, ama yine de çok ciddi sorunların olduğu açık 
sulh ceza hâkimlikleri bağlamında da, bir dava önemli olduğunda, birileri-
ni rahatsız ettiğinde zaten hâkimin bağımsız, tarafsız olması önemli, yok-
sa sizin sıradan boşanma davanızda hâkime kimse baskı yapmıyor zaten, 
önemli olan ceza hâkiminin veya önemli bir hukuki menfaat olduğunda 
hâkimin durumu. Bir de şu var, sadece mesele mahkeme meselesi değil, 
yargı yeri meselesi. Mesela, bu ülkede hani bu benim sunumumla bağlan-
tılı değil, ama yüksek seçim kurulunun mahkeme sayılmadığı bir düzen-
den bahsediyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru bağlamında 
Yüksek Seçim Kurulunu mahkeme kabul etmiyor, ama seçim yargı tara-
fından yapılıyor. İlçe seçim kurullarından geçiyor, hepsine yargısal usuller 
uyguluyorlar, ama Anayasaya aykırılık itirazıyla geldiğinde “kusura bakma, 
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sen mahkeme değilsin, ben senin Anayasaya aykırılık itirazını kabul edemem” 
diyor. Yargı yeri kavramı bence çok daha önemli. Eğer şu da, sadece mah-
keme olması da yetmez, kapısında mahkeme de yazması yetmez. Mesela, 
bir akıl hastasının serbest bırakılmasına ilişkin kurul, mesela mahkemenin 
ihlal kararları var. Diyor ki: “Sen bu adamı muayene eden doktorsan o kurul-
da yer alamazsın”. Bu mahkeme bile değil, ama tarafsız ve bağımsız olması 
gerekiyor. Biz buradan çok uzakta mıyız? Bayağı bir uzaktayız, ama yine 
de sonuçta temel kavramları bence bilebilmek ve kullanmak bu bağlamda 
önemli diye düşünüyorum.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Evet, sulh ceza yargıçlarının 
çoğunun ceza hâkimi olmadığını söyledik. Bir de çok ciddi bir genç yar-
gıçlar sorunu var galiba, değil mi? Çeşitli şekillerde avukatlıktan yargıçlığa 
geçen çok sayıda isim var. Hatta yargıçken bile kendilerini tanıştırırken 
“şu partinin ilçe başkanıydım Sayın Hocam” diyen yargıçlarımız var. Çok 
büyük bir iş yükü var, tecrübesizlik var. Bunlar hepsi üzerinde konuşulması 
gereken meseleler, çok büyük bir mesele hakikaten yargıdaki meseleler, ba-
ğımsızlık meselesi de sadece yasalarla olacak bir şey değil, kendilerinin de 
bağımsız hissetmeleri lazım. Bazen hani araçsallaştırmadan söz ediyoruz, 
kendi kendini araçsallaştıranlar da var. Yani hani kraldan çok kralcı olanlar 
da var. Egolarını tatmin etmek için oralarda oturanlar, oraları azarlama 
yeri olarak görenler, o cüppeyi sırtına giyince her şeyi yapabileceğini dü-
şünen, her türlü kaprisini tatmin etme yeri olarak görenler var. Her yerde 
var, yani sadece yargıçlar ve savcılarda da, ama dediğim gibi asıl saygınlığı 
kazandıracak olan o meslekte olanlardır, baroları temsil edenlerdir, Baro-
lar Birliğini temsil edenlerdir. O temsilcilerin davranışları çok önemlidir 
mesleğin saygınlığı açısından, şimdi biliyorsunuz 301. madde var. Hani 
diyor ya: “Yargı organlarını, emniyeti, vesaire aşağılamayın” Ben hep şuna 
inanmışımdır: Oralarda bulunanlar kendilerini en iyi aşağılayabilirler. Yani 
bir bakanı bakandan daha fazla kimse aşağılayamaz, değil mi? Bir kuvvet 
komutanını kendisinden daha fazla kimse aşağılayamaz, onların yaptıkları 
işe sahip çıkmaları lazım. Söz almak isteyen? Çok kısa soralım, kısa cevap 
verelim, bizi 16.00’da çıkarıyorlar. 
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Salondan - Merhabalar, Ankara Barosuna kayıtlı stajyer avukatım. 15 
Temmuz darbe girişimi yargılamalarını takip ediyorum elimden geldiğin-
ce, o yargılamalarda Jandarma Genel Komutanlığı Davası’nda mahkeme 
başkanı şöyle bir ara karar koydu heyet olarak: Esas hakkındaki savunma-
ları sadece 4 saat içerisinde yapmaları için, sanıklara böyle müsaade etti. 
“Yalnızca 4 saat içerisinde yapacaksın” dedi. Sanıklar buna itiraz ettiler. An-
cak bu şekilde bir ara karar kurduğu için avukatlar da hiçbir şekilde itiraz 
edemediler. Bu açıkça usule aykırı gözüküyor, yani bozulabilecek, bozulma 
ihtimali yüksek gözüküyor. Ancak şu aşamada yargılama 3 yıldır devam 
ediyor. Yargıtay aşaması, istinaf aşaması, vesaire derken çok uzun sürecek 
süreç, bu insanların yapabileceği başka bir şey yok mu, elleri kolları bağlı 
duracaklar mı bu şekilde? Teşekkür ederim.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Özel bilgi, davaya ilişkin bilgi. 
Tabii, buyurun.

Denizer ŞANLI - Şimdi bunun Yunanistan’da örneği var, ama herhal-
de bu Albaylar Cuntası döneminde falan herhalde bu örnek, burada ola-
bilmesi çok enteresan, şu açıdan çok enteresan: Hani bir kere savunmayı 
hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklardan faydalanmak diye bir hak 
var ve bunun kanunda yazıyor olması şart değil. Çünkü biliyorsunuz Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları adil yargılanma hakkına ilişkin 
düzenlemeler, bunlar bir bütün ve biz hâkimlere, bazen kendi öğrencileri-
mize dahi anlatamadığımız mevzuatta yazmıyorsa yoktur, öyle bir dünya 
yok yani, çünkü içtihatta yazıyorsa, Avrupa İnsan Hakları veya Anaya-
sa Mahkemesi içtihadında yazıyorsa vardır. Kaldı ki hiç kimse kendini 4 
saat içerisinde savunamaz. Dolayısıyla bundan ihlal çıkacağı çok bariz ve 
bununla ilişki kurmak da çok kolay. Yani ben kendimi etkili bir şekilde 
savunacaktım, dolayısıyla bu nedenle savunamadım. Üstüne bir daha sa-
vunma yapmanıza imkân vermeyip üstüne bir de hüküm kurarsa, o zaman 
zaten ihlal kararını cebinize koymuş oluyorsunuz. Hatta bu yıllar sürecek, 
müvekkiliniz yıllarca tutuklu kalacak, bunları çözmüyor tabii ki, ama bu 
kadar basit aslında. 



“Adil Yargılanma Hakkı Ve Müdafilik” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü

956 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Evet, son olarak buyurun. 

Afra ... - Bir dönem Ankara Barosu avukatlarından Afra, şu anda aka-
demik personelim. İki sorum var. Birisi Denizer meslektaşıma çok daha 
net, derli toplu Antiterör Kanunlarıyla düşman ceza hukukunun paralel 
doğrudan doğruya gittiğini söylediniz. Terör yargılamaları dışında bir de 
Soma Davası’nda da çok aktiftiniz, sanırım vekaletiniz vardı. Soma’da 
gördüğünüz belli başlı bu savunma hakkının kısıtlaması örnekleri var mı? 
Çarpıcı bir şekilde en azından duymak isteriz canlı şahit olarak, bir de 
tüm konuşulanlar aslında Deniz Başkanımın yaptıklarına katkısına ben de 
bir sahadaki soru olarak sormak istiyorum. Tüm bu yaşananlar da mesela, 
nizamiye giremememizde, tutanak tutamamamızda ya da tutanağı tutup 
da yine de içeriye giremememiz hallerinde şimdi Hocam, biz savunmayı 
savunuruz daha sonrasında, ama o anda savunamazsak -bunu tüm oturum 
paydaşlarına soruyorum- ne yapacağız? Yani ben gidip tutanağımı tuta-
bilirim orada, bu savunma hakkı ihlalinin olduğunu, yaşandığını ortaya 
koyabilirim, ama ben oradaki içerideki müvekkilimle görüşemiyorsam o 
anda, yıllar sonra AYM’den, AİHM’den hak ihlali alsam ne çare? Ben bunu 
sormak istiyorum sadece, teşekkürler. 

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Soma’yla ilgili Denizerciğim, 
ufacık bir şey söyleyeyim. Ben 10-12 yıldır hiçbir toplantıya katılmıyorum 
genelde, Türkiye genelinde ve fakültemi de katarak fakat geçen yıl ilk kez 
sevgili dostum Recai Nihat Soma’yla ilgili bir toplantı düzenlediler Ankara 
Barosunda, katılım yoktu. Niye, biliyor musunuz? Korktukları için gel-
mediklerini söylediler stajyer avukatlar ve stajyer yargıçlar, gelirsek görün-
tü alınıyor, başımıza iş açılır diye düşünebiliyor musunuz? Bir toplantıya 
gelme korkusunu yaşadı hukukçular Soma konuşuluyor diye, o nedenle 
Denizer’in vereceği cevabı hiç merak etmiyorum. Ne diyeceğini az çok 
tahmin ediyorum.

Denizer ŞANLI - Birkaç cümle söyleyebilirim. Yani biz orada mağ-
durduk. Yani katılan vekiliydik, savunma hakkı açısından pek problemli 
bir hani yargılama olduğunu sanmıyorum, fazla fazla veriliyordu. Oradaki 
problem, iki büyük problemden bahsedebilirim. Konuyla ilgili değil, ama 
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iki cümle: Birincisi, zaten o kadar ölüm ve acı karşısında birileri uzun tu-
tuklu kalacaktı, hüküm verilecekti. 4 kişi şu anda içeride, ama gerçek pat-
ron ve yasal patronla fiili patron dışarıda, yani ben amacın hasıl olduğunu 
düşünüyorum. Hani ben buranın fiili patronuyum diyen ve yasal olarak 
da aynı şirketin başındaki kimseler tahliye edildi, dışarıda biri hakkında 
beraat verildi. İkinci husus da yargılamayı bir biçimde götüren yüzlerce 
klasörün bilgisine sahip olan ve başkasının da olacağı düşünülmeyen bir 
başkan tarafından yürütülüyordu yargılama, hükme doğru onun elinden 
alındı dosya, çok aleni bir biçimde alındı, başka bir başkan geldi. O başka-
nın kararıyla da beraat oldu, istinafta da tahliye oldu, patronlar açısından 
kabaca böyle ifade edebilirim. 

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Yani göz göre göre gelen bir 
şey olası kast var, ama taksir gibi çıkıyor karar. Evet Göçkenciğim, sana da 
vardı galiba.

Fahri Gökçen TANER - Ne çare sorusuna cevap şu: Şimdi bu ihlalleri 
yapanların yanlarına kâr kalırsa, yani adalet müfettişi tarafından incelen-
diğinde bunlar bir problem olmazsa, bu yapılan şikayetler etkili bir şekilde 
soruşturulmazsa, dolayısıyla hukuksuzluk yapanın yaptığı şey yanına kâr 
kalırsa ne çare olur, ama şu var: Bizim inancımız, yani fakültedeki insan-
ları yetiştirirkenki inancımız doğru şeyleri anlattığımızda onların bir gün 
bunları gelip değiştirecekleri yönünde. Ben de biliyorum bu ülkede bir 
sürü şey değişmeden bu olmaz, ama ben buna inanmazsam o zaman bu-
rada oturmamın da bir anlamı yok, o zaman ben de gideyim başka bir iş 
yapayım. O yüzden ne çare evet, ne çare, ama benim gençlere umutsuzluk 
aşılamaya hakkım yok, imkânım yok. Yaşlandığım zaman yaparım, şimdi-
lik o kadar yaşlı değilim.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Ne demek istiyorsun Gökçen, 
bana mı? Evet, ben 35 yıl oldu mezun olalı, bayağı olmuş. Senin yaşın ka-
dar, zaman zaman çok ciddi düşündüm ayrılmayı, emekli olmayı, birçok 
nedenle düşündüm, ama bizi ayakta tutan hakikaten gençler, öğrencileri-
miz, fakat şu son yıllardaki kadar umutsuz bir genç grubuna da pek rast-
lamadım. Çok mutsuz bakıyorlar ve lütfen kıdemli avukatlar biraz genç 
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mezunlara yardımcı olun, yani iş bulamıyorlar kolay kolay, küçücük üc-
retlerle çalıştırıyorlar. Yani kimse nereden geldiğini unutmasın, gençlerin 
elinden tutsunlar. Beyefendi, sizin sorunuz vardı, içime sinmeyecek söz 
vermezsem, buyurunuz, sonra gideceğiz. 

Salondan - Hocam, şöyle yapabiliriz, ben özür dilerim, madem hak 
savunuculuğu konulu bir Kurultaydayız, otelin çizdiği çerçevenin dışına 
çıkıp devam edebiliriz bence süre olarak.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Bence de edelim. Sermayeyi 
değil, hakkı savunuyoruz. Otel buraya başkasını getirecek mi bizden son-
ra? Boş ver o zaman, tamam, buyurun.

Av. Mehmet Murat ATAK - Teşekkür ederim, Ankara Barosu İnsan 
Hakları Merkezi. Bu Hocamın başta belirttiği mali şubedeki yaptığımız 
işkence ziyareti 2-3 hafta önce tekrar…

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Komşu ziyareti gibi oluyor, çok 
naif bir şey kullanıyorsunuz işkence ziyareti.

Av. Mehmet Murat ATAK - Yani, tabii bir mesleki nasıl denir ona, bir 
zarar görüyoruz. Biz artık biraz kanıksadık. Mesela, akşam Deniz Hoca-
mın bahsettiği kapıda ben vardım İnsan Hakları Merkezi olarak, gireme-
dik içeri, ama ben hiç şaşırmadım. Yani normal işte gene cep telefonuyla 
oynuyoruz falan, alıştık, çok şeye maalesef alıştık. Şuradan gireyim, şimdi 
biz gittiğimiz zaman önce tabii İnsan Hakları Merkezi’nden geliyoruz, işte 
işkence varmış, onun için geldik demiyoruz. Çünkü onu dersek biliyoruz 
ki zaten içeri alınmayacağız. Önce bir özel müdafi gibi yapıyoruz, sonra 
baktık olmayacak, mesela akşam da öyle oldu, önce giriyorduk, hatta yarı 
yola kadar girdik, gittik, ama sonra polis arkadaşa telefon geldi, bizi geri 
çağırdılar ve ondan sonra da söyledik işte işkence vakası, vesaire şeklinde, 
böyle bir durumumuz var. Ayrıca o kadar çok bize başvuru geliyor ve gel-
miyor. Mesela, bu 2-3 hafta önce bahsettiğimiz olayda biz 2-3 kişiyle gö-
rüştük, ama aslında orada 47 kişi alınmıştı ve biz görüştüğümüzde içeride 
kalan 20 kişiydi, diğer 27 kişi aynı şekilde işkenceyle itirafçı olup gitmişti 



“Adil Yargılanma Hakkı Ve Müdafilik” Oturumu 
Soru - Cevap Bölümü

959Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

ve onların müdafileri bize başvurmadılar. Yani biz de kanıksadık artık hu-
kuksuzluğu, özellikle ceza hukuku alanında ve meslektaşlarımız da kanık-
sadı ve bizim yaptığımız başvurular, savcılıklar artık sonuç vermiyor. Biz 
daha çok uluslararası mekanizmalara yönlenme aşamasındayız, onlarla il-
gili eğitimler alıyoruz, öğreniyoruz ve bu bahsettiğiniz Soma Toplantısı’na 
ben de katıldım. Gerçekten salon bomboştu.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Yani beni kırmızı halıyla kar-
şılamanızı beklemedim, ama bomboş değildi canım, güzeldi gene, fena 
değildi, ama şey kötü, bir kişi bile ben korktuğum için gelmedim diyorsa, 
çok vahim bir şeydir.

Av. Mehmet Murat ATAK - Aynı şekilde bize de katılım çok az. 

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Siz kimsiniz?

Av. Mehmet Murat ATAK - Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi. 

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Tamam, yani toplantı mı vardı?

Av. Mehmet Murat ATAK- Yok, mesela biz sahada çalışacak arkadaş 
hemen hemen hiç yani sıfıra yakın derecede bulamıyoruz.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Anladım, mesleki dayanışma 
da yok.

Av. Mehmet Murat ATAK - Giden arkadaşlarımız da bir süre sonra 
mesela, şu anda Ankara’da ne var en çok? FETÖ var. Bir FETÖ olayına 
gidiyorsunuz, bir daha gidiyorsunuz, bir daha gidiyorsunuz, artık orada 
tanınıyorsunuz ya da bu Doğu olsaydı aynı şekilde işte Kürt meselesinden 
dolayı örgüt üyesi, vesaire şeklinde, bu bağlamda en son şöyle bitireyim.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Sorunuz var mı, yoksa katkı 
mı sadece?
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Av. Mehmet Murat ATAK - Sorum yok, sadece katkı. Özellikle genç 
arkadaşlarımızdan katılım bekliyoruz ve bize hemen destek verebilecek 
tecrübeli meslektaşlarımızdan, üstatlarımızdan da yine destek bekliyoruz. 
Teşekkür ederim.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Peki, çok teşekkürler. Arkadaş-
lar, var mı son olarak? Hepimiz yorulduk. 

Salondan - Hocam, tekrar hoş geldiniz. Sizi tekrar dinleyebildiğim için 
gerçekten çok mutluyum. İlk sorum Türkan Hocam, size olacak. Siz gerçi 
konuşmacılara yöneltilmesini istediniz, ama Meryem Hanım’ın konuşma-
sının sonunda müdafiin ret hakkından bahsettik; İngiltere’de olmadığını, 
Türkiye’de olduğunu, ancak işte puanın düştüğünü, vesaire. Şimdi özellik-
le stajyer avukat olduktan sonra girdiğimiz duruşmalarda şunu fark ediyo-
rum: Orada müdafi aslında sanığı savunurken, suçu savunmazken yine de 
müdafiye işte katilin avukatı, ne kadar para aldın gibisinden hakaret bo-
yutunda şeyler yöneltiliyor. Bunu aşabilmek için neler yapabiliriz? Çünkü 
ben de daha öncesinde avukat olursam şunları savunmayacağım diyen bir 
insan olmama rağmen özellikle üniversite hayatımda siz savunma hakkının 
kutsallığını çok içselleştirdiğiniz için bu cümleyi kurmamakla birlikte bu 
insanların da haklarını savunmak gerektiğini düşünüyorum, ama herkes 
hukuk eğitimi almıyor sonuç olarak, insanlarımızda savunma hakkını nasıl 
içselleştirebiliriz? Bu size yönelttiğim sorumdu, diğeri de Gökçen Hocama 
müsaade ederse: Şimdi ceza muhakemesinin amacını siz maddi yolla, adli 
yolla maddi gerçeğe ulaşmak diye defalarca söylediniz, ama dosya kapsa-
mında olmayan delillerle veya delillerin karartıldığı, tanığın olmadığı, ama 
gerçekten bir suç şüphesinin varlığında hâkimlerimizde kanaat oluşturmak 
çok zor oluyor. Evet, gerçekten şüpheden sanık yararlanır ilkesi veya ma-
sumiyet ilkesi teoride öğrendiğimizde çok güzel ilkeler olarak geliyor, ama 
bunu pratikte gerçekten bir suç işlenmesine rağmen cezasız kaldığını gö-
rünce açıkçası bu ilkeleri sorgulamak durumunda kalıyorum ve delillerle 
ispatlayamıyorsak o zaman suç yok mudur sorusu aklımıza geliyor. Evet, 
ceza mahkemesi anlamında yoktur diyeceksiniz biliyorum, ama burada 
kendimle çelişiyorum. Açıkçası bu konuda fikrinizi merak ediyorum, te-
şekkür ederim.
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Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Ben şunu asla söylemedim: 
Herkesin savunulma hakkı vardır. Hiç şüphesiz farklı bir şey savunmam 
mümkün değil, sadece şeyi merak ettim, vicdani ret hakkı var mı burada 
zorunlu olarak atanan müdafilerin, olmalı mı böyle bir hak? Belki de ol-
malı aslında, hani keyfi olarak kullanmadıkları sürece vicdani ret hakları 
olabilmeli. Bu söylediğiniz linç meselesi aslında her yerde yaşanıyor, değil 
mi? Her yerde yaşanıyor ve konuşamaz hale geliyoruz. Hukuki meseleleri 
de konuşamaz hale geliyoruz. Bu herhalde hepimizin vicdanıyla alakalı bir 
şey, yani böyle bir şeyi içselleştirmeyi yasalarla yapabilmemiz söz konusu 
değil. İnsan olmakla alakalı bir şey, inanmakla alakalı bir şey, başka söyle-
yebileceğim bir şey yok gerçekten, herkes savunulmayı hak ediyor tabii, 
ama yalan söylenmemeli. Yani yeni senaryolar yazılmamalı, gerçek altüst 
edilmemeli, değil mi? Mağdur tekrar tekrar mağdurlaştırılmamalı, hani 
son zamanlarda görüyoruz bu tip savunmaları, ama onlar da linç edilme-
meli elbette, onlar da söyleyeceklerini söylesinler. 

Fahri Gökçen TANER - Bir şey söyleyip hemen kendi şeyime geçece-
ğim. Biliyorsunuz kural şu: Müdafi her bildiği doğruyu söylemek zorunda 
değildir, ama söylediği her şey doğru olacaktır. Dolayısıyla bunu biliyorum 
evet, yani birisi size gelip derdini anlattığında ona bunu söylemek çok zor, 
bunun bağlamında hareket etmek çok zor, ama yalan bir savunma yazmak 
değil mesele, yani diyebilirsiniz ki siz bunu söylerseniz bunun hukuki so-
nucu budur, bunu söylerseniz hukuki sonucu budur. Siz kendiniz savun-
manızı çizin, ben de buna göre sizin kabul ettiğiniz en alt menfaat üzerine 
savunmamı kuracağım demek başka şey, olmamış şeyleri olmuş gibi hikaye 
yazıp, ondan sonra bunu mahkeme salonlarında oynamak başka şey; ikin-
cisini asla kabul edemeyiz.

Soruya gelince de, dediniz ki bir suç olmuş olmasına rağmen nasıl ce-
zasız kalıyorlar? Deliller bunu göstermiyorsa, zaten suç olmamıştır. Çünkü 
mutlak gerçeği sadece Tanrı bilebilir, onun dışında bizim aradığımız şey 
adli gerçek, maddi gerçekle adli gerçek aslında aynı şey midir, değil mi-
dir? Çünkü biz deliller vasıtasıyla daha önceden sanık tarafından yapılmış, 
sonra özenli bozulmuş bir puzzle’ı yeniden birleştirmeye çalışıyoruz. Bu 
puzzle’ı yeniden birleştirdiğimizde eğer parçaları akıl yoluyla tamamlayıp, 
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sonuçta vicdani kanaate varamıyorsunuz ve bunda boşluk kalıyorsa, ama 
sizin içinizde bir şüphe kalıyorsa, işte zaten bu şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi ve şu da olabilir, suçun işlendiğinden şöyle çok emin olabilirsiniz: 
Hukuka aykırı delillerle suçun işlendiğini ispat etmiş olabilirsiniz. O za-
man da sorun şu: Bir kişiyi mahkûm etmek için hepimizin özgürlüğünü 
tehlikeye atacak mıyız? Yani bir uyuşturucu kaçakçısı mahkûm olsun diye 
hepimizin telefonları kararsız dinlensin, hepimizin evleri rızayla aransın, 
kararsız aransın, bunu kabul edecek miyiz? Çünkü bu bir menfaatler den-
gesi ya da mesela, müdafiin telefonu dinlenemez. Niye, keyfimizden mi? 
Yok, zaten sadece müdafileri dinlerdik eğer zaten işler öyle yürüyor olsay-
dı, o yüzden koruduğumuz çok daha temel menfaatler var. O temel, yani 
bir olayda bir kerecikten bir şey olmaz, olur, ondan sonra yol oluyor. O 
yüzden ne olursa olsun suç işlendi veya işlenmedi, hemen herkesin savu-
nulmaya hakkı elbette vardır, ama buna ek olarak da eğer deliller ispat ede-
miyorsan, o zaman olmamıştır. Olduğunu söylüyorsan o zaman engizisyon 
hâkimisin. Çünkü sen zaten biliyorduysan olduğunu, o zaman delillere ne 
gerek var, muhakemeye ne gerek var, avukata ne gerek var? O zaman zaten 
biliyorduysan o zaman yapacak bir şey kalmıyor geriye, o yüzden olmuş-
tur değil, eğer deliller bunu göstermiyorsa zaten olmamıştır. Biz böyle dü-
şünmek zorundayız. Yani sokaktakiler farklı düşünebilirler, ama biz böyle 
bakmak zorundayız bence.

Türkan YALÇIN (Oturum Başkanı) - Vicdani kanaate tabii keyfilik 
demek değil, değil mi? O nedenle gerekçe çok önemli. Ben bitiremedim, 
sen bitir. Çok teşekkür edeyim ben önce dinleyicilerimize, katılımcılara 
çok çok teşekkür ediyorum. Son derece faydalıydı, sorularınız da aynı şe-
kilde, bu saate kadar sabır gösterdiler, sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. 



ANKARA BAROSU
XI. ULUSLARARASI

HUKUK KURULTAYI 2020

Muammer AKSOY Salonu Oturumları

Özel Oturum

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNDE HUKUK 
ÖRGÜTLERİNİN, STK’LARIN VE BASININ ROLÜ

“Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmemiştir; özel oturumdur.”





965Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

“İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNDE HUKUK 
 ÖRGÜTLERİNİN, STK’LARIN VE BASININ ROLÜ”

Oturum Başkanı : Av. R. Erinç SAĞKAN (Ankara Barosu Başkanı)

Konuşmacılar     : Av. Jasmina MILTINOVIC (Sırbistan Barolar Birliği  
       Başkan Yardımcısı)

         Zeynep ALTIOK AKATLI (Yazar, İletişimci, Siyasetçi)

        Av. Azade AY (Düzce Barosu Başkanı)

        Av. Halime AYNUR (Bilecik Barosu Başkanı)

        Gökçer TAHİNCİOĞLU (Gazeteci)

         Av. Hicran KANDEMİR (Sinop Barosu Başkanı)

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Değerli baro başkan-
larım, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok değerli meslektaşlarım, 
kıymetli yurttaşlar, basın emekçileri, değerli meslektaş adaylarım, çok kıy-
metli dostlar; hepinize hoş geldiniz demek istiyorum efendim tekrar, bu 
sefer kapanış oturumumuza hoş geldiniz. Yaklaşık 4 gündür devam eden 
Uluslararası Hukuk Kurultayımızın son günü, 4 gün boyunca burada bu 
çatı altında insan hakları anlamında, temel hak ve özgürlüklerin korun-
ması anlamında konuşulmadık konu bırakmadık. 138 konuşmacı 38 ayrı 
oturumda birbirinden kıymetli tebliğini bizlerle paylaştılar. Çok faydalı, 
çok yaratıcı bir Kurultay olduğunu düşünüyorum. Bize en temel insan 
haklarının savunulması noktasında bir kılavuz ortaya çıktı, bir yol haritası 
aslında ortaya çıktı. Son olarak tabii kapanış oturumunda da yine insan 
haklarının savunulmasında, insan hakları mücadelesinde hukuk örgütleri-
nin, sivil toplum kuruluşlarının ve basının rolünü konuşmak istedik. 

Türkiye’de 80 baro var, bu 80 barodan sadece 6’sı kadın baro başkanı 
tarafından yönetiliyor. Bugün baroların insan hakları anlamındaki müca-
delesini kadın baro başkanlarımızdan dinlemek istedik. 6 kadın baro baş-
kanımıza da öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum, davetimizi kırmayıp 
bugün burada katıldılar. Kırşehir Barosu Başkanım, Mehtap Başkanım 
(Av. Mehtap KARABURÇAK TUZCU) dün buradaydı, ancak rahatsızlığı 
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sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı, o sebeple aramızda değil, kendisine 
de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Sırbistan Barolar 
Birliği Başkan Yardımcımız aramızda, bir kadın baro başkan yardımcısı, 
kendisinden de Sırbistan’da verdikleri insan hakları mücadelesini dinlemek 
istedik. Sayın MİLTİNOVİC’e de davetimizi kırmayıp bugün bizimle bu-
rada olduğu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii sivil toplum kuru-
luşlarının insan hakları mücadelesini konuşacağız dediğimizde ilk aklımıza 
gelen isim Ankara’da Sayın Tezcan KARAKUŞ CANDAN oldu. Yıllar-
dır Ankara’da verdiği çevre mücadelesini hep birlikte izliyoruz. Elimizden 
geldiğince destek olmaya gayret gösteriyoruz, ancak gerçekten sağlıklı bir 
çevrede yaşama başta olmak üzere verdiği insan hakları mücadelesi dolayı-
sıyla ben bir yurttaş olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum. Varlığı bizler 
açısından çok kıymetli, bugün de bizlerle çok değerli bilgilerini paylaşacak. 
Kendisine yoğun programı içerisinde kabul ettiği, geldiği için çok teşek-
kür ediyorum. Efendim, basın tabii insan hakları mücadelesi dediğimiz 
zaman basının bu anlamdaki rolü yadsınamaz ve basının üzerindeki baskı 
da hepimizin bildiği bir gerçeklik olarak önümüzde, konuşabilmenin bile 
çok zor olduğu dönemde kayıtlara geçecek şekilde yazmak çok daha zor. 
Basının hem yaşadıklarını, hem de verdiği mücadeleyi de bugün dinlemek 
istiyoruz. O sebeple Sayın Gökçer TAHİNCİOĞLU bugün aramızda, çok 
teşekkür ediyorum kendisine, sağ olsun, var olsun. Efendim, tabii hem 
yazar, hem iletişimci, hem de siyasetçi kimliğiyle Sayın Zeynep ALTIOK 
AKATLI bugün bizlerle birlikte, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ta-
bii sivil toplum kuruluşlarının rolü dedik insan haklarında, bu arada son 
yıllarda AHBAP Platformu geldi biliyorsunuz, bir sivil toplum kuruluşu 
diyebilir miyiz, onu da bilmiyorum. Haluk Bey belki geldiğinde bu konu-
daki görüşlerini bizimle paylaşacaktır mutlaka, ama ne kadar etkili oldu-
ğunu görüyoruz. Başı sıkışan Twitter’da Haluk LEVENT’i etiketleyerek 
yardım talep eder hale geldi. Sosyal devletin belki iyi tartışılması gereki-
yor bu anlamda, sosyal devlet ne yapar, neden başka platformlara ihtiyaç 
duyulur, hangi boşluğu dolduruyor AHBAP Platformu, ama çok başarılı 
olduğu bir gerçek, Sayın Haluk LEVENT’i hem sanatçı kimliğiyle, hem 
de AHBAP Platformunun insan hakları anlamında yaptıklarını dinlemek 
üzere bugün davet ettik. Öğleden sonraki oturumda da yanımızda olacak, 
severek daveti kabul ettiğini ifade etti. 
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Efendim, şimdi programı başlatmak istiyorum artık, zannedersem ek-
siğim kalmadı sunumda, öncelikle yolculuk sebebiyle aramızdan ayrılacak 
olması da göz önüne alınarak Sırbistan Barolar Birliği Başkan Yardımcımız 
Jasmina MİLTİNOVİC’le başlamak istiyorum. Aynı mücadeleyi veren 
meslek örgütü olarak Sırbistan’da ve dünyadaki gelişmeleri kendisinden 
dinlemek istiyorum, buyurun efendim.

Av. Jasmina MILTINOVIC - (Konuşma kaydı alınmamıştır.)

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Sayın MİLTİNOVİC’e 
teşekkür ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla benzer sorunlarımız var. Örne-
ğin, yasaların yapılmasında paydaşların, ilgililerin görüşünün alınmaması 
noktasında, buna ilişkin olarak bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde 
çalışma gruplarında yer almaya başlanıldığından bahsedildi. Belki soru-ce-
vap kısmında faydalı olabilir, konuşulması gereken bir konu, ama diğer ko-
nuklara geçmem gerektiği için bunu soru-cevapta belki değerlendirebiliriz. 
Avukat olabilmek noktasında mahkeme kararının Barolar Birliği kararının 
üzerinde olmadığından bahsedildi ki çok önemli bir konu, bizim de şu 
anda çok gündemimizde olan bir konu biliyorsunuz KHK’lıların avukatlık 
yapabilip yapabilmemesi noktasında bir tartışma söz konusu, bunu tekrar 
konuşmak gerekebilir. Çok enteresan bir konuya değindi, yargı bağımsız-
lığı noktasında bazı sıkıntıların bulunduğunu ifade etti. Ancak buna karşı 
verilen mücadelede sadece avukatları saymadı, hakimlerin ve savcıların da 
yargı bağımsızlığına ilişkin bir mücadelede birlikte bu eleştirileri yönelte-
bildiğinden bahsetti. Oysa ülkemizde yargı bağımsızlığı noktasında maale-
sef sanki bu konu sadece savunmanın sorunuymuş gibi avukatların konu-
şabildiğini görüyoruz. 10 yılda 3 avukatın öldürüldüğünden ve çok sayıda 
avukat saldırısından bahsetti ki maalesef bu da ülkemizle benzer örtüşen 
bir nokta olarak göze çarpıyor. Ben tekrar sunum için çok teşekkür ediyo-
rum ve sözü uygunsa eğer Sayın Zeynep ALTIOK AKATLI’ya bırakmak 
isterim. Bir de konuyu yazar, iletişimci ve siyasetçi sıfatıyla kendisinden 
dinleyelim, buyurun efendim.

Zeynep ALTIOK AKATLI - Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada 
olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirerek başlamak istiyorum. İn-
san haklarının bu denli yok edildiği bir süreçteyiz. Hak mücadelesini her 
alanda, her köşede zorluklarla vermeye çalışan bir ülkedeyiz. Evet, yakın 
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coğrafyadan bir ülkede benzer sorunların yaşandığını duymak bazı şeyleri, 
söyleyeceklerimin içerisindeki bazı şeyleri önceleme ihtiyacı da oluşturdu 
bende, ancak deniliyor ki içinde bulunduğumuz günlerde Türkiye hiç bu 
kadar özgür olmamıştı. Tabii öyle baktığımızda bütün kavramların içinin 
nasıl boşaltıldığını ve yeniden bugünün iktidarınca nasıl tanımlandığını ve 
nasıl bir adalet süreci işletildiğini, yargı bağımsızlığını burada konuşalım 
istiyoruz. Basının ve sivil toplumun rolü bir farkındalık yaratmak için ada-
let arayışında, hak savunusunda, insan hakları mücadelesinde sivil toplu-
mun ve basının rolü dediğimizde ben yakın geçmişe kadar kendi öykümü 
ya da mücadelesini yürüttüğüm hak ihlalleri alanında sözümü söyleyebil-
mek için televizyon kanallarına davet edilir, bazı gazetelerde röportajlar 
verebilir ya da yaptığım açıklamalar, daha sonra siyasetçi olduktan sonra 
yaptığım açıklamalar Türkiye’nin ulusal gazetelerinde yer bulabilirdi. Oysa 
şimdi bizler sözümüzü paylaşacak alternatif mecralar yaratmak zorunda-
yız. Sivil toplum örgütleri sendikalara karşı yöneltilen ve sendikal hakların 
kısıtlanması nedeniyle kendilerine sözlerini ve dayanışmalarını büyütebi-
lecekleri alternatif sivil itaatsizlik alanı yaratmak durumundalar. Barolar 
yargı bağımsızlığını savunmak, doğru adımları atabilmek için mücadele 
etmek zorundalar. Hakikaten her alandan kuşatıldığımız ve demokrasi ta-
nımının yüzde 1 fazla olanın dediği olur gibi tanımlandığı, özgürlükle-
rin de cezasızlıkla ödüllendirilen herkesin her istediğini yapma, her tahrik 
olduğunu cezalandırma özgürlüğüne sahip olması şeklinde tanımlandığı 
günlere geldik. Barışın da uslu durana bahşedilen bir armağan olarak ta-
nımlandığı, kelimelerin bu şekilde yorumlandığı karanlık bir tablonun içe-
risinde buradayız. Bu anlamlı 4 günlük gündem için öncelikle tüm emeği 
geçenleri tebrik etmek ve dayanışma için teşekkür etmek isterim. Yanı sıra 
ilk kez bu kadar çok kadınla bir arada konuşmacı olduğum için de ayrı bir 
teşekkürü borç bildiğimizi düşünüyorum. Çünkü yürüttüğümüz mücade-
le alanlarının içerisinde ne yazık ki temel hak özgürlüklerini yitirdiğimiz 
bir ülkede uluslararası çağdaş dünyada çağdaş gelişmelere bağlı insan hak-
ları tanımları yeniden yapılırken, maddeler yeniden gözden geçirilirken, 
işte örneğin genetik mühendisliği aşırı derecede ilerlediği için artık yeni 
hak savunusu alanları yaratılmasına ihtiyaç duyulurken insan klonlama, 
organ klonlama gibi eylemlerin önünü alacak yeni hak tanımları yapılması 
gerekirken biz fıtrat eşitsizliği düzeyinde kadın hakları anlamında yeniden 
başlangıç noktasına dönmek zorunda kaldığımız için bu fotoğrafı ayrıca 
çok önemsiyorum. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. 
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Şimdi elbette siyasetçi olarak da tanıştırıldım, öyleyim de, her ne ka-
dar tırnak içinde siyasetçi olmamaya gayret etsem de örgütlü mücadele-
nin hak savunusunda anlamlı bir kazanım getireceği inancıyla yolu siya-
sete çıkanlardanım. Belki salonda bilenler var, 2 Temmuz 1993 yılında 
Türkiye’nin ortaçağ karanlığında Sivas katliamında bu ülkenin değerli 
şairlerinden babam Metin ALTIOK’u çok kıymetli yazarlar, şairler ve sa-
natçılarla gencecik insanlarla birlikte ateşe verenlerin yarattığı mağduriye-
tin izini süren bir adalet arayışı içerisinde geçen yılların sonunda siyaset 
sahnesinde diyelim kendimi buldum. Burada da siyasetin de yeni bir dile 
sahip olması gerektiğini düşünenlerdenim. O nedenle klasik bir siyasetçi 
giysisine bürünmemeye gayret ediyorum ve sivil toplumu, dayanışmayı, 
paylaşımı, empatiyi, farkındalığı çok önemsiyorum. Buradan baktığımızda 
ben size bir sivil toplum birlikteliği öyküsü anlatmak istiyorum bugün, 
Canan KAFTANCIOĞLU’nun fikriyle, onun bir araya getirmesiyle bu 
ülkenin tıpkı öldürülen avukatlardan bahsetti konuşmacı, o konuşurken 
ben savcı Doğan ÖZ’ü hatırladım, emniyet müdürü Gaffar OKKAN’ı ha-
tırladım, Cevat YURDAKUL’u hatırladım. Gerçekleri yazdığı için öldü-
rülen gazetecilerimizi, Uğur MUMCU’yu, Muammer AKSOY’u, Metin 
GÖKTEPE’yi, Hrant DİNK’i hatırladım. Hak savunusu mücadelesinde 
öldürülen nice aydın insanımızı hatırladım. Ahmet Taner KIŞLALI’yı, 
Çetin EMEÇ’i, Abdi İPEKÇİ’yi hatırladım. Birçok ismi peş peşe saya-
biliriz. 1948’de Sabahattin Ali’den bugüne bütün faili meçhul bırakılmış 
siyasi cinayetlerin tamamının cezasız kalmış olması, hiç birinde adaletin 
tecelli etmemiş olması bir tercih. Ne yazık ki cezasızlık bizim ülkemizde 
bir yönetim ilkesi haline gelmiş durumda, bu cezasızlıkla yıllar içerisin-
de yaptığımız mücadeleyi bugünkü yöneticilerin de geçmişten aldıkları 
geleneği sürdürür şekildeki tutumlarına karşı bir şeyler yapabilmek haya-
liyle siyasetin içerisine girmiş, ama örgütlü mücadelenin yarattığı farkın 
bilinciyle buna emek vermeye başlasam da bunun matematik üstünlük 
çerçevesinde Meclis çatısı altında gerçekleşemediğini de bildiğim için, 
işte orada dayanışmanın, büyüyen bir birlikteliğin, diri bir mücadelenin, 
söz paylaşımının ne kadar kıymetli olduğunu da bilenlerdenim. Bizler az 
önce ismini saydığım nice aydınımızın, bu ülkenin geleceği bağımsız yar-
gı, kuvvetler ayrılığı, cumhuriyet, laiklik, aydınlık, eğitim hakkı, eşitlik 
mücadelesi gibi konularda kendi yaşamlarını başkalarının yaşamlarının 
önüne koyan, sözlerini hayatlarına mal olacağını bildiği halde söylemek-
ten vazgeçmeyen, esirgemeyen aydın öldürülmüş insanların evlatları olarak 
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Canan KAFTANCIOĞLU’nun fikriyle “Toplumsal Bellek Platformu” adı 
altında bir yapı içinde bir araya geldik. 

Bu paylaşımın sivil toplumun rolü nerededir dediğimizde, bir anlamda 
ikili bir boyutla ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Hem kendimize 
gelen iyileşme, çünkü hepimiz, bizler aslında başına böyle felaketler gel-
memiş olan Türkiye vatandaşları da yaralıyız. Yanı başımızda birçok felaket 
yaşanıyor ve her geçen gün hak ihlallerinin kısıtlanmasıyla artan bu müca-
dele ortamı içerisinde iyileşme ihtiyacı içerisindeyiz. İyileşmenin anahtarı 
da aslında en inanmadığımız, bize en uzak olan fikri hiç değilse bilme yü-
kümlülüğü bir sorumluluk, bir empati, belki katılmadıklarımızı duyabil-
me empatisine sahip olduğumuzda onların hunharca ve fütursuzca sadece 
bizim katılmadığımız görüşleri sebebiyle yok edilmeleri mücadelesinde el 
ele verebilme ortaklığını sağlayacak büyük bir iyileşmenin başlangıcı ola-
bilir düşüncesiyle bir araya gelmiştik. İnsanlara yaşadıklarımızı, tecrübe-
lerimizi anlatmak ihtiyacıyla bir araya gelmiştik. Ne yazık ki tahrik olma 
özgürlüğünün alabildiğince serbest olduğu, cezasızlıkla ödüllendirildiği, 
sadece cezasızlıkla değil, bir hukuk garabeti olarak üstelik yandaşların, 
katillerin ödüllendirildiği, devlet mekanizmalarında üst düzey makamlara 
gelebildiği, milletvekili, bakan olabildiği ve adaletin bütün bunlar olup 
biterken hiçbir şekilde ilerlemediği koşullarla yüzleştik. Gördük ki hepi-
mizin davaları aynı açıklıkları, aynı tecrübeleri, aynı gizli tanık isimlerini, 
aynı usulsüzlükleri barındırıyor. 

Sivas Katliamı Davası şanslı bir dava diyeyim, çünkü az önce ismini 
saydığım kimi davalar gibi zamanaşımına uğradı, ama henüz hukuki süreci 
bitmedi diğer davalarda olduğu gibi, bu mücadeleyi sürdürebileceğimiz bir 
alan sahibiyiz. En azından bu sebeple şanslı olabiliriz. Çünkü dava süreci 
içerisinde hiçbir anlamda şanslı olmadık, ama bunu daha sonra yaşanan 
nice katliama, nice acıya son olması için bir emsal olarak değerlendirebi-
liriz. Bu mücadeleyi yürütürken geçmişte kapatılan davalar, bugün hâlâ 
sürüncemede bekleyen davalar üzerinden bir farkındalık yaratabilirsek bu 
kadar aşikâr bir suçun, bu kadar vahşi kıyımların, bu kadar büyük nefret 
suçlarının cezasızlığını biraz olsun yaygınlaştırabilir, farkındalığını duyu-
rabilirsek en azından vicdanlarda ve o dayanışma birlikteliği, mücadele 
birlikteliği, direniş birlikteliği adına adım atabileceğimizi düşündük. Bu-
nun var olabildiğini biliyoruz. Gezi direnişinden, adalet yürüyüşünden, 
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daha geçen hafta yemek hakkını geri alan çocuklarımızın, öğrencilerimizin 
direnişinden tanıyoruz. Mecliste bir matematik üstünlüğü sağlanamadığı 
koşulda kamuoyunun, sivil toplumun gücüyle tecavüz yasasının geri çekti-
rilebildiğini deneyimledik. Çok yeni jeotermalle ilgili kendi yaptıkları rant 
yasasını kamuoyu baskısı sebebiyle kendi veto eden bir iktidar sürecini 
yaşadık. Demek ki sivil toplumun sesi, farkındalığı, yan yanalığı, birlikte-
liği sağlanabildiği zaman en olumsuz koşullarda bile hak taleplerimizi bir 
nebze olsun alabilme ve bunların üzerine yeni kazanımlar koyarak yeni 
aydınlıklara beraber ilerleyebilme şansına sahibiz. Bu nedenle özellikle sivil 
toplum kuruluşlarına çok kıymetli rol düşüyor, barolarımıza çok kıymetli 
bir rol düşünüyor. Bu söz hakkını tanımak bile bugün cesaret gerektiriyor 
ve bu paylaşımı sağlamak bu sebeple bir teşekkürü hak ediyordu. Bugün 
burada bulunan tüm hukukçulara bu öyküye kulak verdikleri için de ayrı 
bir teşekkür ederim. Eminim ki birçoğunuz bu mücadelenin farkındasınız 
ve bu hukuksuzluğun giderilmesi için de adımlar atmaktasınız, ama bunun 
olamadığı koşulları en azından paylaşarak ve yüzleşme mekanizmasıyla iyi-
leştirebileceğimizi düşünüyorum. Yüzleşme burada kilit bir kelime, insan 
haklarından bahsediyoruz. Nefret söyleminin alabildiğine özgür olduğu 
bir ülkedeyiz, ama bunun karşılığında hak arayışının da alabildiğine ceza-
landırıldığı, cezasızlığın bu kadar vahşi katliamlar, faili meçhul siyasi cina-
yetler, kayıplar, 18.000’in üzerinde kayıp hâlâ tamamı faili meçhul; böyle 
bir ortamda cezasızlığı konuşmamız gerekirken cezalandırmalar peşinde 
koştuğumuz bir gündem kovalamacası içerisindeyiz. En geçmişte kalan 
acıyı dile getirmenin ayıp olduğunu düşünüyorum. Bugünün acılarına o 
geçmişteki acının bir merhem ya da bir emsal ya da bir araç olabilmesi için 
mücadele ediyoruz. Hiçbirimiz bahsettiğim platform çatısı altında kendi 
acılarımız, kendi adalet arayışımız için değil, bizim yaşadıklarımızı, bizim 
yalnızlığımızı, bizim mücadelemizi vermek zorunda, yaşamak zorunda 
kalmayan insanlar olmasın, yeni katliamlar, yeni acılar yaşanmasın ve bu 
mücadele en azından deneyim ortaklığımızda birilerine merhem olmaya 
çalıştık.

Basından söz ettiğimizde 2009 yılında kurulmuştu Toplumsal Bellek 
Platformu ve o zamanlar tuhaf bulacaksınız belki, en az 10 gazetenin bi-
rinci sayfasında manşet olmuştu Hrant DİNK duruşmasında ilk bir araya 
gelip yaptığımız basın açıklaması, şimdi o tablo yok. Gerçekten sadece te-
levizyon programlarında bir ağızdan konuşarak, birbirinin sözünü keserek 
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bir kavram kargaşası, bilgiden, bilimden, eğitimden yoksun bir anlayışın 
kendi anlattığı kendi doğruları, kendi kavramlarıyla yürüttüğü bir algı yay-
gınlaşması içerisinde bu paylaşım ve bu mücadele ayrı bir zorluk ve önem 
taşıyor. Toplumsal Bellik Platformu bir araya geldikten sonra platform ai-
lelerinin cinayetlerin izini sürmek amacında olmadığını söylemiştim. Yeni 
mücadelelerin yanında olma gayreti içerisinde oldu. İki kez tüm siyasi par-
tilere eşit mesafede durarak “kim incinirse incinsin karanlıklar aydınlansın” 
sözcüğünü kendimize şiar edinerek Meclis ziyaretlerinde bulunduk. Çok 
haklı taleplerimizin olduğunu düşündük, hâlâ da düşünüyoruz bir arpa 
boş gidememiş olsak da, tabii tek tek davalardan bahsetmeyeceğim. Sade-
ce Sivas katliamı davası bile 3 günlük bir panel boyunca anlatabileceğim 
hukuksuzluklara, komediye, kara mizaha, acılara tanıklık etti, ama anlamlı 
olduğunu düşündüğüm için süreçten bahsetmek isterim. Bu Meclis ziya-
retlerimizde ilk ziyaretimizde ve ikinci ziyaretimizde taleplerimiz aynıydı. 
İnsanlık suçlarında sahici bir tanım yapılması Anayasada yerini alması, 
insanlık suçlarının zamanaşımına uğramaması için gerekli düzenlemele-
rin yapılması ve insanlık suçlarında devlet sırrı uygulamasının kaldırılma-
sı ve bir diğer talebimiz de Meclis çatısı altında şimdi olduğu gibi değil, 
özel yetkilendirilmiş araştırma komisyonlarının hem tüm geçmişteki faili 
meçhul siyasi cinayetler için, hem de bir bir davalar özelinde belki ku-
rulması talebiydi. Çünkü biz geçmişte Uğur MUMCU cinayetinde umut 
operasyonuyla bunun olabildiğini görmüştük. Yine cumartesi anneleri-
nin araştırılması için kurulan özel komisyonda kayıplarımızın kimilerinin 
kemiklerinin bulunabildiğini, bazı delillere ulaşılabildiğini görmüştük ve 
buradan başlatarak bir aydınlanma sürecini, bir yüzleşme sürecini başla-
tabilmeyi ummuştuk. Bunun en önemli bacağı bu düzenlemelerin Meclis 
taleplerimizde yerine getirilmesiyle elbette ki hukuki boyutuyla cezasız-
lığın, adaletsizliğin sonlandırılması, ama öte yandan yine vicdani boyu-
tuyla da yüzleşmenin gerçekleşebilmesi en azından bugün işte Sivas’ta bir 
insanlık anıtı olması gereken yerde Bilim ve Kültür Müzesi olduğu iddia 
edilen duvarında Keloğlan ve Pamuk Prensesin resimlerinin durduğu, ama 
daha korkuncu katillerimizin isimleriyle öldürülmüşlerimizin isimlerinin 
aynı tabelada yan yana anıldığı bir yüzleşme mekanizması değil de sahici 
bir yüzleşme mekanizması, sahici bir hafıza merkezi, müze, her neyse bu 
sürece de geçebilmeyi arzu etmiştik, ama bu bizim için hâlâ henüz lüks; 
öncelikle hukukun ve adaletsizliğin işlerliğini konuşmamız gerektiği gün-
lerdeyiz. Bütün bu süreçte ne yazık ki giderek sessizleştirilen ve yeni acıları 
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da her gün önümüze getiren bir konumdayken bu birlikteliğin, bu insan-
ların kendi deneyimlerini paylaşmanın ağırlığını göze alarak acılarını pay-
laştıkları ve batıda hiç bilinmeyen gerçekleri, doğuda yaşanan gerçekleri 
batıya anlatmak, buradaki yeni acıları tüm Türkiye’yle paylaşmak yolunda-
ki misyonunu sürdüren bir platform olarak bir aradayız, mücadele etmeye 
devam ediyoruz.

Meclis’te yaptığımız ziyaretler aslında çok olumlu geçti. İktidar par-
tisi başta olmak üzere herkes çok haklı taleplerimiz olduğunu ve bunun-
la ilgili önlemlerin alınacağını söylediler. Nedendir bilinmez, ama hiçbir 
adım atılmadı. Sadece muhalefet kanadında olan ve sosyal demokrat ve 
sosyalist sola yakın partilerin soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma 
önergeleri, araştırma teklifleri oldu ve bunlar bize kapılarını açan ve bize 
sözler veren iktidar partisi, salt iktidar partisi oylarıyla tam benim takip 
ettiğim, sayabildiğim süreçte 27 kez salt iktidar partisi oylarıyla reddedildi. 
Zamanaşımı bugün özellikle burada bir baro tarafından düzenlenen bir 
hukuk toplantısında altını çizerek söylemek istiyorum, insanlık suçlarında 
zamanaşımının geriye dönüşlü olarak birçok ülkede kazanıldığı gibi başka 
bir kazanım boyutuyla gündeme alınması gerekiyor ve insanlık suçlarının 
önlenebilmesi için bu mücadelenin en sıcak, en harlı şekilde sürdürülmesi 
gerekiyor.

Vaktimi düşünerek ben de son sözlerimi söylemek istiyorum. Anlata-
cak çok şey var elbette, verilecek çok can yakıcı örnek var, ama can yakıcı 
örneklerle değil, ben inançla, dayanışmayla, birliktelikle ve umutla bitir-
mek istiyorum. Her zaman söylediğim sözü yineleyerek bitireyim. Eğer bu 
bahsettiğim aydın insanlarımız sözlerini esirgemeyerek o sözün ışığıyla bizi 
aydınlattılarsa ve onların katilleri değil, hâlâ kendi isimleri bugün yaşama-
ya devam ediyorsa, o aydınlığı taşımak ve adalet mücadelesinin yanında 
aydınlanma mücadelesini de yürütmek hepimiz için bir ödevdir. Beni din-
lediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dayanışmanın kazandıracağını bili-
yorum, örgütlü mücadelenin kazandıracağını biliyorum. Vicdan ve farklı 
bir dille kurulan siyaset ötesi bir birlikteliğin Türkiye’nin iyileşme anahtarı 
olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Biz de Sayın AKATLI’ya 
çok teşekkür ediyoruz sunumu için, sivil toplum örgütlerinin ve toplumsal 
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dayanışmanın en ağır baskı süreçlerinde dahi hâlâ çok etkili olabileceğini 
ve bunun yöntemlerini bizlere somut örnekleriyle birlikte paylaştığı için 
efendim, sağ olun. Ben uygun görülürse eğer Düzce Barosu Başkanı Sayın 
Azade AY’la devam etmek istiyorum efendim, buyurun.

Av. Azade AY - Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, burada 
olmak bizim için de çok özel, Ankara Barosu Başkanı ve Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu üyelerine de buradan sevgilerimi ve şükranlarımı sunu-
yorum. Gerçekten tartışılması gereken bir konuyu 11 yıldır, 11. kez ya-
pıyoruz sanırım 2 yılda bir, 2000 yılından beri yapıyorlar, farklı görüşlere 
sahne oluyor. Farklı duyguları, biz de en azından kendimizi ifade etme 
şansı buluyoruz. Öncelikle teşekkürü bir borç biliyorum. 

İnsan hakları diyoruz, insan hakları ne zaman var oldu? İnsanların bir 
eşya gibi alım-satıma konu olduğu ve her fırsatta aşağılandığı dönemler-
den bu yana insan haklarının tohumları atılmıştır. Hatta bu mücadeleler-
le bir kısım haklar kazanılmış, zaman içerisindeyse bu gelişim ve değişim 
göstermiştir. Yine bu gelişimin etkisi altında devlet veya bireylerden kay-
naklanan ihlallere karşı bu hakların korunması gündeme gelmiştir. İnsan 
hakları kavramı ilk ortaya çıkışından itibaren sürekli bir gelişim ve değişim 
içerisindedir. Klasik insan haklarından biz artık farklı insan hakları boyut-
larına da geçiyoruz. Hak çeşitliliği oluyor, bunlar da benim için önemli 
kazanımlardandır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalya’daki otoriter rejim-
lerin ürettiği insanlık suçlarına bir tepki olarak ortaya çıkan 1948 tarihli 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 tarihli 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle insan hakları uluslararası hukukun en 
önemli öznelerinden biri haline gelmiştir. Uluslararasında yükselen insan 
hakları düşüncesiyle birlikte insan haklarını korumaya yönelik sistemlerin 
oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu arada adlarını anmadan geçemeye-
ceğim Liviv’de yaşayan, aynı okula gitmiş, aynı hocalardan ders almış iki 
değerli hukukçu eşzamanlı olarak gerçekten etkin bir mücadeleyle soykı-
rım ve insanlığa karşı suçlar kavramını uluslarla tanıştırmışlardır. Buradan 
Hersch LAUTERPACHT ve Raphael LEMKIN’i saygıyla anıyorum. So-
run şu ki insan hakları çatısı altında yer alan hakların uygulanma biçimle-
rinin kültürel farklılıklar gösterdiği gerçeği karşısında bu hakların nasıl ve 
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hangi mekanizmalar aracılığıyla korunacağı oldukça önemlidir. Anayasa-
mız ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde bu hakların korunması 
ve gelişiminin sağlanması yönünde devlete ağır yükümlülükler yüklenmiş-
tir. Ancak sivil toplum örgütleri yabancı ülkelerde bulunan eşdeğerli ku-
ruluşlar kadar olmasa da sivil inisiyatif olarak bu hakların korunmasına ve 
gelişimine yönelik çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur.

Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesi kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu olan barolarımıza hukukun üstünlüğünü savunmak yanında in-
san haklarını savunmak ve bunları koruma yükümlülüğü getirmiştir. Bu 
yükümlülüğümüz gereğince biz bu aralar kişilerin adalete erişiminin sağ-
lanması, hak arama özgürlüklerinin kullanılması, adil yargılanmalarının 
sağlanması, bunlara katkı sunmak üzere adli yardım ve CMK’da görevlen-
dirmeler yapıyoruz. Oldukça düşük ücretler mukabilinde bu hizmetler gö-
nüllü meslektaşlar tarafından verilmeye devam etmektedir. Bu hizmetlerin 
bugün sürdürülebilir olması avukatların insan üstü özverilerine, barola-
rımızın yaptıkları etkin mücadele sayesinde olduğu da unutulmamalıdır. 
Ayrıca gönüllülük esasına göre çalışan barolarımızda hizmet veren komis-
yon ve merkezlerimiz var. Özellikle son yıllarda kadına karşı şiddetin, ço-
cuklara karşı yönelen istismar suçlarının takipçisi olarak kadın ve çocuk 
hakları merkezlerimiz etkin olarak faaliyet göstermekte, hak ihlallerinin 
karşısında durmak için kurduğumuz insan hakları merkezlerimizde yine 
aynı gönüllülük esasına dayanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak so-
run şu ki, Avukatlık Kanunu 76. maddesinde açıkça barolara insan hakla-
rını savunmak ve korumak yükümlülüğü getirilmiş olmasına rağmen hak 
ihlallerine karşı yapılan başvurulara tüm çabalarımıza rağmen taraf olarak 
barolarımızı mahkemeler kabul etmektedir. Düzce özelinde yaptığımız bir 
sürü başvurudan ne yazık ki cinsel istismar dosyalarında sanırım 3, kadına 
karşı şiddet dosyalarında da birkaç dosyada Düzce Barosunun taraf olarak 
müdahale taleplerini kabul etmiştir. Bence aşılması gereken problemlerden 
biri de budur. Bu eğer geliştirmeye, buna katkı sunmaya devam edeceksek 
Avukatlık Kanunu 76. maddesini yine yeniden anlatmak, bunun hakkın-
da yeniden hakları elde etmek maalesef yine barolarımıza bir yükümlülük 
yüklemektedir. 

Ülkemizde 15 Temmuzda yapılan darbe kalkışması oldu. Gerçekten 
farklı insanlar adına farklı çalışma alanlarında farklı sosyal statülere, farklı 
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mesleklere sahip kişiler hakkında ihraç kararları verildi. Savunma hakkı-
nın yine bu KHK’larla sınırlandırıldığı, oldukça kısıtlandığı bu düzlem-
de barolarımız etkin şekilde bu sanıkların haklarını savunması, adil yar-
gılanmalarının sağlanması hususunda bir çaba göstermiştir. Unutmayınız 
ki barolar olmasaydı sanırım o yargılamaların da üstesinden nasıl gelece-
ği tartışma konusu olabilirdi. Yapılan yargılamaların adil ve etkin olması 
mutlaka savunmanın varlığıyla sübut bulacağı hepimizce kabul edilen bir 
gerçektir. Ancak zaman zaman ülkelerin geçirdiği koşullar ya da ben bunu 
kabul etmek istemiyorum, işte ülkede bir sıkıntı var, hemen temel hak, 
insan haklarını kısıtlama getirelim, insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlan-
masına kendi adıma karşıyım. Onu belirtmek isterim. Bence temel hak ve 
özgürlüklerin hiçbir şekilde hiçbir nam ve kıstas altında kısıtlanmaması 
gerekir. İnsanların yaşam hakkının, özgürlüğünün elinden alınmaması ge-
rekir. Bence barolar uzun yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Sanırım 
biz sivil toplum örgütü değiliz, asla bunu kabul etmiyorum, bir meslek 
kuruluşuyuz biz, savunmayı temsil ediyoruz, yargının üç ayağından biriyiz 
diyoruz, ama geldiğimiz bu noktada çıkan kanunlarda ne kadar biz sesimi-
zi duyurmak için çaba sarf etsek çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ba-
zen seslerimiz duvarlara çarpıyor, mücadelemiz atıl kalıyor, yarım kalıyor. 
Bu konuda en azından, hak mücadelesinin yanında durabilmemiz için en 
azından baroların da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Evet, Zeynep Hanıma katılıyorum. Bu ülkede cinsel istismara uğrayan 
genç kızlarımız, çocuklarımızın kendisine bu tecavüzü yapan kişilerle ev-
lendirilmesi söz konusu oldu. Biz barolar olarak buna gerçekten güçlü bir 
ses çıkarttık. Önlendi mi, hani önümüze tekrar gelir mi bilmiyorum, ama 
en azından bir süre kazanmış olduk. Şu an için teklif geri çekildi. Kaldı 
ki mesleğimizi koruma yönündeki çalışmalarımızı burada zaten zikretmek 
istemiyorum. Çünkü konumuz o değil, kadına karşı yönelik şiddet konu-
sunda sanırım burada bulunan kadın başkanlarımız da bu 3 yıl içerisinde 
50’den fazla dosyaya girdik, savunmanlık yaptık, ama maalesef oradaki 
müdahale taleplerimiz de kabul edilmedi. Bunu nasıl içselleştireceğiz, nasıl 
bir çözüm yolu bulacağız? Bunlar da yine baroların sorunları, sanırım hu-
kukçular bir araya gelip yeniden bir oluşum yaratabilir miyiz, yeniden bir 
direniş gösterebilir miyiz? Umut ediyorum ki başarılı oluruz. Yalnız ben bir 
şey belirtmek istiyorum. Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 
kararlar beni oldukça mutlu etti. Özgürlükler noktasında bir özgürlükçü 
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yaklaşım geldi. Bu benim için çok umut verici oldu. Aynı şeyi Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi için söyleyemeyeceğim, çünkü onlar bence artık 
gelenekçi düzleme geçtiler. Hak ihlalleri konusunda net somut çözümler 
üretemiyorlar. Bu fikrimi de sizinle burada paylaşmak istedim. Daha faza 
zamanınızı almayacağım, mücadele etmek tabii ki bizim mesleğimizin en 
önemli özelliği, duruşumuzun simgesi diyorum. Bu mücadelede birlikte 
savaşmak benim için önemlidir. Çok teşekkür ederim. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum 
Azade Başkanıma, Bilecik Barosu Başkanımız Halime Başkanımla devam 
edip, daha sonrasında da Sayın Tahincioğlu’na sözü bırakmak istiyorum. 
Buyurun Sayın Başkanım. 

Av. Halime AYNUR - Sevgili Erinç Başkanıma bu anlamlı organizas-
yon için, düzenlediği için şahsında ve aynı zamanda Ankara Barosuna çok 
teşekkür ediyorum. Evet, Bilecik Barosu başkanıyım, şahsın ve barom adı-
na hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Ku-
ruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’ten size sevgiler ve selamlar getirdim.

İnsanlar eşitsizliğin içinde doğar. Biz hukukçular bu eşitsizliği en aza 
indirgemek için mücadele etmeliyiz. Avukatlık Kanunu 76. maddesi ba-
rolara avukatlık mesleğini geliştirme görevinin yanında hukukun üstün-
lüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevini de vermiştir. Yine 
Avukatlık Kanunu 110. maddesinin 17. bendi Türkiye Barolar Birliğine 
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kav-
ramlara işlerlik kazandırmak görevini yüklemektedir. Avukatların ve baro-
ların insan hakları konusundaki sorumlulukları veya daha geniş kapsamlı 
baroların sosyal sorumluluğu denildiğinde adli yardım, kadın, çocuk, en-
gelli ve yaşlıların hukuken korunması, ücretsiz danışmanlık gibi mesele-
ler akla gelmektedir. Ancak çok daha önemli olan kanunlarda da yer alan 
anlamıyla hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak 
konusundaki sorumluluğudur. Zira hukukun üstünlüğünün insan hakla-
rının, demokrasinin ve özgürlük ilkelerinin olmadığı yerde hiçbir haktan 
bahsedilemeyeceği gibi gerçekleştirilen faaliyetler kamu yararına olmaktan 
uzak olacaktır. 
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Demokratik toplumlarda savunma hakkının, hak arama özgürlüğünün, 
hukukun üstünlüğünün, hukukun evrensel kurallarını etkin bir biçimde 
uygulanmasının en büyük takipçisi ve güvencesi barolardır. Barolar kamu-
sal yaşama katılma imkanı sağlayan bireyleri bilgilendiren, aydınlatan ve 
bunu hukukçu kimliğiyle ortaya koyan kurumların başında gelmektedir. 
Devletin idari kurumlarının hak ve özgürlüklere saygılı davranıp davran-
madığını, yurttaşların maruz kaldığı kötü muameleyi, hukuk ihlallerini 
tespit etmek ve buna ilişkin raporlar düzenlemek, bunların düzeltilmesi 
için gerekli girişimlerde bulunmak da baroların görevleridir. 

Bilecik küçük bir şehir ve belki de küçük bir ilde yaşamanın ve görev 
yapmanın ben tabii diğer daha büyük illere baktığımda çok daha rahat 
olduğunu görüyorum. Diğer barolarda olduğu gibi bizde de tabii ki ko-
misyonlarımız var. Çocuk Hakları Komisyonlarımız, Kadın Hakları Ko-
misyonlarımız, İnsan Hakları Komisyonlarımız ve mümkün olduğu ka-
dar aktif görev almaktayız. Son zamanlarda kamuoyunda gündemde olan 
kadına yönelik şiddet ve kadın ölümleri, çocuk istismarları, bunlar bizi 
hepimizi çok üzmekte ve Bilecik’te de ne yazık ki bu suçlara veya kadın ci-
nayetlerine tanık olmaktayız. En temel hakkı olan belki kadınların yaşama 
hakkı kadınlarımızın elinden alınmakta, çok olmasa da tabii ki sayıca biz 
küçük olduğumuz için nüfus bakımından oranlamaya baktığınızda kadına 
yönelik şiddetin Bilecik’te de çok olduğunu görüyoruz. Son 3 yılda 2 ci-
nayetimiz oldu. Bunların ikisi de eşleri tarafından öldürülen kadınlarımız 
oldu. Bir tanesine baktığımızda eş cezaevinde, cezaevinden çıkıyor ve eş 
boşanmak istiyor kadın, işten gelirken pusu kuruyor ve kadını öldürüyor. 
Bunun tabii ki savunmalarına baktığımızda söylediği şu: “Ben cezaevinden 
yeni çıktım. İşim yok, gücüm yok, bana kim bakacak” Tabii ki belki Aza-
de Başkanım da söyledi, özellikle çocuk istismarı dosyalarında ve kadına 
yönelik şiddet dosyalarında bizim Bilecik’te de katılma veya müdahil olma 
taleplerimiz ne yazık ki mahkemelerce kabul edilmiyor. Biz bu durumda 
gözlemci gönderiyoruz. Tabii şunu gördük: Şimdi mağdur taraf özellikle 
çocuk istismarlarında bazen çocuğun hakkını da korumak gerekiyor. Zira 
genelde istismar dosyaları özellikle aile içinde olduğu zaman aile bunu ört-
bas etmek, kapatmak eğiliminde oluyor. Aynı zamanda çocukların ifade-
leri değiştirilebiliyor. Bu durumda tabii ki biz özellikle CMK’dan görev-
lendirdiğimiz avukatlara bu konuda çok güzel eğitimler de veriyoruz ve 
söylüyoruz da, yani şikayete bağlı değilse de çocukların hakkını korumak 
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zorundasınız diye, ama ne yazık ki bizim müdahilliğimiz veya da davaya 
katılma talebimiz mahkemelerce kabul edilmiyor. Bunun yanında çocuk 
hakları komisyonumuzla ilgili de çalışmalarımız var. Hatta şöyle bir pro-
je üretmeyi düşünüyoruz: Çocuk suçlunun hangi suçlarda yoğunlaştığını, 
uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, darp, vesaire gibi bunun araştırmasını ya-
palım ve bu suçların önlenmesi için neler yapabiliriz, bununla ilgili araş-
tırma yapalım istiyoruz. Tabii ki biz bunları yaparken de belediye, valilik, 
sosyal hizmetler, emniyet, bunlardan da yardım alıp en azından bunları 
önlemek için ne yapabiliriz, buna ilişkin çalışma başlatmayı düşünüyoruz. 
Gerekirse okullarda seminerler, zaten çocuk haklarıyla ilgili her yıl düzen-
li okullarımızda seminerlerimiz barodaki avukatlarımız tarafından veril-
mekte ve böyle de bir çalışmamız var. Bunun yanında her baroda olduğu 
gibi vatandaşın adalete erişimin teminatı avukatların meslek örgütü olan 
barolarımızda adli yardım komisyonlarımız var. Vatandaşlarımızın maddi 
gücü yetersizse, barodan avukat görevlendiriyoruz, bir hukuki yardım sağ-
lıyoruz. Son zamanlarda bunlara da tabii ki mülteciler de dahil oldu ve bu 
konuda da çalışmalarımız devam ediyor.

Barolar mesleki bir örgüt olmanın ötesinde hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını savunmak ve korumak gibi işlev yüklenmesi nedeniyle di-
ğer meslek örgütlerinden farklı bir konuma sahiptir. Avukatlar savunma 
hakkının temsilcisi ve yargının temel süjelerinden biri olarak yargılamanın 
işleyişinde, adaletin tesisinde ve bilgilendirilmiş sosyal bir yapının oluş-
turulmasında önemli görevler üstlenmektedir. Bu görevlerin ifasında rol 
alan avukatlar ve mesleki örgütlenmesi olan barolar hukukun üstünlü-
ğünün, vicdanın ve insan haklarının sözcülüğünü yapmak ve tavır sahibi 
olmak durumundadırlar. Nerede bir haksızlık ve hukuksuzluk varsa, nere-
de bir hak ihlali varsa, barolar oradadır ve hep orada olacaktır. Ben tabii 
Bilecik’ten geldiğimi de söyledim. Çok sevdiğim bir sözü var Edibali’nin, 
onun sözüyle bitirmek istiyorum sözlerimi: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum 
Halime Başkanıma da, Sayın TAHİNCİOĞLU’na söz vermeden önce 
kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli meslektaşlarım, kıymetli 
konuklar: İki konuğumuz daha konuşmasını yaptıktan sonra bir öğle arası 
vereceğiz. Devamında saat 14.00’te programın 2. Oturumunu başlataca-
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ğız. Saat 16.00 gibi bitirmeyi planlıyoruz, daha sonra saat 19.00’da da ka-
panış kokteylimiz yapılacaktır yine burada, bu sebeple katılırsanız bundan 
da çok büyük onur duyarız, hatırlatmak isterim. Evet, Sayın TAHİNCİ-
OĞLU, buyurun lütfen.

Gökçer TAHİNCİOĞLU - Merhaba, teşekkür ederim. Kısaca hani 
tanımayanlara kendimi tanıtayım. Ben 21 yıl kadar Milliyet’te ana akım 
medyada çalıştım, şimdi T24’ün Ankara temsilcisiyim, ana akım medya-
nın geldiği halden ötürü aslında internet medyasına geçtim. Baştaki su-
num şey diye başlıyordu, ilk kayıtta “nasıl geçti habersiz” diye çok güzel 
bir ifade vardı orada, ne konuşacağımı düşünürken aslında hukukçulara 
baktım. Ben meslek hayatımın büyük bölümünü duruşma izleyerek geçir-
dim. Böyle dosyalı hazırlıklı avukat görünce korkarım biraz da duruşma 
çok uzayacak, filan diye, ama çok güzel gitti, hepsine çok teşekkür ederim. 
Zeynep Hanımı dinlerken cezasızlık mücadelesi geçti aklımdan, sonra sizi 
dinlerken işte evrensel olarak bu mücadelenin sürdürüldüğü geçti. Sonra 
bizim geçtiğimiz yol aklıma geldi. Yani benim mesleğe başladığım 96-97 
civarında ana akım medya benim çalıştığım gazete 1 000 000 satıyordu. 
Aslında salon kalabalıkken, biraz daha kalabalıkken sormak istiyordum 
“kaç kişi gazete alıyor” diye, yine sormuş olayım. Seviyorum onu, gazete 
alan var mı? Fena değil gene, yani ben almıyorum mesela artık ve çok da 
özlüyorum aslında, şimdi giderek o cezasızlık mücadelesi, biz ana akım o 
zaman da eleştirilirken görece özerklik kavramına sığınırdık ve süreç içe-
risinde bir gazetecinin yapması gereken iş zaten eleştirel habercilikti. Ben 
iletişim fakültelerine gittiğim zaman şunu anlatıyorum: Haber türlerini biz 
ikiye ayırırız çok kabaca; bir bildirim haberi yaparsınız, ama ondan sonra 
o bildirim haberinin devamını mutlaka izlersiniz. Yani bir yol açılmışsa, 
işte böyle dört şeritli bir otoban, gazeteci bunun haberini elbette yapar, 
ama ondan sonra gazetecinin asıl görevi başlar. Bu yol nasıl yapıldı, kaç 
liraya yapıldı, yolda çöküntü var mı, şudur budur, falan diye böyle izleme-
ye gayret edersiniz. Biz de gazeteciliği böyle öğrendik ve sonradan aslında 
sadece Türkiye’ye özgü de değil, bizde biraz daha öznel koşulları var, ama 
süreç içerisinde ben ve az sayıda meslektaşım hak habercisi olarak anılmaya 
başladık. Oysaki biz hani yaptığımız işi normal bir gazetecilik faaliyeti gibi 
düşünüyorduk, ama öyle bir zemin altımızdan kayıp gitmiş ki yaptığımız 
işi başka bir şekilde anmak gerekmiş. Gelinen noktada da aslında bence 
Türkiye özelinde şunun eksikliği duyuluyor: Çok yoğun biçimde ana akım 
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medya denilen şey bitti. Hani biz genellikle varlığı söz konusuyken biraz 
böyle çok ağır eleştirerek, böyle de medya olmaz diyerek, vesaire derdik, 
ama hiçbir ülkede ana akım medya olmadan alternatifi olmaz. Gazetecilik 
çok pahalı bir iştir ve gazeteciliği başka türlü sürdürme şansınız kalmaz. O 
yüzden şimdi alternatif mecralarla sürdürülmeye ve yeni bir ana akımın 
oluşturulmasına gazeteciler kendileri çaba harcıyorlar, ama hani hak müca-
delesi ve savunma açısından düşünürsek geldiğimiz noktada aslında galiba 
hiç olmadığı kadar da hukukçulara, avukatlara, barolara, STK’lara biz ihti-
yaç duyar hale geldik. Eskiden ilişki farklı gelişirdi, onlar daha çok basında 
sesini duyurmaya çalışır, şimdi böyle hukukçulara, hatta henüz gelmedi, 
ama Haluk Levent’e falan sesini duyurmaya çalışan gazeteci modeli gibi 
bir model ortaya çıktı. Zira bu işsizleştirme politikası birçok uzman arka-
daşımızın ve mesleğe yeni başlayan arkadaşların çalışacak mecra bulama-
ması, ama inatla gazeteciliği sürdürmek adına yeni mecralar oluşturması 
bizi yeni bir yere doğru itti. Bu yerde ama şöyle zorlanıyoruz: Hani ben 
kendi yaptığım iki haberden de örnek vereceğim. Son derece güvencesiz, 
her an eskiden de öyleydi, dava tehdidi sürerdi, ama gözaltı ve tutuklama 
tehdidi altında ve sürekli olarak engellenme, tazminat yüküyle karşı karşı-
ya. Daha önce gazeteciler en azından bir kurum çatısı altında Basın Kanu-
nunun yükümlülükleri bir yana bir haber yazdığında onun işte tazminat 
davasını o kurumun üstleneceğini düşünerek, ceza davası olduğunda da 
ne yapacağım, işte yatar çıkarız falan diyerek böyle sürdürüyorlardı, ama 
geldiğimiz noktada işte 3-4 arkadaşın oluşturduğu küçük mecralar artık bu 
güvenceden yoksunlar. Bunu iyi bilen güç odakları da aslında birçok yerel 
basında da aslında arkadaşları susturabilmek adına ağır tazminat davaları, 
ağır baskılarla zaten cılız çıkan sesi susturmaya gayret ediyorlar ve maalesef 
başarılı oldukları noktalar çok fazla.

Bir diğer nokta erişimi engelleme, çünkü yazılı basın dünya örnekle-
rinden farklı olarak Türkiye’de politik nedenlerle ani biçimde, bir geçiş 
süreci söz konusu olmadan ortadan kalktı. Gerçek tiraj rakamları çok ko-
mik, bakmayın o basın ilandan ilan almak için gösterilen rakamlara, doğal 
olarak belli bir kesim internetten haber almaya başladı. Hepimiz oradan 
aldık. Ben erişimi engellemeyle yakından ilgiliydim, ama çok yakın bir sü-
reçte Erinç Başkanın söylediği şey önemliydi, Sırbistan’dan gelen konuğu-
muzun işte hâkim ve savcıların da ifade özgürlüğü mücadelesine katılması 
noktasındaki uyarısı, burada tabii çok tersine susturmaya yönelik bir mü-
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cadele var. Yani nasıl ki ana akım medya dediğimiz artık haber vermeme 
üzerine kurulmuşsa, galiba yargının büyük bir bölümünde de eskiden de 
çok sorunluydu, ama artık yerleşik bir uygulama haline geldi. Aman da 
çok ortalığı karıştırmayalım, bu da çok yayılmasın, kimseyi de üzmeyelim 
yaklaşımı böyle hâkim olmuş durumdadır. Ben çok yakın bir zamanda 
şunun hızına şaştım: Bir Yargıtay üyesinin, çok da etkili bir Yargıtay üye-
sinin kendi el yazısıyla İzmirli bir iş kadınının mal varlığını almak isteyen 
insanların sözleşmesini düzenlediği, bu kadına türlü baskılar yapıldığı, ve-
saire Ankara Başsavcılığının da başlattığı bir işlemle ilgili bir haber yazdım. 
Gece 12.00’de benim çalıştığım kurum haberi girdi. Sabah 07.00’de erişim 
engeli getirilmişti habere ve ilgili Yargıtay üyesinin görev yaptığı eski adli-
yeden çıkmıştı. Hemen ardından ikinci haber yaptık, ona da bir saat içeri-
sinde getirildi. Biz de inatla şey yapıyoruz tabii, erişim engelinin haberini 
yapıyoruz. Erişim engelinin haberini yaparken bir önceki haberi yazma 
olanağımız oluyor neyin engellendiğini söylerken, bir önümüzdeki çok bü-
yük bir engelleme biçimi bu olarak duruyor. Orada o yüzden hukukçular 
da ciddi mücadele ediyorlar bizimle birlikte, onlara da buradan teşekkür 
etmiş olayım, ama basın özgürlüğü açısından bunu aşmamız gerekiyor.

Bir diğer gene aslında dün yazdım, belki okuyan da vardır. Bir istis-
mar dosyası yazdım sizin de örneğini verdiklerinize benzer biçimde, işte 
8 yaşındaki bir çocuğun babası tarafından istismar edildiğine yönelik ve 
bunu resimlerle, çizimlerle anlattığına yönelik bir dosyaydı. 50 yıl bir ceza 
verilmişti, ama usul hukuku gereği KHK’yla getirilen bir düzenlemeden 
dolayı baba ceza aldıktan kısa bir süre sonra zaten 3-4 ay kadar tutuklu 
kalıp daha sonra serbest bırakıldı. Ben şuna çok alışığım, yani yaklaşık 
23-24 yıllık gazeteciyim, hani yargılanmadığım -onu da garipsiyorum- bir 
tek OHAL döneminde yargılanmadım ben, acaba neyi yanlış yapıyorum 
diye de düşündüm orada, çok alışığım. İşte hemen ertesi günü davalar, 
şunlar bunlar tehditle gelmeye başladı, ama garip olan şu: Birkaç meslek-
taşım aradı. Onlar da haberi alıntılayıp kullanmışlardı. Biraz daha benim 
çalıştığıma oranla daha küçük internet siteleri hitap ettiği kitle açısından 
ve sermaye gücü açısından, onları mesela doğrudan bir tazminat tehdidiyle 
gelindiği için maalesef bir bölümü haberi geri çekmek zorunda kalmıştı. 
Hani bütün bu şey kısmını artık gazeteciler geçmiş durumda, yani şunu 
kanıksamış durumda: Gerçekten gazetecilik yapmak isteyen gazeteciler işte 
hakkında soruşturma mı açılır, dava mı açılır, cezaevine mi düşerim, şu 
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sözüm yanlış mı anlaşılır, öyle değil. Yani çalıştığımız mecralarda haber 
verebilmek tek gaye, ama işte bütün o hukuki boyutları geçtik. Çok somut 
olarak sistem de yeni engelleme biçimleri geliştiriyor ve bunu da bana ka-
lırsa işte Zeynep Hanımın en başta anlattığı o cezasızlık kültürünün büyük 
bir parçası olarak, o kültür çünkü sadece adliyelerle sadece ceza verilme-
mesiyle sınırlı bir kültür değil. O kültürün büyük bir parçası olarak sistem 
de durmaksızın kendini geliştiriyor, ona karşı da basının hem STK’lara, 
hem de hukukçulara, barolar siz her zaman insan haklarının yanında, hepsi 
değil galiba, ama hani onu da büyük bölümü olsun isteriz, ama onların o 
desteğine ve sözüne de ihtiyaç duyuyoruz. Onun için bu programı da çok 
önemsiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) -  Sayın TAHİNCİOĞLU’na 
çok teşekkür ediyoruz. Aslında basının üzerindeki baskı hepimizin bildiği 
bir gerçek, yanlış hatırlamıyorsam cuma günü adalet nöbeti oturumun-
da Sayın Musa KART konuşmacıydı. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının 
ve avukatlarının yargılandığı davalardaki sanıklardan birisi ve uzunca bir 
süre de tutuklu olarak yargılandı. Bu süreçte anlattığı bazı şeyler vardı. 
Gerçekten çok dokunaklıydı. Torununun açık görüş ve kapalı görüşün ne 
olduğunu bilmek zorunda bırakıldığından bahsetti. Bu ülkede çocukların 
açık görüş, kapalı görüş gibi kavramları bilmemesi gerektiğinden bahsetti 
ve özünde çok uzun süre tutuklu kaldığını, kaldığı koğuşun girişinde sağ 
terör örgütü yazısının asılı bulunduğundan bahsetti ve devamında yarın, 
ertesi günü bir şekilde aklansa dahi aslında yapılmak istenen amaca ulaşıl-
dığını, kişilerin kendilerini artık özgür hissetmediklerini ve aslında amacın 
hasıl olduğunu, basın üzerinde baskının bu tür tutuklamalarla yaratıldığı-
nı, bu saatten sonra beraat etse dahi insanların artık yazarken bir kere daha, 
iki kere daha, üç kere daha düşünmek zorunda kaldıklarını ve asıl amacın 
da bu olduğunu ifade etmişti. Ben bu anlamda sizlere de katkılarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum. Efendim, oturumumuzun ilk kısmının son ko-
nuşmacısı olarak Hicran Başkanıma söz vermek istiyorum. Sinop Barosu 
Başkanımız Sayın Hicran KANDEMİR, buyurun lütfen.

Av. Hicran KANDEMİR - Tüm katılımcılara merhaba diyorum. Mut-
lu kent Sinop’tan selamlar getirdim sizlere, ben Ankara Barosu Başkanı-
ma ve bu kurultaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Son 
gün son oturum olmasına rağmen beni açıkçası daha az sayıda katılımcıya, 
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hatta belki biz birbirimizle konuşacağız diye düşündüğüm bir toplantıda 
çok iyi bir sayıyla başladık. Tabii arada dağılmalar oluyor. Ben biraz daha 
sohbet şeklinde konuşayım istedim. Çünkü Azade Başkanım da, Bilecik 
Baro Başkanım da baro başkanlarının ve insan haklarının genel olarak bir 
özetini yaptılar.

Sinop Barosu olarak işte tabii 126 üyesi olan küçük değil, küçük demi-
yoruz, az sayıda üyesi olan bir baroya ait olmama rağmen Sinop özelinde 
değil, Türkiye genelinde olan hak ihlallerini mümkün olduğu kadar sesi-
mizi ya da desteğimizi duyurmak adına katılmaya çalışıyoruz. 21. Yüzyıl-
dayız, insanlık çok bedeller, çok acılar ödeyerek insan hakları kavramla-
rını geliştirdi. Fransız ihtilalinden sonra yayınlanan bildirge, sonrasında 
1948’de o kötü İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan bedellerden sonra 
hâlâ bu yüzyılda bizim temel referans kaynağımız olan o bildirgede yer 
alan haklar bugün çok kısa bir zaman önce hepimizin de duyduğu Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanununda artık insan hakları kavramının çok 
daha detaylandırıldığı bir dönemde maalesef biz hâlâ biz o temel hakla-
rın ihlaliyle uğraşıyoruz. Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı istismar, çocuğa 
karşı şiddet, ekonomik şiddet ve bunların karşısında maalesef istediğimiz 
gibi bir yargılama, istediğimiz bir korumayı bulamıyoruz. Bazen kendi-
min önüne sayısız top fırlatılmış bir kedi gibi hissediyorum. O kadar çok 
top var ki hangisini yakalayacağımızı bilemiyoruz, dolayısıyla hiçbir topu 
da yakalayamıyoruz. Soma davasına yetişmeye çalışıyoruz, Çorlu dava-
sına yetişmeye çalışıyoruz. Meslektaşımız kadın avukat eşi tarafından ki 
doktor bir eş, yani eğitimsiz de değil, eşi tarafından öldürülen Müzeyyen 
BOYLU’nun davasına yetişmeye çalışıyoruz. Hiçbir nedeni olmaksızın 
bu ülkenin kötü bir infaz sistemi olması, iyi işlemeyen bir yargı sistemi-
nin neticesi hiç nedeni olmadan tanımadığı sadece körlemeyle bulduğu 
bir Ceren’i öldüren o sanığın davasında onun hak ettiği cezayı alsın diye 
Ordu’dayız, Çorlu’dayız, ama maalesef hepsine yetişemiyoruz. Barolar ola-
rak evet, sesimizi, sözümüzü her zaman duyuruyoruz da etkimiz tarihe 
not koymak dışında, tarihte bunu söylemiştik ya da bir nebze farkındalık 
oluşturmak dışında ne kadar etki koyuyoruz? Maalesef çok etkili olduğu-
muzu sanırım hiçbir başkanım da söylemeyecek. Mutlaka faydamız vardır, 
ama gerçekte olması gereken iyi bir kuvvetler ayrılığı sisteminde yargının 
kurucu unsuru, avukatların temsilcisi olan baroların etkililiğinin olması 
gerektiği yerde değiliz maalesef, neden? Çünkü avukat doğası gereği siyasi 
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iktidarla, yani güçle vatandaşın hakkını koruyan, yani güçsüzü güçlüye 
karşı, erke karşı koruyan avukat siyasi iktidarla her zaman bir mücadele 
içerisinde olduğu için hakkını elde etmekte zorlanmıştır. Bu kabul edile-
bilir, fakat vatandaş hakkını savunan avukata sahip çıkarsa, eğitimli birey 
hakkını savunursa, basının eğer sesi kesilmez bunu duyurursa, gazeteciler 
yanında eğer vatandaş tarafından daha ilgiye mazhar olan sanatçılar da bu-
rada bir farkındalık yaratırsa istediğimiz gibi olmayacak mutlaka, ama bi-
raz daha güçlü, biraz daha etkili olabileceğimize inanıyorum. Hiç etkimiz 
olmadığını düşünmüyorum, ama biz şurada yer alan bütün arkadaşlarım 
biliyor ki bir sosyal duyarlılığı olan arkadaşlar, yoksa bugün burada olmak 
yerine bir sinemaya gitmeyi tercih ederlerdi. Gençlere söyleyeyim, hayatı-
nız çok kolay olmayacak, bu ülkede özellikle kolay olmayacak. Üzgünüm, 
çünkü siz bazen, hatta çok zaman hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü 
aynı meslek grubuna sahip olduğunuz arkadaşlarınız bile bir kadın avukat 
öldürüldüğünde belki avukat sayısı 1.000 olan yerde belki 100 kişi orada 
olacak ve diyeceksiniz niye 900’ü burada değil? Birlikteysek güçlüyüz. Üz-
günüm, ama birlikte olamıyoruz. Bunun nedenlerini çözmek zorundayız. 
Bu konuda belki biraz bizlere de görev düşüyor, ama inanın bana sizlere de 
burada olmayanlara da görev düşüyor. 

Şöyle notlarıma bakıyorum, sizinle sohbet etmek istediğim başka şey-
ler de var. Yasalar en mükemmel şekliyle olabilir, uygulama eğer doğru 
değilse hiçbir zaman neticeye ulaşamayacak. Bu anlamda biz uygulamayı 
da sorgulamak, oradaki hataları da ortaya koymak durumundayız. Fakat 
şey çok ilginç bir tablo geliyor bana, mesela Soma’da 301 madencimiz öl-
dürüldüğünde bu iktidar tarafından, bu iktidar da o zaman iktidardaydı, 
beklenilen neydi? Orada bir oy düşüşü, fakat sonrasındaki tabloda hiçbir 
oy değişikliği, hatta belki artmış da çok emin değilim, ama arttı. Yani va-
tandaş da hakkına sahip olmadığı sürece biz baroların yapabileceği çok da 
fazla bir şey yok, ama inanın bir deniz yıldızı içinse bile biz o mücadeleyi 
sürdürmeye kararlıyız, buna da devam edeceğiz.

Ben çok sevdiğim bir söz var, hani çoğumuz da belki biliyordur, “Çan-
lar Kimin İçin Çalıyor” kitabını herkes bilir. Aslında o kitabın yazarının 
değildir bu söz: “Bir ada değildir insan, bir başına anakaranın bir parçasıdır. 
Bir damladır okyanusta, bir toprak parçasını alıp götürse deniz küçülür Avru-
pa, sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya da bir yurtluğunmuş gibi, ölünce 
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bir insan eksilirim, eksilir bu insanoğlunun bir parçası; işte bundandır ki çan-
lar kimin için çalıyor deme, çanlar senin için çalıyor” En zayıf, en yoksul ki 
biraz evvel söylemişti, herkes eşit haklara sahip olup, herkes eşit imkanlara 
sahip olduğu sürece ancak o zaman biz hayallerimize kavuşacağız ve bizim 
mücadelemiz ancak o zaman bitecek. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Hicran Başkanıma da 
çok teşekkür ediyorum. Öncelikle oturumumuzun birinci kısmının sonu-
na geldik. Bu dakikaya kadar konuşan konuklarımıza herhangi bir soru 
yöneltmek isteyen var mıdır? Çünkü ayrılmak durumunda kalacak olan 
konuklarımız var. Eğer soru yoksa, mikrofon ulaştırma şansımız var mı 
acaba? 

Av. Eyüp DUMAN - Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın 
MİLTİNOVİC’e sormak istiyorum. Konuşması sırasında yanlış anlama-
dıysam müebbet hapis ve ölüm cezalarının getirildiğini son zamanlarda 
söyledi. Belki çeviri yanlış yapıldı. Sırbistan’da ölüm cezası var mı, varsa 
buna karşı bir mücadeleniz var mı? Biliyorsunuz ölüm cezası yaşama son 
veren bir durum, dolayısıyla ceza değil, ceza ıslah etme, topluma kazandır-
ma yönündeki amaca aykırıdır. Bunu sormak istedim. Bir de Sayın Altıok 
katledilenleri sayarken yanılmıyorsam kasıtlı değil, ama bir unutkanlık, 
son zamanlarda katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir ELÇİ’yi 
başta sayması gerekiyordu. Evet, bunun failleri hâlâ bulunamadı, hâlâ et-
kin bir soruşturma yok. Ben bütün barolarımızın ve hukukçularımızın 
Diyarbakır Barosuyla dayanışma içerisinde olmalarını arzu ediyorum, he-
pinize saygılar sunuyorum. 

Av. JASMINA MILTINOVIC - (Konuşma kaydı alınmamıştır.)

Zeynep ALTIOK AKATLI - Ben de bir cümle ekleyeyim. Yani hiç Ta-
hir ELÇİ’yi söylememek olur mu? Elbette söylediğimi düşündüm, ağzım-
dan çıkmadıysam zihin bazen insana tuhaf oyunlar oynuyor. Hele ki bu-
rada zaten bu konuşmanın ve burada bulunarak bu konuyu paylaşmamın 
amacı Sayın Tahir ELÇİ cinayetinin bugün aynı kaderi paylaşmaması için 
yürütülen mücadeleyi anlatmak ve beraber olduğumuz birçok alanda Tahir 
ELÇİ’den sonra yeni acılar olmasın diye istedik, ama ne yazık ki orada da 
durduramadık henüz hikayeyi, acıları, ben eğer atladıysam herkesten özür 
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dilerim. Söylediğimi düşünüyorum, yani öyle planlanmış bir konuşmaydı, 
kusura bakmayın eğer atladıysam. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Bir tercüme kazası ya-
şandı, onu dinlerken biz de fark etmiştik. Müebbet hapis cezasının başı-
na ölüm cezası gibi aksettirildi, ama devamında zaten konu hep müebbet 
hapis cezası üzerinden konuşulduğu için akışından anlaşıldı devamında, 
teşekkür ediyorum bu arada düzeltilmesine vesile olduğunuz için, hemen 
soru için arkaya mikrofonu iletelim. Ancak bir ekleme yapmak istiyorum. 
Değerli Başkanımız Tahir ELÇİ konusunda katledildiği günden bugüne 
kadar gördüğüm kadarıyla çok sayıda baro Diyarbakır Barosunun yanın-
da bu mücadeleye elinden geldiğince destek vermekte, maalesef yıllardır 
katilleri bulunamadı bir türlü, belki bulunmak istenmedi. Ancak en son 
anmasına gittiğimiz zaman yine çok sayıda baro başkanımızla birlikte Di-
yarbakır Cumhuriyet Başsavcısını bu konuda ziyaret ettik. Diyarbakır Ba-
rosu zaten inanılmaz bir özveriyle bu konu, bu dosya üzerinde çalışıyor. 
Bizler de baskı unsuru olarak destek olarak yanlarında yer almaya gayret 
ediyoruz. Hatırlatma için de ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun efendim.

Leyla KÖKSAL - Kapatılan YARSAV’in genel sekreteri, Yargıçlar Sen-
dikasının da üyesiyim. Küçük bir eleştiri yapmak isterim Başkanım, yar-
gı bağımsızlığı mücadelesinde sadece avukatlar mücadele ediyor dediniz, 
bizi unuttunuz. 2006’da kurulan YARSAV ve YARSAV’ın üyesi yargıçlar, 
Yargıçlar Sendikası bedel ödeme pahasına hâlâ bu alanda söz söylemeye 
devam ediyorlar. Bunu hatırlatmak istedim. Bir de oturumun başlığı dik-
katimi çekti, insan hakları mücadelesinde hukuk örgütlerinin, STK’ların 
ve basının rolü, hani YARSAV kapatıldı, ama sendika nerede? O da bir 
sivil toplum örgütüydü ve bu konuda söyleyecek çok sözü vardı. Teşekkür 
ediyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum, 
çok haklısınız. Size buradan çok gönülden ve içten bir özürlerimi iletmek 
istiyorum. Verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Tabii hâkim, savcı sayısına 
baktığımız zaman verilen bu mücadeleyi veren hâkim, savcı sayısının çok 
az olduğunu da biliyoruz, ama belki de o az olmanız da çok daha fazla 
kıymetli kılıyor.
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Leyla KÖKSAL - Biz çok yalnız bırakılıyoruz, desteğinizi de bekliyo-
ruz. Çünkü mücadele birlikte büyür, bu mücadelede yalnız kaldık. Do-
kunmaya, aranıza girmeye çalışıyoruz, ama hâlâ yalnızız. Bu yalnızlığımızı 
da hatırlatmak isterim. 4 gündür izliyorum, gerçekten muhteşem etkinlik-
ler oldu, onun için de teşekkür ederim. Sadece eleştiri olmasın.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum, 
haklı eleştiriniz sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince 
destek olmaya gayret ediyoruz. Son olarak Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dosyasına da müdahil sıfatıyla 
katılmak talebinde bulunduk. Bildiğimiz, öğrendiğimiz hak ihlallerinin 
olduğu her yerde bulunmaya gayret ediyoruz, ama eleştirileriniz çok hak-
lıydı, tekrar çok teşekkür ediyorum. 

Leyla KÖKSAL - Ömer Beyden söz edince onunla ilgili de bir şey 
söylemek istiyorum. Ömer Beyin dosyasını İnsan Hakları Mahkemesi 
gündeme aldı ve görüşecek. Bu görüşmenin daha ciddi boyutta gerçekten 
yargı bağımsızlığı ve Türkiye’deki yargıya baskıların azaltılması noktasında 
örnek bir dosya olması, ilk defa bir yargıcın dosyası bu anlamda ciddi ola-
rak ele alındı. Biz sivil toplum örgütlerini buna, bu davaya müdahil olarak 
katılmayı davet ediyoruz. Bu davetimi de yüksek sesle tekrarlamış olayım 
burada, yani Erinç Başkanla ya da benimle iletişime geçerseniz bu konuda 
neler yaptığımızı da anlatabilirim. Teşekkürler.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Teşekkür ediyorum tek-
rar, bir sorumuz daha var herhalde, Deniz Bey, sonra da hanımefendiyle 
beraber sonlandıralım.

Av. Deniz ÖZBİLGİN - Teşekkür ederim. Ben de bir katkı yapmak 
isterim. Öncelikle bugün saat 14.00’de Soma davasıyla ilgili üst katta bir 
oturum yapılacak, ama ben bir madenci çocuğuyum, aynı zamanda Soma 
davasının avukatıyım. Meslektaşımız Sayın Başkanımız Soma’da oy oran-
ları gerçi Ali Bey de burada davayı başından beri takip eden Manisa Baro 
Başkanımız, AKP’nin oy oranı nasıl artar Soma gibi bir yerde? Çok basit 
sosyolojik bir karşıtlığı var bunun: Taşeronluk, taşeron işçi listeleri dayı 
başı denilen kişilerin elindedir. Seçim, sandık listeleri de bu kişilerin elin-
dedir. Hangi sandıktan tabii kimin oy verdiğini tespit edemezsiniz, ama 
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kaç oy çıktığını tespit edebilirsiniz, haneleri tespit edebilirsiniz. Soma da-
vasının avukatları arasında Kavala’nın cürümü dediğimiz Şerafettin Can 
Atalay vardır. Tutuklu Selçuk KOZAĞAÇLI’dır Soma davası avukatı, biz 
kendini devrimci demokrat avukatlar olarak tarif eden insanlarız Soma da-
vası avukatları, bu Somalı işçiler bize vekâlet verdi. Cinayetlerimizin he-
sabını sorun diye, ama açlıkla terbiye edilmemek için önünde-sonunda 
seçimlerde yine oy kullanmak zorunda kaldılar. Ailelerine de, çocuklarına, 
gelinlerine de dul, genç dullar deniliyor Soma’da onlara, o 20 yaşındaki 
genç kadınlara da bu şekilde oy kullandırıldı. Bu çok sosyolojik, çok bam-
başka bir şey, Soma’da niye AKP çok yükseliyor? Ne zaman ki taşeronluğu, 
dayı başlığını kaldırırsanız insanlar özgür siyasi iradeleriyle o zaman karar 
verebilir diyorum ben, teşekkür ediyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Teşekkür ediyorum çok 
kıymetli katkınız için, son olarak hanımefendinin sorusu var. 

Av. Pınar GAYRETLİ - Merhabalar, ben de aslında hanımefendi gibi 
STK’ların bu forumda biraz geri planda kaldığını düşündüm ve baro baş-
kanları konuşurken aslında çok da fazla insan hakları sorununu çözecek 
şeyler değil, işte kadınlara karşı şiddete karşı bazı çalışmalar yapıldı, çocuk 
istismarı, fakat aslında bunlar neden meydana geliyor? Aslında bunlar te-
mel insan haklarının ihlalinden dolayı meydana gelen sonuçlar, bunlara 
karşı durmak çok önemli ve durmalıyız zaten, ama sadece bununla ol-
muyor. Yani bir insan öldükten sonra evet, onun savunulması, o kişilerin 
ceza alması, vesaire bunlar zaten baroların yapması gereken şeyler, fakat 
baroların ben burada farklı bunların olmaması için çalışan, farklı konular-
da çalışan STK’larla olan ilişkisini zayıf görüyorum. Belki yanlış görüyor 
olabilirim, daha fazla STK’larla birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Çünkü eğer örneğin, işte şiddete maruz kalan bir kadını sadece sa-
vunursanız, fakat ona kalacak bir yer bulamazsanız o zaman yaptığınız şey 
çok boşa çıkıyor. Hatta bazen işte davalar sırasında şikayetçiler şikayetlerini 
geri alıyor. Çünkü evine geri dönmek zorunda kalıyor. Yani burada tabii 
ki her şeyi barolar çözecek gibi bir iddiam yok, ama ben burada STK’larla 
baroların ilişkisini zayıf görüyorum. Bu konuda eğer farklı bir yorum varsa 
da duymak isterim. 
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Av. Azade AY - Sayın meslektaşım, haklısınız, ama hak vermediğim 
noktanız şu: STK’larla ilişkilerinizde yapmadınız ya da suç işlendikten 
önce bir çalışma yapıp yapmadığımız konusunda sanırım bir ayrım ya-
pıldı. Tüm barolar olarak biz okullarda, kadınlarla kahvehanelerde ben 
Düzce Barosu özelinde ve arkadaşlarımdan da biliyorum, orada dahil in-
san hakları konusunda çabalarımızı anlatıyoruz, onların sosyal hayatlarına 
dokunmaya çalışıyoruz. Kaldı ki ben size cuma günü yaptığım bir konuyu 
anlatayım. Babası tarafından cinsel istismara uğrayan bir genç kızımız var-
dı. Onun davası da bizim merkez tarafından yürütüldü. Kız üniversiteyi 
kazanamadı, ona belediyede bir iş bulundu. Ailesine başka bir ev bulundu. 
Evet, bu da çevremizde olan STK’lar ve valilik tarafından sağlanacak fon-
larla yapıldı. Cuma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gittim, kızın bir 
kardeşinin okulu farklı bir yerdeymiş, kızı yeni bir işe yerleştirdik. Sırf o 
kızın kardeşi de o aileyle birlikte yaşasın, aile bölünmesin diye validen izin 
aldım, kardeşini de onların yanına getirdim. Bire bir de çok mücadele edi-
yoruz. Burada anlatmadığımızı, çünkü süre çok kısıtlı, insan haklarından 
bahsetmek istiyorum. Temel birkaç şey söyleyebiliyoruz. Herkes elinden 
geldiğince artık ne kadar etkin olur olmaz, taşın altına elini koyuyor. Bura-
daki görüntüde bilmiyorum, bizim konuşmamızdan ne anladınız? Sadece 
insan hakları ihlalinde baroların rolünü diyoruz, ama baroların o kadar çok 
çeşitli rolleri var ki her yerde, öncelikle örnek olma rolü var. Ben biliyorum 
ki çoğu başkanımız kendi ofisine gidemiyor. Yani sadece kadın olduğumuz 
için çağrıldığımız programlar bizim hafta içi programımızı oldukça dol-
duruyor. Biz buna rağmen yine de siz genç meslektaşlarımızın eğitimine 
de katkı sağlamak istiyoruz, staj eğitimlerinde de boy göstermek istiyoruz. 
Onun için haklısınız, belki STK’lara daha fazla ilişki olabilir. Yerelde bunu 
başarabiliriz, ama burada örneksenmediği için belki sizin önümüze gelme-
di. Teşekkür ediyorum.

Av. Pınar GAYRETLİ - Özür dilerim, böyle bir iddia değil aslında, 
ama sadece böyle görünüyor dışarıdan.

Av. Azade AY - Anladım, ben de size karşı bir cevap değil, bir aydınlat-
mak amacıyla söyledim. Teşekkür ederim. 

Av. Pınar GAYRETLİ - Bir de şeyi söyleyebilirim, evet, kişisel olarak 
sizin programınızın çok yoğun olduğunu bilemem, ben genel olarak hani 
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baroların daha fazla STK’larla sadece baro başkanları özelinde söylemiyo-
rum, bu kurullar olarak olabilir, avukatların farklı şekilde örgütlenmeleri 
şeklinde olabilir, ama baroların bir şekilde STK’lardan kendilerini bir üst 
noktaya koydukları gibi bir izlenim görüyorum dışarıdan, belki yanlış gö-
rüyor olabilirim. Bu yüzden sadece, hani sorum sizin farklı bir bakış açısı 
katabilir misiniz gibi bir soruydu aslında.

Salondan - Bir söz ben de alabilir miyim? Sibel Başkanım da belki aynı 
şeye değinecektir. STK’larla çok çalışıyoruz. Öncesinde çocuk haklarında 
ve kadın haklarında bu konudaki hem dernekler, hem akademisyenlerle 
önleme, iletişim, suç öncesi ve sonrası önlemede ve oluştuktan sonra ne 
yapabilirizi biz bu konuda çalışan avukatlarımızın da eğitilmesi konusun-
da özellikle çalışıyoruz. Hemen hemen bütün barolar da bu çalışmaları 
yapıyorlar, ama bilmediğimiz ve bizimle iletişime geçen STK’lar olursa 
mutlaka onlarla da görüşeceğiz, ama bizim bunların basında yer almıyor 
olması, baroların basına çok haber olmaması belki bunları sizin bilmenize 
engel olabilir. Yukarıdan bir bakış açısı olduğunu asla kabul etmiyorum. 
Çünkü biz avukatlar vatandaşın hakkını koruyan kişileriz. Belki öyle bir 
algıyla oluştuysa da bunun yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Teşek-
kür ederim. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Ekleyeceğiniz var mı Baş-
kanım?

Salondan - Türkiye’deki en büyük problemlerden birinin de dayanış-
ma olduğunu düşünüyorum, ama özellikle uzunca bir süredir Türkiye’deki 
baroların sivil toplum örgütleriyle etkin bir şekilde yan yana, omuz omza 
mücadele ettiğini de görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu söy-
lemek isterim. Ben ikinci bölümdeki konuşmamda zaten STK-Baro ilişki-
sini söyleyeceğim, ama özellikle bilmenizi isterim ki dışarıdan tabii böyle 
bir görüntü veriyorsa, bu bizim eksikliğimizdir. Bunu tamamlamamız ge-
rekiyor, ama barolar dernekler statüsünde de olmadığı için onlar kadar 
belki kamuoyuna yaptıklarını yansıtmıyorlar, ama şunu özellikle söylemek 
gerekir ki barolar sadece suç işlendikten sonra devreye girmiyor. Barolar 
özellikle illerinde bulunan kurullar sayesinde her alanda aktif olarak gö-
rev alıyorlar. İnsan hakları kurullarında, çocuk koruma kurullarında, kent 
konseylerinde, cezaevlerinde cezaevi izleme kurullarında gibi denetimli 
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serbestlik kurulunda olduğu gibi birçok kurulda belki yansımasını yapa-
mıyoruz, ama burada gerçekten gönüllülük çerçevesi içerisinde fedakarca 
çalışan arkadaşlarımız var, ama yine de bir eksiklik varsa barolar olarak sivil 
toplum örgütleriyle olan ilişkilerimizi tabii ki tekrar gözden geçirmek du-
rumundayız, ama bunun alanda görülmemesi baroların bu konuda eksik 
kaldığı anlamına gelmiyor. Gerçekten bu zor koşullarda hukukçu da olsak 
koşulların ne kadar olduğunu aslında biz hukukçular alanda çok iyi biliyo-
ruz. Gerçekten bu alanda fedakarca çalışan, gönüllü olarak çalışan bir sürü 
kadın, erkek avukat arkadaşlarımız bütün kurullar içerisinde yanlışları dü-
zeltmeye, suç oluşmadan önce yanlışları düzeltmeye çalışıyor. 

Halime Başkanım az önce söyledi, ona da bir şey söyleyeyim. Hani 
suçluları tespit edip de, biz özellikle denetimli serbestlik kurulu içerisinde 
böyle bir alt komisyon oluşturduk. İlimizde suça sürüklenen çocukların 
neden suça sürüklendiğini, Trabzon’da 17-18 çocuk, niye biz bunları tek-
rar suç işlemesini engelleyemiyoruz sorusunu sorup alt komisyon kurarak 
onlar üzerinden bir çalışma yürütüyoruz, alana tamamen giriyoruz. Yani 
anne-babası, sosyal ilişkiler, çocuk, Ticaret Sanayi Odası da ayrı bir alanda 
iş bulmayı nasıl tabii çocuk soru işareti, iş bulma konusu da onu bir kenara 
koyarak söylüyorum, dolayısıyla o konuda örnek bir çalışma var. İsterse-
niz onu da veririz. Ben biraz sonraki konuşmamda baroların çalışmalarını 
daha fazla detaylandıracağım, ama uyarınız bizim için ve burada birçok 
baro başkanımız da mevcut, demek ki çalışmalarımızın daha fazla aktarıl-
ması gerekiyor. Bunu da göstermiş oldunuz, teşekkür ederim.

Av. Hicran KANDEMİR - Erinç Başkanım, bir şey söyleyebilir mi-
yim ben sevgili genç meslektaşıma? Şimdi tabii Ankara, İstanbul, İzmir 
hep söylüyoruz, biz tabii Sinop gibi birazcık daha sayıca küçük barolar-
da bütün bu yürüttüğümüz kurullarda ki biliyorsunuz, bilmiyorum bizde 
öyle genelde, hep gönüllülük esası, dolayısıyla ben genç meslektaşlarımdan 
şunu istiyorum: Lütfen hepiniz çok aktif rol alın. Yani baro siyasetinde ol-
sun, kurullarda olsun bizim size ihtiyacımız var. Biz ancak dediğim gibi biz 
bir döneme kadar bu bayrağı taşıyacağız, ondan sonra size devredeceğiz. O 
yüzden sizden rica ediyorum ve size tavsiye ediyorum, lütfen baronuzda 
çok aktif rol alın. Çünkü gönüllülük esası olduğu için çok az sayıda insanın 
üzerinde dönüyor bu işler, o yüzden böyle bir sıkıntımız var. Bunu da dile 
getirmek istedim, teşekkür ediyorum.
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Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum 
efendim, buyurun Başkanım. Soma denilince tabii mikrofon alabilir mi-
yiz? 

Salondan - Öncelikle Ankara Barosuna teşekkür ediyorum. Şimdi şöy-
le, tabii ki Soma bir katliamdı, bir faciaydı. O günden sonraki süreçte 
meslektaşım da biraz önce söyledi, süreci birlikte takip ettik, ama bir bilgi 
paylaşımının eksik olduğunu düşünüyorum. O günlerde de söylemiştim 
ben, seçimler sonrasında da bunu söylemiştik, hani bu Somalılara haksız-
lık olmasın anlamında söylüyorum. 2011 seçimlerinde Soma’da AKP’nin 
oyu yüzde 52’ydi, ama 2015 Haziran seçimlerinde AKP’nin oyu yüzde 39 
değerli katılımcılar, 2015 Kasım ayı seçimlerinde yüzde 49, tabii ülkenin 
genel koşulları da bunu etkiliyor. Yani Soma’da bu facia gerçekleştikten 
sonraki süreçte tabii ki bekleriz iktidarın oyları daha aşağı çekilsin. Çün-
kü o faciada iktidarın gücüyle nasıl hataların işlendiği, bilinçli hataların 
işlendiği çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştı, ama Somalı yurttaşlara da 
haksızlık etmemek gerekir. Böyle bir tespiti de yapma gereğini duydum. 
Hepinize teşekkür ediyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Teşekkür ediyoruz Baş-
kanım. Oturumumuzun ilk kısmının sonuna geldik, saat 14.00’te kaldığı-
mız yerden devam edeceğiz. Ben öncelikle çok kıymetli bilgilerini bizlerle 
paylaşan değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, ayrıca yine ara-
mızda bulunan Yalova Barosu Başkanımıza, Kayseri Barosu Başkanımıza, 
Manisa Barosu Başkanımıza, Aydın Barosu Başkanımıza ve Antep Barosu 
Başkanına da çok teşekkür ediyorum. Varlıkları çok kıymetli bizler için, en 
çok teşekkürü tabii ki sizlere efendim, geldiniz, dinlediniz. Tabii ki benim 
hatam, Asude Başkanım İzmir Barosu Başkanım, Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu sıfatıyla da aynı zamanda burada, daha önceki dönem 
Bursa Barosu Başkanımız. Efendim, ben herkese çok teşekkür ediyorum, 
saat 14.00’te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu ana kadar konuşma-
larını yapan konuşmacılarımıza plaketlerini takdim edelim, bizler sonuna 
kadar kalmalarından çok büyük mutluluk duyarız, ancak ayrılmak zorun-
da olabilirler. Şehir dışından gelenler var, programı yoğun olanlar var, o 
sebeple plaketlerini takdim edelim, ayrılmak isteyenlere de tekrar ayrıca 
teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. 
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“İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNDE HUKUK 
ÖRGÜTLERİNİN, STK’LARIN VE BASININ ROLÜ”

Oturum Başkanı : Av. R. Erinç SAĞKAN (Ankara Barosu Başkanı)

Konuşmacılar    : Tezcan KARAKUŞ CANDAN (TMMOB Ankara 
       Şube Başkanı)

         Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR (Kocaeli Barosu 
       Başkanı)

         Av. Sibel SUİÇMEZ (Trabzon Barosu Başkanı)

        Haluk LEVENT (Ses Sanatçısı, AHBAP Platformu)

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Efendim, tekrar hoş gel-
diniz diyorum. İkinci kısım için çok çok kısa bir özet geçeceğim. 4. gü-
nün kapanış oturumundayız. İnsan hakları mücadelesinde baroların, sivil 
toplum örgütlerinin ve basının rolünü tartışıyoruz. Üç gündür çok çok 
kıymetli konuşmaları dinledik. Şimdi ilk kısımda konuşmacılarımızdan 6 
kişi sunumlarını yaptılar. Şimdi sizleri de daha fazla yormamak adına prog-
ramı hemen başlatmak istiyorum. Uygun görürseniz Türkiye Mimarlar ve 
Mühendisler Odası Birliği Ankara Şube Başkanı Sayın Tezcan KARAKUŞ 
CANDAN’a sözü vererek ikinci kısmı başlatmak istiyorum. Çok yorulduk 
hepimiz, ama çok çok kıymetli sunumlardı. Bu anlamda yaklaşık olarak 
10’ar dakikalık sunumlar noktasında değerli konuşmacılarımız sizlerle tek-
rar bilgilerini paylaşacaklar, buyurunuz efendim.

Tezcan KARAKUŞ CANDAN - Merhabalar, umarım 10 dakikada to-
parlayabilirim. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu olduğumu söy-
lemek isterim. Zaten sabah oturumunda da söylenildi, bu kadar kadınla 
birlikte bir oturumda olmak da ayrıca gurur verici, hem Erinç Başkana, 
hem de yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin aslında insan hakları mücadelesi-
nin kent hakkı mücadelesiyle birbirinden ayrı olmayan yaklaşımını ve bir 
miktar da süreç içerisinde hukukçularla çalışmanın, hukuk mücadelesini 
yürütmenin biraz bizi hukukçu yaptığını, yanlış telafi ediyorsam tabii ki 
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affım varsa mutlaka sürçülisan edersem affedin, ama biraz da böyle bu 
süreç içerisinde avukatlar biraz mimar oldu, mimarlar da biraz hukukçu 
oldu.

Ben isterseniz hızlıca hemen sunumuma geçeyim. Yeni bir hukuk için 
nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Bunun içerisine tabii ki kent hakkı 
dediğimiz insan hakları mücadelesinin olmazsa olmazı olan bu yaklaşım 
içerisinde biz aslında süreci nasıl görüyoruz? Bu gördüğünüz aslında sizin 
ideoloji ve mekan ilişkisini iyi okuyan bir meslek disipliniyiz biz, onun için 
de bir olay olmadan, bir süreç yaşanmadan mekandan aslında neyin ne 
olacağını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunlar 2003 yılında yapılmaya 
başlanan adliye binaları, bütün bu adliye binalarının cephesi tasarımlarına 
baktığınızda aslında hukukun nereye gideceğini, nasıl bir zihniyete doğru 
yönlendirileceğini çok rahatlıkla görüyorsunuz. Biz bunu sadece hukuk 
boyutu olduğu için adliye saraylarının binasını koydum, ama bunu biz 
daha önce TOKİ binalarında gördük, sonrasında okul yapılarında gördük, 
sonrasında hükümet konaklarında gördük ve en son adliye binalarında, 
adliye saraylarında bu mimari dokunuşla birlikte aslında bir ideolojik dö-
nüşümün mekana yansımasının izlerini aslında işte 2002’de iktidara geldi-
ğinde AKP 2003’te biz bunları görmeye başladık ve bunun üzerinden, bu 
ideoloji ve mekan ilişkisini politik olarak ortaya atıp tartışmaya başladık ve 
mekan okuyarak aslında geleceği okuduk.

Bu mekanlardan da gösteriyor ki önce mekanları değiştiriyorlar. Şimdi 
yemekte de konuşuldu, biz de aslında alışıyoruz, bazı şeyleri unutuyoruz, 
falan denildi. Aslında öyle bir yönetim anlayışı var ki önce mekanı değiş-
tiriyor. Çünkü mekan çok belirleyicidir, hatırlatıcıdır. Siz onu gördüğü-
nüzde belleğinizdir, hafızanızdır. Mesela, gittiğiniz ilkokul yıkılırsa ilkokul 
anılarınızı mesela orada hatırlayamayabilirsiniz bir bölümünü, bunun gibi 
dolayısıyla önce mekanı değiştiriyorlar, sonra içini değiştiriyorlar. Önce 
TOKİ’leri yaptılar. Bakın, tam böyle ibadethane merkezli bir kamusal alan 
etrafında konutları yaptılar ve bize aslında dini siyasal bir İslam’ın siyasal 
baskısıyla bir yaşam tarzı dayattılar. Biz bunu ilk TOKİ’de gördük. Okullar 
4+4+4 sistemi değişmeden önce okulları, yaptıkları okulları biliyorsunuz, 
hepsi medrese okulları ve sonrasında 4+4 eğitim sistemi geldi. Hükümet 
konaklarıyla birlikte kamu yönetim sistemi değişti, adliye saraylarıyla bir-
likte yargı sistemi değişti ve bugün aslında yargının bağımsız mıydı, değil 
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miydi tartışmaları bu yüzden oldu. Dolayısıyla biz bir miktar mekanı oku-
yarak süreci götürmeye devam ediyoruz.

Mimarlar Odası aslında sonuçta meslek disipliniyiz biz, hani kent ve 
çevre hakkı üzerinden bir mücadele yürütürken bir anda bir hukuk müca-
delesiyle karşı karşıya kaldık. Bunun nedenlerinden bir tanesi Atatürk Or-
man Çiftliğinden Atatürk’ün şartlı bağışlı vasiyetine aykırı şekilde yapılan 
cumhurbaşkanlığı binası olarak ifade edilen, ama bizim kaçak saray olarak 
tabir ettiğimiz sürecin kendisi oldu. Çünkü mahkeme bize dedi ki: “Bu hu-
kuka aykırıdır, bu inşaat devam etmeyecek” Tabii ki hukuk önünde hepimiz 
eşitiz. Cumhurbaşkanı, Başbakan da, Tezcan da, sizler de buna uyulacağını 
düşündük, ama o gün Cumhurbaşkanı dedi ki: “Ben mahkeme kararları-
na -o zaman başbakandı- uymayacağım, burayı yapacağım, içine gireceğim, 
oturacağım. Gücünüz yetiyorsa yıkın, gelin yıkın” İşte o gün aslında hukuk 
önünde bir kez daha eşit olmadığımızı biz anladık. Bunu çünkü bu ülkeyi 
yöneten Başbakanın ilk ağzından duyduğumuzda, sonrasında bizim tabii 
çok geniş bir heyetimiz var kent izleme merkezi dediğimiz, onların arasın-
da hukukçular da var, uzmanlar da var. Onlardan Güven Dinçer bize dedi 
ki: “Davalara artık umut bağlamayalım. Yargı süreçleri halkı bilgilendirmek 
için kullanılmalıdır, artık yargıda peçeli hükümler vardır” yaklaşımıyla as-
lında biz bu hukuksuzluğa karşı hukuk mücadelesini hukuk yoluyla, as-
lında hukukun varlığı ve bize meşru olarak sunulan haklarımızla, kamu 
kurumu niteliğinde bir meslek örgütüyüz, bunu yürütme yaklaşımıyla 
hukuk yoluyla mücadelenin anlamlı olduğunu düşündük. Bu da aslında 
hukuksuzluğu teşhir etmenin başka bir boyutu olarak karşımıza çıktı.

Tabii ki bütün bunları biraz meslekten kaynaklı da üst ölçekten bak-
madan alt ölçeğin mücadelesini veremeyiz. Üst ölçekten baktığınızda da  
aslında dünyadaki bütün gelişmeler, neoliberal ekonomik politikalar, oto-
riter rejimler; bunların hepsi aslında ülkemizin bir Ortadoğu coğrafyası 
içerisinde varlığının bulunması ve işte sermayenin, emperyalistlerin farklı 
farklı niyetlerinin olması bizim bu ülkede yürüteceğimiz her bir şeyin as-
lında ana noktalarından biri haline geliyor ve biz bunu görmeden bir mes-
lek odası olarak, bir Mimarlar Odası olarak kent hakkı kavramını içselleşti-
rip mücadele etmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla bu otoriter rejimlerin 
ne yapmak istediğini ve arka arkaya koyduğumuzda yargının etkisizleş-
tirilmesi, parlamentonun etkisizleştirilmesi, denetimin etkisizleştirilmesi, 
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denetim diye bir şey yok artık, kamu süreci içerisinde kurumların etkisiz-
leştirilmesi ve sonrasında da aslında bugün hepimizin biraz alıştığı, alıştığı 
da demeyeyim, aslında normal olarak karşıladığı bir süreci de yaşadık. Bir 
kere bir tasfiye süreci yaşandı. Araçsallaştırıldı konular, örgütsüzleştirildik. 
Aslında birçok yapı kapatıldı ya da örgütlerin içeriği boşaltıldı, yetkileri 
azaltıldı. Kimliksizleştirildik, önce binalardan başladılar kimlik değişimi-
ne, sonra insanlar onlara alıştıkça aslında bir kimlik değişimi yaşandı ve 
onlar istiyordu ki tek kimlik olsun, tek bütçe olsun, tek devlet olsun, tek 
din olsun. Yani bizim aslında nefes alma dediğimiz insan hakları açısın-
dan da çok kültürlülüğümüzü ortadan kaldırmaya kalkıştılar. Mülksüz-
leştirdiler, varlıklarımızı gasp etmeye, değerlerimizi gasp etmeye başladılar 
ve kişiliksizleştirdiler. Yani bugün aslında bir yolsuzluk süreci yaşadığında 
gözümüzün içine baka baka parlamentoda oy attı mesela milletvekilleri 
ya da eskiden hani bir insan utanırdı, bir utanma duygusu olurdu mesela 
bir yolsuzluk yaptığında, birine bir haksızlık yaptığında, utanma duygusu 
diye bir şey de kalmadı. Kamuoyu önünde, televizyonlarda o kadar rahat 
tartışıyorlar ki yani kişiliksizleştirdiler. Bu aslında otoriter rejimin bize işte 
neoliberal politikalarla birlikte bizim ortamımıza sunduğu değerlerdi. Do-
layısıyla bütün bunları bilerek bizim ancak hukuksuzluğa karşı bir hukuk 
için mücadele etmek ve bu kentte yaşayan insanların insan haklarına saygı-
lı yaşam bütünlüğünü, beden bütünlüğünü, ruh bütünlüğünü koruyacak 
organizasyonların kentsel ölçekteki savunusunu yapmak bizim sorumlulu-
ğumuzdu. Onun için kararlı olmak gerekirdi, kararlıydı Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, haklı olmak gerekirdi, çok haklıydık. Hâlâ çok haklıyız, 
yani karşısında gelin bunu yıkın diyen bir Cumhurbaşkanı bile varsa, elin-
de bütün topu, tüfeği, gücü, iktidarı her şeyi de varsa, ama o kaçak sarayın 
hâlâ temeli atılamamış, hâlâ açılışı yapılamamış, hâlâ kaçak saray denildi-
ğinde böyle küplere binen bir iktidar varsa karşımızda hâlâ çok haklı ol-
duğumuz içindir. Gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Sonuçta küçük bir 
örgütüz, onu söylemek lazım. Belki de bu dönemin insan hakları mücade-
lesinin en önemli yaklaşımı haklı olmak, haklılığı öne çıkartmak. Sürekli 
fikri takip yapmak zorundaydık. Çünkü unutkanlık üzerine kurulmuş bir 
organizasyon var. Hafızayı beşer nisyanla maluldür. Hatırlatmazsanız ha-
tırlamıyor kimse, herkes son üç ayı hatırlıyor. O zaman biz sürekli her 
şeyi hatırlatmak durumundaydık. Bu hukuksal mücadelede sürekli davayı 
takip et, davanın açıldığını söyle, bilirkişi keşfinin raporlarını anlat, mah-
kemenin verdiği kararı söyle, mahkemeden gelen kararın Büyükşehir Bele-
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diyesine, kurumlara, diğer kurumlara yazılması, bunların her bir aşamasını 
kamuoyuyla paylaşmak aslında insan hakları mücadelesinin insan hakkı 
olarak bilgi, şeffaf bir bilgiyi ortaya çıkartmasının çok önemli olduğunu 
düşündük. Bugün aslında bu kadar çok Mimarlar Odasının bilinir olması-
nın, görünür olmasının nedenleri bu aslında, fikri takip yapıyor, unutmu-
yor. Anlık değil, sürekli takip ediyor.

Bakın, bütün açıklamalarımızda bakın bizim, hukuksal süreçler, dava 
açılacak, plan, dava açıldı, davada bilirkişi raporu yayınlandı, rapor lehimi-
ze geldi. Bilirkişi isimlerini açıklamadan tabii ki sonra dava bizim lehimize 
sonuçlandı, işte davada mahkeme kararlarını yerine getirmeyenler hakkın-
da suç duyurusu yapıldı, mühürleme yapın diye yazı yazıldı, mühürlenme-
di, mühürlenmeyeni dava etti. Bakın, hepsi bir hukuksal süreç, bir vaka 
üzerinden TOBB o ikiz kulelerini bile hatırlayın, dolayısıyla fikri takip çok 
önemli, hızlı hareket etmek önemli, çünkü iktidar akşam düşünüyor, sabah 
yapıyor. Dolayısıyla bizim o eski yöntemler dediğimiz komisyon kuralım, 
komisyon tartışsın, ondan sonra bir değerlendirsin, rapor hazırlasın, bize 
getirsin derken bir ay geçiyor, ama onlar zaten atı alan Üsküdar’ı geçiyor. 
Dolayısıyla hızlı hareket etmenin yolunu ve yöntemini bulmak gerekiyor-
du. Biz de bütün bilim insanları, üniversiteler zaten sesi soluğu çıkmıyor, 
o zaman bu konuda çalışmış, uzmanlaşmış bütün bilim insanlarını daha 
etik değerlere sahip olanları bir araya toplayalım, bir saatte görüş alayım 
ben mesela Cevat Hocadan, Ruşen Hocadan, Erhan Hocadan dedik ve 
böyle bir 60 kişilik heyet kurduk ya da Güven Dinçer’den, bir telefonla 
bir saat içinde görüş oluşturduk. Yani öyle saatlerce bekleyecek durumu-
muz yoktu. Onun için Bakan çıkıp “Atatürk Orman Çiftliği arazisi değil bu 
TOKİ’deki arazi” dediğinde bizim ona bir saat içerisinde tapularla cevap 
vermemizin nedeni bu aslında, bütün bu kurulan ilişkilerdi. 

Yaratıcı olmak gerekiyor bu mücadelede, hukuksal mücadelede ve in-
san hakları mücadelesinde, alışılagelmişin dışında bir yol ve yöntem olması 
gerekiyordu. Biz onu da biraz sanatçılarla çalışarak hani bir arkadaşım sor-
du diğer STK’larla nasıl ilişkileriniz diye baroya, biraz sınırları zorlamakla 
ilgili bir şey, yani Mimarlar Odası da kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
örgütü, zaten belli bir noktamız var. Biz işte kendi başımıza iş yapalım de-
medik. Sanatçısıyla da, komedyeniyle de, işçisiyle de, esnafıyla da bir arada 
toplandık, herkesin yaratıcılığını aslında mekanın yaratıcılığına dönüştür-
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dük. Dolayısıyla bir eylem yaparken eğer gerçekten bizi görmüyorlarsa, 
sanatçılar 10 numara gözlük yapıyor mesela, 10 numara gözlükle onlara 
mesaj vermeye çalışıyoruz ya da “Atatürk Orman Çiftliğinde nefes alamıyo-
ruz yaptıklarınızla” diye maskeleri takıp dışarıya çıkıyoruz. Bunlar yaratıcı 
etki gücü yüksek eylemliliklerdir. Sayıya bakmıyoruz, üç kişi, beş kişi, on 
kişi, bir kişi; önemli olan fikri takip, kararlılık ve etki gücü yüksek bir yak-
laşım içerisinde olmak. Geçirgen ilişkiler kurmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü geçirgen ilişki demek biz hepimiz toplumda da var-
dır, saflaştık. Yani sevenler sevmeyenler, düşünenler düşünmeyenler, ama 
sonuçta evrensel hukuk ve insan hakları ilkelerinde hepimiz aynı coğrafya 
içerisinde yaşıyoruz ve belli ilkelerimiz doğrultusunda dürüstlük olacak, 
vicdan olacak, doğruluk olacak, insan hakları olacak; bu konuda herkesle 
ilişkiler kurabiliriz. Kast yapı oluşturmamak lazım, geçirgen olmak lazım 
ki otoriter rejimlerin bence en önemli mücadele aracı bu geçirgen olmak o 
yekuna karşı birlikte hareket edebilmek için. 

Çok fazla dava açtık, bir hukuk bürosu gibi çalıştı Mimarlar Odası, 
1 000’e yakın davamız var sadece Ankara için, Ankara hinterlandının dı-
şında da bize bağlı hinterlantlar var, orada 68 davamız var. O kadar çeşitli 
dava açtık ki biz bu davaları açarken hep bir imar hukuku üzerinden gide-
ceğimizi düşünüyorken bir anda başka bir boyuta sıçradık. Yani saldırılar 
gelmeye başladı. Bir işte sosyal medyada linç kampanyası, köşe yazarlarının 
bize hakareti, Cumhurbaşkanı fişe basınca zaten üstümüze gelenlerin haddi 
hesabı yok falan derken biz bu sefer Basın Konseyine basındakileri şikâyet 
et, işte avukatlar var mesela bunların arasında, baroya mesela şikâyet ettik 
iki avukatı, çünkü bizimle ilgili akılsız, akıl almaz şeyler söylüyor. Mesela, 
baro kınama, uyarı cezaları verdi ve bir taraftan hakaret, iftira, tehdit, bun-
larla uğraştık. Hatırlarsınız, Melih Gökçek benim fotoğraflarımı her yere 
astırdı “lanetliyoruz” diye ve bütün bunların hepsiyle de bir hukuk müca-
delesi yürütmek durumunda kaldık. Aslında bu kenti korurken bir baktık 
bu sefer kendi haklarımız, özel hayatımız diye bir şey kalmadı, özel hayatın 
korunması için yapıldı bütün bunlar, dolayısıyla çok fazla dava süreçleri ve 
hukuksal süreçlerin içerisine girdik. Dava açtığımız kurumları görüyorsu-
nuz, yani neredeyse iktidarın tamamıyla bu olayın sistematik olduğunu, 
bütüncül olduğunu gösteriyor. Sadece yerel yönetimlerle davalık değiliz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, Cumhurbaşkanlığıyla, Başbakanlıkla, 
bütün bakanlıklarla, TOKİ’yle, Sayıştayla, emniyetle bakın, bütün bu sü-
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recin her bir aşamasında sorumluluğu olan kişilerle davalığız. Bu da olayın 
bütüncül olduğunu, otoriter bir rejimin aslında bir hukuk mücadelesini, 
bir kent mücadelesini yürütürken nasıl size karşı topyekun bir cephe oluş-
turduğunu gösteriyor. Davalarımız bunun göstergesi, ama şunu kazıdık: 
Bu önemli bir durum, Mimarlar Odası bilgi edinmek için yazı yazıyor, 
bize bilgi vermiyorlar. O Bilgi Edinme Kanununu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine kadar götürüp hükümetten kaçak saray maliyetlerini açık-
lamadığı için savunma istetecek boyuta kadar da getirdik. Onun için de 
diyorlar ki bir şey sorduğumuzda başımıza bela etmeyelim, neyse yazalım 
gönderelim. Dolayısıyla hakikaten insan hakları mücadelesinde kararlı ol-
mak gerektiğini söylemek istiyorum. Hukuk mücadelesinin hukuk yoluyla 
aslında teşhir edilmesi ve yeni bir hukukun yaratılması gerektiği çok açık 
ortada, yani bugünkü hukuk süreçleriyle birlikte, yargının verdiği kararlar-
la birlikte ortada tam anlamıyla yargı bağımsızlığından söz etmek müm-
kün değil. Onun için de bu hukuksuzluğa karşı hukuk yolunu ısrarla biz 
devam ettiriyoruz. Bazen bize diyorlar, niçin bu kadar çok dava açıyorsu-
nuz, açmayın. İyi ki açmışız, değil mi? TOBB’a ikiz kulelerini açmasaydık 
bütün bu süreç, bütün bu kentleşme sürecinde insanların ve kentlilerin 
hakları gasp edilerek nasıl ayrıcalıklı imar hakkı kullanan şahsiyetlere veril-
diğini ve bunların siyasetten işte iş dünyasına kadar nasıl ilişkiler içerisinde 
bu kentin ve kentlinin hakkını gasp ettiğini göremeyecektik. O açıdan biz 
dava açmaya devam ediyoruz hukuksuzluğu teşhir etmek için, bunun altı-
nı çizmek isterim.

Bu mücadele etmek zor bir kere, insan hakları mücadelesi özellikle zor 
bir mücadele alanı, çünkü Türkiye’de insan hakları mücadelesinin me-
kansallığı diye bir şey yok. Yani size onu hatırlatacak anıtlar, müze gibi 
kavramlar aslında her noktada, ne bileyim, Ankara’da Güvenpark’ta bir 
patlama oldu. İnsanlar öldü orada, biz Güvenpark’ta o insanların öldüğü 
yerde hâlâ otobüs bekliyoruz mesela, ama onu hatırlatacak hiçbir şey yok 
ya da 10 Ekimde garın önünde bir katliam yaşandı, o katliamı hatırlatacak 
bir iz yok. Şimdi TMMOB’a bağlı odalar DİSK, KESK, TTB bir yarışma 
açtı, anıt mezar yarışması, belki onunla birlikte orada bir hafıza mekanı 
olacak. Yani insan hakları mücadelesinde hafıza çok önemli, hafıza mer-
kezlerinin oluşması, bir müzenin oluşması çok önemli. Bakın, Şili’de insan 
hakları ve hafıza müzesi var. Yani o Pinochet döneminin bütün hak ihlal-
lerini ortaya çıkartan hakikatler komisyonuyla birlikte insan hakları mü-
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zesi var ve bütün dünyaya açmış durumdalar. Dünyada değişik ülkelerin 
devletleri orada kendi yaptıkları hak ihlallerini sergiliyorlar. Türkiye’nin 
sergisi yok, biliyor musunuz? Çünkü insan hakları mücadelesindeki hak 
ihlalini kabul etmiş olması gerekiyor ki o belgeleri oraya göndersin. Hâlâ 
hak ihlallerine ve insan hakları ihlallerine devam ettikleri için henüz orada 
bir Türkiye’nin sergisi yok. Belki bir insan hakları müzesine ihtiyacı var. 
Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle avukatlar ortamın-
da konuştuğum için de bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Bugün 
Ankara’da Ulucanlar Cezaevi Müzesi var. Ulucanlar Cezaevi Müzesi içe-
risindeki bütün o hafızayı, belleği yok etme sergilerinin ötesinde o cezae-
vinin bugün ayakta olmasının iki nedeni var: Birisi Ankara Barosu, diğeri 
Mimarlar Odası işbirliği içerisinde bir hafıza mekanını, yani ayakkabıcılar 
çarşısı yapılmaktan, yıkılmaktan kurtardı. Bunun bir kere önemli olduğu-
nu söylemek istiyorum. İkincisi, yine belki buradan bir fikir olur diye söy-
lemek istediğim mimarlarla avukatların birlikte çalışmasının, gazetecilerin 
ve diğer disiplinlerin birlikte çalışmasının en güzel örneğini biz Forensic 
Architecture, duydunuz mu bilmiyorum, Eyal Weizman’in başında olduğu 
İngiltere’de bir enstitü var. Tahir Elçi cinayetinin mekansal boyutuyla -Eyal 
Weizman mimardır- hukukçularla birlikte, sanatçılarla, gazetecilerle birlik-
te çalışarak bir rapor hazırladı. Adli mimarlık diyorlar. Mesela, bugün belki 
de bu tür olaylarda baroyla meslek insanları, Mimarlar Odasının yapabi-
leceği çalışmalardan birisinin bu olabileceğini düşünüyorum. Bir Forensic 
Architecture’in aslında Türkiye ayağını, yani mekanın aslında tanıklığını 
kabul ederek mekan üzerinden sorunları çözmenin önemli olduğunun al-
tını çizmek isterim. 

Şimdi gelelim bu son slayttaki hikayeye, mücadele gerçekten simgelerle 
yürüyor. İktidar bugün cumhuriyet değerlerinin bütün simgesel mekanla-
rına saldırıyor ve aslında bu bizim yaşam tarzımıza yönelik, bu bizim insan 
hakkı olarak, insan olarak çağdaş, modern dünyada yaşama hakkımızı eli-
mizden alıyor ve simgelerimize yönelik tahribatlar yaşanıyor. Mücadelede 
de simgeler çok önemli, avukatların simgesinin cüppe olduğunu biliyoruz, 
önleri iliklenemez diye bunun çok anlamlı olduğunu söylemek isterim. Bu 
bir kolye, bir kurbağa kolyesi, benim kolyem, ben takıyorum bunu, hiç 
çıkartmıyorum. Tam böyle Cumhurbaşkanının düğmeye basıp bize “hesap 
verecekler” dediği andan itibaren hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim 
sosyal medyada yazılanları gördüğümde, bir sosyal medyada linç kampan-
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yası başlandı, hedef gösterilme, tehditler, falan, aklınız almıyor. İnanama-
dım ben, yani insanların bu kadar kötücül olacağına inanamadım. İnsanlar 
geriye çekmeye çalışıyor. Bir mücadele içerisindesiniz, haklısınız, sizi geri 
çekmeye çalışıyor ve siz karşınızdaki örgütlü kötülüğü görüyorsunuz ve ne 
yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eşim beni karşısına aldı. Dedi ki: “Bir kendine 
gel önce” Sonra bir anekdot anlattı. Bu kolyeyle çok yakın ilişkisi oldu-
ğu için de onu anlatmak istiyorum. Kurbağalar bir gün yarışa çıkmışlar. 
Yarış yapmaya çalışıyorlar ve işte hedefe ulaşmaya çalışıyorlar ve bütün 
etrafındaki diğerleri onları vazgeçirmeye çalışıyor. Siz kurbağasınız, küçük-
sünüz, yapamazsınız, beceremezsiniz. O kadar kötüsünüz ki siz bunu asla 
başaramazsınız diyen bir yaklaşımla bütün kurbağalar neredeyse parkuru 
tamamlamadan geri çekiliyor parkurdan, ama bir kurbağa ısrarla ve ısrarla 
devam ediyor ve parkuru tamamlıyor. En küçük kurbağalardan birisi, son-
ra diyorlar ki ona: “Sen nasıl başardın bu işi, nasıl yaptın? O kadar olumsuz 
şey söyledik, seni tehdit ettik, küçüksün, yapamazsın, her türlü şeyi söyledik. 
Nasıl yaptın” Küçük kurbağa kulaklarındaki tıkaçları çıkartıyor: “Pardon, 
ne dediniz, anlamadım” diyor. Yani buradan kıssadan hisse bana dedi ki: 
“Hedefe kilitlen, bütün olumsuzlukları duyma, sen neyi hedefliyorsan, neyi 
hedeflemeniz gerekiyorsa bu hak mücadelesinde kulaklarınızı tıkayın” Bütün 
olumsuzluklara karşı kulaklarımızı tıkayacağımız bir dönem olması dile-
ğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Umudunuzu eksik etmeyin.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum 
Sayın Candan’a, çok kıymetli bilgilerdi. Verdiği Ankara, özelinde verdiği 
mücadeleyi bizler çok iyi biliyoruz. Bugün de kısa sürede bize ne kadar 
önemli işler yaptıklarını göstermeye çalıştılar. Ben hemen Kocaeli Barosu 
Başkanımız Sayın Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR’e sözü vermek istiyo-
rum, buyurun lütfen. 

Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR - Öncelikle hepinizi Kocaeli Ba-
rosu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda bu güzide toplu-
lukla bizleri bir araya getiren sevgili yol arkadaşımız, mücadele arkadaşımız 
Ankara Barosunun çok kıymetli başkanı Erinç Sağkan’a ve yönetim kurulu 
üyelerine, tüm meslektaşlarımıza, bu Kurultayın oluşmasında emeği geçen 
tüm meslektaşlarımıza, baro emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlerle 
birlikte olmak bizim için çok kıymetli. 
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Aslında ben, burada olan herkes insan hakları mücadelesinin en doğru 
tezahür şekliyiz. Bu bizim genlerimizde var. Ne demek istiyorum? Örne-
ğin, ben yıllar önce kendi topraklarından inancı uğruna sürgün edilen bir 
güruhun temsilcisiyim ve bu toprakları, Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan 
kıldığı toprakları daha sonra benimseyen, bundan da büyük bir onur du-
yan, ama geçmişinde yaşadığı bu acıları her zaman kalbinde taşıyan, mü-
cadele gücünü de oradan alan bir zümrenin bireyiyim. Ben bir Boşnak’ım, 
yüzleşmeden bahsetti Sayın Altıok, evet, yüzleşmek zorundayız. Yüzleşmek 
zorundayız, aynı zamanda aslında bu yaşadıklarımızdan da güç almak du-
rumundayız. 

Öte taraftan çok kıymetli katılımcılar şunu söylediler: Bu kadar çok 
kadınla bir araya gelmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk sebebi. Evet, 
bu büyük bir azmin sonucu aslında burada olmak, aranızda olmak, çünkü 
aynı zamanda hem de kendi eğitim hakkı, ekonomik ve sosyal kişiliğini 
gerçekleştirebilmek adına büyük bir mücadele veren bir cinsiyetin temsil-
cisiyim. Ben bir kadınım, doğru. Dolayısıyla aslında mücadele etmek değil 
zor olan, mücadele etmemek zor olan. Çünkü aynı zamanda bir avukatım. 
İnanarak ve büyük bir idealle yaptığım mesleğimi icra etmeye çalışıyorum 
ve mesleğimin tarihi gelişiminden de güç alıyorum. Neden? Çünkü dün-
yanın en eski mesleklerinden biri olan avukatlık tarihine baktığınız zaman 
eski Yunan’da, Roma’da sadece özgür kişilerin avukatlık yaptığını, insanla-
rın hak ve özgürlükleri adına kendi özgürlükleri doğrultusunda mücadele 
ettiklerine şahit oluyoruz. Engizisyon döneminde Ortaçağın karanlık dö-
neminde mesela, yokuz biz, ama Fransız ihtilali sonrasında, Türkiye’deyse 
Tanzimat ve ıslah dönemi sonrası, yani özgürlükler kavramı, demokrasi 
kültürü toplumlarda yerleştikçe ve toplumu evrilttikçe avukatların da daha 
güçlendiği, savunmanın daha güçlendiği dönemlere denk geliyoruz. As-
lında temel hak ve özgürlüklerle onlar için mücadele ederken bir taraftan 
kendimiz de özgürleşiyoruz. Kendimiz özgürleşirken işimizi yapabilirken, 
toplumun temel hak ve özgürlükleri adına mücadele edebiliyoruz. Top-
lumlar demokratikleştikçe savunmanın gücünün arttığını görüyorsunuz. 
Demokratik hukuk devletlerinde savunmanın yargı sürecinin merkezinde 
tanımlandığına şahitsiniz. Savunma orada aslında bugün işte kamusal ni-
teliği itibariyle kutsal alan, uluslararası belgelerde ve Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasında geçen savunma hakkını temsil ederken bu toplumun, 
bu topraklarda yaşayan herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak kaydıyla 
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yaşam hakkı, eğitim hakkı için de mücadele ediyor. Yapılar, yönetenler, 
iktidarlar totaliterleştikçe savunmanın yetkilerinin daraltıldığını, kısıtlan-
dığını görüyorsunuz. Mesleğin evriltildiğini aynı 15 Temmuz sürecinden 
sonra KHK’larla bizim yetkilerimizin sınırlanmasında gördüğümüz gibi, 
tabii biz görevimizi ifa edemediğimiz için ve yaşanan günlerden sonra 
yaşanan acı tecrübeyle bu topraklarda yaşayan yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerini o alanı daraltmak adına bu yaşanan kötü darbe girişimiyle 
mücadele edeceğini söyleyen iktidar tarafından toplumun temel hak ve 
özgürlükleri yavaş yavaş elinden alınmaya başlandı. Biz hukukçular olarak 
bunu en çok hisseden kitleydik.

İlk oturumunda bir kıymetli meslektaşım sordu STK’larla çalışmaları-
nızı çok göremiyoruz diye, barolar kendi tabanının tabii örgütü yöneten-
lerin kimlikleriyle nerede olduklarını ortaya koyabiliyorlar, öyle tezahür 
ediyorlar. Eğer aydın, demokratik temel hak ve özgürlükler adına müca-
dele eden bir baro yapısı varsa, meslektaş topluluğu varsa baro örgütleri de 
aynı noktaya evriliyor, olması gereken yere geliyor. Biz aslında bugün, en 
çok temel hak ve özgürlüklerin tartışıldığı bugün ülkemizin aslında en zor 
günlerinde başkanlık sisteminin her anlamda hayata geçtiği, temel hak ve 
özgürlüklerin her anlamda tartışıldığı, ülkede barış isteyenlerin yargılandı-
ğı, çevre kirliliği var, aman öleceksiniz, tedbir alınması gerekir diyen bilim 
adamlarının yargılandığı, gazetecilerin gözaltına alındığı, ülkenin aydınlığa 
kavuşması, temel hak ve özgürlüklerin insanların insanlık onuruna yakışır 
şekilde yaşamaları adına gerekli olduğunu vurgulayanların özgürlüklerin-
den ya da yaşamlarından koparıldığı günlerde biz aslında her yerde olmaya 
çalışıyoruz, ama sesimizi duyuramıyoruz. Bizler de özgürlüklerimizle teh-
dit ediliyoruz. Çok kısa bir süre önce biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı ilkesi-
ni, bizim için çok önemli olan kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek 
adli yıl açılışında Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezinde olmaması gerek-
tiğini anlatmaya çalışırken bir baktık, biz hükümet karşıtı, yargı reformu 
karşıtı, bu ülkenin insanlarının hukuka uygun bir şekilde yargılanması ya 
da ifade özgürlüklerini kullanabilmeleri adına çıkartılacak olan, muştula-
nan yargı reformu strateji belgesi karşıtı olarak ilan edildik, hatta vatan ha-
ini olarak ilan edildik. Yerel medyada maalesef ifade ederken bile üzülerek 
söylüyorum, genelevlere davet edildik. Bazı terörist örgütlerle paralel hare-
ket ettiğimiz iddia edildi, hedef gösterildik. Yani biz arkamıza bakarak yü-
rümemeyi şiar edindik. Bir mücadele içindeyiz, ama çocuklarımızın ya da 
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ailemizin arkasına bakarak yürümesi gerektiği günlerden geçiyoruz. Kolay 
bir süreç yürütmüyoruz. Bazen avukatlar, hukukçular muhaliftir, dünya 
siyasi tarihine baktığınız zaman Mussolini’nin “avukatlar olmasa bu ülkeyi 
ne güzel yönetirim” dediğine şahitsiniz. Bütün totaliter iktidarların ya da 
yöneticilerin önce avukatları, toplumun aydın kesimini karşısına aldığını 
görürsünüz. Dolayısıyla yaptığımız işin öneminin farkındayız, mücadele 
ediyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların daha aydınlık günlere kavuşabil-
mesi adına mücadele ediyoruz. Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye 
çalışıyoruz. Sizin yaşam hakkınız, ifade özgürlüğünüz için mesela, öğleden 
önce çok kıymetli katılımcı gazeteci yazar şöyle ifade etti: “Ben yargılan-
mıyorum henüz daha yazdıklarım dolayısıyla, acaba bende bir tuhaflık mı 
var”, ama ben yargılanıyorum. Beni vatan haini ilan eden bir gazeteciye 
karşı onun basın özgürlüğünü ihlal ettiğim için yargılanıyorum. Çünkü 
o bana vatan haini dedi, ben de ona soytarı dediğim için yargılanıyorum 
ve bence o bir soytarı. Neden? Çünkü ben hak ve hukuk mücadelesi ve-
rirken bazı terör örgütleriyle bizi, hepimizi, burada bulunan işte katılımcı 
olarak izleyen, burada olmayan pek çok meslektaşımla birlikte mücadele 
ederken bizleri bazı terör örgütleriyle özdeş kılmak suretiyle hedef göster-
mesine karşı koyduğum için. Ben bu toprakları çok seviyorum, bu ülkede 
yaşamayı, bu bayrağı çok seviyorum dememe gerek yok ki çünkü büyük 
özverilerle yapıyoruz aslında yaptığımız görevleri, bazen siyaset yapmakla 
da suçlandığımız oluyor. Evet, hukuk aynı zamanda bir siyasettir. Bizim 
üniversitede hocalarımız şunu söylerlerdi: “Politika çok kıymetlidir insanca 
yaşamak için, çeşitli yollardan en doğru olanı bulabilmektir politika”, ama 
bugün politikanın da, siyasetin de Makyavelizme esir olduğunu görüyoruz 
ve politika yapanların, siyaset yapanların bu ülkenin insanları için aydınlık 
yarınlar hayali kurmak yerine aslında kendi çerçevelerini parlatmayı tercih 
ettiklerini de görüyoruz. Onun için belki çok görünür değiliz. Kendi mec-
ralarımızda mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz bedeli ne olursa 
olsun, bu bir karşı duruştur, bu bir yakarıştır, ama tarihin kara sayfalarında 
değil, mücadelesi örnek gösterilen kişiler adında, örgütler adına yerimizi 
bulabilmek adına barolar olarak mensubu küçüğünden büyüğüne biz bu 
mücadeleye devam edeceğiz. Ederken de tabii tarihsel örnekleri, başta bu 
ülkeyi vatan kılmaya çalışan ve aynı zamanda burada olmamızın sebebi 
olan bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet 
başkomutanı olacak olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, o 
günün toplumunu, o gün bizim yurttaşlık kazanabilmemiz için top, tüfek 
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taşıyan köylüyü, vatandaşlarımızı, o günün halkını, Türk toplumunu dü-
şünerek azimle yürümeye devam edeceğiz.

Sözlerime son vermeden önce şunu söylemek istiyorum: Çok güzel bir 
söz vardı ya Gandi’nin ya da yine böyle mücadeleci bir kimliğin: “İnsan 
haklarına karşı durmak insanlığa meydan okumaktır” diye, biz bugün insan 
haklarına karşı duranlara karşı meydan okuyoruz ve meydan okumaya da 
devam edeceğiz. Bunun için birlikte yürümeye de ihtiyacımız var. Temel 
hak ve özgürlükleri somutlaştıracak olan bizleriz ve birileri sus diyor, ifade 
özgürlüğü tabii sonuç itibariyle yaşam özgürlüğünüzle sonuçlanacak bir 
baskı altındayken biz ifade özgürlüğümüz adına mücadele etmeye devam 
edeceğiz ve bunu somutlaştıracağız, hayata geçirilmesi için tüm gücümüzle 
çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Kıymetli Başkanıma çok 
teşekkür ediyorum. Sözü hemen Trabzon Barosu Başkanımız Sayın Sibel 
SUİÇMEZ’e bırakıyorum, buyurun efendim.

Av. Sibel SUİÇMEZ - Sistemi algıladım, buradayken oranın sözü geç-
miyor, o yüzden sazı elime almış durumdayım, ama ara sıra hatırlatman 
için şöyle bir döneceğim sana, merak etmeyin, sürede bitirmeye çalışaca-
ğım. Çeyrek geçe diyeyim, ona göre de 10 dakikaya bitirmeye çalışacağım. 
Hukuksuzluğun tam da karşısındayız diyen Ankara Baromuzun düzenle-
miş olduğu bu Kurultayda siz değerli katılımcılarla birlikte olmaktan çok 
büyük bir onur duyduğumu ifade ediyorum. Değerli Baro Başkanım ve 
değerli katılımcılara Trabzon Barosu adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sabahtan beri anlatılmaya çalışılan süreçte insan hakları mücadelesinde 
baroların, aslında üst başlık hukuk örgütlerinin yeri, konumu konusunda 
konuşulmaya çalışıldı ve değerli başkanlarım ondan önce zaten Avukatlık 
Yasasında yer alan hükümleri açıkladılar ve barolarda yapılanları da açık-
ladılar. Ben bu kadar somutluktan sonra biraz daha soyut konuşmayı her-
halde deneyeceğim.

Değerli dostlar, hiçbir hak dünya üzerinde mücadele edilmeden kaza-
nılmamıştır. Dolayısıyla insan hak ve özgürlüklerini savunan herkes tarihin 
her aşamasında, her döneminde hak etmediği kadar kötülüklerle uğraşmak 
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durumunda kalmıştır. Bugün de az önce gerek Tezcan Hanım, gerekse Ba-
har Başkanımın dediği gibi bugün de uğraştığımız tam da budur. İnsan hak 
ve özgürlükleri dediğimizde, dünya daha yaşanabilir olabilir dediğimizde, 
dünya değişebilir, Türkiye değişebilir dediğimizde bizim karşımıza geçen-
ler bize her türlü kötülüğü yapabilirler. Zaten korkaksanız, korkacaksanız, 
korktuğunuz için vazgeçecekseniz bu mücadeleye hiç başlamayacaksınız. 
Dolayısıyla buradan tarih boyunca insan hak ve özgürlüklerinin gelişimi 
için mücadele edenlerin önünde saygıyla eğilirken bugün bu mücadeleyi 
yürütmekte olan herkesin önünde de saygıyla eğiliyorum.

Başkası sadece insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, de-
mokrasiyi savunduğu için tehdide, tecavüze uğradığında oturulan yerden 
bakmak çok kolaydır. Bizler bu mücadeleyi yürütürken kendimiz için as-
lında hiçbir zaman endişe duymayız, ama elbette çocuklarımız, ailelerimiz 
için endişe duymak da en doğal hakkımızdır. Ancak hiçbirimiz vazgeçme 
özgürlüğüne bu anlamda sahip değiliz. 

Değerli arkadaşlar, az önce birinci sabahki oturumda Yargıçlar ve Sav-
cılar Sendikasından bir arkadaşımız onların da örgütlü mücadele içinde 
olduğunu söyledi. Evet, hukuk örgütlerinin dayanışma içerisinde bu mü-
cadeleyi sürdürmesi çok önemli, sadece hukuk örgütlerinin değil, sivil top-
lum örgütleriyle birlikte bu mücadeleyi sürdürdüğümüzde çok daha yol 
kat ettiğimizi görmek bizi bir o kadar daha savunduğumuz ilkeler doğrul-
tusunda savaşma yolunda mücadeleci kılıyor. O yüzden evet, birbirimizi 
ötelemeden, birbirimizden üstünmüş gibi davranmadan daima yan yana, 
kol kola hukuk örgütleri, sivil toplum örgütleri, gazeteciler, sanatçılar hep 
birlikte olmak, hep birlikte haksızlıkların, hukuksuzlukların önünde dur-
mak, haykırmak durumundayız.

Değerli dostlar, Bahar Başkanım biraz tarihi gelişimden bahsetti. Tari-
hin en eski mesleklerinden, bir o kadar da en onurlu mesleklerinden birini 
yapıyoruz. Bizler avukatız. Başkasının hayatını kurtarma yükümlülüğünde 
olan meslekler de var, ama bizler bazen başkasının hak ve hukuku için 
ölmeyi bile göze almak durumunda olan bir mesleğin temsilcisiyiz. Sadece 
hayatı kurtarmak, hakkı savunmak değil, gerektiğinde o uğurda can ver-
mek durumunda kalan bir mesleğin örgütleriyiz. Ne mutlu ki öyleyiz, o 
yüzden baro başkanıyken öldürülen, baro başkanıyken katledilen Gümüş-
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hane Baro Başkanımız Ali Günday’ı, yine görevi başındayken öldürülen, 
katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi buradan bir kez daha 
saygılarımla selamlamak isterim. Onlar bir mücadele için öldürülmüşler-
dir. Aynı fikirde olun olmayın önemli değil, ama onlar tam da az önce 
söylediğim gibi hak, hukuk, demokrasi dedikleri için öldürülen görevleri 
başında kaybettiğimiz meslektaşlarımızdır. 

Değerli arkadaşlar, hak, hukuk mücadelesinde birbirimize mesleğimizi 
aslında anlatmaya gerek yok. Elbette insanların adalete erişimini sağlamak, 
adil yargılanmalarını savunmak bizim en temel görevlerimizdir. İşte tam 
bu noktada barolar, vatandaşın eli, kulağı, gözü, nefesi olmaya çalışmak-
tadır. Bugün Türkiye’nin her yerindeki barolar bazen bazı olaylar karşısın-
da farklı düşünsek, aynı tepkiyi göstermesek de bu kadar hukuksuzluğun 
olduğu bir ülkede açık ve net söylüyorum, laik ve sosyal bir hukuk dev-
letinden din devletine geçilme sürecini yaşadığımız bir dönemde mücade-
lelerini hep birlikte sürdürmek çabası içerisindedirler. Bizler sadece adalete 
erişimi sağlamak durumunda değiliz, aynı zamanda hakkını, hukukunu 
savunduğumuz kişilere en iyi şekilde hizmet vermek de durumundayız. O 
yüzden kendimizi eğitmeliyiz, geliştirmeliyiz, daha iyiye nasıl ulaşabiliri-
zin sorusunu kendimize sormak durumundayız. Bu nedenle barolarımızın 
birçoğunda oluşturduğumuz komisyonlarda sürekli olarak meslek içi eği-
timlerini yoğun bir şekilde yapmak durumundayız ve biz baro başkanları 
olarak da üyelerimizden bir hakkı, özgürlüğü savunurken bunun bilinçli 
bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz, takip ediyoruz, sorguluyoruz ve ge-
rekirse bunun düzeltilmesi için de yasanın bize vermiş olduğu yetkileri 
kullanmaktan çekinmiyoruz.

Değerli arkadaşlar, bugün ülkemizde o kadar çok kadına karşı şiddet, 
çocuğa karşı şiddet, istismar var ki aslında bir an için ülkemizde sanki diğer 
alanlardaki insan hak ve özgürlüklerine karşı hiçbir saldırı yapılmıyormuş 
gibi bir izlenim yaratılıyor. Böyle olmadığını biz alanda biliyoruz. Bugün 
Türkiye’de dünden daha fazla, dünden daha kötü bir durumdadır insan 
hak ve özgürlükleri, bugün artık cezaevlerinde, kollukta ve adliyelerde in-
san hak ve özgürlüklerinin çok daha fazla kısıtlandığını söylemek müm-
kündür. O yüzden hak ihlalleri arttıkça avukatların da adliyelere girmeleri, 
cezaevlerine girmeleri önündeki engeller, barajlar arttırılmaya, hatta dos-
yalara ulaşmak yönündeki engeller arttırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla 
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bu süreçte dayanışmamız, birlikte mücadele etmemiz, bağlı bulunduğu-
muz barolarla birlikte diyalog içerisinde temel hak ve özgürlüklere karşı 
yapılan ihlallerde birlikte çalışmamız çok önemlidir. O nedenle sadece ka-
dın ve çocuk konusunda değil, insan hak ve özgürlükleri konusundaki her 
türlü ihlalde sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bugün eğer bir baromuz, 
bir baro başkanımız cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muameleleri 
raporladı diye neredeyse terörist ilan edilebiliyorsa, ülkede gelinen durumu 
daha fazla konuşmaya zannedersem gerek yok. O yüzden bizler dünden 
daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, peki, öyleyse niye barolar az önce de bir arkadaşımız 
çok fazla ön planda olmuyorsunuz, sivil toplum örgütleriyle birlikte hare-
ket etmiyorsunuz dedi? Kısaca cevapladım, ama söyleyeyim. Hayır, hiçbir 
güç tek başına bir şey olamaz. Onun bilincindeyiz. Sivil toplum örgütle-
riyle birlikte hareket ediyoruz. Mümkün olduğunca zaten tüm kurum ve 
kuruluşların içerisine girmeye çalışıyoruz. Orada yine insan hak ve özgür-
lükleri konusundaki kaygılarımızı ve taleplerimizi bıkmadan yeniliyoruz. 
İllerimizdeki insan hakları kurullarında, denetimli serbestlik kurullarında, 
kent konseylerinde, çocuk koruma kurullarında aktif olarak arkadaşlarımız 
gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Hepsine buradan gönül dolusu sevgilerimi 
iletiyorum. Yine Türkiye’nin her yerinde, özellikle kadına ve çocuğa karşı 
şiddet vakalarında barolarla birlikte hareket etsin etmesin hemen koşan, 
yargılamaların içinde olan, o kadınların, çocukların yanında olan tüm avu-
kat meslektaşlarıma buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türkiye 
Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 14. Dönem başkanı olarak da 
sevinerek söyleyeyim ki bugün tüm Türkiye’deki barolarımda kadın ve ço-
cuk hakları komisyonları baroların yüz akı olarak çalışmaya devam etmek-
tedirler. Türkiye’nin her yerinde kendini yetiştirmiş donanımlı, gönüllü 
avukatlarımız koşuşturmaya ve bu hak ihlali, en önemli hak olan yaşam 
hakkının ihlalini önlemek için çabalamaktadırlar. Dolayısıyla baktığımız 
zaman baroların ve barolardaki komisyonların çok önemli, hak mücade-
lesindeki yerinin çok önemli olduğunun bir daha altını çizmek isterim. 
Başkanım, bitti mi sürem, var mı?

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Bitirdik Başkanım.
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Av. Sibel SUİÇMEZ - Tamam, toplayayım. Şimdi değerli arkadaşlar, 
az önce de bir arkadaşımız burada 10dakikada her şeyi anlatmamız müm-
kün değil tabii, birçok şeyi burada anlatmıyoruz, ama anlatamıyoruz daha 
doğrusu, ama siz de, biz de biliyoruz, bazen aydınlığın en çok istenilen 
zamanı karanlığın en yoğun olduğu saatlerdir. Bizler bugün karanlığın en 
yoğun yaşandığı saatlerdeyiz, ama aydınlık gelecektir. Korkmadan, yılma-
dan, bıkmadan insan hak ve özgürlüklerinin, temel hakların savunmasını 
yapacağız. Biz hukukçular için zaman, mekan, yer, konum hiç önemli de-
ğil, zaten özelliğimiz de orada, hangi durumda olursak olalım nefret duy-
gumuzdan arınarak her zaman insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu 
olduk, olmaya devam edeceğiz. Aranızda birçok genç meslektaşımı gör-
mekten son derece memnunluk duyduğumu ifade etmek isterim. Onlar 
bu bayrağı bizlerden alarak çok daha iyi konuma getireceklerdir. Umutsuz 
kesinlikle değilim, hiçbirinizin de umutsuz olması gerekmiyor. Zor du-
rumlardayız, ama mücadele edecek azmimiz, birikimimiz mevcut, dolayı-
sıyla korkacak olanlar bizler değiliz. Güneşi sıvamaya çalışan, aydınlıktan 
korkan o kişiler korkacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de mücadele-
mizi dünden aldığımız güçle çağdaşlaşma, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olmak, Atatürk devrimlerine bağlı olma boyutunda devam ettirerek bu 
mücadeleyi taçlandıracağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarken bir 
şeyi yazdım buraya, iki konuda problemimiz var. Demek ki yeteri kadar 
güven yaratamamışız ve sonuç alma, o yüzden az sonra Levent Beyi dinle-
yeceksiniz. Belki o anlamda halkın ne kadar sonuç almaya ve güven duy-
maya susadığının önemli bir örneği diye ben nitelendiriyorum. Dolayısıyla 
bizim barolar olarak da biraz hem sesimizi görünür hale getirmek gereki-
yor kendimizi, hem de tekrar bu güven ve sonuç alma konusundaki başa-
rılarımızı da kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor diye bir sonuç çıkarmak 
mümkün. Tekrar çok derin sevgi ve saygılarımla hepinizi selamlıyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyorum 
kıymetli Başkanım. Efendim, sabah oturumunu açarken de bahsetmiştim, 
sosyal medya artık bizim iletişim aracımız haline geldi. Hatta Gökçer Bey 
bununla bağlantılı olarak ne kadar gazete okunduğunu da sormuştu.  Yan-
lış hatırlamıyorsam son 2 yıldır Twitter’da belki daha öncesi de olabilir, 
ama son 2 senedir çok yoğun olarak görüyoruz artık, bir toplumsal da-
yanışma ön plana çıktı. Onun mimarı bugün aramızda, ben Sayın Haluk 
Levent’e inanılmaz yoğun programının içerisinde Ahbap Platformunun 
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nasıl doğduğunu ve nerelere temas ettiğini, nasıl dokunduğunu, artık bir 
hak ihlalinde veya herhangi bir ihtiyaçta her şeyden önce ilk akla gelen 
platform olmayı nasıl başardığını, bunun nasıl bir sorumluluk da üzeri-
ne yüklediğini bizlerle bugün burada paylaşmasını da rica edeceğim, ama 
en başta şunu ifade etmek istiyorum: Sanatçı bir toplumun kılcal damar-
larından en önde gelenidir. Sanatçı toplumun kılavuzudur. Bizim Haluk 
LEVENT gibi sanatçılara çok, ama çok ihtiyacımız var. Ben bu anlamda 
tekrarlamak istiyorum, bugün iyi ki geldiniz efendim, çok teşekkür ediyo-
ruz sizlere, çok sağ olun. Buyurun efendim.

Haluk LEVENT - Daha konuşacak arkadaşlarımız varsa…

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Son söz olarak evet, ta-
mamladık. Son söz olarak size bırakıyoruz. 

Haluk LEVENT - Şeyden dolayı söyledim, beklemekten değil, hani 
bazen süre kalmıyor, bazı avukatlarımız ya da baro başkanlarımız artık Ha-
luk konuşsun da biz konuşmayalım denilmesin. Ben beklerim yani, prob-
lem yok. Az önce ben konuşmaları dinlerken bazıları telefonuyla oynuyor 
diye düşünebilir. Doğaldır, ama ben bayağı notlar aldım. En başta çıkan 
Başkanımızın mesela, bir kurbağa hikayesi çok etkiledi beni, kulaklarına 
tıkaç takan kurbağa hikayesi, bir şeyler öğrendim yani, bundan sonra bunu 
ben her yerde satabilirim. Daha sonra çıkan Başkanımızın “başkalarının 
hukuku için gerekirse ölürüz” cümlesi zannedersem az önceki Başkanımız 
Trabzon Barosuydu, bu çok enteresandı. Evet, avukatlar, ben yaşadım 
bunu, bir avukat arkadaşımızı kaybettik Adana’da, böyle bir davaya girdi. 
Hukuku uygulamak istedi, ama uygularken karşı taraftan “sen bu davadan 
çekil” denildi. Hayır dedi, ben avukatım, sizin karşı tarafla sorununuz varsa 
karşı tarafla bu sorunu halledin denildi, ama maalesef katledildi. Çok yıl-
lar önceydi, ondan daha önce Sevgili Kocaeli Başkanımızın birkaç notunu 
almıştım. Hakikaten Türkiye’de bir insanın, daha doğrusu iktidarların -bu 
sadece bu iktidara ait değil- hoşuna gitmeyecek ya da onun destekçileri-
nin hoşuna gitmeyecek bir şeyi yaptığınız zaman, bir fikir söylediğiniz za-
man buna karşı fikri getirmek yerine iki dakika içerisinde vatan hainliğiyle 
suçlanıyorsunuz. Bu konuda fikirlerimiz kendileriyle aynı, ben de bazen 
hani hepimiz tüm canlı ölümü tadacaktır misali bu Türkiye’de küçücük 
de olsa bir şeyler söyleyen herkes DHKPP, KKCPP gibi böyle habere ör-
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gütlerin arkasına bir tane asker koymuş, arkasına bir tane halis askerimi-
zin, kardeşimizin, şehidimizin fotoğrafını koymuş, arkasına bir tane Türk 
bayrağı koymuş kullanıcılar tarafından bunu yaşadık. Toplumda şöyle bir 
olgu oluştu: Hatta ben bunu yazdım. Artık öyle bir noktaya geliyoruz ki 
insan haklarından ya da herhangi bir şeyden bahsettiğimiz zaman hemen 
bu terör örgütleriyle ya da dışarıdakilerle aynı şeyi söylüyorsun cümlesine 
getiriliyoruz. FETÖ de böyle söylüyor, PKK da söylüyor, demek ki sen de 
söylüyorsun ve hemen iki üç anda işte şehitlerimizi yapan, ben şunu yaz-
mıştım, ama buradan da söyleyeyim: Artık o trol ordusuna karşı ya da o 
kötü insanlara karşı nereden geldiğini bilmediğimiz bu tür saldırılara karşı 
şunu söylemeyi uygun buluyorum: Kardeşim, bu asker sizin askeriniz mi, 
sadece sizin mi askeriniz? Her konuda iki dakikada vatan haini yaptığınız 
insanların kuzenleri, yeğenleri, kendileri gidip ölmüyor mu? Ölüyoruz, bi-
zim yeğenlerimiz de ölüyor, bizim de askerimiz onlar, biz o askerler için 
ağlamıyor muyuz? Ağlıyoruz. O zaman her dakika içerisinde vatan hainliği 
sıfatını kullanmak ancak ve ancak vatan hainliği sıfatını çok ucuza getir-
mek gibi geliyor. Benim elimde bu arada konuşma metni yok, çünkü ben 
sadece çimden geçenleri söylemek için buradayım ve sayın avukat dostları-
mızın, başkanlarımızın söylediklerinden sonra bunu anlattım. 

Gelelim benim Ahbap oluşumuna, konuya baktım hangi konuda ko-
nuşayım diye, işte burada kanserli hücreler konusunda mı konuşayım, 
çocukların tümörlerle ilgili bir tane doktorun sadece ünlü olup da başka 
doktorların yetiştirilmesini mi konuşalım, vesaire, ama burada konu insan 
hakları. Ahbap olarak bizler ilk sıralarda bu arada düzelteyim, 4. yılımı-
za giriyorum Sayın Başkanım Ahbap olarak, 4. senemize giriyoruz ve her 
gün çalışıyoruz. Ahbap olarak ilk bir hastamız vardı. Yani insan haklarıyla 
karşı karşıya kaldığımız durumlardan bahsediyorum, örnekler veriyorum. 
Bir hasta çocuk yüzü yanmış Suriyeli bir çocuk, ben hemen direktif ver-
dim, Mersin Ahbap çocuğumuzu aldı ve Antalya’daki hastaneye götürdüler 
ve Antalya’daki hastanede, Özel Akdeniz Şifa Hastanesinde tedavi altına 
aldık. Birkaç kez yüz operasyonu yaptırdık. Orada en başta bir tepkiler 
vardı bunlar Suriyeli diye, şimdi Ahbaplar olarak bizler bir insanın kimli-
ğine bakamıyoruz ya da Twitter’da bir insan hastaysa, o hangi paylaşımları 
yapmış, o iktidarı mı övmüş, o bilmem şunu mu yapmış diye bakamıyo-
ruz. Bizim için hasta hastadır. Bu nedenle biz o Suriyeli çocuğumuzun, 
Muhammed’in tedavisi sırasında bu tür ırkçı söylemlerle karşılaşmadık de-
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ğil, ama biz hiçbir zaman böyle bir şeyi zaten kabul edemezdik. Gene bir 
milletvekilinin beni etiketleyerek destek istediği bir şeyde bir baba çocuğu 
kanserli, Ankara’da kalıyor. İş bulunması lazım, çocuğunu yaşatması lazım. 
O destekledi diye, yani o bana etiket yaptı diye o milletvekili yine ırkçı 
gruplar tarafından, bu kez tam başka ırkçı gruplar tarafından işte bu mil-
letvekilleri dağda askerler öldürüyor, şunu bunu yapıyor dedi. Biz dedik 
ki bize gelen çocuğun, yardım talebinde bulunan insanın kim tarafından 
yönlendirdiğinin profiline bakamayız. Bakarsak insan olamayız. Bu çok 
önemli bir şey. Hadi yardım edelim, dur yardım kriterlerini şu milletvekili 
paylaşmış, bu milletvekili toplumda yüzde 80’i sevmiyor. Böyle bir şey 
yok, yüzde 99’u da sevmese böyle bir şey yok. 

Bir başka olay da Fatma GÖRMEZ olayı, karı-koca FETÖ operas-
yonlarında, kocası Konya’da bir cemaatin, işte kendi cemaatlerinin içinde 
olduğundan hukuku bilmediğimden, süreci bilmediğimden cezaevine dü-
şüyor. Karısı Fatma Görmez 27 kiloya mı ne düşüyor, ama neden düşüyor? 
Küçük çocuğu, iki çocuğu var bir erkek bir kız ve bu çocuk babasına çok 
düşkün çocuk, o gün akşam babası eve gelmiyor, ondan sonraki günler gel-
miyor. Televizyonda görüyor, etrafındaki komşular söylüyor, çocuk birkaç 
gün yemeden içmeden kesiliyor. Bu doktor raporunda söylenen şey, daha 
sonra çocuk hastalanıyor, enfeksiyon kapıyor, vesaire ve çocuk gencecik, 
12 yaşında olabilir, çocuğu kaybediyoruz, hayatını yitiriyor. Ardından yine 
kanun hükmünde kararnameyle işinden atılan sevgili Fatma GÖRMEZ 
o da FETÖ’nün okullarında çalışmış. Ona demişler ki senin terör örgü-
tüyle bir bağlantın yok, ama orada çalışmışsın, vesaire gibi atmışlar tabii. 
O da çocuğunun ölümünden sonra 26-27 kiloya düşüyor. O kadar kötü 
durumda ki sağlığı da elvermiyor. Birkaç doktora götürüyorlar. Hiç kimse 
onlara yardım etmiyor. STK’lar, dernekler, vakıflar, yani bir vebalı gibi gö-
rüyorlar. Hani Vedat Türkali’nin “Bir Gün Tek Başına”sını okuyanlar varsa, 
orada vardır o, böyle o dönemdeki bir komünist genci anlatır. Ben onu 
okuduğumda vebalı gibi enteresan gelmişti bana, yani herkes korkuyor, 
pencereler kapanıyor, kapılar kapanıyor. Bize bu olay etiketlendiğinde ben 
hemen Twitter’da Konya Ahbap’a görev verdim. Dedim ki hemen gidiyor-
sunuz, bu kadını hayata döndürmemiz lazım. Bir sürü bir şeyler, işte hani 
bu cemaat sana da karşıydı, bilmem neydi. Yahu arkadaşlar, bu insanımıza 
şunu anlatmalıyız: Geçmişte bu cemaatin bana da karşı olması, benimle 
de sorunları olması benim bir kadının, orada çalışmış bir  kadının has-
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talığına kine dönüştürebilir mi, biz ne ara bu kadar kötü insanlar olduk? 
O kadar çok geldi ki hiç dedim ve bir gün atladım, 9 saatlik yol yaptım. 
Bir yağmurlu gündü derler ya, 9 saatlik yol yaptım, evine gittim, evinde 
oturduk,  karşılıklı sohbet ettik. Ertesi günü Sağlık Bakanlığını aradım, 
müsteşarları aradım. Dedim ben Konya’dayım, burada bir kadın var ve bu 
kadın ölüyor. Bunun kimliğini soracaksanız kapatayım dedim telefonu, 
aramız biraz Sağlık Bakanıyla iyidir, böyle hep görüşüyoruz Ahbaplar do-
layısıyla, “lütfen, ne gerekiyorsa yapalım” dediler. Başkent Hastanesine aldık 
Konya’daki, doktorlarla görüştük. Oturduk yaptık ettik, kadını Twitter’da 
yayınladım. Kadın konuşamıyordu bile, hani bir destek olduğunu hissetti. 
Bir  destek, bir el, çünkü insan hakkı bu ve  kadın mucizevi bir şekilde 
bir ay sonra yemek yemeye başladı ve sağlıklı olmaya başladı. Biz bunu 
duyurduk ve ben tekrar Konya’ya gittim. Kadınla bir fotoğraf daha çektir-
dim biraz moral olsun diye, ama tekrar ediyorum, tabanda hiçbir politik 
paydamız olması gerekmiyor. Zaten olmamalı da ve şu anda umarım öyle 
de devam eder, Allah’a şükür şu an iyi durumda kızıyla beraber ve bunu 
yayınladık. İnsanoğluna şunu anlatmaya çalışıyoruz Ahbap’ta: Bunun gibi 
birçok şey, Pakistanlısı vardı, mülteciler vardı, Afganistan’dan gelenler var-
dı. Hatta kendi insanımız arasında, yani sadece Diyarbakırlı diye ya da 
bilmem nereli diye ayıranlar da vardı, ama biz Ahbap olarak kesinlikle bir 
insana yardım edeceksek onun politik kimliğine, onun şekline şemailine, 
babasının nereli olduğuna ya da sayfalarında hangi paylaşımlar yaptığına 
hiçbir zaman bakmadık ve bakmamaya da devam edeceğiz. 

Bunun dışında az önce sayın başkanlarımızdan da dinledim, çocuk is-
tismarları konusunda Ahbap son derece duyarlı davranıyor. Ben dün öğle-
den sonra bir önceki gün ayın 10’unda bir kızımızın, baş harfi “D” olan bir 
kızımızın mahkemesi vardı Antalya’da, ben mahkeme dışındaydım. Olayı 
birazcık daha sonra katılacağımdan konuya hâkim olayım diye, kızımız 
maalesef cinsel istismara uğruyor ve mahkeme sürüyor. O şahıs tutuksuz 
davranıyor. Adli tıp raporları her şeyi ortaya koymuş, ama tahmin ediyo-
rum ki mahkemenin beklemesinin sebebi dosyada birkaç şey eksik. Bunun 
gibi yaklaşık 7 ya da 8 tane ilgilendiğimiz babası tarafından taciz edilen, 
maalesef istismar edilen, üvey amcası tarafından istismar edilen, ağabe-
yi tarafından istismar edilen, hiç tanımadığı bir adam tarafından istismar 
edilen birçok dosyayla ilgilendik, ilgilenmeye devam ediyoruz. Burada ben 
sizlere ne verebilirim ki şu an? Zaten ilgilendiğimi biliyorsunuz, ama ma-
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dem burada konuşuyorum, siz avukat grubunun, bu ülkenin vicdanına 
destek olacak grubun belki de benden küçücük de olsa bir tavsiyesi olabilir 
mi diye düşündüm gelmeden önce, sen ne söyleyebilirsin dedim Haluk 
ya? Adamlar işini yapıyor işte, gelmeden önce dostlarımla oturup bir yerde 
yemek yerken aklıma geldi. Sohbet ettik, evet, burada söylemeliyim. Şimdi 
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları, onlar da bir halk, 20 000 000 kişi, 
o da bir halk, hepimiz kullanıyoruz. Şimdi bir avukat arkadaşımız bana 
dedi ki: “Hukuka uygun olup olmadığına mahkemelerin karar verirken neye 
dikkat edip etmediğini bilmeden yayınlar yapılıyor. Niye bu kadar ceza aldı, 
niye bu kadar? Biz avukatlar olarak biliyoruz, ama bunu halk bilmediği için 
devamlı yayınlar yapıyor işte bunun hakkı bu muydu diye” Sevgili Emine Bu-
lut cinayetinden konu açıldı. Dedi ki bir avukat arkadaşımız orada: “Ben 
Emine Bulut cinayetindeki hakimle görüştüm. Neden müebbet cezası verdi, 
neden ağırlaştırılmış müebbet vermedi? Bütün halk ağırlaştırılmış müebbet 
istedi” Şimdi hukuka göre bana anlattı arkadaşımız, dedi ki: “Çünkü ora-
daki hâkim şunu söyledi: Kanunda ağırlaştırılmış müebbedin koşulları var. 
Bu koşullar mesela, ölmeden önce yaptığı işkenceler, acı çektirmeler, vesaire, 
öldükten sonra kesse bile uymuyor. Bu tip şeyler var. Emine Bulut cinayetinde 
adamın geldiği, öldürdüğü, kestiği, vesairesine kanundaki birimlere göre şu 
kadar yazılara göre müebbet cezası var” Hayhay, yani bakıldığında avukat 
arkadaşımız çok hukuka uygun şeyler söyledi. İşte sosyal medya kullanı-
cılarının artık bunu anlamak istemediği, dinlemek istemediği şey neden, 
biliyor musunuz? Sosyal medya kullanıcıları diyor ki bana ne kardeşim, 
küçücük bir şeyde 5 yıl ceza veriyorsunuz, her türlü şeyi bütün üst ka-
demelerden hukuka uyduruyorsunuz, her türlü olayda alaverede, şurada 
burada ekonomik durumlarda 2 dakikada adamları salıyorsunuz, her türlü 
durumda hukuksuzluğu önümüze seriyorsunuz, iş kadın öldürmeye gel-
diğinde bu kitaba uydurmaya çalışıyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları 
ülkedeki hukukun, adaletin yerli yerinde olduğunu, gerçekten her anlam-
da yerli yerinde olduğunu bilmiş olsa gerçekten belki bu konuda daha titiz 
davranır. Adamlar diyor ki siz her türlü şeyi kitabınıza uyduruyorsunuz, 
ben bu kanunu tanımam ki diyorsunuz, bunu en yetkili ağızlardan söy-
lüyorsunuz, ondan sonra çocuk istismarında adam efendim, 8 yıla ait, bı-
rakın diyor kardeşim, siz de bunu uydurun. Toplum vicdanı bunu istiyor. 
Yani biz bu hakkı, ülke olarak bu hakkı veriyoruz ki bu hak çok tehlike-
li bir hak diye düşünüyorum. Çok tehlikeli, ben de kılı kırk yararak bir 
şeyler yazmaya çalışıyorum. Arıyorum avukat arkadaşlarımı, dostlarımı, 
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kendim bak burada bunu yazacağım diyorum. Göreceli diyor, göreceliyse 
yazıyorum, ama kesinlikle deyince yazmıyorum. Çünkü burada avukatlık 
mesleğini de ayaklar altına almamak gerekiyor, hukuku da ayaklar altına 
almamak gerekiyor. Bizler siz avukatlardan hukuka daha çok sahip çıkma-
nızı bekliyoruz ve çıkacağınızı da biliyoruz, ama bu söyleyeceğim cümle, 
yani az önce söylemiş olduğum cümle gerçekten çok çok önemli. Hakim-
lerimize, savcılarımıza bunu iletmeniz gerekiyor. Yani halkın beklentisi, in-
sanların tavrı ve tarzı kendilerince haklı, ama ülkenin gelecekteki adaletin 
oturması için gayret tehlikeli. Bu benim görüşüm, bir şarkıcı, çalgıcı deyin 
bana, yani bir müzisyen görüşü, onun için bir an önce hukukun umarım 
ki yerli yerine oturması gerekiyor. Benim konuşacaklarım bu kadar, ama 
sizlerden herhangi birinin hakikaten sormak istediği bir şey varsa buraya 
kadar gelmişken de sorunuz, sohbet edelim. Hani bir tanede de olsa, ta-
mam, benden sıkıldığınızı anladım. Çok teşekkür ederim her şey için, o 
zaman başka bir zamanda artık konuşuruz. Son kez soruyorum bak, sorusu 
olan var mı? Peki, sorusu olanla yemek yesem, kahve içsem, sohbet etsem. 
Peki, çok teşekkür ederim.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Haluk Bey, benim öğ-
renmek istediğim husus şu: Ahbap Platformunun yapılanmasını şehirler 
arasında nasıl organize ettiniz, bir araya geliyor musunuz, kimdir Ahbap 
Platformu, bir sınırlamanız var mı üye olunması bakımından?

Haluk LEVENT - Hayhay, tamam. Şimdi Ahbaptan önce bizler aslın-
da ahbap gibi uğraşıyorduk, koşturuyorduk. Birkaç arkadaş grubu bir yer-
de bir hasta varsa onları buluyorduk, Twitter’dan artık bize bazı fenomen-
ler bildiriyordu. Özel mesaj atıyordu ağabey, şurada şu var diye, birkaç 
arkadaş yardımcı oluyorduk, ama bir gün bir geldi, geçen bir yıl önce Er-
san adındaki bir çocuğu ameliyat ettirmek için 60 000 lira toplamışız ken-
di aramızda, bir yıl sonra Ersan saçları daha kesik, uzundu, gözlük takılmış 
ve adı Ferit olmuş. Ali Ferit diye, başka bir şehirdeymiş gibi yayılmaya 
başladı. Bir arkadaşımızın dikkatini çekmiş. O kadar arsızlaşmış insanlar, 
parayı kazanmak için artık insanların duygularıyla oynamaya başlamışlar. 
Bir baktık ki bir yıl önce tedavi ettirdiğimizi düşündüğümüz insan aslında 
3 yıl önce tedavi olmuş. Her yıl para toplanıyor. Şimdi gerçekten Ahbap 
sadece dürüst yardım yapılsın diye kurulmadı, toplumun buna çok ihtiya-
cı vardı. Kimi tanıdıysam ben bir yere bağış yapacağım, ama doğru yere 
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gittiğine emin değilim diyordu. Derneklere bağış yapıldığında Deniz Fe-
nerinden buraya kadar derneklere bağış yapıldığında derneklerin paraları-
nın doğrusu vardır, dürüstü vardır, onları tenzih ediyorum, ama ortaya 
çıkan birçok derneğin kimisinin faize yatırdığı, hatta Türkiye’nin en önem-
li vakıfları da var bunun içinde, siz al diyorsunuz ya, bu çocuk şurada löse-
mi diyorsunuz ya da başka bir şey diyorsunuz ya da diyorsunuz ki şu için 
tırlarla yardım edilecek, buyurun para diyorsunuz, adam bir yıllık vadeye 
yatırıyor. İşte neymiş? Kazandıralım daha fazla. İnsanlar artık bunu gör-
mek istiyor, dokunmak istiyor. Yalansız bir yapı istiyor. Bizler yalansız bir 
yapı için yola çıktık ve Ahbap’ı önce sosyal medya üzerinden örgütledik. 
Bütün şehirlere birer temsilci atadık, onlar da yavaş yavaş üye topladılar. 
Çok mizahi bir dille başladı. Sonra baktık ki iş ciddi, halk o kadar sahip-
lendi ki daha ben Ahbap’ın 3. gününde Samsun’dan Berat adındaki bir 
arkadaşıma başkanlık verdim. Çocuk 30 kişiyi örgütlemiş, Samsun sokak-
larını temizliyor. Elinde de pankart “Ahbap Samsun’u temizleyecek” diyor. 
Üçüncü gün, baktım ki çok güzel gidiyor. Herkes bir şey yapmak istiyor ve 
Ahbap’ta biz günlük politik söylemlerde bulunmuyoruz. Mesela, burada 
söylenildiği gibi AKP hükümeti demiyoruz ya da işte Cumhuriyet Halk 
Partisinin bilmem nesi demiyoruz. Biz gençlerin politize olması taraftarı-
yız. Evet, kesinlikle politize olun diyoruz, ama dışarıda olun, evinize gitti-
ğinizde olun. Biz Ahbap içerisinde politize olmalarını engelliyoruz ki çün-
kü o kadar çok ötekileştirildik ki artık birbirimize tahammül kalmamış. 
Herkes kendi grubuyla yaşamaya çalışıyor. Üç beş tane grup var sosyal 
medya üzerinde: Milliyetçi grup, milliyetçi muhafazakar grup, muhafaza-
kar grup, sosyal demokrat grup, sosyal demokrat milliyetçi grup, sosyal 
demokrat aydınlıkçı grup ve enteresan tip. Herkes kendi grubuyla yaşıyor. 
Biz Ahbaplar olarak ortak paydada insanlık olduğunu anlatıp bütün ço-
cukları buraya aldık. Bir başkanımızın babası Milliyetçi Hareket Partisinin 
milletvekili, il başkanımızın babası, bir başkanımız sosyalist, bir başkanı-
mız vegan, bir başkanımız imam, enteresan o kadar güzel bir topluluk 
oluşturduk ki ve topluluk şöyle çalışıyor: Şu anda 300 000 kişiyiz. Sahada 
sadece Türkiye’nin her yerinde haydi dediğim an 64 500 kişi görev bekli-
yor şu anda, mesela ben az önce buraya gelmeden önce hemen bir tweet 
attım. “Van Ahbap göreve” dedim. Van’da en azından 1 200 Ahbap var di-
yelim, hepsi başkandan hangimiz gidelim, oraya kim yakın diye görev bek-
liyor. Tabii Ahbap oluşumunu kurmak ve böyle bir gönüllü hareketinde 
bulunmak bayağı masraflı oldu, onu da söyleyeyim. Bu masrafları sponsor-
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lardan, hayırseverlerden almadık. Sadece ben vardım, 3 yıldır da ben fi-
nanse ettim yol paralarını, şunları bunları, bayağı ağır külfetleri oldu, ama 
muazzam bir parayla ya da herhangi bir maddeyle ölçülemeyecek kadar da 
onur verici bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şu anda İstanbul merkezimiz 
var, bizde çalışan 14 kişi kadar genç var. Çünkü bunların organize edilme-
si profesyonel bir çalışma gerektiriyor, 14 kişi dışındaki 300 000’e yakın 
insan da gönüllü, onlara para verseydik herhalde Türkiye bütçesini geçerdi. 
Bütün şehirler kafelerde toplanıyor ya da bize destek olan belediyelerin bir 
ofisinde toplanıyor 2-3 günde bir ve whatsapp gruplarıyla yazışıyorlar ve 
şehirlerde böyle çalışmalar başlıyor. İki türlü yardım olayı var. Bir tanesi 
Ahbap Derneği, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan takipçilerim varsa gör-
müştür, biz Ahbap Derneğinde kaç lira var söylüyoruz. Zaten Türkiye’nin 
şu anki koşullarında herkes herkesin hesabına bir banka müdürüyle baktı-
rabilir. Yalan mı? Değil. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Ahbap Derne-
ğine gelen paralarla burs veriyoruz, burstan kalanlarla profesyonellerin ma-
aşlarını ödüyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Orada yıllarca çevirdiğimiz 
yardım miktarının on binde 1’i diyebilirim Ahbap’taki para, 300-500 mil-
yar lira para o da duruyor, burslar ödeniyor otomatik olarak ve bu ödeme 
3 yıldır çok düzenli gittiği için birçok kuruluş şeffaflığımızı bildiği için, 
mesela Twitter’ın kendi bünyesi geçen yılın mayıs ayı burslarını ödedi bize 
olan güvenlerinden, “mayıs ayını biz yatırmak istiyoruz” dediler. Mesela, 
Sabancı Holding, mesela Yıldız Holding, mesela Garanti Bankası, şimdi 
yakında Anadolu Bankası küçük miktarlar da olsa, 30 000-50 000 de olsa 
destekler yaptılar biz size güveniyoruz diye, geçtiğimiz günlerde biz kızımı-
zın intiharından sonra ben yılda 50 kişiye verdiğim Ahbap bursunu daha 
fazla kişiye vermek amacıyla iki günlük bir hesap numarası verdim. 800 
000 TL’ye yakın para toplandı 1.5 günde, hepsini açıkladık. Şu kadar pa-
ramız var, şu kadar kredi kartı geliri var ve 50 kişiyi 300 kişiye çıkarttık. 
Hepsi de çok güzel yararlanıyor. Bu birinci bölüm, paranın binde 999’luk 
kısmıysa, yani belki de 3 yılda yapılmış 500 000 000 TL’lik yardım var, 
ama orada biz parayı görmüyoruz. Parayı görmüyoruz, eşya görmüyoruz, 
bir mal görmüyoruz. Biz Ahbapları Ahbap yapan en güzel durum bu, ora-
da hayırseverle ihtiyaç sahibini karşılaştırıyoruz. Diyoruz ki bir ihtiyaç sa-
hibi geliyor, önce şuna dikkat ediyoruz: Bunu bilgilendirmek amacıyla 
söylüyorum. Hastaysa devlet hastanesinde bunun tedavisi var mı? Var, ama 
özel istiyor, bakamıyoruz. Kusura bakmayın diyoruz, hani halkımızda bu 
kadar sıkıntılar varken, hastane bulamayacak insanlar varken biz devlet 



İnsan Hakları Mücadelesinde Hukuk Örgütlerinin,
STK’ların Ve Basının Rolü

1020 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020

hastanesinde varsa size bakamayız, buyurun devlet hastanesine, ama devlet 
hastanesinde bakılamayacak ve Bakanlığın belirttiği kurallara uygun hasta-
lar özelde muayene oluyor, para ödeniyor, onlara biz bakıyoruz, ama ikinci 
maddeye geçiyoruz. Bu adamın hastalığı var ya da bu çocuğun, ama 
Acıbadem’de ya da Medipol’de, şurada burada tedavi olması gerekiyor. 
Evet, normlarımıza uydu, ama yetmiyor. Onun SSK’sına, onun üzerinde 
herhangi bir mal mülk var mı -çünkü sıraya girecek garibanın hakkını ye-
diremeyiz- varlıklı olup olmadığına, ailesinin durumuna bakıyoruz. Yok-
sulsa şöyle yapıyoruz: O da tamamsa Twitter’a yayınlıyoruz. “Bu arkadaşın 
cuma günü ameliyat olması lazım, 35 000 TL para lazım ya da 50 000 TL 
para lazım. Kim ki bu 35 000 TL’yi verir, ben onun evine gelip menemen 
yapacağım” diyorum. Biri çıkıyor, “ben vereceğim ağabey” diyor. Biz hasta-
neyle kişiyi baş başa bırakıyoruz. Bize para gelmiyor, gelemez, yasak, direkt 
hastaneye gönderiliyor, makbuzunu alıyor, bize makbuzunu gönderiyor. 
Bize makbuz geldiği an biz onu depoluyoruz, yani arşivliyoruz ve diyoruz 
ki tamamdır. Aileyle, doktorlarla görüşüyoruz ve ben 3-5 gün sonra evine 
kahvaltıda menemen yapmaya gidiyorum. Yaklaşık 118 görev yapmışım 3 
yılda, bu 118 görevin dışında yüzlerce görevde “ağabey, hiç gerek yok, rahat 
ol, başka zaman kahve içeriz” diyen de yüzlerce kişi var. Evine menemen 
yapmaya gittiğimden yemek yapmaya gitmeye, konserimde şiir okuttu-
ğumdan evinde bulaşık yıkamaya gitmeye kadar her yere gittim. Onlara 
kahve pişirmeye kadar gittim. Bu hayırseverlerin yavaş yavaş olayı görme-
sini sağladık ve şu anda bir görev verdiğim zaman hiç tanımadığım bir in-
san ben hallederim diyor. Çünkü güven verdik, 3 yıldır insanımız buna 
muhtaçmış. O kadar çok insan arıyor ki hatta artık şey diyorlar. Küçücük 
bir örnek vereceğim. Hani şu oluyor, diyelim ki İstanbul’a bir kız geldi, bir 
çocuğumuz geldi. Bu arada hastalardan bahsediyorum, özür dilerim, sade-
ce hastalar için yapmıyoruz bunu, kadın şiddet görmüş, çocuğuyla sokakta 
kalmış. En az 50’ye yakın bu tür kadınlarımıza bir yıllık peşin kirayla ve 
eşyalarla ev bulduk. Hep hayırseverler yaptı ve herkesin önünde yaptık 
bunu, kadın şiddet görmüş ya da bir durumdan dolayı evi yanmış. Gittik, 
evini yaptık. Peki, diyeceksiniz ki bir hayırsever 35 000 TL öder bir anda 
da bir ev 200 000 TL, 300 000 TL, siz nasıl yaptınız bir hayırsevere? Onu 
da hemen açıklayayım. Ahbaplar yardımcı oluyor, diyor ki siz gidin mahal-
leye yoksul olduğunuzu belirtin. Valilikten sadece bize bir benim için para 
toplanabilir yazısı versin. Valilikler de bakıyor, inceliyor, “bu adam para 
toplayabilir” diyor. Bu adam para toplayabilir dedikten hemen sonra dün 
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Twitter’da bir örneği vardı. Uşak’ta Ahmet amcamızın evini yaptık, bir ay 
önce de Kastamonu’da bir amcamızın evini yaptık. Yoksul, bitmiş, evi yan-
mış, yok, hayatta yapayalnız kalmış eşiyle beraber, hemen valilikten 150 
000 liralık parayı, kampanyayı bir günde topladık dostlarımızdan, 
Twitter’dan topladık. Twitter valiliğin açtırdığı hesap numarasını veriyor, 
ondan sonra müteahhidi nedir, şu nedir kendileri hallediyorlar. Biz Ah-
baplar hep bunu yaptık, hiçbir zaman paraya dokunmadık. Küçücük 1 
TL’lik bir para bile eksik olsa bir Ahbap Başkanımızı yollatıp aileye verdirt-
medik, sadece biz arada köprüyüz ve bu güveni böyle sağladık. Bundan 
sonra da bu güvene layık olmaya çalışacağız. Yaptığımız çok sağlıklı işler 
oldu, yani öyle bir noktaya geldik ki küçücük bir kız için bir yayın yapıyo-
ruz. İran’ın Ankara Büyükelçisi arıyor. Tabii bende hava 1500, İran’ın Tah-
ran büyükelçisi arıyor, bir anda 2 500, artık bakanlıklarımızla, büyükelçi-
liklerimizle görüşmeye başladık. Herhangi bir konuda aklınıza gelebilecek 
bütün bakanlıklardan telefonlar geliyor, Bakanın kendisi arıyor. “Haluk 
Beyciğim, bu böyle değil” Biz özür diliyoruz, evet diyoruz, yanlışlık olabilir, 
düzeltme yapıyoruz ya da Ahbapların yaptığı şeylerden bir tanesi, o kadar 
çok şey yapıyoruz ki onu da anlatayım. Türkiye’de ormanlar yanmıyor 
çoğu zaman, yakılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, geçmişte bunu yaşadık. 
Bodrum örneği ortada, Trabzon örneği ortada, yani birileri yakıyor, aradan 
bir yıl geçince toplum bunu unutuyor. Bizim muhalif dediğimiz kesim, 
gençlerimiz iyi da kötü niyetli demiyorum, yazıyor kahrolsun yakanlar, 
şöyle oldu, lanet olsun, yaktık bitti, sabah unutuldu, bitti ve bugüne kadar 
da hep öyle oldu. Dedik ki bu bitmesin, bunun peşine düşelim ve Ayvalık 
Ormanı yakıldığında, oradaki Ayvalık şehir planlayıcıları, oradaki Ayvalık 
çevre dernekleri raporları getirdiler. İnanılmaz bir rapor, cetvelle yakmışlar. 
Ya cetvelle mi yakılır? Herhalde paraları fazla yok o anda, hani fazla yere 
bulaşmasın diye muazzam bir yeri, rant olarak milyar dolar edebilecek bir 
yeri cetvelle yakmışlar. O kadar güzel yakmışlar ki biz dedik ki buraya villa 
diktirmeyeceğiz. Diktirmeyeceğiz Ahbap olarak, biz gidip fidan dikeceğiz 
dedik, ama fidan dikmek için ne yapmak lazım? Orman Bakanlığıyla isti-
şarede olmak lazım. Gürcistan Devlet Bakanı bana izin vermeyecek, Yuna-
nistan da vermeyecek, ben Orman Bakanlığından izin almam lazım, ka-
nunlar onu gösteriyor. Gittik, Orman Bakanıyla oturduk, Ahbaplarla 
oturduk. O zaman Veysel Eroğlu’ydu, dedi ki dikeceğiz, 15 Aralıkta diki-
yoruz ve döndük. Yüzlerce Ahbap o gün 15 Aralıkta Şeytan Sofrasına bin-
lerce, on binlerce fidan diktik. Bakanlığın da getirdiği köylerden görevliler-
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le beraber, şu an Şeytan Sofrasına artık bir şey dikilemez. Orada fidanlar 
yükseliyor. Hadi diksinler diyoruz, Ayvalık Ahbap var, her yerde Ahbap 
var. Bize iletiyor, biz de Bakanlığa gidiyoruz. Daha önce örgütlü olmadığı-
mız için bırakılıyordu. Kim ilgilenecek? Üç tane çevre derneği çıkıyor, ko-
nuşuluyor, bitti. Çevre derneğini takan olmuyor, yok yani, muhatap yok. 
Ondan sonraki bir yıl içerisinde Mudanya’da yine çok düzenli tam villala-
rın ortasında bir yer yakıldı. Ben tekrar tavrımı koydum, gideceğiz dedim. 
Bir ay sonra gecenin 12.00’sinde Sayın Orman Bakanı aradı. Gecenin 
12.00’sinde, yurtdışındaydı. “Çok geç aradım sizi, ama sabah saat 09.00’da 
biz Mudanya’dayız, gelir misiniz” dedi. Gelmez miyim Bakanım dedim, 
atladık, Ahbapları götürdük Mudanya’ya, hepsinin görüntüleri var. Oraya 
da fidanlar diktik. Şimdi sırada unutturulmaya çalışılan herkesin bir anda 
unuttuğu, hadi söyleyin, Fethiye Göcek yangını vardı 2 ay önce, kim yazı-
yor şimdi? Kimse yazmıyor. İşte bu yüzden biz çok çabuk unutan toplum 
olduğumuz için oralar hep mahkûm olmaya, oralar hep rant altına girmeye 
mahkûm oluyor, ama biz unutmuyoruz, unutmayacağız. Yakında tekrar 
Bakanlıktayım. Bakanım, ne oldu Göcek, ne yapacağız? Gidelim, yapalım 
ki bundan sonra rant için yakmaya çalışan desin ki bu ülkede acayip ço-
cuklar var, gençler var, bizim peşimizi bırakmıyor, hani yaksam da yapa-
caklar. Çünkü biz ant içtik, özellikle rant bölgelerinde orman yangını 
Allah’ın işidir, müteahhidin işidir fark etmez, biz o orman yangınlarının 
fırsata çevrilmemesi için, o orman alanlarının tekrar fidan haline getirilme-
si için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ahbap birçok konuda, sokak 
hayvanları konusunda da çok büyük çalışmalar yapıyor. Dün ve bugün 
Türkiye’nin her tarafında kulübeler inşa ettik. İşte Ahbap bu, bu kadar 
anlattım.

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Çok teşekkür ediyoruz 
Haluk Bey, çok sağ olun. Konuşmacılarımıza sorusu olan var mıdır? Bir 
mikrofon ulaştırma şansımız var mı acaba?

Av. Hilal SALİM - Merhaba, öncelikle hepinizi selamlıyorum. Ben 
Ankara Barosuna kayıtlıyım, avukatım. Herkesi selamlıyorum, herkesin 
avukat olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Size soru soracaktım, 
ama geçtiniz, gidiyorsunuz diye düşündüm. Hoş geldiniz diyorum misa-
firlerimize, ben çocuk hakları merkezi üyesiyim. Çocuk alanında çalışan 
avukatlar üyesiyim aynı zamanda, 3 yıldır eğitim alıp eğitim veriyorum 
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çocuklarla ilgili, özellikle Haluk Beyin konuşmalarından onu dinlediğim 
için zannediyorum daha çok, çok etkilendim. Samimiyetinden, hani her-
kese böyle yardım etmeye çalışıyoruz, Ahbap Platformunun ne kadar güzel 
bir şey olduğunu söylemek istiyorum.  Madem hani Türkiye’yi bir araya 
getirmeye çalışıyoruz, siz maddi anlamda destek topluyorsunuz, biz de eki-
bimle birlikte çocuk haklarıyla ilgili eğitim verebiliriz. Ahbap Platformuna 
bu şekilde destek olabiliriz. Tabii değerli Başkanımız da hani ne düşünür 
bilmiyorum, Erinç Bey yardımcı olur mu, destek olur mu? Yani demek 
istediğim şey şu: Maddi destek çok önemli bir şey evet, ama toplumumu-
zun bakış açısını değiştirebilmek için öncelikle bence şu çocuk bu çocuk 
ayrımı yapmadan, çünkü biz eğitimlerimizde de özellikle bunu söylüyoruz, 
herkese eşit yaklaşmaya çalışıyoruz. Yok işte efendim, çok ağır suç işlemiş 
çocuk, suç işlemiş çocuk diye bir şey yok zaten, suça sürüklenen çocuk var. 
Dolayısıyla da biz bütün çocuklara yardımcı olmak istiyoruz. En çok da 
çocukları önemsediğimiz için çocuklara yardım konusunda ne yapabiliriz? 
Türkiye olarak herkes el ele verip neler yapabilirizin peşine düşüyoruz, ben 
özellikle gönüllü çalışan bir avukatım, hani profesyonel anlamda değil de, 
para kazanmayı düşünen avukatlardan değil de çocuklar için ne yapabi-
lirim, onun daha çok peşinde olan bir avukat olduğum için Haluk Bey, 
özellikle size söylüyorum. Hani ben sonuna kadar destek olabilirim şahsen, 
şahsım adına bunu söylüyorum. Onun dışında da ekibim de çok gönüllü, 
hani neler yapabiliriz? Size destek olabiliriz.

Haluk LEVENT - Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. En başta şunu söy-
leyeyim, ben bir müzisyenim ve ben de para kazanmak için çalışıyorum. 
Hepimiz aslında para kazanıyoruz mesleğimizden, para kazanmak ayıp de-
ğil, para kazanamazsanız zaten güçlü olamıyorsunuz, güçlü olamazsanız bu 
tür örgütlenmeleri de yapamıyorsunuz. Yani insanlara yararlı olamıyorsu-
nuz, onu söylemek istedim en başta, ikincisi, maddi desteğe ihtiyacımız var 
demedim. Ahbapların maddi desteğe ihtiyacı yok, biz para alamıyoruz, biz 
para istemiyoruz. Ben kendime göre finanse ediyorum. Bizim hayırseverlere 
ihtiyacımız var. Hayırseverler ne kadar çoğalırsa ihtiyaç sahipleriyle o kadar 
çok karşılaştırıp biz mutlu oluyoruz. Bizim daha çok hayırsevere ihtiyacımız 
var, ama söylediğiniz çocuk konusu çok değerli bizim için, burada Ahbap’ta 
kızımız var. Hem Ahbap Ankara başkanıydı, şimdi tam olarak avukatlık ofi-
sini açtığı için Sevgili Esra arkadaşımızla buluşursunuz. Kendisi de Ahbapla-
rın avukatı aynı zamanda, Ankara’da Emine Bulut davasına da kendisi baktı, 
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aynı zamanda Feray Şahin’in davasına şu anda bakıyor. Lütfen bir görüşün, 
bizlere bu tür şeyler çok değerlidir, yapacağınız manevi katkılar bizlere çok 
değer verecektir. Teşekkür ederim, sağ olun. 

Av. R. Erinç SAĞKAN (Oturum Başkanı) - Değerli meslektaşlarım, 
kıymetli konuklar; 9 Ocakta bu salonda başlattığımız Hukuk Kurultayının 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. 11. Uluslararası Hukuk Kurultayının sonuna 
gelmiş bulunuyoruz. Bu salonun ismi Muammer Aksoy Salonu, Muammer 
Aksoy Ankara Barosu başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucu baş-
kanı, Türk Hukuk Kurumu başkanı ve bir insan hakları savunucusuyken 
katledilen başkanımız, bu salonun altında insan hakları konuşuldu. Mu-
ammer Aksoy’u anmadan bir insan hakları panelini, konferansını yapmak 
da mümkün değil, anısı önünde saygıyla eğildiğimi ifade etmek isterim. 4 
gün boyunca 38 oturum, 138 konuşmacı çok kıymetli görüşlerini bizlerle 
paylaştılar. Çok yakın zamanda kitaplaştırarak Türk hukuk sisteminin içe-
risinde bu eserin yer almasını sağlayacağız. Ben bugünkü oturumumuza 
katılan çok kıymetli konuşmacılara, sanatçılarımıza, baro başkanlarımıza, 
yazarlarımıza, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza kıymetli bilgilerini biz-
lerle paylaştıkları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kurultayın düzen-
leme kuruluna ayrı bir teşekkürü borç bilirim. 9 ay kadar önce başladığımız 
süreçte çok ciddi emekleri oldu ve ortaya gerçekten akademik bir Kurultayı 
çıkarabildiler. Bilim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum, bilim kurulu 
yüzlerce makaleyi tek tek inceleyerek bugün bilimsel bir Kurultayın ortaya 
çıkmasında çok büyük emek ortaya koydu. Tek tek sayarsam unutabilirim, 
ama tabii ki poster yarışmamız için emek veren çok değerli stajyer avukat 
meslektaşlarımıza, bu programın hayata geçmesinde çok kıymetli destek-
lerini bizlerden esirgemeyen mihmandar arkadaşlarımıza ve aynı zamanda 
görevli arkadaşlarımıza ve baro personelimize hepinizin huzurunda tekrar 
çok teşekkür etmek istiyorum. Son teşekkürü de tekrar 14 aydır yol arka-
daşlığı yaptığım, sadece yol arkadaşlığı da değil, yanlış yaptığım zaman beni 
uyarmaktan hiç çekinmeyen, her söylediğimi alkışlayan değil, hayır, sen 
burada yanlış yapıyorsun diyebilen ve bence bu çok kıymetli olan yönetim 
kurulu arkadaşlarıma huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ku-
rultayımızın sonuna geldik efendim, hepiniz iyi ki varsınız. Umarım hepi-
miz açısından verimli bir Kurultay ortaya çıkmıştır. Tekrar hepinize Ankara 
Barosu adına çok, ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi de konuklarımıza 
plaketlerini teslim edeceğiz efendim. 
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Avukat Sadık ERDOĞAN Anısına Stajyer Avukatlar Hukuk  
Posteri Yarışması Değerlendirme Yönergesi Özeti

1. Hukuk posteri yarışmasına, hukuk posteri hazırlama ve sunma eğitimi 
verilen halen Ankara Barosu Staj Kurulu bünyesinde stajyer avukat 
olarak eğitim programını takip eden 40 stajyer avukat katılmıştır.

2. Yarışmaya her biri üçer (4. ve 14. Gruplar dörder) stajyer avukattan 
oluşan 13 hukuk posteri grubu katılmıştır. Kurultayın ilk üç günü 
olan 09-11 Ocak 2020 tarihlerinde grupta bulunan stajyer avukattan 
her biri ayrı günlerde bir veya iki kişi olarak poster sunumu yapmış-
lardır.

3. Poster konuları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’ye iliş-
kin yapılan bireysel başvurular çerçevesinde duruşması yapılan ve ke-
sinleşen kararlardan oluşmaktadır. Söz konusu bireysel başvuru ve ke-
sinleşen kararlar, Ankara Barosu XI nci Uluslararası Hukuk Kurultayı 
oturum başlıklarına uygun olarak seçilmişlerdir. 

4. Ankara Barosu yarışmacılara 09-11 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara 
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi fuaye bölümünde bir panoyu tah-
sis etmiştir. Yarışma gruplarının hazırladığı posterlerin basımı Ankara 
Barosu Başkanlığı’nca sağlanmıştır. Yarışma grupları kendilerine tah-
sis edilen panoda bir hukuk posteri konusunu sunmuşlardır. Okuma 
kolaylığı sağlama açısından konu 70x100 cm. ebadında iki poster ka-
ğıdına basılmış şekilde sergilenmiştir. Yabancı dilde hazırlanan poster-
ler de aynı panoda birlikte görüşe sunulmuştur.

5. Yarışmaya katılan poster grupları, sunum tarihleri ile poster konusu 
AİHM karar bilgileri listesi Ek-A’da sunulmuştur.

6. Hukuk posterlerinin değerlendirmesi Ankara Barosunca belirlenen 
aşağıda isimleri belirtilen beş kişilik heyet tarafından yapılmıştır. He-
yet üyeleri;

(a). Heyet Başkanı: Ankara Barosu Saymanı Av. Hava ORHON,

(b). Heyet üyesi: Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu 
Mine GARGIN,
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(c). Heyet üyesi: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. 
Murat ÇEKİÇ,

(ç). Heyet üyesi: Ankara Barosu Staj Kurul Av. Veysel Umut OR-
HAN,

(d). Heyet üyesi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mus-
tafa Ayhan TEKİNSOY,

(e). Heyet üyesi: Atılım Üniversitesi Dekan Yrd. Dr. Dilşad Çiğdem 
SEVER’dir.

7. Poster değerlendirmesi; yarışmacıların posterlerini yönerge esaslarına 
göre hazırlama, sunma ve hukuki bilgi seviyelerini ölçmeye dayanan 
üç başlık altında 100 puan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Değerlen-
dirme başlıkları;

(a). Görsel değerlendirme,

(b). Sözel değerlendirme,

(c). Bilgi ölçme değerlendirmesidir

8. Poster değerlendirme heyeti, yarışmacıların değerlendirmesini 09,10 
ve 11 Ocak 2020 tarihlerinde stajyer avukatların takdimlerini din-
leyerek gerçekleştirmiştir. Belirtilen zaman diliminde Kurultay Salo-
nu fuaye bölümünde sergilenen posterlerinin önünde hazır bulunan 
yarışmacılar, heyet üyelerine sunumda bulunmuşlar ve yöneltilen so-
ruları cevaplandırmışlardır. Her bir poster grubuna ayrılan süre 6 da-
kika olup bunun ilk 3 dakikasında yarışmacı, poster konusu kararın 
önemli noktalarını vurgulayacak şekilde özet sunum yapmıştır. Kalan 
3 dakika değerlendirme heyet üyelerinin sorularına ayrılmıştır.

9. Heyet üyeleri, değerlendirme formlarını her bir poster yarışma grubu 
için her üç günde ayrı ayrı puanlamışlar ve üç günün puan ortala-
masını alarak birinciden başlayarak sıralamasını yapmışlardır. Yarışma 
sonucu ilk üç dereceye girenler Kurultay programına uygun olarak 12 
Ocak 2020 Pazar günü kurultay salonunda “Kurultay Bildirgesinin 
Okunmasından” önce “Kurultay Poster Yarışması Ödül Töreni” baş-
lığı altında açıklanmış ve Ankara Barosu Başkanı tarafından ödülleri 
takdim edilmiştir.
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10. Yarışmaya katılan bütün stajyer avukatlara  Ankara Barosu Başkanı 
tarafından imzalanan “Ankara Barosu XI inci Uluslararası Hukuk Ku-
rultayı Hukuk Posteri Yarışması Katılım ve Sunum Belgesi” verilmiş-
tir.

11. İlk üç dereceye giren yarışmacılara verilen ödüller sırasıyla aşağıya çı-
karılmıştır;

(a). BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Ankara Barosuamblemli,  “Ankara Ba-
rosu XI inci Uluslararası Hukuk Kurultayı Stajyer Avukatlar Hu-
kuk Posteri Yarışması Birincisi” yazılı şilt ve staj bitim süresine 
kadar AVSA’nın yapacağı bir eğitim programına ücretsiz katılım 
hakkı.

(b). İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Ankara Barosu amblemli, “ Ankara Baro-
su XI inci Uluslararası Hukuk Kurultayı Stajyer Avukatlar Hukuk 
Posteri Yarışması İkincisi” yazılı şilt ve staj bitim süresine kadar 
AVSA’nın yapacağı bir eğitim programına ücretsiz katılım hakkı.

(c). ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Ankara Barosu amblemli, “ Ankara 
Barosu XI inci Uluslararası Hukuk Kurultayı Stajyer Avukatlar 
Hukuk Posteri Yarışması Üçüncüsü” yazılı şilt ve staj bitim sü-
resine kadar AVSA’nın yapacağı bir eğitim programına ücretsiz 
katılım hakkı.

Dereceye giren yarışma ekibince kazanılan ödül, grubu oluşturan staj-
yer avukatlara ayrı ayrı verilmiştir.

EKİ :

EK-A: Poster Grupları İsim Listesi, Sunum Tarihleri, Poster Konusu 
AİHM Karar Bilgileri
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Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı Poster Grupları 
Yarışmacı Listesi, Sunum Tarihi, Poster Konusu AİHM Kararı  
Bilgileri

GR. 
NO YARIŞMACI

SUNUM  
TARİHİ POSTER KONUSU

1 Stj. Av. İbrahim TUNÇAY 09.01.2020 AİHM, 05.06.2018 T, 
BN. 16026/12Stj. Av. Muhammed Nuri ÖZTÜRK 10.01.2020

Stj. Av. Canberk CAN 11.01.2020
2 Stj. Av. Zekiye Elvin SEVİL 09.01.2020 AİHM, 01.12.2015 

T, BN. 48226/10 ve 
14027/11

Stj. Av. Nur Sena SEVİNDİ 10.01.2020
Stj. Av. Büşra ULUPINAR 11.01.2020

3 Stj. Av. Buse Ezgi DURAL 09.01.2020 AİHM, 28.06.2016 T, 
BN. 63034/11Stj. Av. Cansu DÜZYURT 10.01.2020

Stj. Av. Beril Nur TAHMAZ 11.01. 2020
4 Stj. Av. Hüsna GENÇTOY 09.01.2020 AİHM, 10.03.2009 T, 

BN. 10129/04Stj. Av. İrem ÖNER 10.01.2020
Stj. Av. Özlem KOYUNCU 11.01.2020
Stj. Av. Elif Başak KARTLI

5 Stj. Av. Bahar ESİN 09.01.2020 AİHM, 22.07.2014 T, 
BN. 22681/09Stj. Av. Hilal KURT 10.01.2020

Stj. Av. Ece ŞUMNULU 11.01.2020
6 Stj. Av. Hilal Nur ÖZTÜRK 09.01.2020 AİHM, 16.01.2018 T, 

BN. 67696/11Stj. Av. Zeynep Bilgenur DOĞAN 10.01.2020
Stj. Av. Begüm AKYÜREK 11.01.2020

7 Stj. Av. Elif MERVEYANOĞLU 09.01.2020 AİHM, 26.01.2016 T, 
BN. 22643/07Stj. Av. Görkem Ezgi KARAMAN 10.01.2020

Stj. Av. Berker IŞIK 11.01.2020
8 Stj. Av. İrem CUMALI 09.01.2020 AİHM, 05.06.2007 T, 

BN. 17381/02Stj. Av. Hilal Beyza AYDIN 10.01.2020
Stj. Av. Zuhal Zeynep ŞAHİN 11.01.2020

9 Stj. Av. Rümeysa BUDAK 09.01.2020 AİHM, 07.06.2016 T, 
BN. 53138/09Stj. Av. Sami YILMAZ 10.01.2020

Stj. Av. Abdullah ELBİ 11.01.2020
10 Stj. Av. Sümeyranur SAVAT 09.01.2020 AİHM, 02.02.2016 

T, BN. 11/05Stj. Av. Sena DURU 10.01.2020
Stj. Av. Nefise Burcu GÖKOĞLU 11.01.2020

11 Stj. Av. Gökçe FİLAZİ 09.01.2020 AİHM, 02.12.2014, 
BN. 2008/61960Stj. Av. Damla Deniz ALPAR 10.01.2020

Stj. Av. Helin Su GÜLSEVEN 11.01.2020
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12 Stj. Av. Ceren KURT 09.01.2020 AİHM, 09.06.2009 T, 
BN. 33401/02Stj. Av. Murat Can ÖNDER 10.01.2020

Stj. Av. Ahmet Özban VENEDİK 11.01.2020
13 Stj. Av. Zeynep Nefise EMRE 09.01.2020 AİHM, 15.04.2014 T, 

BN. 43875/09Stj. Av. Selvi Müleyke ŞEN 10.01.2020
Stj. Av. Selvinur KARS 11.01.2020





ANKARA BAROSU
XI. ULUSLARARASI

HUKUK KURULTAYI 2020

İKİNCİ BÖLÜM

Av. Sadık ERDOĞAN Anısına

Stajyer Avukatlar Hukuk Posteri Yarışması

İlk Üç Dereceye Giren Gruplar ve İsim Listesi
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Avukat Sadık ERDOĞAN Anısına Stajyer Avukatlar Hukuk  
Posteri Yarışması İlk Üç Dereceye Giren Gruplar ve İsim Listesi

Derecelendirme Sırası Grup No Yarışmacı Stj. Av. İsim Listesi

Birincilik Ödülü 12 Stj. Av. Ceren KURT

Stj. Av. Murat Can ÖNDER

Stj. Av. Ahmet Özban VENEDİK

İkincilik Ödülü 4 Stj. Av. Hüsna GENÇTOY

Stj. Av. İrem ÖNER

Stj. Av. Özlem KOYUNCU

Stj. Av. Elif Başak KARTLI

Üçüncülük Ödülü 13 Stj. Av. Zeynep Nefise EMRE

Stj. Av. Selvi Müleyke ŞEN

Stj. Av. Selvinur KARS
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Katılan Posterler

























































































Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020’nin düzenlenmesinde emeği geçen  
Kurultay Düzenleme Komitesi ve Kurultay Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz.

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2020 
KURULTAY DÜZENLEME KOMİTESİ

R. Erinç SAĞKAN, Av.-Ankara Barosu Başkanı 
Kemal KORANEL, Av.-Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı
Hava ORHON, Av.- Ankara Barosu Genel Sekreteri
Zafer Doğan BİLGİN, Av.-Ankara Barosu Saymanı
Aşkın DEMİR, Av.-Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi
Özgen HİNDİSTAN, Av.-Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi
Meltem AKYOL, Av.-Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi
Güzin TANYERİ, Av.-Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi
Çağrı ERYILMAZ, Av.-Ankara Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi
Burcu Mine GARGIN, Av.-Ankara Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi
Cem AKSU, Av.-Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi

Ali ACAR, Dr.-Çankaya Üniversitesi
Kasım AKBAŞ, Dr.-Eskişehir Okulu
Denge ARDIÇOĞLU, Av.-Ankara Barosu
Mustafa Bayram MISIR, Av. Dr.-Ankara Barosu
Deniz ÖZBİLGİN, Av.-Ankara Barosu 
D. Çiğdem SEVER, Dr.-Atılım Üniversitesi 
M. Ayhan TEKİNSOY, Doç. Dr.-Ankara Üniversitesi
Seçkin TÜRKOĞLU, Av.-Ankara Barosu

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2020  
KURULTAY BİLİM KURULU

Richard L. ABEL, Prof. Dr.-UCLA

Ali ACAR, Dr.-Çankaya Üniversitesi

Kasım AKBAŞ, Dr.-Eskişehir Okulu

Şefik T. AKMAN, Dr.-Hacettepe Üniversitesi

Kerem ALTIPARMAK, Dr.-Mülkiyeliler Brl. İHM

Denge ARDIÇOĞLU, Av.-Ankara Barosu

Yeliz Ş. ATAY, Dr.-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Reza BANAKAR, Prof. Dr.-Lund Üniversitesi

Dilara A. CANAY, Dr.-Başkent Üniversitesi

Nezahat DEMİRAY, Dr.-Ufuk Üniversitesi

Selin ESEN, Prof. Dr.-Ankara Üniversitesi

Carla FERSTMAN, Dr.-Essex Üniversitesi

Burcu Mine GARGIN, Av.-Ankara Barosu

Ece GÖZTEPE, Prof. Dr.-Bilkent Üniversitesi

Metin GÜNDAY, Prof. Dr.-Atılım Üniversitesi

Tuğrul KATOĞLU, Prof. Dr.-Kadir Has Üniversitesi

Elvan KEÇELİOĞLU, Dr.-Çankaya Üniversitesi

İlker KILIÇ, Dr.-Çankaya Üniversitesi

Mustafa Bayram MISIR, Av. Dr.-Ankara Barosu

Deniz ÖZBİLGİN, Av.-Ankara Barosu

K. Burak ÖZTÜRK, Doç. Dr.-Ankara Üniversitesi

R. Erinç SAĞKAN, Av.-Ankara Barosu Başkanı

D. Çiğdem SEVER, Dr.-Atılım Üniversitesi

M. Ayhan TEKİNSOY, Doç. Dr.-Ankara Üniversitesi

Gülriz UYGUR, Prof. Dr.-Ankara Üniversitesi

Türkan YALÇIN, Prof. Dr.-Ankara Üniversitesi

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2020’de sunulan tüm bildiriler kör hakem 
incelemesinden geçmiş ve hakem onayı alanlara Ankara Barosu Uluslararası Hukuk  
Kurultayı 2020 Kitabında yer verilmiştir.
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KURULTAY YÖNERGESİ

1- Konu:

Ankara Barosu Başkanlığı, Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın on birincisini 09-12 Ocak 2020 tarihleri 
arasında “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” konusunda yapma kararı almıştır.

2- Biçim:

Kurultayda yer alan toplantılar; panel, açık oturum, çalıştay ve poster sunumunu kapsamaktadır.

3- Kurultay Organları:

Düzenleme ve Bilim Kurulu olmak üzere iki ayrı kurul faaliyet yürütecektir. Bu kurulların oluşu-
munda yetkili organ Ankara Barosu Yönetim Kurulu’dur.

4- Yöntem:

Düzenleme Kurulu ile Bilim Kurulu aşağıda yer alan koşullar çerçevesinde hareket edecektir.

a- Kurultay, Düzenleme Kurulu tarafından kural olarak açık çağrı usulü ile duyurulacaktır. 
Ancak Düzenleme Kurulu’nun davetli konuşmacı çağırması mümkündür.

b- Bildiri özetleri, 500 kelimeyi aşmayacak şekilde İngilizce ve Türkçe olacaktır. Katılımcılar 
özel oturum önerebilirler; özel oturumda yer alacak bildiriler Bilim Kurulu tarafından 
birlikte değerlendirilir.

c- Düzenleme Kurulu’nun seçeceği iki kişiden oluşan sekretarya, bildiri özetlerini ya-
zarlarının isimlerini kapatarak Düzenleme Kurulu’na sunar. Sekretarya üyeleri Bilim 
Kurulu’nda yer almayacaktır.

d- Düzenleme Kurulu, isim kapalı bildiri özetlerinin uzmanlık alanına göre Bilim Kurulun-
dan hangi üyeye gönderileceğini belirler ve Sekretarya’ya bildirir. Yazışmaları Sekretar-
ya yürütür.

e- Bilim Kurulu, bildiri özetlerini Yönerge ekindeki kriterlere göre değerlendirir.

5- Kurultay Programı ve Telif:

Kurultay programı Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanır.

Kurultay kitap ve yayınlarında yer alan bildirilere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

6- Kurultay Takvimi:

Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu’nun onayı ile açık çağrı metnini en geç 15.01.2019  
tarihinde ulusal ve uluslararası mecrada duyuracaktır.

15.05.2019 tarihine kadar bildirilerin gönderilmesi talep edilecek, 15.08.2019 tarihinde kabul edi-
len bildiriler duyurulacak, 15.11.2019 tarihinde ise program kesinleştirilecektir.



ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi: 14.11.2018

Karar No: 6/294

Ankara Barosu 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın 9-12 Ocak 2020 tarihlerin-
de “İnsan Hakları ve Hak Savunuculuğu” ana başlığı altında Bilkent Otel ve Konferans 
Merkezi’nde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Adliye Sarayı B Blok Kat: 5 06251 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0312) 416 7200 Faks: (0312) 309 2237

Web: http://www.ankarabarosu.org.tr          e-mail: ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr.


