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ÖNSÖZ 

Türkiye Cumhuriyeti. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir. Konsey 
üyelerinin en belirgin niteligt. ülkelerinde demokratik rejimi benimsemiş 
ve insan haklarına saygıyı yerleştirmiş olmalarıdır. Üye ülkeler. Avrupa 
Konseyi'nin bu ilkelerine uymak ve bu amaçla hazırlanmış olan Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek 
zorundadırlar. Sözleşme. temel hak ve özgürlükleri demokratik bir toplu
mun asgarı standartlan olarak derlemiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetim organları olan. Avrupa 
İnsan Haklan ~omisyonu ve Divanı 40 yılı aşkın bir süredir görev yap
maktadır. Geçen sürede, özellikle totaliter rejimierin de yıkılmasıyla. 
dünyada demokrasi, hukukun üstünlügüve insan haklarına saygı konu
sunda çok önemli mesafeler alınmıştır. Komisyon ve Divan bu sürede in
san haklarının Avrupa Konseyi üyesi devletlerde aynı anlayış ve yakla
şımla korunup geliştirilmesi dogı-uıtusunda yo~n çalışmalar yapmış ve 
bu alanda çok zengın bir içtihat hukuku oluşturmuştur. 

Türkiye son yıllarda. demokrasi ve insan hakları konularında ulusla
rarası forumlarda, haklı haksız ~ eleştirilere ugt"amaktadır. Bazı dev
letler ve uluslararası kuruluşların bu konuları siyasi bir baskı aracı ola
rak kötüye kullandıklan bilinen bir gerçektir. Buna karşılı~. bagımsız ve 
tarafsız birer organ olan Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Divanı, hiç 
bir siyasi etki altında kalmaksıZın,' ınsan haklannın üye devletlerde ça
gın anlayışına uygun olarak yeknesak bir şekilde korunması amacıyla 
yo~n ve saygın bir çaba göstermiştir. Öyle ki. Komisyon ve Divan karar
lannın ınsan hakları alanında yeni bir "Avrupa Anayasası" yarattıgı ka
bul edilmektedir. 

Türkiye Komisyon ve Divanın zorunlu yargı yetkisini kendi özgür ira
desiyle kabul etmekle, uluslararası bir güvence ve denetim mekanizma
sına açılmış ve bu organların verecekleri kararları uygulamak yükümlü
lügü altına girmiştir. Türkiye de Sözleşmeyi onayiayan diger devletler 
gıbı, bu kararların gereklerini yerine getirmek ve konusuna göre de yasa
larını veya uygulamalarını degiştirmek durumundadır. Bu, devletler hu
kukundan kaynaklanan ah di bir zorunluluk oldugu kadar, daha da 
önemlisi, insan haklarına ve kendi insanına karşı saygının da bir göster
gesidir. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası düzeyde saygınlık ve etkinlik ka
zanması ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla saglıklı ilişkiler kurabil
mesi buna baglıdır. 

III 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Temel hak ve özgürlükler ancak demokratik bir rejimde ve hukukun 

üstünlü~ ilkesine saygılı bir ortaında yeşertp gelişebilir. Bu nedenle. Dr. 

Ünal bu eserinde, birbirini tamamlayan ve destekleyen demokrasi, huku

kun üstünlü~ ve insan hakları kavramlarını birlikte-degerlendirmtştir. 

Ayrıca, yine üyesi oldugumuz, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İş

birligt Konferansı (AGİK) ve Avrupa Birligı gtbt kuruluşlarda konuya iliş

kin olarak yapılan çalışmalar da gözönüne alınarak, insan hakları ça@ 

olarak nitelendirilen günümüzde konunun evrensel boyutu hakkında ge

nel bir fikir verilmeye çalışılmıştır. 

Eserin asıl özelligı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir şerhi ola

rak hazırlanmış olmasıdır. Bu amaçla, her madde, konusuna göre kendi 

içinde sistematik bir şekilde belirli başlıklar altında incelenmiştir. Mad

delerin yorumu, Komisyon ve Dtvanın geliştirdigi içtihadın ışıgı altında 

yapılmış ve kararlar metin içinde degerlendirilmtştir. Komisyon ve Diva

nın önemli konulardaki kökleşmiş tçtihadı tse önemleri dolayısıyla aynen 

çeviri şeklinde verilmiştir. 

Eserde ayrıca, Sözleşmeyle güvence altına alınmış olan temel hak ve 

özgürlükler" açısından ülkemizdeki mevzuat ve uygulama hakkında da 

bir fikir verilmektedir. Bu amaçla, her maddeye ilişkin Türk mevzuatı ve 

uygulaması genel çizgtlertyle ele alınarak, boşluk ve çelişki olan alanlar

la sorun yaratabilecek konular belirlenmeye çalışılmıştır. Eser bu açı

dan, gelecekte yapılacak uyum çalışmalarına da ışık tutacak niteliktedir. 

İnsan hakları alanındaki dtger önemli uluslararası sözleşmelere de 

yer verilerek, derli toplu bir başvuru kaynagı olmak amacıyla hazırlan

mış olan eserin, ülkemizde ınsan haklarının yerleşip gelişmesine katkıda 

bulunması ümidiyle, degerli meslektaşlarıma ve uygulamacılara yararlı 

olmasını dilerim. 
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GİRİŞ 
iktnd dünya savaşı öncesine kadar devletlertn vatandaşlarına nasd 

muamele yapbklan llgd1 devletin bir tç tşt sayılmıştır. Geleneksel devlet
ler hukuku tse sadece devletler arasındaki lltşkılert düzenleyen. aralann
daki sınırlan çizen ve egemenlık yetldlerınt belirleyen bir hukuk dalı ola
rak algılanınıştır. Bu anlayış. 1930'lu yıllardaki styast taşkınlıklar sonu
cu temeltnden deAJşmtş ve ınsan hak ve özgürlüklertnın totallter devlet
lerce ayaklar albna alınması. bu hakların evrenselleştll1lerek dünya dü
zeyinde korunmasını gündeme getırmtşUr. lll 

İnsan hakları konusunu artık devletlerin bir ıç hukuk sorunu olmak
tan çıkararak evrenselleşüren bu yeni yaklaşım dolrultusundakt Ilk gtrt
şlm. 10 Aralık 1948.de İnsan Haklan Evrensel Blldırtsının Ilan edılmesty
le Blrleşmtş Milletlerden gelmtşUr. Bu blldtrlyl 16 Aralık 1966 kabul edi
len Medeni ve Styast Hakları Sözleşmestyle. Ekonomık. Sosyal ve Kültü
rel Haklar Sözleşmesi Izlemiştir. 

İnsan haklannın aAtt bir şekilde thlal edıldJAt Avrupa·da da. bu konu
da gert kalmmamış. Avrupa Konseyi çerçevesindeki çalışmalar derhal 
başlatılmıştır. Avrupa KonseyiDin kuruluş çalışmalan Mayıs 1948 de. 
Laheyde toplanan Avrupa Kongrest tle başlamıştır. Bu kongrede kabul 
edılen. Avrupa1ılara mesaj başlıklı btldtrtde a.şalldaki ıstekiere yer verll
mıştır (21: 

""Bölgesinde kişilerin. ftktrlerın ve maliann serbestçe dolaşabtleceAt 
bir Avrupa Istiyoruz. Düşünce. düşünceyi açıla vurma ve toplanb özgür
lülfiyle styast muhalefet yapılmasını güvence albna alacak bir şart Isti
yoruz. Bu şartın uygulanmasını sagtamak üzere gereken yaptırunları uy- . 
gulayacak bir mahkeme Istiyoruz.· 

Bu blldtrt. 5 Mayıs 1949 da Avrupa Konseytnt kuran. Konsey Statü
sünün kabulüyle tık semerestnt vennl.ştır. Türkıye de 1950.de Avrupa 
konseyine kaW.mıştır. 

üye devletler StatüDün önsözünde. gerçek demokrasinin özünü oluş
turan ve halkiann ortak mJrası olarak kabul ettıklert bireysel ve siyasi öz
gürlüklerle. hukukun üstünlülll Ilkesine uymayı kabul ve taahhüt et
mtşlerdlr. Ayrıca. StatüDün 3. maddesınde Avrupa Konseyine üyel®n ön 
şarb da bellrtılmtştır; buna göre : 

.. Avrupa Konseyine üye olan her devlet hukukun üstünlüiii Ilkest
nt kabul etmek ve ülkesinde yaşayan herkesin temel hak ve özgür
lüklerden yararlanmasını saıtamak zorundadır ... 

(ll Asbjom. ~ lntematıonal ~oJ Human Rlghts. ~ 1989, s. 25 

(2J a.g.~..s. 33 
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Bu yükümlülüge aykırı davranışın yaptırımı ise Statünün 8. madde
stnde belirtilerek, ilgili devletin Konsey üyeligının askıya alınacctgı ve Ba
kanlar Komıtesının talebi üzerine üyelikten çekilmeye davet edilecegt, bu 
talebe uymaması halinde de üyelikten çıkarılacagı öngörülmüştür. 

Aynı şekilde, Türkiye'nin Gümrük Birligtni gerçekleştirmek üzere ol
dugu ve üyelik ıçın başvuruda bulunduğu Avrupa Birligl organları da, 
demokratik bir rejimle yönettlmek ve insan haklarına saygının. Btrlige 
üyeli~ temel şartları olduğu şeklınde kararlar almışlardır. 

Avrupa Konseyi Statüsü, insan haklarını en iyi koruyan rejimin de
mokrasi oldugu varsayımından hareketle, demokratik rejimiinsan hak
larının korunmasının vazgeçilmez bir ön şartı (conditto sine quo non) say
mıştır. Ayrıca demokratik bir rejimde, geleneksel temel hak ve özgürlük
ler yanında, toplu yaşam düzeninin birlikte getirdi~ diger demokratik 
katılım hakları da yaşama geçmektedır. Bunların başında, seçme ve se .. 
çilme hakkı olmak üzere, duşünce ve ifade özgürlügü, toplantı ve dernek 
kurma özgürlügü gibi iletişim hakları gelmektedir. Bunlar, demokratik 
bir toplumda milli tradenın ve kamu oyunun oluşumuna herkesin ser
bestçe kaWımda bulunmasını sagtayan ve demokratik bir toplumun ya
sal temelını oluşturan temel hak ve özgürlüklerdtr. Nitekim, 60'lı yılların 
sonunda Yunanistan örnegtnde olduğu gtbt, demokratik rejimin askeri 
darbelerle kesintiye uğradıgı ve bireyin siyasi hayata katılım kanallannın 
tıkandığı durumlarda, ilgtlt devlet Konsey üyeligtnden çekilmeye davet 
edilmektedir. 

Demokratik bir rejimde herkes seçtigt temsilcilert aracılıgıyla ülkesin
deki yönetime katılma hakkına sahiptir. Bir demokraside her türlü yöne
ttm yetkisi egemenııgın kayıtsız şartsız sahibi olan millete aittir. Millet 
iradesi tse açık oy ve gtzlt tasnif yöntemine uygun olarak periyodik ara
lıklarla yapılacak genel seçimlerle tecelli edecektir. Milletin siyası irade
stnın özgürce ortaya çıkabilmesi için, seçimlerin temel ınsan haklarına ve 
özellikle de ifade özgürlügüne saygılı bir ortamda yapılması şarttır. l3J 

Bu nedenle, demokrasinin temelini oluşturan genel seçimlerin insan 
hakları açısından taşıdıgı önem, 20 Mart 1952 tarihli ek Protokolün ka
bulüyle somutlaşmış ve bu Protokolün 3. maddesinde beltrlt aralıklarla 
genel seçim yapılmas~. temel hak ve özgürlükler baglamında Sözleşme 
kapsamına alınarak güvenceye kavuşturulmuştur. 

Bunun için eserin I. Bölümü demokrasi kavramına ayrılmış ve bu re
jimin unsurları çeşitli yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede 
Avrupa Konseyinin üye ülkelerde demokrasinin yerleşmesi amacıyla yap-

(3) Human Rtghts and Electtons, United Nations, Geneva 1994,. s. V 
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tıgı yo~n çalışmalar da belirtilerek, bu b~amda kabul etti~ tavsiye ka
rarları üzerinde özellikle durulmuştur. 

Avrupa Konseyi Statüsünün temel hak ve özgürlüklerin korunması 
açısından önemle vurguladıgı di~er bir kavram, hukukun üstünlüğü il
kesidir. Bu ilkeye göre devlet organları ve idare, hukuka b~ı olmalı ve 
bu organların faaliyetleri önceden usulüne uygun olarak kabul edUmiş 
genel hukuk normlarıyla sınırlandırılmalıdır. Aksi durum keyftli~e yol 
açacagından, insan hakları ihlal edUmiş olacaktır. 

Önceden kabul edUmiş genel hukuk normları, normlar hiyerarşist 
Içinde başta anayasa olmak üzere, di~er yasa, tüzük ve yönetmeliklerde 
yer alır. Anayasa, devlet organlarının kuruluşunu ve bunların görevleri
ni yaparken izleyecekleri yöntemleri belirleyen en üstün normları ihtiva 
eden bir hukuk belgestdir. Anayasayla da tanınmış olsa, bütün siyasi gü
cün siyasi iktidarda toplanmasının insan hakları açısından tehlikeli ola
bilece~ anlayışı, batı demokrasilerinin ço~nda kuvvetler ayırımı ilkesi
nin kabulüne yol açarak, devlet görevlerinin yasama, yürütme ve yargı 
organları arasında paylaştırılmasına neden olmuştur. Bu ba~amda yar
gı erkinin konumuna özel bir önem verilerek, yargının b~sızlıgı sctg
lanmıştır. Birey Için temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından en 
büyük güvence, htç kuşkusuz tarafsız ve bawmsız bir yargıdır. 

Bu düşünceyle, eserin tkinet bölümünde kısaca hukukun üstünlüğü 
kavramı üzerinde durulmuş ve bu kavramın insan hakları bakımından 
ne anlam taşıdı~ açıklanarak, gerçekleştirilmesi için devlet yapısında 
hangi mekanizmaların oluşturulması gerekti~ belirtilmiştir. 

Sözleşme ı 950'11 yıllardaki insan hakları anlayışına göre düzenlenmiş 
ve sadece belirli sayıdaki geleneksel temel hak ve özgürlükler güvence al
tına alınmıştır. Bu açıdan, Sözleşmenin kapsamı ı966 tarihli BM Mede
nt ve Siyasi Haklar Sözleşmesine oranla daha dardır. Ancak, daha sonra 
kabul edilen ı, 4, 6 ve 7. Protokollarla Sözleşmenin kapsamı genişletil
miş ve yeni bir takım temel hak ve özgürlükler de Sözleşme çerçevesinde 
uygulama alanı bulmuştur. 

Temel hak ve özgürlükler çeşitli açılardan sınıflandırılmaya tabi tu
tulmaktadır. Zaman açısından, birinci; tkinet ve üçüncü kuşak haklar
dan söz edilmektedir. Birinci kuşak haklar, can ve mal güvenli~. din ve 
vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi gele
neksel hak ve özgürlüklerdir. Geçen sürede bunlara eklenen, çalışma 
hakkı, adU ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine 
kavuşma hakkı ve s~ık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım 
ekonomik ve sosyal haklar, ikinci kuşak haklardan sayılmak ta ve bu n
lar, insanların maddi ve manevi açıdan tatminlerint sa~lamak üzere dev-

XXXI 

TBMM KÜTÜPHANESİ



let kaynaklannın hakça dalıbmıru gerektlrmektedir. ffJ Teknolojik geltş

menın gerekttrd.®. temiz bır çevrede yaşama hakkı. bilgısayar verllerine 

karşı özel hayabD korunmasını Isteme hakkı gtbt yeni bir takım baklar 

tse. üçüncü kuşak haklar olarak nttelendiı11mektedir. 

Temel hak ve özgürlükler ilk planda bireyin devlete karşı sahip oldu

~ haklardır. Jelllnek"tn •statü ~tıstne" göre. temel haklar bireyle dev

let arasında üç türlü statü ilişkisi oluşturur. tsJ 

Temel hakiann amacı. bireyi devletin özgürlük alanına müdahelesine 

karşı korumak oldu~ ıçın. olumsuz statüde (status negatlvus) bu tür bir 

müdaheleye karşı birey kendtstnt savunma hakkına sahiptir. İnsan hak

lannın tarıht süreçte bireyle devlet. yanı siyasiiktidar arasındaki büyük 

mücadeleler sonucu kazanıl~ gerçegt. bu görüşü dogrulamaktadır. 

Eşttıık. can ve mal güveniJıt. din ve vicdan özgürlü~. düşünce ve Ifade 

özgürlü~ gıbı gelenekselınsan hakları bu kategoriye g1rmektedlr. 1776 

tarthll. Amerıkan Bağlmsızlık Blldlrlstnde de vurgulandılı gıbı. ·msanıar 

tabtat tcabi özgür ve bagmısız olarak. dogtıştan bazı haklara sahiptir ... C6J 

İnsanların doğuştan bazı temel hak ve özgürlüklere sahıp oldulU şekliD

deki -ıabtı hukuk" ö~etıstne dayalı bu anlayış. n. Dünya Savaşından 

sonra yenıden çanlanınış ve 1ürk anayasaları da dahil olmak üzere bü

tün demokratik devletlerin anayasalarında lfadestnt bulmuştur. 

Bu anlayışa göre. klŞı hak ve özgürlükleri bireye devletçe b~şlanan 

haklar degıl. hukuken devletten önce de var olan haklardır. Devletin gö

revi. bu hak ve özgürlükleri güvence albna almak ve ınsanların yararlan

malarını saıtamak üzere gerekli ortam ve şartları hazirlamaktır. m 

Sosyal devlet anlayışına dayalı olumlu statüde (status posltlvus) tse. 

birey devletin sunduğu Imkanlardan yararlanma konusunda talep hak

kına sahiptır. Ne var ki. bireyin bu konudaki talep hakkı devletin ekono

mik ve malttmkanlanyla sınırlıdır. Alman Anayasa Mahkemesının )'ük

sek okul· karannda da be~ gıbı. üniversitelerin ö~encı kontenjan

lan sınırlı olduğu ıçın yüksek ö~ntm yapma hakkı teorik bir hak ol

maktan 'öte bir anlam taşımamaktadır. Bu bagtarnda devletin görevi. 

ötrencnere fırsat eşttiJğtne dayalı bir ortam hazırlamakbr .. tB1 

Üçüncü kategotlyi oluşturan aktif statüde (status acUvusJ Ise. seçme 

ve seçllme hakkı. siyaSI parti kurma hakkı. kamu görevine gtrme hakkı 

gıbı. bireyin aktif olarak siyasi yaşama katılma hakları söz konusudur. 

(4J Human Rlghıs and Socfal Worlr. United NationS, Geneoa J 994, s. 4 

(5J ~ Cuseboolr Vt!Jfossungst'f!dıls, 2 . .AJdL München 1991. s. 40 

(6J Zlppelb•s R .. Allgemetne Staal:slehre. 12. AJdl Münıcher\ 1994. s. 318 

m~ E.· W., smat. V~assung. Demolcratte, 2 . .AJdL, FrGnlifurt am Main 1992.1 s. 119 

(BJ Rfdll2r..sdwppert. a.g.e.s. 42 
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İnsan haklarının tarihi süreçte oluşumunda, bireyin özgürlük alanı· 
nı devletin aşırı müdahelesine karşı savunma çabası sürekli olarak ön 
plana çıkmış ve bunun sonucu olarak ta insan hakları sadece devlete 
karşı tl eri sürülen haklar olarak algılapmıştır. Ne var ki, bireyi devlete 
karşı oldugu kadar, diger bireylere karşı korumak ta bir zorunluluktur. 
Örnegtn, basın özgürlügünün kullanılmasında başkanlarının şeref ve 
haysiyetitle özel hayatının gtzltligi de gözönüne alınmalı ve bu özgürlü
gün sınırları ona göre çiztlmeltdir. Bu nedenledir ki Kant, hukukun işle
Vini, bireyin özgürlügünü diger bireylerle uyumlu bir şektlde kullanması
nı sağlayacak temel ilkelerin belirlenmesi olarak nitelendtrmişttr. l9J Öz
gürlüklerin kullanılmasını düzenlemek ve bireylerin özgürlük alanlarının 
birbirlerine karşı olan sınırlarını çizmek devletin göreVidir. Kuşkusuz, 
devletin bu yetkisi kısıtlıdır. Devlet bireylerin hak ve özgürlüklerini bir
birlerine karşı dengelerken, dtl, din, cinsiyet ve ırka dayalı her türlü ayı
rımcılıktan kaçınmak ve eşıtlik ilkesını gözetmek zorundadır. 

İster devlete, ister diger bireylere karşı tleri sürülsün, hiç bir temel 
hak ve özgürlük mutlak nitelikte degildir. Nitekim, Sözleşme de bu ihti
yacı kabul ederek, akit devletlere temel hak ve özgürlükleri kısıtlama yet
kisi tanımıştır. Buna göre, Sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlük
ler, kamu güvenltgt, kamu düzenı, ülke bütünlüğü, suçlulugun önlenme
sı, toplum saglıgının ve başkalarının haklarının korunması gibi gerekçe
lerle kısıtlanabtlir. Ancak devletin bu yetkisi sınırlıdır. Kısıtlama, somut 
temel hak ve özgürlügün nıteligine baglı olarak, demokratik bir toplu
mun gerektirdtgı ölçüde ve sadece kanunla yapıbalilir ve hakkın özüne 
dokunarak kullanılması imkansız hale getirtlemez. 

Ayrıca, Sözleşmenın 15 inci maddesinde daha da tlerı gidilerek, savaş 
veya bir milletin varligını tehdit eden dıger bir tehlike durumunda, akit 
devlete Sözleşme hükümlerini askıya alarak, Sözleşmeye aykırı önlemler 
almak yetkisi tanınmıştır. Ancak bu halde dahi, sadece durumun gerek
tirdtgi ölçüde önlemler alınmalı ve bunlar, akit devletin, devletler h u ku
ku ndan kaynaklanan diger yükümlülükleriyle çatışmamalıdır. 

Diğer bütün haklarda oldugu gibi, temel hak ve özgürlüklerin de dü
rüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanılması hukukun genel 
bir ilkesidir. Sözleşmenin 10 uncu maddesinde de belirtildiği gibi, sahi
bine görev ve sorumluluklar yükleyen bu hakların amaçlarına uygun ola
rak kullanılması zorunludur. Ayrıca, Sözleşmenin I 7 nci maddesi bu 
hakların diger temel hak ve özgürlükleri tahrip edecek şekilde kullanıl
masını yasakladıgındcin, bu tür tutum ve davranışların Sözleşme çerçe
vesinde korunması söz konusu degildir. 

(9) Zlppellus, R .• a.g.e .• s. 327 vd. 
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Sözleşme, dt~er uluslararası sözleşmelerden farklı olarak bir denetım 

ve yaptırım rnekanızması kurmuştur. Denettm mekanizmasını oluşturan 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Dtvanı_ akit devletlerdekiinsan hak

ları ihlallerine ilişkin şikayetleri inceleyerek, rapor veya kararlarını gere

gl yapılmak üzere Bakanlar Komıtesine sunmaktadır. 

Türkiye Sözleşmeyi 1954 yılında onaylamasına rawnen, Komisyonun 

yetkisini bundan tam 33 yıl sonra 1987'de, Dtvanınkintise daha sonra 

I 990 da kabul etmiştır. Aradaki bu sürede, anayasalardaki açık hüküm

lere ragmen, Sözleşme geregi gıbı iç hukuka maledilememtş ve uygula

maya sokulamamıştır. Oysa, Türk hukuk sistemine göre, bireylerin doğ

rudan Sözleşme Hükümlerine dayanarak, idari makamlar ve yargı erki 

önünde hak aramaları mümkündür. Ne var ki, Sözleşme geregt gıbı tanı

tılmadıgt için, bundan ne hak sahibi bireylerin, ne de uygulamacıların 

yeterli bilgisi olmuştur. Bu bir egıtım sorunudur. Nitekim, Avrupa Kon

seyiR (85) 7 Sayılı Tavsiye Kararıyla, üye devletlere ülkelerindeki orta ve 

yüksek dereceli okullarda ınsan hakları konusunun ögrettm programına 

alınmasını tavsiye etmiş ve üye devletler de bunun geregtnı yerine getir

mtşlerdir. Avrupa Konseyinin kendisi de bu tavsiye kararına uygun ola

rak bu tür egtttm programlarını teşvik etmektedir. Konsey bu baglamda, 

ilk ve orta dereceli okullardaki insan hakları egitimint destekiernekte ve 

ögt"etmenler için seminerler düzenleyerek egttım malzemesi yadımı yap

maktadır. Hukuk ve sıyasal bilgiler fakülteleri öğrencilerı için bir el kita

bı hazırlanmıştır. Hak1mler, savcılar ve avukatlar için üye ülkelerde se

mtnerler düzenlemektedir. Ayrıca, 1984 te polisler için, 1986 da da ceza

evleri personeli ve gazeteciler için birer el kitabı yayınlamış ve I 990 da 

yüksek dereceli polis görevlileri için bir seminer düzenlemiştir. (10J 

Ülkemizde tse, insan hakları dersine kısa bir süre önce sadece Polis 

Akademisinin egitim programında yer verilmiş olması çok büyük bir ek

slkltkttr. 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanının yetkisini ka

bul etmekle artık uluslararası organların denetime açılmış. kendisine gü-
~ 

venen ve insan haklarına saygılı bir devlet oldugu mesajını vermiştir. 

Bundan böyle bütün devlet görevlilerinin bu konuda bilinçlendtrUmest 

vazgeçUmez bir zorunluluktur. Bu amaçla, Komisyon ve Divan kararları 

büyük bir titizlikle tzlenerek sistemattk bir şekilde derlenmeli ve ilgili gö

revlilerin bilgilerine sunulmalıdır. Ülkemİzın uluslararası organların yap

tırımlarınamuhatap olmaktan kurtulabilmesi için, Türkiye'de de bu or

ganların anlayış ve yorumlarına uygun bir uygulama yapılması şarttır. 

Türkiye Sözleşmeyi kendı özgür iradestyle onaylamış ve Komisyon ve 

Dlvanın yetkisini de yine kendi ıstegiyle kabul etmiştir. Dolayısıyla, Ko

l I 0) CouncU of Europe and Human Rlghts, Strasbourg 1991, s. 9 
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misyon ve Divanın kararları hiç bir şekilde Türkiye'nin egemenlik hakla
rına aykırı ve iç işlerine müdahele olarak nıtelend1rtlemez. 

Bazı devletlerin insan hakları konusunu siyası bir baskı aracı olarak 
kötüye kullandıkları gözlenınelde beraber. yabancı kurumlardan ve özel
ltkle de Avrupa Konseyinden gelen bu tür uyarıların tümünün milli bir 
onur meselesi yapılarak hesap sorına gibi popülist bir anlayışla degerien
dirilip siyasi bir yatırım aracı olarak kullanılması dogru degıldir. Bu tür 
yaklaşımlar, Türkiye'nin çagdaş uygarlık düzeyine ulaşma dogı"ultusun
dakt temel politikasına zarar verebilecegt gibi,' ülkenin evrensel degeriert 
savunan medeni devletler toplulugtından soyutlanarak kopmasına ve ka
buguna çekilmiş sıradan bir üçüncü dünya devleti durumuna düşmesı
ne neden olabilir. 

Anayasanın 2 nci maddesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, 
laik ve sosyal bır hukuk devleti oldugu belirtilmiştir. Hukuk devletinin 
temel özelligı. hukukun üstünlügüne ve insan haklarına saygıdır. Bu ne
denle, ülkede insan haklarına saygılı bir ortam yaratılması ve ihlal du-
_rumlarında olayların titizlikle kovuşturularak etkin ve önleyici yaptırım
lar uygulanması ve uluslararası denetim mekanizmalarının uyarılarına 
muhatap olundugtı takdirde de bunun gereklerinin yerine getirilmesi zo
runludur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini onayiayan devletler bu gl
bi durumlarda hiç bir alınganlık göstermeden Komiyon ve Divan karar
larını oldugu gibi kabul etmekte ve yerine göre de ilgtli yasasını veya uy
gulamasını degtştırmektedir. oıı Türkiye de. altına imza koydugu ulusla
rarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine uymak. ç~daş 
degeriert yakalamak ve herşeyden önce de kendı insanına saygı açısın
dan aynı tavrı takınmak zorundadır. 

(ll) Diğer devletlerin aldıldan somut önlemler tçtn Bkz. European Court oj Human Rfghts, Suroey oj 
Actlvlttes, 1959-1990, Strasbourg 1991, s. 43 vd. 
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I. GENEL OLARAK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
DEMOKRASi 

"Cumhuriyet rejimi demek. demokrasi sistemi lle 
devlet biçtml demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk; o on 
yaşını daldururken demokrasinin bütün gereklerini. 
sırası geldlkçe uygulamaya koymalıdır." 

ATATÜRK 

"Demokrasi" ve "demokratik" kavramları, milli ve milletlerarası dü-
· zeydeki siyasi tartışmalarda en sık kullanılan terımler olmakla beraber, 
bunların anlamı ve kapsamı konulannda uyum saglanamamakta ve si
yasi alanda istismar konusu yapılmaktc:~.dır. Bugün bir çok devlet demok
rattk rejimle yönetlldtğtni ve insan haklarına saygılı olduğunu iddia et
mektedir. Ne var ki, bunlardan hangılerinin rejimının gerçekten dem ok
rast olduğu ve 6 mUyar dünya nüfusundan kaçının insan l;ıa)darı, temel 
hak ve özgürlüklerden yararlandığı tartışmaya açıktır. Ümit verıcı geliş
melere raWnen bu sayının çok azınlıkta olduğu muhakkaktır. cı> 

En iyi yönettm şeklinin hangısı olduğu konusundaki tartışmalar. Ef
latun (M.Ö. 428-348) ve Artsto'ya (M.Ö. 384-322) kadar geri gitmektedir. 
Aristo, hükümet şekillerini, yöneten veya yönetime katılanların sayısına 
göre belirlemtştir. Yöneten tek kişi ise hükümet şekli monarşi, yönettm 
halkın nisbeten küçük bir azınlığı tarafından üstlentlmişse artstokrası ve 
yönetırnın genel olarak halka aıt olması halinde de hükümet şeklı de
mokrasidir. Aris to, hükümet şekillerını bir de başka açıdan, amacına gö
re sınıflandırmış ve bütün toplumun menfaattnı gözeten hükümetle, yal
nız yönetenlerin çıkarına hizmet eden hükümet ayrımı yaparak, bu so
nuncusunu bozulmuş bir hükümet şeklı olarak nitelendirmiştir. Eflatun 
fse, en iyilerin yönetimine imkan sağlayan monarştyt, arzu edUebUecek 
ideal hükümet olarak benimsenmış ve bunun karşıtı olan ttranlığı en kö
tü hükümet şekli olarak damgalanmıştır. (2) 

Eflatun, meşhur Atina demokraststni, şiddetli sınıf çatışmalarına or
tam hazırladığı, kültür düzeyint düşürdüğü ve ahlakı dejenere attığı ıçın 
ağır bir şekilde eleşttrmtşttr. Atina'da zengin ve fakir arasındaki uçurum 
o kadar açılmıştır ki, şehır zengınler ve fakirler arasında birbiriyle sava
şan iki bölüme ayrılmıştır. Atina ve diğer şehır demokrasUerindeki bu sı-
( 1) Human Rlghts Law Journal vol. 9 ( 19887 s. 365 

(2) Catlln, G.A. History oj Poltttcal Phtlosophers, London 1950, s. 89 
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nıf çatışması, sonuçta, Makedonyalı Philip'in diktatörlüğü ile sonuçlan
mıştır (M.Ö. 338). Eflatun'a göre, diktatörlügün dogal kaynagı demokra
sidir. Zulüm ve esaretın en agır şekli tse, aşırı özgürlükçü düzenden kay
naklanır. (3) 

Bunlardan, tarthin seyri tçtnde en yaygın uygulama alanı bulan dev
let şeklı, hiç kuşkusuz monarştdJr. Esasen, "halkın halk tarafından yö
netimi" olarak tanımlanan demokrasi, bütün halkın yönetime katılması 
şeklinde, ne eski Yunan'ın şehır devletlertnde, ne de günümüzde İsViç
re'nin bazı küçük kantonlarında gerçekleştirtlebilmtştır. C4) Nitekim Pertk
les'tn en eski demokrasi tanıınında eski Yunan'da şehır devletleri, "yöne
tim azınlıgın degtl. çoğunluğun elinde olduğu için demokrasi olarak ntte
lendirilmiştır." (5) Monarştde, mutlak, meşrutl ve parlamenter monarşi 
ayırimı yapılmaktadır. Orta çaglann tipik şekli olan mutlak monarşide, 
bütün iktidar sınırsız bir şekilde gücünü ilahi kudretten aldığını iddia 
eden hükümdarın elinde toplanmıştı. Meşrutl monarştde tse, hükümda
rıo yetkilerini kısıtlayan ve sınırlarını çizen bir anayasa mevcuttur. Bu 
rejimde- yönettm ilke olarak tamamen hükümdara aıt olmakla beraber. 
anayasa, bazı durumlarda diğer devlet organlarının da yönetime katılma
larını ve birlikte karar alınmasını öngörebtltr. Hükümdarıo sadece sem
bolik ve merasıme yönelik bazı görevlerinin bulunduğu parlamenter mo
narştde tse, bütün yönetım parlamentonun güvenine baglı hükümete au
tır. ki, C6) bu rejim de parlamenter demokrasiden başka birşey degtldtr. 
Orta ve yakın çagların yaygın devlet şekli olan monarşilerden özellikle 
mutlak ve meşrutl monarşt tipleri, 20 net yüzyılda, 1 inci dünya savaşı
nı takiben yerlerini demokrastlere bırakmışlardır. Bunlardan yalnızca 
parlamenter monarşt tıpı, İngıltere, Benelüx devletiert ve İskandinav ül
kelerinde günümüze kadar varlıklarını sürdürebtlmtşlerdır. Bu ülkelerde 
ltberal partller kişi özgürlüklerini güvence altına al~ak ve halkın parla
mentolarda temsilini saglamak üzere krallardan anayasa niteltğinde ya
zılı belgeler almakla yettnmtşlerdir. Fransa ihttlalinden sonra ortaya çı
kan anarşi ve kaos ortamı kendilerini radikal değişiklikler talep etmek
ten alıkoymuştur. C7) Abraham Ltncoln'ün, "halkın halk tarafından halk 
için yönetimi'' olara nttelendtrdiği Amerikan Demokrasisi, (BJ tarihteki ör-

(3) WlU and Artel Durant, The Lessons oj History, New York 1968, s. 73 vol. 

(4) Maclver. R. M. The Ramparts we Guard. New York 1952, s. 22 

(5) Perlldes'ten naklen Thucydldes (funeral speech) Beaty, Louts J. -A. Johnson O. Herttage of Western 
Ctvıltsatton. New Jersey 1977, s. 84 

(6) Das Ftscher Lexlkon, Staat und Politik. Franlifurt, 1964. s. 318 

(7} Wanlass, Lawrence C. Gettels, History oj PoUtlcal Tought. London 1964 s. 323 

(8) Rutz-Gtmenez, R. Europe: Roads to democracy. The CouncU oj Europe and the "archttecture" of Europe. 

CoUoquy (Strasbourg 18-19 Sept. 1990), Strasbourg 1991, s. 53 (Bundan boyle. Europe: Roads to democ
racy, Colloquy) 
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neklert arasında htç kuşkusuz seçkin bır konuma sahıptır. Demokrasi 
Amerika'da İnglliz mirasından da yararlanarak çok genış bır tabana otur
muştur. Angio-Sakson hukuku, Magna Charta'dan başlayarak vatanda
şı devlete karşı savunmuş, protestanlık tse d1n ve vtcdan özgürlü~nün 
yolunu açarak, demokrasinin temelını oluşturan kişi özgürlüklerının ge
ltşmestnt sağlamıştır. <9> 

Çağımızın modern demokrastlert, eski Yunan'ın küçük şehır demok
rasilerinden çok farkıldır. Eski demokrasilerde kölelık mevcut olduğu 
tçtn yalnız azınlıklar vatandaşlık statüsüne sahipti ve sadece onlar yöne
time kaWabiliyordu. Modern demokrasiler tse çok geniş ülkelere ve mil
yonlarca nüfusa sahiptir. Modern demokrasllerde, ülkede yaşayan her
kes, kural olarak vatandaşlık statüsüne ve yetişkinler de siyası haklara 
sahip bireyler olarak, yönetlme katılma yetkisine sahiptırler. 

Eski deokrasiler dogrudan demokrasilerdt. Her vatandaş kanuniann 
yapılmasına doğrudan katılabiliyor ve dönüşümlü olarak veya kura ile 
belirli zamanlarda kamu görevlerını üstlenebiliyordu. Ça~ızın demok
rasileritse temsili demokrasilerdir. Vatandaşlar belirli aralıklarla tekrar
lanan genel seç1mlerle temsllcilertnt seçmekte ve yönetım görevi onlar 
adına temsiletler tarafından yerıne gettrtlınektedir. o o> 

Günüzde, dünyadaki ülkelerin çoğu ve özellikle de aralarında en az 
demokratik olanları, demokratik rejimle idare edtldiklertnitddta etmekte
dirler. Bu da göstermektedir ki, demokrasi, meşru, aranan ve istenen bir 
yönettm sistemi olarak dünyada çok yaygın bir kabul görmektedir. (ll) Bir 
siyası sistemin demokrasi olarak nıteUndirilebilmesı, şüphesiz herşeyden 
önce demokrasi kavramının muhtevasının belirlenmesine ba.ğ;lıdır. De
mokrosıntn klasik tanımı, "halkın. halk tarafından yönetımıdir." Ancak, 
bu tanım lafzi bir şekilde yorumlanmamalıdır. Modern devlette günlük 
olayların baskısı altında yaşayan halk, egemeni!~ gerçek sahibi de ol
sa, bu gücünü gerektiği gibi kullanamaz. Belki kamu oyunu etktleyebt
lir. Fakat bu yönetme gücü şeklinde anlaşılamaz. (12) Artık halk, eski doğ
rudan demokrasilerde olduğu gibi kendısını bizzat degtl, temsiletleri va
sıtasıyla yönetmektedir. Böylece, yönetıcllerin serbest genel seçimlerle 
halk tarafından seçilmesi temsili demokrasinin temel ölçütü olmakta
dır. (13) 

(9} WUl and Anel Durant. a.g.e. s. 76 

(lO} Corry, J. A. Elements of Democrattc Govemment, New York 1947, s. 7 

(ll J Duverger, M. Council of Europe, CoUoquy on the Concept of Democracy, Strasbourg 23-25 March J 983, 
s. 2 (bundan böyle : CoUoquy} 

(12) Huber, H. Demokratte und Rechtsstaat. F'estgabe zum Zaccarta Gtacomettt. Zürtch 1953, S. 62, N. ll 
(13} Duverger, M. Colloquy, s. 2 
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İkinci olarak, demokrastlerde bazı temel hak ve özgürlükler anayasal 

olarak güvence altına alınmış ve bunların korunması için, kanunların 

anayasaya uygunlu~nun denetimi, kuvvetler ayırımı ve yargı bagtmsız

lı~ gtbi koruma mekanizmaları kurulmuştur. 

Demokrasinin di~er bir tanımı, "ço~unluk idaresidir." Çogunluk, du

r~an de~, dinamik bir kavrum olarak, halkın sayıca ço~unlu~unu de

gu, her olayda sürekli de~işiklik gösteren bir ol~uyu ifade eder. 04l Ayrı

ca çogunlu~un iradesi mutlak de~tldir. Demokrastlerde azınlık grupları

nın hakları da güvence altına alınmış ve ço~unlu~un tahakkümünü ön

leyici tedbirler öngörülmüştür. 

Nihayet, günümüzün modern demokrastleri ço~ulculuk esasına da

yanmaktadır. Demokratik karar mekanizmaların da, sendikalar, mesleki 

kuruluşlar ve dernekler gibi örgütlenmiş gruplar ve kamu oyu son dere-

ce etkin roller oynamaktadırlar. · 

D. DEMOKRASiNİN TEMEL İLKELERi 
"Devletlerin geleceği en iyi yöneticilerin seçilmesıne 

bağlıdır. Ne var ki, doğa sadece yetenekli ve yüksek enerji sa

hiplerinin zayıfları yönetmesini değil, zayıfların da kuvvetiıle

re itaatlerini gerektirmektedir." 

CİCERO 

Çağımızın modern demokrastlerini ayrı ayrı temsili sistem, milli ira

de, halk yönetimi, çogunluk ilkesi ve ço~ulculuk gıbı kavramlarla açıkla

mak mümkün de~ildir. Ça~daş demokrasi, bu kavrumların hep birlikte 

etkin oldu~ siyasi bir sistem, bir yaşam tarzıdır. 

A. DEMOKRASi VE TEMSiL İLKESi 

Batı demokrasileri ilke olarak temsili demokrasiyi benimsemiş, de

mokrasi ve halkın parlamentoda temsili, aynı şeyi ifade eden terimler ola

rak kabul edilmiştir. Temsili demokraside, seçilmiş bir parlamentonun 

üyeleri, belirli grupları de~il halkın tümünü temsil eder ve parlamento 

milli iradeyi yansıtır. Ülke, parlamentonun kurdu~u hükümet tarafından 

yönetilir ve hükümet parlamentonun güvenoyuna sahip olmak zorunda 

oldu~u gibi, sürekli olarak onun denetimi altındadır. Temsili demokrasi

de, milleti temsil edecek adayların belirlenmesi son derece önemlidir. 

Çünkü bütün halkı temsil etmek durumunda olan temsilciler, kendisini 

aday gösteren organa karşı bir bagımlılık ilişkisine girmektedir. Temsili 

( 14) Macloer, J. M. a.g.e. s. 23 
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demokraside, demokratik seçimler için ülke yönetimine talip olan ve bu
na eh1l en az iki siyasi partinin varlıgı şarttır. osı 

18 inci Yüzyıldaki ing1ltz parlamentosu, bu anlamda tems1le dayalı 
parlamentonun 1lk örneklerindendir. Fransa'da da büyük ihtilali takiben, 
1791 anayasasıyla ing1ltere'den esinlenilerek ilk tems1li parlamento ku
rulmuştur. ingiliz parlamentosunda Amerika'daki kolonllerin temsil edil
memiş olması, bu kolonileri, "temsilsiz vergı olmaz" (no tax without repre

santation) sloganıyla bagtmsızlık mücadelesine itmiş ve bunun sonucu 
olarak Amerika'da temsili demokrasi tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir. 
Başlangıçta temsilcilerin, seçmenierin vekili olarak ve onların talimatıyla 
hareket ettikleri bu sistemde, temsilciler zamanla bagtmsızlıklarını ka
zanmışlar ve bütün halkı temsil eder hale gelmişlerdir. Cl6l 

Demokrasilerde "matematik eşitlik" ve dolayısıyla "bir insan, bir oy" 
ilkesi geçerli olmakla beraber Cl7l bütün vatandaşiara genel oy hakkı ta
nınması çok uzun zaman almıştır. 1900 yılında ingiltere'de sadece nüfu
sun % ll inin oy verme hakkı vardı. Bu oran 1922 de % 43 e çıkmıştır. 
Fransa'da da durum farklı degıldir. Bu ülkede 1881 de% 27 olan oran, 
195 1 de % 51 e yükselmiştir. 20 inci yüzyılın başına kadar, batı Avrupa 
ülkelerinde oy hakkına sahip olanların genel nüfusa oranı% 5 i aşma
mıştır. Aynı şekilde, Amerika'da da bu oran ancak 1 inci dünya savaşı 
sonunda% 30 lara ulaşabilmiştir. cısı 

Genel oy hakkının uzun sürede gerçekleşmiş olması dogaldır. Çünkü, 
sayıya dayalı matematıksel demokrasi anlayışı, genelde bütün siyasi dü
şünürlerce dejenere olmuş bir hükümet şekli olarak kabul edilmiştir. 
John Stuart Mill'in (1806-1873) deyimiyle, "herkes b1r olınalı, kimse di
gerinden fazla olmamalı, şeklindeki düşünce tarzı; herkesin digerleri ka
dar iyi oldugunu şart koşan ve insanlar arasındakizeka ve fazilet farklı
lıklarını görmezden gelen, yanlış bir demokrasi anlayışının bir sonucu
dur." 09l 

Batı ülkelerinde çağlar boyu bu anlayış hakim olmuş ve varlıklı ke
sim, yoksul halk kitlelerine oy hakkı tanınmasına sürekli olarak karşı 
çıkmıştır. Bu uygulamanın kitleleri isyana sevkedebileceği ve toplumsal 
patlamalara neden olabilecegt endişesi, 19 uncu yüzyıldan başlayarak, 
bir çok ülkede kitlelere genel oy hakkı tanınmasına ve parlamento re
formları yapılmasına yol açmıştır. Demokratik hayatın genel oy hakkı ile 
geniş halk kitlelerine yayılması bu kitlelerin hoşnutsuzluğunu bir dere
ceye kadar gidermekle beraber arzularını tam olarak karşılayamamıştır. 
( 15) Das Ftscher Lexlkon. Demokratte. s. 76 

( 16) Das Fescher Lexlkon. Reprasentatlon. s. 294 vd. 

( 17) Gtnsberg. M.on Jııstlce tn Soclety. Mldlesex. 1971 s. 130 

( 18) Llpman. W. The Publlc Phllosophy. washington. 1954. s. 38 

( 19) Wayper. C.L.Pollttcal Tought. London, 1952. s. 123 
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Geniş halk kitlelerinin genel oy hakkından yararlanarak kendi çıkarları
nı savunmak ve gerçekleştirmek ıçın her çareye başvurarak iktidarı ele 
geçirmek çabası içine gtrmelert, toplumun yerleşmiş bütün kurumlarının 
sarsılması, deger ölçülerinin degışmesi ve bütün dengelerin bozulması 
sonucunu dogurmuş ve demokratik hayatta büyük çalkantılara neden 
olmuştur. (20J 

Temsili demokraside halk belirli aralıklarla temsilcilerint parlamento-· 
ya seçer. Temsili demokrasi saglam temellere dayanmakla beraber, tki 
seçim arasında halkın herhangi bir söz hakkı olmaması ve ·gereken du
rumlarda müdahelede bulunamaması, bu sistemin önemli bir zaafı ola
rak gösterilmektedir. (21) 

Seçimler ülkesine göre çogunluk veya nisbi temsil yöntemlertyle ger
çekleştirilmektedir. Almanya gıbıtki yöntemi'dengeli bir şekilde uygula
yan ülkeler de vardır. 

Çogunluk sistemi taraftarları, bu seçim sisteminin yönetimi kolaylaş
tırdıgını savunmaktadırlar. Gerçekten de, bu sistemde parlamentoda 
saglanan çogunlukla hükümeti kurmak ve devleti yönetmek kolaylaş
maldadır. Sistem, küçük partileri elem ek te ve parlamentoya ancak iki 
veya üç parti girebilmektedir. 

Fakat çogunluk sistemi bütün siyasi görüşlerin parlamentoya yansı
masını engelledigt için de eleştirilm ektedir. Keza, nisbi temsil sistemi de 
hiç bir partinin parlamentoda çogunluk saglamasına imkan vermedigt, 
koalisyon hükümetleri kurulmasına yol açtıgı ve dolayısıyla sık sık siya
si kriziere neden oldugu için eleştirilere uğramakla beraber, daha adil 
bulundugu için, halen 15 Avrupa ülkesi bu yöntemi uygulamaktadır. (22) 

Çoğunluk sistemine karşı, parlamentoda büyük parti grupları kurul
masını teşvik etmekle beraber, küçük grupları yok ettigittirazı yapılmak
la beraber, bu sistemi tercih edenler, parlamentonun toplumun aynası 
olmak zorunda olmadıgını, önemli olanın, karar almaya, hükümeti ku
rup düşürmeye ve denetlerneye muktedir bir parlamento oldugunu ve 
bunun da ancak kesin bir çogunlukla saglanabilecegtnt; buradaki ölçü
nün adaletin gerçekleştirilmesi degil, bir develet organı olarak parlamen
tonun görevlerini tam anlamıyla yapma yetenegine kavuşturulması oldu
ğunu ifade etmektedirler. (23J 

(20) Hoover, Calvfn B. The Economy Lfberty and the State, New York 1961, s. 19 

(21) Ptcg. C. Human Rlghts Law Journal, Vol. 9 ( 1988) s. 495 

(22) Plcg. C. HRLJ s. 495 

(23) Das Flscher Lexlkon. Wahlvetjahren, s. 360 
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Nitekim Rousseau ( ı 7 ı 2- ı 778) temsili sistemin bu sakıncaları karşı
sında, temsil edilen halkın hür olmadıgını, milli iradenin oldugu gıbı ve 
bozulmadan yansıtılmasının tek yolunun doğrudan demokrasi oldugu
nu; egemenligin kayıtsız şartsız halka aıt bulundugtınu ve bunun hiçbir 
şekilde devredilemeyecegtni ifade ile, temsili hükümete karşı çıkmıştır. 
Ona göre, temsil sistemi ve temsili hükümet feodalizmin bir kalıntısıdır. 
Halk egemenligi doğrudan ve aracısız bir şekilde açıga vurulmalıdır. Bu 
bakımdan, genel iradenin (volonte general, general will, Gemetnwillens) 
gerçekleştirilmesini ve açıga vurulmasını engelleyecek aracı kurumlara 
devlet hayatında yer yoktur. (24) 

Hangi seçim sistemi uygulanırsa uygulansın, seçme ve seçilme hakkı 
ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Oy hakkı geneldereşitolma 
şartına baglı olmakla beraber seçilme yaşı degişiktir. Bu yaş Belçika'da 
25, Fransa'da 23, Danimarka'da 20 ve Almanya'da 18 dir. Oy verme Bel
çika ve İtalya'da zorunlu, diger ülkelerde ihtiyaridir. Seçim kampanyala
rı da ülkesine göre degişik şekillerde gerçekleştirilmektedir. Bazı ülkeler
de bu konuda herhangi bir düzenleme yoktur. Fransa'da başkanlık se
çimlerinde asgari% 5 oy kazanmış bir partiye mensup adayların seçim 
kampanyası masrafları hazineden karşılanmaktadır. İrlanda ve ingilte
re'de devlet, seçim kampanyalarında siyasi partilere bazı kolaylıklar sag
lamakta, örnegtn posta idareleri, kampanya mektuplarını ücretsiz gön
dermektedir. İtalya'da bu masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır. 
Almanya'da ise, verilen oyların en azından % 0.5 kazanmak şartıyla ada
ya belirli bir meblag ödenmektedir. Kampanya süresince, radyo-televiz
yon gibi kitle haberleşme araçlarından yararlanmak konusunda Alman
ya, Belçika, Danimarka ve Hollanda da siyasi partilerin büyüklükleri öl
çü olarak kabul edilmekte ve buna oranla söz hakkı tanınmaktadır. C25l 

Çogunluk veya nisbi temsil sistemi, hangi yönteme başvurulursa vu
rulsun, çagımızın kitle demokrasilerinde halkın geregı gıbı temsili gide
rek güçleşmektedir. Temsili demokrasi, seçmenle temsilcisi arasında bir 
güven ilişkisinin varligını şart koşar. Ne var ki, 60 milyon nüfuslu 500 
milletvekilinin seçildi~i bir demokraside artık güven ilişkisinden bahset
mek mümkün degildir. Çünkü seçmenin adayları kişisel olarak tanıma
sı söz konusu olamaz. Böylece, bilinen, kişiligine ve bilgisine güvenilir ki
şiler yerine, listeler üzerinden seçim yöntemi başlaınıştır. Seçmen günü
müzde artık, bildigi, tanıdıgı bir şahsiyete degil, belirli bir siyasi görüşü 
temsil eden bir siyasi partiye güven duymak zorundadır. Bugün kimle
rin. hangi sıradaQ parlamentoya girecegi seçmenler tarafından degil, bü-

(24) J. Bronowski Bruce Mazllsh, The Western lntellectual Tradltton, New York 1962, s. 301 

(25) Plcq. C. HRW s. 405 
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yük kitle partileri tarafından b.elirlenmekte ve seçmene de şu veya bu 
partinin listesine oy vermek görevi düşmektedir. (26) 

Bu yüzden, günümüzde vatandaş siyasetten de sağtımuştur. Oysa, 
demokrasi vatandaşların aktif olarak siyasi hayata katılmalarını gerekti
rir ve demokrasinin tek kurtuluş yolu da budur. "Aksi halde, devlet ikti
dar düşkünlerine gantmet olmaktan kurtulamaz. Faşist diktatörler ken
dilerine inanmış kitlelerin destekleri ve itici gücüyle değil. siyasi inisiya
tıflerini kullanmakta çekingen davranan orta sınıfların tlgisizligt yüzün
den iktidara gelmişlerdir. Geniş halk kitlelerinin siyasete ilgisizliğinin di
ğer bir nedeni de, bireyin, siyasi kararların alınmasında hiçbir etkisi ol
mayacaw ve olayların seyrini değişttremeyeceği hissine kapılması ve k en
disine olan güven duygusunu yitlrmesidir. Birey, çözmek zorunda oldu
ğu sorunlar ufkunu aştı~ için çaresiz kalmaktadır. Devletin dev bir ma
kineye dönüştüğü ve çarkların dönmesinde insan iradesine yer olmadığı, 
kendi kişisel görüş ve oyunun gidişi değişttremeyeceği ve oyunun kitle 
arasında kaybolaccıw. inancındadır. Böylece birey giderek siyasi hayattan 
soyutlanmakta ve kaderini meslekten politikacıların ellerine ve yeteneği
ne terketmektedir." (27) 

Esasen, büyük kitle demokrasilerinde profesyonel politikacılar da et
kisizleşmiş, temsili organ olarak parlamento ve yürütme organı olarak 
hükümet, eski önem ve gücünü yitirmiş ve bürokrat sınıfı giderek ön pla
na geçmiştir. Örneğin, istatistik verileri, Alınanya'da kabul edilen kanun
ların % 80 inin yürütme organının inisiyatifi lle parlamentoya sunuldu
ğunu ve bunların da bakanlıkların bürokrat ve teknokratları tarafından 
hazırlandığını ortaya koymuştur. "Batı Avrupa ve Amerika kıtasında ar
tık, seçilmiş halk temsilcilerinin toplumu ve onun menfaatlerini gerçek
ten temsil eden hiçbir ülke kalmamıştır. Çünkü en önemli kararlar poli
tikacılar tarafından değil, kamu oyundan gizli olarak bürokrat ve uzman 
kurullarca alınmakta ve parlamento oturumları önemsiz seminerlere dö
nüşmektedir. Bir Alman mtlletvektlinin dediği gibi, hükümet baskı gu
ruplarıyla sözleşmeler yapmakta v~ bunları onay için parlamentoya sun
maktadır." C28) 

(26) Getger. T. Die Demolcratte Ohne Doğma, München. 1950, s. 341 

(27) Getger. T.a.g.e. s. 343 vd. 

(28) Herbtg. J. Das Ende der bürgerllchen Vernunft. München. 1974. s. 114 vd. 
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B. DEMOKRASi VE KUWETLER AYlRIMI İLKESi 

"Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin aynı 
kişi veya aynı hükümet makamlannda birleşmesi 
halinde özgürlük yoktur." 

MONTESQUIEU 

Kuvvetler ayırımıilkesine dayalı modern demokrastlerde, yasama, yü
rütme ve yargı erki olmak üzere üç türlü devlet gücünün bulundugtı ka
bul edtlmektedir. Bu ayınma göre, yasama erkt kanunları yapmakta, yü
rütme organı bunları uygulamakta ve yargıerkide uyuşmazlık halinde 
bu kanunları yorumlayarak uyuşmazlıkları çözümlemektedir. Böylece, 
her güç farklı bir görevin yerine getirtimesini üstlenmiş olup az veya çok 
dıgertnden bagımsızdır. Kuvvetler arasındaki tlişktler o şektlde kurul
muştur ki, bazen çatışma halinde de olsa her kuvvet bir dt~erini denet
leyerek d engeleyecek araçlara kavuşturulmuştur. (29) 

Kuvvetler ayırımı tlkestntn altında yatan temel düşünce, kişi hak ve öz
gürlüklertnt güvence altına almaktır. Devlet göreviertnin ifası bu şekilde 
birbirinden ayrı ve b~sız kişi veya gruplara bırakıl~ taktirde temel 
hak ve özgürlüklerin en iyi şekilde korunmuş ola~ varsayılmaktadır. C30l 

Kuvvetler ayırımı ilkesinin kaynağı Aristo'ya kadar geri gitmekle be
raber kesin şekli ve tanımı Montesquieu (1689-1755) tarafından yapıl
mıştır. Ancak kendisinden önce Polybius, Cicero, Machiavelli ve St. Tho
mas Aqutnas gıbı büyük düşünürler de aynı alanda ve özellikle devlet gü
cünün sınırlandırılması konusu üzerinde önemli çalışmalar yapmışlar
dır. Montesquieu'dan önce John Locke, devlet görevlerini, yasama, fede
ratif (dış politika ve sözleşme yapmak) ve yürütme olarak nitelendirmiş
tir. Bu terminolojiyi, yasama, yürütme ve yargı şeklinde degışttrerek 
meşhur ögeetisini ortaya koyan Montesquieu'ya göre, devlet gücünün bu 
şektlde bölünmesi ve farklı organiara verilmesi, insan hak ve özgürlükle
rinin teminatıdır. Kuvvetler ayırım tlkesi, Amerikan anayasasını önemli 
ölçüde etktlemiştir. Keza, I 789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakla
rı btldirisinde, bu tlkeye aşagtdaki şekilde yer verilmiştir. (3Il 

"Hakların teminat altına alınmadıgt veya kuvvetler ayırımı ilkesinin 
kabul edtlmedtgt bir toplumun anayasası yoktur." 

ingtltz modelini ölçü alarak sınırlı ve dengeli bir anayasal hükümeti 
savunan Montesquieu'ye göre, siyasi ve sosyal· degişiklikler amacına uy
gun şektlde ancak, her üç kuvvetin birbirini sınıriandırması ve araların
da dengeli bir işbir~igt sağlanması yoluyla gerçekleşttrtlebtlir. (32) 

(29} Ztolkowskl. J, Europe : Roads to democracy, Colloquy s. 54 

(30} Das Ftscher Lextkon. Gewaltentetlung, s. 117 

(31) Catltn. G. a.g.e. s. 303 

(32} J. Bronowski-Bruce mazltsh, a.g.e. s. 274 
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Montesquteu, kuvvetler ayırımı ilkesini klasik anlamda aşağıdaki şe

kilde tanımlamaktadır. (33) 

"Yasama ve yürütme kuvvetlerinin aynı kişi veya yanı hükümet 

makamlarında birleşmesi halinde özgürlük yoktur. Çünkü aynı hü

kümdar veya meclis, zalimce uygulamak için istibdat kanunları ya

par. Ayrıca, yargı kuvvetinin yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı 

olmaması halinde de özgürlük yoktur. Yargı kuvvetinin yasama kuv

vetine bağlı olması durumunda, hakim aynı zamanda kanun koyucu 

da olacağından, vatandaşların hayat ve özgürlü~ üzerindeki iktidarı 

keyfi, yürütme kuvvetine bağlı olması halinde ise, hakim bir müste

bidin iktidarına sahip olacaktır." 

"Aynı kişinin, Aristokratların veya halkın mensup oldugıt bir ku

rumun bu üç kuvvete birlikte sahip olması halinde herşey kaybolur : 

Kanun koyma, kararları ıcra etme, bireylerin hak ve uyumazlıkları 

konusunda karar verme iktidarı." 

"Avrupa krallıklarının çogıtnda Anayasa ılımlıdır. Çünkü kral ilk 

iki kuvveti elinde tutarak üçüncüsü tebaanın uygulamasına terk et

miştir. Her üç kuvvetin sultanda toplandıgt Türk'lerde ise korkunç bir 

despotiZ.m hüküm sürmektedir." 

Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki bu kesin ayırım ve bun

ların farklı organiara bırakılması düşüncesi bir ideal olaı:_ak kalmış ve bu 

kesin şekliyle hiç bir zaman uygulama alanı bulamamıştır. Önemli olan 

Devlet gücünün çeşitli makamlar arasında paylaşılması ve bunların kar

şılıklı olarak birbirlerini denetlernesi ve dengelemestdir. (34) Ancak, kuv

vetlerin karşılıklı olarak dengelenmesi ve birbirlerini denetlernesi hiç bir 

zaman tam anlamıyla gerçekleştirilemeyecegı ıçın, her zaman bu kuvvet

lerden birisi dıgerıne üstün olmuştur. Bu üstünlük hukuk en (de jure) 

anayasadan kaynaklanabilecegı gıbı, fiilen (de jacto) uygulamada da or

taya çıkabilir. (35> Ömegin 1961 anayasasında yargı erkine digerlerine 

oranla çok önemli bir yer verilmiş ve diğer kuvvetlerden üstün tutulmuş
tur. (36) 

Hatta, Montesquieu'nun kuvvetler ayırım kavramını geliştirirken ken

disine örnek aldıgt ingiltere'de bile, bu ilke hiçbir zaman tam anlamıyla 

gerçekleşmemiş ve yargı ve idare, bu ülkede çağlar boyu iç içe olmuştur. 

(33) Weber·Fas, R. der staat, Dokumente des Staatsdenkens von der Antlke bls zur Gegenwart. Pfulltngen. 

1977, s. 493 vd. 

(34) Charlter, P. Colloquy, s. 5 

(35) Huber, H. a.g.e. s. 65 

(36) Htrsh, Ernst, E. Die Staatsverjassungen der Welt, Bd. 7, Turket. Frankfurt-Berlin. 1966. s. 52. N 51 
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ingiltere'de yargı ve idarenin bu karışılıldı b~ılı~ı. sulh hakimlerinin gö
rev alanlarında özellikle göze çarpmaktadır. <37) 

Kuvvetler ayınını ilkesi tam anlamıyla sadece Amerika'da uygulan
maktadır. ihtilalden sonra 1787 tarihli Amerikan Anayasasıyla yürürlü
ge konulmuş olan bu ilkenin kabulündeki başlıca etken, yasama, yürüt
me ve yargı erklerinin karşılıklı olarak birbirlerini dizginlemeleri ve ara
larında denge sağlanması düşüncesi olmuştur. (38) Bu ülkede yürütme 
organı devlet politikalarını uygulayan aktif organ, yasama ise bu politi
kaların uygulanması açısından onay makam.ıdır. Özgürlük ve düzen için 
varlıgı şart olan her iki organın birbirini denetlernesi ve sınırlaması zo
runlu kabul edilmektedir. Demokratik sistemin gelece~. bu tki erkin bir
biriyle saglıklı ilişki kurmasına baglıdır. Bunlardan birisi di~erinin yetki
lerine tecavüz etti~ veya görevlerini yapmasını engelledigt takdirde, bu 
husus Amerika'da agır bir anayasa ihlali olarak de~erlendirilmekte
dir. (39) 

Günümüzün modern parlamenter demokrasilerinde, kuvvetler ayırı
mı ilkesi şeklen muhafaza edilmekle beraber, yargı er ki dışında, yasama 
ve yürütme erkleri fonksiyonel açıdan kesin çizgtlerle birbirinden ayrıl
mış degtldir. Örne~in. yürütme erki, yasama yetkisinin devri yoluyla yo
gun bir şekilde yasama faaliyetinde bulunmaktadır. Bu durumda, devlet 
görevlerinin anayasal normlarla yasama, yürütme ve yargı organları ara
sında paylaştırılmış olması fazla bir de~er taşımamaktadır. Gerçek ikti
dar parlamentodaki çogtınluk partisinin eHnde bulundu~u ve bu çogtın
luk, hükümet tarafından belirlenmiş polttıkaları herzaman destekledi~ 
için, artık yasama ve yürütme arasındaki kesin ayırım ortadan kalkmış 
ve bütün yetkiiktidar partisinin elinde toplanmıştır. <40) 

Ayrıca, yasama yetkisinin şeklen yasama organı tarafından hüküme
te devredildi~i durumlarda da bu yetki uygulamada genelde idare tara
fından kullanılmaktadır. Çünkü kanun yapma tekni~ni bilen uzmanlar 
hükümet içinde de~il. yönettm kadrolarındaki bürokrat ve teknokratlar 
arasında bulunmaktadır. Böylece kuvvetleı: ayırımı ilkesi eski önemini yi
tirmiş ve temsili demokrasinin temeli olan, halkın kendi seçti~! temsilci
lert tarafından yönetilmesi düşüncesi zaafa ugraınıştır. <4 1) 

Aslında, kuvvetler ayırımı ilkesinin ana amacı, devlet kudretinin or
ganlar arasında paylaştırılıp sınırlandırılması suretiyle, kötüye kullanıl
masının engellenmesi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korun-

(37) Das Ftscher Lextlcc:m. GewaltenteUung, s. 119 

(38) Das Flscher Lexllcon, GewaltenteUung, s. 120 

(39) Ltpman, W. a.g.e. s. 31 

(40) Knaub, C. Colloquy. s. 5 

(41) Valle, I. Louise, Colloquy. s. 6 vd. 
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masıdır. Ancak, toplumun refah ve gelecegi de, bu organların birbiriyle 
çatışmadan uyumlu bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Bu bakımdan, dev
let birlik ve bütünlüğünün korunması açısından, kuvvetler arasında ba
zı bağların muhafazası zorunludur. Fren ve denge (Freins et Contrepolds 
veya checlcs and balance s) olarak nitelendirilen bu bağlar, organların 
fonksiyonları ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Örneğin, 
fonksiyonel açıdan, yürütme ve yargı organları, yasama organlarınca ka
bul edilen kanunlarla bağlıdır. İdarenin hukuka bağlılığının bir sonucu 
olarak, yürütme erki ve idarenin bütün faaliyetleri hukuk kuralları çer
çevesinde cereyan edecek ve çıkan uyuşmazlıklarda, idare, yargı kararla
rını uygulayacaktır. Böylece modern anlamda demokrasilerde, kuvvetler 
arasındaki farazi eşitlik ve kesin ayırım ilkesi hertaraf edilmiş ve yerine 
karşılıklı bağımlılık ilişkisi geçmiştir. (42) 

C. DEMOKRASi VE ÇOÖUNLUK İLKESi 

"Sayı üstıinliığiı kişileri hikmet sahibi yapmaz." 

SPINOZA 

Demokrasi, geleneksel olarak çoğunluk yönetimi şeklinde tanımlan
maktadır. Jean Bodin'e ('1530 .. ı596) göre (43) demokrasi, halk çogunlu
ğunun halkın geri kalan kısmı ve herbir birey üzerinde egemenlik yetki
lerini kullandıgı bir devlet şeklidir. Önemli olan, çoğunluğun yalnız mün
ferıt vatandaşlar üzerinde değil, Roma'da olduğu gibi, 35 grup varsa, 
bunlardan ı 8 inin geri kalan ı 7 st üzerinde egemenlik hakkına ve kanun 
koyma yetkisine sahip olmasıdır. 

Çoğunluğun azınlık üzerinde böylesine önemli ve mutlak yetktlere sa
hip olması, eskiden beri tehlikeli sayılmış ve ağır eleştirilere ugramıştır. 
Thomas St. Aqutnas'a göre, (44) "bir hükümet çogunluk tarafından üst
lentlmişse, buna demokrasi denir. Burada geniş bir halk kitlesinin sayı 
üstünlügünden yararlanarak zenginleri baskı altında tuttugu bir halk 
hakimiyeti sÖzkonusudur. Böylece halkın tümü bir Uran olmaktadır. An
cak böyle bir rejimde, çoğunluk yönetimi arasında çıkar çatışmaları ol
ması kaçınılmaz olduğundan, sonuçta birinin galip gelmesi ve diğerlerı 
üzerinde baskı kurması yine kaçınılmazdır. Tarih, çoğunluk yönetimleri
nin nasıl tiranlık rejimlerine dönüştüklerinin örnekleriyle doludur. Ro-

(42) Nawlasky. H. Allgemetne Staatslehre, Bd. 2. Zurich - Köln 1955, s. 1 O 

(43) Weber-Fas, R. Der Staat, s. 301 

(44) Weber-Fas. R. Der Staat, s. 125 vd. 
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ma, bunun en belirgen örnegidir. imparatorluk, çok başlı bir yönetim so
nucu. çıkar çatışmaları, düşmanlıklar ve iç savaşlara sahne olmuş ve so
nuçta zalim tiranların eline düşmüştür." 

Aynı şekilde, Spinoza'ya (1632-1677) göre de, en makul hükümet 
şekli demokrasi olmakla beraber, bu rejim altında herkes aynı düşünce
de olamayacagından çogunluğun sesi kanun kuvvetinde olacaktır. "An
cak demokrasinin zaafı, iktidarı niteliksiz çogunluga terketmesidir. Sayı 
üstünlügti kişileri hikmet (Wlsdom) sahibi kılamayacagtndan, bu rejimde 
yönetım çok geçmeden yalancı ve dalkavukların eline geçer ve bunların 
akıllarıyla değil, hislertyle yönetiqıi, bu konudaki deneytın sahiplerini 
ümitstzlige düşürür. Bu halin devamı, azınlıkta da olsalar, bu alandaki 
yetenekli kişileri baş kaldırmaya sevk eder. Böylece demokrasiler. Aris
tokfasilere ve aristokrasiler de kısa bir süre sonra monar.şilere dönüşür. 
Halk sonunda Tiranlıgı kao~a tercih edecektir." C45l 

Bu konuda Alexıs de Tocquevile ise (1805- 1859) <46l nisbeten yakın 
tarihten, aşagıdaki kapsamlı ve dikkate değer görüşlere yer vermektedir. 

"Bir hüküm~tte, halkın çogunluğunun sınırsız olarak herşeyi yapabil
me hakkı bulundugunu, merhametsiz ve çirkin buluyorum; bununla be
arber bütün devlet kurdetinin çogunluğun iradesinden kaynaklandığını 
düşünüyorum. Yoksa böylece kendimleçelişkiyemi düşüyorum?" 

"Herhangtbir milletin yalnız çoğunluğu tarafından değil~ bütün insan
lık tarafından kabul edilmiş genel bir kanunu vardır. Bu kanun adalet
tir. Herbir milletin hakkı, sanırım adalet kavramında ifadesini bulur. 
Eger ben adaletsiz bir kanuna itaat! reddedersem hiçbir şekilde çoğunlu
gun emretme hakkına karşı gelmiyorum. Ben nihayet halkın ~gemenli
ğinden insanlığın egemenliğine seslenmek istiyorum." 

"Bir milletin, kendisini ilgilendiren işlerde adalet ve aklın sınırını geç
mfyecegini, bunun için çoğunluğa bu hakkı tanımanın herhangi bir sa
kıncası olmayacağını açıklam~tan çekinmeyen insanlar vardır. Fakat 
bunlar bir kölenin laflarıdır." 

"Çogunluğun fikir ve menfaallerinin azınlığınkilerden farklı olması 
halinde ne olacaktır? Bir kimseye sınırsız iktidar yetkisi verilirse, onun 
bu hakkı muhaliflerine karşı kötüye kullanabileceği kabul edildiği taktir
de, aynı şeyi çoğunluk da yapamaz mı? İnsanlar bir ~aya gelince yapı
larını mı değiştirmişlerdir? Daha kuvvetli olduklarıiçin engeller karşısın
da daha mı sabırlı olmuşlardır?" 

(45} Durant, W. The History ofPhtlosophy New York 1938, s. 214 

(46) De Tocquevtlle. A. Dle Demokratte tn Amertka: Hamburg 1956, s. 91 vd. 
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"Ben bir yerde, digerlerinin üstünde bir devlet gücünün bulunması 
gerekttgini kabul ediyorum. Ancak, bu gücün gidişini durduracak ve 
ılımlı hale gelmesi için ona zaman kazandıracak bir engel bulunmadıgt 
taktirde, bunda özgürlük açısından büyük tehlike görüyorum. Ben genel 
olarak aşırı iktidarı fena ve tehlikeli buluyorum. f!unun kullanılması, ba
na insan gücünü aşıyor gibi geliyor. Gördügüm kadarıyla yalnız tanrı 
tehlt~esiz olarak muktedir olabilir. Çünkü onun hikmet! ve adaleti her 
zaman gücü kadar büyüktür. Yeryüzünde onun kadar şerefli ve ilahi 
adaletle donatılmış. denettmsiZ ve sınırsız olarak geçerli olmasını kabul 
edebilecegtm başka bir güç yoktur. Bunun için, herhangi bir güce sınır
sız olarak herşeyi yapabilme hak ve imkanın tanındıgını görür görmez, 
halk veya kral, demokrasi veya Aristokrasi, adı ne olursa olsun, monar
şt veya cumhuriyet, bu güç nerede kullanılırsa kullanılsın, bunu tiranlı
gın bir tohumu olarak görüyor ve başka kanunlara tabi olarak yaşamayı 
düşünüyorum." 

"Bir insan veya bir grup, Amerika'da haksızlıga ugradıgı taktirde ki
me başvuracaktır? Kamu oyuna mı? Zaten kendisi çogunluktadır. Yasa
ma organına mı? O da çogunlugu temsil etmekte ve körü körüne ona ita
at etmektedir. Yürütme organına mı? O da çogunluk tarafından atanan 
ve onun itaatkar bir aletidir." 

Tocqueville, demokrasinin degertni ve gelecegini kaçınılmaz olarak 
görmüş; ancak insanları iyi şeyler yapmaya oldugu kadar. kötülüklere de 
sevk edebilecegi sonucuna varmıştır. Arnertkan demokrasisini, halkın 
düşünme yetenegint engelleyici, çogunıugun çıkarını koruyucu ve çogun
luğun tiranlıgı ile sonuçlanan bir yönetim tarzı olarak nttelendirnitşttr. 
John Stuart Mill'in sözleriyle, Amerika'da "çogunluk, zulmedtci kanunlar 

' yaşmaıiıışsa da, bütün kanunlar üzerinde hakim olan bir güce kavuş
muştur. Örnegın Massachussets halkı, Roma Katolik Kilisesine baglı ol
mayı yasaklayan veya protestanları kundaklama suçundan dolayı ceza
dan muaf tutan bir kanun kabul etmemiş olmakla beraber, kendilerini 
mahkum edecek hiçbir jüri çıkmayacagıtnancıyla katolik manastırını ya
karak yerle bir etmiŞtir." (47l 

Bir devlette hüküınet, geçerli kararlar alabilmek ve bunları etkın bir 
şekilde uygulayabilmek için, kendisine bu yetkiyi saglayabilecek yeterli 
bir kuwete sahip olmalıdır. Demokrasilerde bu kuwet çogunlugun gü
cüne dayanır. Ancak bu her çıkan fırsatta azınlığın ezilmesi ve istekleri
nin gözardı edilmesi anlamında alınmamalıdır. Demokrasilerde sayıca 
azınlıkta olsa da, muhalefetin görevi, azınlıgın sesini dile getirmek ve de
mokratik kurallar çerçevesinde onların taleplerini gerçekleştirmeye çalış-

(40) Wayper. C.L. Poltttcal Tought, London. 1962, s. 119 
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mak veya hiç degilse çogunluk kararlarını azınlık istekleri dogTultusun
da etktlemektir. Muhalefetin şu veya bu şekilde çeşitli yöntemlerle sus
turulması veya kendisinin yetersizlikten dolayı etkinligini yitirmesi de
mokrasinin bir zaafıdır. Demokraside muhalefet de iktidar gtbi çok 
önemli bir role sahiptir. Muhalefetin sesine kulak vermemek veya onu 
kırmaya çalışmak demokrasinin yıkımının ilk işaretidir. (48) 

Demokrasilerde kural olarak çogunluk ilkesi geçerlidir. Çogunlugun, 
azınlığı kamu düzenine saygı göstermeye zorlama yetkisi vardır. Ancak, 
düzeni tehdit etmeyen azınlık düşünce ve inançlan ve bunların başkala
rına zarar vermeyecek şekilde açıga vurulması, hiçbir haklı gerekçeyle 
engellenemez. (49l Milli irade, çogunluk ve azınlıgın açık fikirle ve iyi ni
yetle tartışmalan sonucu ortaya çıkar. Bu tartışma yalnız parlamentolar
da degil siyasi toplantılarda, basında ve diger kilte haberleşme araçları 
aracılıgı ile yapılır. Çogunlugunkilerden farklı olan azınlık fikirleri, karar
ları etkilemekle beraber, demokratik kurallara göre azınlık, sonunda ço
gtınluk karşısında geri çekilmek zorundadır. Ancak, modern demokrasi
lerde, azınlık haklarının korunması açısından, bu ilke bazı degişikliklere 
ugramış ve çogunlugun, anayasayı ihlal ederek azınlıgı baskı altında tut
masına karşı gereken önlemler alınmıştır. 

Gerçekten, demokrasilerde siyasetin genel gidişi çogunluk tarafından 
belirlenmekle beraber, çogunlugun bu hakimiyeti mutlak degildir. Mo
dern anayasalarda, azınlık haklarının korunması, azınlık görüşlerinin 
dile getirilmesi, çogunluk kararlarının denetlenerek bazı durumlarda en
gellenmesine imkan veren bir çok mekanizmalar öngörülmüştür. Bu me
kanizmaların kullanılması modern parlamenter demokrasilerde hükü
met çoğunluğunun denetim organı haline gelmiş olan muhalefete aittir. 
Muhalefet partileri günümüzde, sözlü soru, gensoru, meclis araştırnıası 
ve gündem dışı konuşma gibi imkanlarla, yalnız çoğunluğu temsil eden 
hükümeti parlamentoda denetlemekle kalmamakta, uyuşmazlık konula
rını gün ışıgına çıkararak bunların kamu oyunda da tartışılmasına ortam 
hazırlamakta ve böylece çogunluk kararlarını etkilerneye çalışmaktadır. (50) 

Ayrıca, kuvvetler ayırımı ilkesinden hareket eden modern anayasalar
da da, çogunluk iradesinin sınırlarının çizilmesi ve dizginlenmesi açısın
dan temel hak ve özgürlükler kataloguna yer verilerek, bunların yasama, 
yürütme ve yargı organlarına karşı nasıl korunacağı ayrıntılı olarak dü
zenlenmektedir. Kanunların anayasaya uygunlugunun denetımı, idare-

(48) Ktrısky. R. Der Staat der Zukunft, Etne Staatslehre auj Naturgesetzllcher Slcht Graz 1969, s. 65 

(49) Constant, B. Uber dle Gewalt, Vom Gelst der Eroberung und von der Anmassung der Macht, Bern 

1942,s.39 

(50) Das Flscher Lexlkon, Demokratte, s. 77 
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nin hukuka ba~lılıgt ve yargı b~ımsızlı~ı gibi ilkeler, temel hak ve özgür
lükleri ve azınlı~ı çogunlugu karşı koruyucu kavramlardır. 

Bütün parlamenter demokrasilerde anayasalar, en üst normları ihti
va eden ve bunlarla devlet vatandaş ilişkilerini ve devlet organlarının gö
rev ve yetkilerı ile çalışma ş'ekillerint düzenleyen belgelerdtr. Normlar ht
yerarişisi çerçevesinde bütün diger kanunların anayasaya tabi ve ona uy
gun olması, demokratik düzenin korunması için zorunludur. Bir demok
raside devlet organlarının faaliyeti, yasama ve yürütme organı ayırımın
dan ziyade, çogunluk partısı ile muhalefet arasındaki rekabete bağlıdır. 
Devlet işleri, anayasal kurallarla yasama ve yürütme organları arasında 
paylaştırılmış olsa bile, bunlar gerçekte parlamentodaki çogunluk partı
sinin elindedır ve bu ço~unluk da hükümet tarafından belirlenmiş poli
tikaları her zaman destekler. Dolayısıyla, parlamenter demokrasilerde 
kabul edileri kanunlar, iktidardaki çoguiıluk partisinin programını uygu
lamak üzere çıkarılmaktadır ki, ço~unlugun bu yetkisini her zaman kö
tüye kullanabilecegi gözden uzak tutulmamalıdır. Bu bakımdan, kanun
ların anayasaya uygunlugunun denetlenmesi, azınlık partileri için, ço
ğunlugu temsil eden hükümet polttikaları üzerinde etkili olabilmek açı
sından tek etkin yöntem olarak görülmektedır. Aksi halde, politikaların 
belirlenmesi tamamen çogunluğun tekeline bırakılmış olur ki, bunu de
mokratik ideallerle bagdaştırmak mümkün degildir. (51) 

Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, ülkesine göre bazen 
normal mahkemelerce, bazan da Avusturya, Almanya ve TürKiye'de oldu
gu gibi bu amaçla kurulmuş özel mahkemelerce yapılmaktadır. İsviçre 
Federal Mahkemesi ve Amerika Yüksek Mahkemesi gibi bazı mahkeme
ler ise, diğerleri meyan~nda bu görevi de üstlenmişlerdir. 

Anayasa uygunluk denetimi genelde iki açıdan yapılmaktadır. Somut 
norm denetimi (control concret des normes) yônteminde, mahkemelerde 
görülmekte olan bır dava dolayısıyla, dava taraflarından birinin, uygu
lanması sözkonusu kanun hükmünün anayasa aykırı olduğunu iddia et
mesi ve bu iddianın mahkemece ciddi bulunması halinde, mahkeme. da
vayı durdurarak konuya karar vermek üzere anayasa mahkamesine in
tikal ettirmektedtr. Anayasa mahke'mesi sözkonusu hükmü anayasaya 
aykırı bulduğu taktirde bunun pratik sonucu, somut davada o kanun 
hükmünün uygulanmamasıdır. Soyut norm denetıminde (control abstra
it des normes) ise, herhangi bir derdest dava olmaksızın, parlamentonun 
kabul ettıgi bir kanunun tümü veya bazı hükümlerini iptal için doğrudan 
anayasa mahkemesinde dava açılmaktadır. Mahkeme kanunun tümünü 
veya belirli hükümlerini iptal ettıgt takdirde, sözkonusu kanun veya ip
tal edilen hükümleri uygulamadan kalkacaktır. 

(51) Knaub, C. CoUoquy, s. 5 
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Kişi ve kurumların hangt şartlarda anayasaya aykırılık iddiasında 
bulunabilecekleri veya anayasa mahkemesinde iptal davası açabilecekle
ri, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Kimlerin bu hakka sahip 
oldugu konusunda başlıca iki sistem vardır. Bazı ülkelerde anayasaya 
aykırılık iddiası kısıtlanmış ve dava hakkı yalnızca devlet organlarına ta
nınmıştır. Bu ülkelerde anayasaya uygunluk denetımının amacı, anaya
sanın kurduğ;u dengenin korunmasıdır. E ger bu ülkelerde belirli sayıda 
parlamentere de dava hakkı tanınmışsa, siyasal azınlık da bu haktan ya
ralanarak çoğ;unlugun hakkını kötüye kullanmasını önleyebilecek ve sı
nırsız tradesini dizgtnliyebilecektir. Dava hakkının bütün bireylere tanın
mış olması halinde ise, kanunların anayasaya uygunlugunun denetimi 
daha etkin ve geniş olmakta ve temel hak ve özgürlüklerin korunması da 
denettm kapsamına girmektedir. (52) 

Modern demokrasilerde, çogunluk iradesi ile azınlık görüşlerinin uz
laştırılmasında siyasi partilere çok önemli görevler düşmektedir. Siyası 
partiler, milli menfaatleri gerçekleştirecek politikalar üzerinde konsensüs 
sağlayamadıkları takdirde, demokrasi yaşayamaz. Ayrıca parlamentoda
ki çogunluk ve ona balğı olan hükümet, yetkilerint dikkatli bir şekilde ve 
azınlık partilerinin görüşlerinde gözönüne alarak kullanmak zorundadır
lar. "Bu konuda Türkiye'deki mevcut durum ders alınacak niteliktedir. 
Generallerin iktidara el koymasından önce, iki ana parti ülkedeki d uru
mun iyileştirilmesi için ne yapılması gerektıgt konusunda görüş birligt 
halinde olmakla beraber muhalefetle iktidar arasında anlaşm;:t sağlana
maınası ülkeyi krize götürmüştür. İngiltere'de ise, iki ana parti, ülkenin 
önceki yıl karşılaştığı ciddi krizde (Falkland uyuşmazlrğı) ülkenin çıkarla
rı konusunda tam bir mutabakat sağlamışlardır." (53l 

Demokrasilerde çogunluk ilkesi yalnızca hükürrıetlerin belirlenmesin
de rol oynayan bir unsurdur. Hükümetin çogunluk tarafından kurulma
sı, demokrasinin bir gelenegt ve demokratik rejimin tabii bir sonucudur. 
Fakat demokrasi aynı zamanda azınlık hakları ve temel hak ve özgürlük
lerin de teminat altına alındığı bir rejimdir. Eger bu hakların özüne mü
dahale edilirse, demokrasi sona erer. Çogunıugun veya bazı durumlarda 
azınlığın yersiz olarak ve inatla kendi çıkarlarını digerine dayatması so
nucu degtştirmez. Hek iki halde de kural değişmez. Çogunıugun azınlıga 
tahakküm etmesi kitle hakimiyetine dönüşür ve her zaman da kısa bir 
süre sonra tiranlık yönetimiyle sonuçlanır. (54) 

(52) Knaub C. Colloquy, s. 7 

(53) Grtve, M. CoUoquy, s. 4 

(54) Maclver, R. M. a.g.e. s. 23 
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İdeal olan, çogtınluk ve azınlıgtn çeşitli ve genelde birbirleriyle çeltşki-
11 olan menfaatlerini bir potada eriterek uyum sağlamaktır. Demokratik 
karar mekanizmasında, her görüşe, her menfaate ağırlıgt ölçüsünde yer 
vertldigt taktirde, herkes alınan kararları, hem kendisinin hem başkala
rının ve dolayısıyla bütün toplumun yararına oldugu inancıyla testekle
yecek ve böylece kişiler ve menfaat grupları arasındaki amansız rekabet, 
yerini dostluk ve menfaat birligine terk edecektir. (55) Demokrasilerde hü
kümellerin görevi de böyle bir ortamı sağlamak ve toplumun bütün güç
lerini, kamu yararı ve ülke menfaalleri yönünde birleştirmektir. 

D. DEMOKRASi VE KAMUOYU İLKESi 

"Napolyon, Mussolini, Hitler ve Peron gibi diktatör/eri 
kamu oyu iktidara getirmiş ve orada tutmuştur." 

Leopold KOHR 

J. J. Rousseau, kamu oyunu devletin dört temel unsurundan biri ola
rak kabul etmiş ve yöneticinin, siyası bir karar almadan önce kamu oyu
nu araştırması, onu öğrenmesi, hazırlaması ve yönlendirmesi geregtne 
işaret etmiştir. Ona göre kamu oyu, devlet yönettmine karşı olumsuz bir 
rol oynamaktadır. Kamu oyu, yöneticilerin faaliyetlerinde psikolojik ola
rak hesaba katmak zorunda olduklan önemli bir etkendir. Dolayısıyla 
karar almadan önce kamu oyu denetlenmeli ve yönlendirilmelidir. (56) 

, Demokratik devlet düşüncesıpde ise, kamu oyunun bunun tam zıddı 
bir işlevi vardır. Demokrasilerde kamu oyu, hükümeti faaliyetlerinde 
yönlendiren, onu denetım altında tutan bir etken olarak bütün politika
ların itici gücüdür. 

Demokrasilerde kamu oyu, belirli sorunlar hakkında özel çözüm yol
lan aramaktan ziyade, sorunlar üzerinde çeşitli çözüm tarzları öneren, 
siyasi liderlerı ve çevreleri dinleyerek bunlar arasında tercihler yapan bir 
hakem durumundadır. (57) 

Kamu oyunun karar mekanizmaları üzerindeki etkinligini kavrayan 
hükümetler, çok önemli bazı kararları almadan önce, kamu oyunun egt
ltmini algılamak ve politikalarını o doğrultuda belirlemek üzere kamu 
oyu yoklaması yaptırmaktadırlar. Ayrıca modern idareler nezdinde kuru
lan halkla ilişkiler büroları, yönetimlere sürekli olarakl halkın nazbını 
tutmak ve böylece kamu oyunu yoklamak imkanı sağlamaktadır. 
(55) Calhoun. John C. Dtsgutsttton on Govemment, New York 1953 s. 38 

(56) Getger. T. a.g.e. s. 328 

(57) Corry. J.A. a.g.e. s. 295 
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\ 
Demokrasi, seçmenierin belirli aralıklarla temstlcilerint seçtikten son-

ra, öbür seçime kadar yönetimin kayıtsız şartsız temsilcilere bırakıldıgı 
bir rejtm degildir. Vatandaşlar tki seçim arasında da toplum menfaattni 
Ugtlendiren her konuda fikirlerint açıklamak ve bunları karşılıklı olarak 
tartışmak suretiyle yönetimi etktlemek ve yönlendirmek imkanına sahip
tirler. Ancak, vatandaşların her konuyla tlgilenmeleri ve her konuda fikir 
beyan etmeleri mümkün de~dir. Halkın bir kestmt özellikle kendi men
faatlerini ilgtlendiren ve bilgt sahibi oldukları konulara canlı bir şekilde 
Ugi duyarken, digerlerinin çeşitli nedenlerle o konulara ilgi rluymaması 
dogaı karşılanmalıdır. Bu şekilde, konular ve onlara ilgi duyan çevreler 
sürekli olarak degtştigt için, kamu oyu da duragan degfi, konusuna göre 
sürekli bir şekilde yeniden oluşan ve degişiklik gösteren bir kavramdır. 

Kamu oyunun sürekli etkinligf demokrasinin dinamikltgtdir. Kamu 
oyu çeşitli alternatif politikalar üzerinde tercihini yapar ve hükümeti 
yönlendirir. Temel siyasi politikaları belirlemek kamu oyunun degn hü
kümetin işidir. Kamu oyu ancak oyuna katılmayan bir hakem gibi olay
ları izler ve oyunun kuralına uygun bir şekilde oynamasını saglamaya ça
lışır. Bazı Avrupa ülkelerinde 19 uncu ve 20 ınci yüzyıllarda yapılan 
önemli ekonomik ve sosyal reformların çogu, degişen şartlar sonucu ka
mu oyunun sürekli ve etkin baskısı üzerine gerçekleştirtlmiştir. cssı 

Kamu oyu, baskı ve şiddete baş~rarak degil, tartışma yoluyla oluş
turulmalıdır. Ancak, bir toplumda, halkın çeşitli kesimlerı arasında te
mel degerler üzerinde derin görüş ayrılıkları varsa, bu kesimlerin birbir
lerini ikna etmele.ri son derece güçtür. Asgarı müştereklerde buluşmak
sızın, konular üzerinde uzlaşma saglamak ve kamu oyu oluşturmak 
mümkün degildir. Bu alanda siyasi partilere, halkı yönledirrnek açısın
dan çok önemli ve agır görevler düşmektedir. Ancak, siyası partiler de te
mel ilkeler üzerinde kesin çizgilerle birbirinden ayrılmışlarsa, çabaları bir 
sonuç vermeyecek ve sonuçta uzlaşma saglanamayacagından, bundan 
kamu oyu ve demokrasi zarar görecektir. Demokrasi, asgarı müşterekler
le ortak bir zeminde buluşmayı ve uzlaşmayı gerektirir. 

Demokrasinin kaderi, vatandaşların toplumsal oylara karşi ilgi duy
malarına ve siyası hayata giderek artan bir şekilde ve etkin olarak katıl-

. malarına baglıdır. Ancak, ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmeler ve de
gişiklikler sonuçu, bunun gerçekleştirilmesi giderek güçleşmektedir. Es
kiden şehirli ve kültürlüler sınıfı temel siyasi degerler ve görüşler üzerin
de tam bir uyum halinde olmuşlardır. Kültürlüler sınıfı, şehirli ve taeir
Ierin ekonoiD:ik alandaki görüşlerini paylaşmışlar, şehirli ve tacirler sını
fı da entellektüellerin şahsında kendi kültürel ve siyasi geleceklerini gö-

{58) Maclver, R. M. a.g.e. s. 28 
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rerek, onların deger yargılarına saygı duymuşlardır. Genış halk kitlelerı 

tse siyası hayata karşı tlgtstz kalmışlardır. Modern kitle demokrastlerin

de tse kültür düzeyi düşük <59) ve siyasi haklar açısından birbirlerine eşıt 

genış halk kitleleri, bu haklarını sonuna kadar kullanmakta ve demok

rattk hayat tarzı ve özellikle sosyal haklar konusundaki taleplerini birbt

rı arkasına sıralamaktadırlar. Böylece, yalnız birbirinden farklı degıı, bir

btrini reddeden karşıt görüşler, tehlikeli b tr şektlde dtgertne karşı cephe 

almakta ve demokrasinin gelecegı ve tahammül gücü eskiye oranla daha 
zor bır deneye tabı tutulmaktadır. (60) 

Ancak, kamu oyunun çok tehltkeli olan ve zararlı akımları birlikte ge
tiren dtger bir yönü de vardır. Kohr'un belirtlgi gtbt, (6ll "Napolyon, Mu

soltnt, Hitler ve Peron gtbt dtktatörlert kamu oyu iktidara getirmiş ve ora

da tutmuştur. Kamu oyunun bireyi tiranlığa karşı koruyan güvenilmez 
bir bekçi olduğu, bütün zamanlarda ve her yerde kanıtlanmıştır. Bunun 

nedeni de gayet basıtttr; çünkü kamu' oyunun kendisi tiranların en güç

lüsüdür. Bu bakımdan, demokrasinin gerçek kahramanları, kamu oyu

nu araştıran ve köle gtbt onu uygulayanlar degtı, zamanı geldtginde ka

mu, oyuna karşı çıkmak cesaretını göstererek kiştliklertnt ortaya koyabi
lenlerdtr. Demokrasinin büyüklügü efendisinin halk olması degıı, hiç bır 

efendisi olmamasıdır." 

Hür demokratik toplumlarda düşünceyi ifade özgürlüğü olmaksızın, 

devlet yönetımı, yönettmdeki aksaklıklar ve bunların nasıl düzeltilecegı 
gibi konularda kamu oyu oluşturmak mümkün değtldtr. Vatandaşlar an

cak fikirlerint h ür bir şektlde açıklamak ve bunları karşılıklı tartışmak/ 

suretıyle siyası katılımı gerçekleşttrebtlirler. Demokrasi, görüşlerin ser

best bir şektlde birbirleriyle yarışmalarını gerektirir. Sayı açısından bu fi

kirlertn fazlalıgı ve çeşitltilgi toplumda karışıklıklar yaratsa da, bu fikir 

özgürlüğünün dogaı bır sonucudur. Bununla beraber,_ kamu oyunun 
oluşturulması açısından fikir özgürlüğü tek başına yeterli değtldir. Tar

tışma yapmak üzere barışçı amaçlarla topl~tı yapma özgürlüğü olmak

sızın, fikir özgürlüğü tek başına amacına ulaşamaz. Tarihte en güçlü dik

tatörler btle düşünce üzerinde dogt-udan etktli olamamışlar ve doğal ola-

(59} Bu konuda Oswald Spengler ( 1880-1936) as alet, gelenek ve manevi değerlere duyduğu hı:ısretle 

aşağıdaki çarpıcı görüşlerı dile getirmektedir. "Demokrasilertn bir halk yönetimi olarak en iyllertn yönetimi 

olmadığı. açıklıkla ortaya çıkmıştır. Demokrasi artık, güçlendirilmiş btr orta sıniftan ztyade, kasapların. 

jınncıların ve bankerierin yönetımı olmuştur. Paraya ve lükse düşkünlük ve heryeştn para lle ölçülmesi 

şeklindeki, bütün manevi değerlerden yoksun blr maddeci anlayış. medeniyet ve kültürün bütün gelenek

sel değerlerint tahrip etmiştir. Bu gün heryerde para ölçü olarak alınmış. bilgelik ve öngöıüşlülük yerıne 

yüzeysel zeka geçmtş ve eskt düzen kaosa dönüşmüştür. Demokrasi, styasl gılcıi para lle eşdeğer hale 

getirmiŞ ve bu kültür dramının son perdesint para kazanmıştır. "Durant, W. Adventures tn Genlus,- New 

York. 1931, s. 115 

(60) Gelger, T. a.g.e. s. 334 vd. 

(61) Kohr, L. Wentger Staat, Gegen die Übergrtffe der Obrtgkelt. Wien, 1965, s. 67 vd. 
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rak düşünmeyi yasaklayaınamışlar, ancak kitle haberleşme araçlarının 
sıkı bir şekilde denetimi ve toplantı ve dernek kurma özgürlüklerini kısıt
lamak suretiyle, vatandaşları düşüncelerini yayamamaları ve onları ken
dilerine saklamaları yolunu denemişlerdir. Dolayısıyla, fikir alışverişinde 
bulunmak üzere barışçı amaçlarla toplantı düzenleme ve dernek kurma 
özgürlügü, liberal demokrasinin temeli ve en vazfeçilmez şartıdır. C62) 

Kamu oyunun oluşmasında anahtar rolü hiç kuşkusuz basın, radyo 
ve televizyon gibi kitle haberleşme araçları oynamaktadır. 

Basın, toplumsal olaylara ilişkin gerçekler hakkında kamu oyunu ay
dınlatmak ve böylece ona, kamu oyunun oluşmasında katkıda bulun
mak üzere malzeme hazırlamakla görevlidir. 

Basın ayrıca, siyasi ftkirlerin serbestçe tartışıldı~ bir ortamdır. Oku
yucu, siyasi konularda bilgi sahibi kişilerin basın yoluyla tartışmaları ve 
fikirlerini açıklamaları sayesinde, siyasi konularda bilgi sahibi olmakta 
ve o konular hakkında kendi görüşünü oluşturmak imkanına kavuş
maktadır. Ve nihayet basın, parlamento kararları ve hükümet teraatı 
üzerinde e_tkin bir şekilde eleştiri yapan bir organdır. Halk temsilcilerinin 
keyfi davranışlarını engellemek ve çogtınlugun azınlıga karşı hakkını kö
tüye kullanmasını önlemek, ancak basının eleştiri görevini üstl~nmesiy
le mümkündür. (63) 

Basın geleneksel olarak, toplumsal olaylar hakkında vatandaşları bil
gilendirmek, toplumsal sorunları tartışmaya açmak ve muhtemel çözüm 
yolları önermek suretiyle kamu oyunun oluşmasına katkıda bulunmak
la görevli olmakla beraber, günümüzde basının bu gqrevini amacına uy
gun bir şekilde gerçekleştirdigint ve kamu oyunun oluşturulması açısın
dan hür bir tartışma ortaını oluşturdugtınu ifade etmek güçtür. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır. Bir defa, eski, belirli çevrelere hitabeden oku yu
cusu sınırlı, yerel, küçük, günlük ve haftalık gazeteler kaybolmuş ve ye
rini büyük gazetelere terketmiştir. Günümüzde bir gazete yayınlamak, 
büyük sermayeyi gerektiren bir ticari iş haline gelmiştir. Milyonlara ula
şan baskılarıyla geniş halk kitlelerine hitabeden modern gazeteler, her 
kesimden okuyucularını tatmin etmek için çeşitli teknik ve yöntemler 
kullanmakta ve sürümlerini arttırmak için birbiriyle kıyasıya bir rekabet 
ortamında bulunmaktadırlar. 

Modern gazeteler okuyucuyu cezbetmek, satışlarını arttırmak için çe
şitli hediyeler vermekte ve taksitle mal satış kampanyaları düzenleyerek 
tirajlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Yine aynı amaçlarla bizzat gazete
ler tarafından kamu oyu yoklamaları yapılmakta ve anketler düzenlen
mektedir. 
(62) Corry. J.A. a.g.e. s. 273 

(63) Geıger, T. a.g.e. s. 328 vd. 
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Bu gelişmeler sonucu, eski tarafsız ve objektif haber verme ilkesi ter
kedilmiş ve basında halkın en çok ilgi duyduğu konular işlenıneye baş
lanmıştır. Bu konular da genelde kamu oyu oluşmasına katkıda buluna
cak siyası konular değil, okuyucunun begenisine hıtabeden sansasyonel 
haberler olmaktadır. 

Çağımızınen etkin kitle haberleşme aracı radyo ve özellikle teleVizyon, 
kamu oyunun oluşmasında basına oranla çok daha önemli bir rol oyna
maktadır. TeleVizyon, halkla tek yönlü bir U etişim sağlamakta ve seyirci 
ancak gösterilen yayını izleyerek hareketsiz kalmakta ve yayın konuların
da kendi görüşlerint açıklamak imkanından yoksun bırakılınaktadır. Bu 
sakıncayı, geniş halk kitlelerint ilgilendiren styast konularda, çeşitli gö
rüşleri temsil eden uzmanları davet ederek ekranda açık oturumlar ve 
yuvarlak masa toplantıları düzenlemek suretiyle gıderrnek ve böylece 
açık bir tartışma ortamı hazırlayarak kamu oyunun oluşmasına katkıda 
bulunmak mümkün olmakla beraber, bu yöntemlere sık sık başvurul
mamakta ve tek yönlü bilgi vertlmekl~ yettnilmektedir. Özellikle diktatör
ler, bu imkandan yararlanark, cevap verme imkanı bulunmayan geniş 
halk kitlelerini tek yönlü ve maksatlı bilgilerle şar:tlandırmışlardır. (64) 

Radyo ve televizyon, demokratik bir toplumda ağırlığı olan her türlü 
düşünce ve görüşe yer vermek ve özellikle azınlık görüşlerinin de yayıl
masına ortam hazırlayarak, halka b!lnları tartışmak ve çeşitli görüşler 
arasında tercih yapmak imkanı sağlamak suretiyle sağlıklı bir kamu oyu 
oluşturulmasına katkıda bulunmakla görevli olmalıdır. 

Demokratik bir toplumda, halkla, hükümet ve medya denilen kitle 
haberleşme araçları arasında ideal bir iletişim şattır. İdeal bir halk, siya
sete ilgi duymalı ve siyasi hayattaki önemli olaylar üzerinde ciddi tartış
maları tercih etmelidir. Hühümet, halkın mutluluk ve refahından başka 
birşey düşünmemeli, halkın önünde herşeyi açıkça tartışarak ona her 
türlü bilgiyi vermelidir. Basın, radyo ve televizyon gibi kitle haberleşme. 
araçları ise, gerçekçi ve dürüst olmalı ve hükümet ve halk arasındaki bil
gi alışverişi ve karşılıklı anlayışı greçekleşttrecek bir köprü rolü üstlen
meltdir. Ne var ki, gerçek bu ideallerden hayli uzaktır. Halk genelde top~ 
lumsal olaylarla ilgilenmemekte, spor faaliyetlerini tercih etmektedir. Si
yasi partiler ise, maksatlı siyasi propagandalarla taraftarlarını kışkırt
makta ve birbirleriyle savaşınaktadırlar. Ve nihayet, basın, radyo ve te
levizyon da halkın tarafsız bilgiler edinmesine aracılık yapmak yerine ona 
belirli mesajlar vererek olayları saptırmamakta ve tarafsız hakem rolü 
üstlenmektense sansasyon yartınayı tercih etmektedir. <65 l-

(64) Corry. J.A. a.g.e. s. 286 

(65) Edwards, J. Human Rlghts Law Journal vol. 9 ( 1988} s. 449 
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E - DEMOKRASi VE ÇOÖULCULUK İLKESi 

"Demirın paslanması ve ağacın kurtlanması gibi, doğal 
olarak her anayasal düzen de bozu/maya açıktır. Böylece, 
krallıklar tiranlığa, aristokrasiler oligarşiye ve demokrasiler 
de yıunruk gücünün hakim olacağı bir rejime dönüşecektir." 

POLYBIOS 

Demokrasi, siyasi anlamda, vatandaşların kendi geleceklerini ilgilen
diren kararlara ilişkin olarak düşüncelerini özgüre açıkladıkları, kurum
sal bir yapı ve hukuki bir çerçevedir. (66) Baskıya yer olmayan, hür ve ka
tılımcı bu sistemde, hür basın, siyasi partiler, işçi ve ışveren sendikala
rı, ticaret odaları, tarım birlikleri gibi çeşitli meslek kuruluşları, mensup
larının menfaatlerini toplu olarak gerçekleştirmeye çalışan ve son derece 
etkin ve yaygın bir şekilde teşkilatıanmış gruplar, siyasi hayatta çok 
önemli roller oynaınaktadırlş.r. Toplumsal baskı grupları olarak nitelen
dirilen bu grupların ortak özelliği, amaçlarına ulaşmak için siyaseti araç 
olarak kullanmak ve böylece, yasama, yürütme ve yargı organları üzerin
de etki yaparak üyelerının menfaatlerini gerçekleştirmektedir. Bu grup
lar ayrıca siyasi partiler ve özellikle de iktidar partisi üzerinde etkili ola
rak, dolayısıyla hükümeti kendi çıkarları doğrultusunda karar almaya 
yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Siyası partiler açısından, bu haskılara 
direnmek, o grupların oy destegtnden yoksun kalma sonucunu doğura
cağı için, giderek güçleşmektedir. 

Demokrasilerde bireyle devlet arasındaki, mensuplarının ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerini temsil eden bu grupların varlığı, siyaset 
bilimcilerini bunların devlet yapısındaki yeri ve rollerini ve devlete karşı 
hukuki durumlarını incelemeye yöneltmiştir. 

Rousseau, milli iradenin (volonte general) bozuhnadan ve gereği gibi 
yansımasını engellediği düşüncesiyle çeşitli menfaalleri temsil eden 
gru plann devlet hayatında yer almasına karşı ç•kmıştır. Ona göre, vatan
daşlarla devlet arasında aracılık yapacak, siyasi partiler, ekonomik, sos
yal ve kültürel gruplara yer olmayıp, vatandaşlar düşüncelerini doğru
dan ve aracısız olarak açıklamalıdır. (67) 

Çoğulculuk, kurarn ve sosyolojik ve siyasi bir görünüm olarak yüzyı
lımızın bir olgusudur. Çogulculuk kuramını Alman hukukçu su Otto von 
Gierke'nin (ı 84 ı- ı 92 ı) kooperatıf öğretisinden (Genossenschaftslehre) 
esinlenen ingiliz siyaset bilimeisi Harold Laski ortaya atmıştır. Ona göre, 

(66) Soares, M. Europa: Roads to democracy. Colloquy. s. 24 

(67) J. Bronowski-Bruce Mazllsh, a.g.e. s. 301 
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çağıınızda ekonomik, sosyal, kültürel ve dini grupların devlet yönetımtn
de giderek artan bir şekilde ağırlı}{ kazanmaları, devletin gücünü kırmış 
ve egemenliğini ortadan kaldırmıştır. Devlet artık bütün bu gruplar üze
rinde duran ve yapısı açısından onlardan farklı bir birim olma niteliğini 
kaybetmiş ve bu çoğulcu sosyal yapı arasında özel bir kurum olarak kal
mıştır. Dolayısıyla, devlet artık bu gruplara karşı egemenlik iddiasında 
bulunamaz. (68) 

Çoğulculuk kuraını bu katı anlayış şekliyle hiçbir demokratik ülkede 
kabul görmemiş ve dolayısıyla uygulama alanı bulamamıştır. Örneğin bu 
kuram, Almanya'da Weimar Cumhuriyeti döneminde, devlet birliğini ve 
otoritesini tehdit eden ve devletin egemen karar alma yeteneğini zayıfla
tan olumsuz bir unsur olarak algılanmıştır. Cari Schmits'e göre devlet 
içinde teşkilatıanmış olan baskı grupları farklı dünya görüşlerine sahip 
olarak birbirleriyle çelişkili amaçlar güttüklerinden, bunlar devlet birliği
nin sağlanmasını ve bütün toplumun menfaatine kararlar alınmasını 
güçleştirmektedtr. Bir gruba ve dolayısıyla onun temsil ettiği özel bir çı
kara bağlılığı, bütün toplumun menfaatini temsil eden devlet fikriyle bağ
daştırmak mümkün değildir. (69) 

Aynı şekilde, Wilhelm Röpke'ye göre de, teşkilatıanmış baskı grupları 
devlet birliği ve bütünlüğünü tehdit eder hale gelmişlerdir. Devlet artık, 
sadık vatandaşlarının değil, ekonomik, sosyal bir kültürel baskı grupla
rının sesine kulak verir olmuştur. Bu gruplar devleti ve imkanlarını sö
mürmekte ve sonunda ganimet olarak iktidarı dahi ele geçirmeyt amaç
lamaktadır. Gruplar aralarındaki çıkar çatışmalarında kuvvetliler galebe 
çalmakta ve zayıflar elenmektedtr. Grupların baskısı sonucu, devletin za
ten ağır olan yükü daha da artmakta ve bu çıkar çatışmaları sonucu dev
let, bütün toplumun menfaatine hizmet eden bir kurum olma niteliğini 
giderek yitirmektedtr. (70l 

Devletle sosyal güç odaklannın yan yana ve eşıt olarak varolmaları 
şeklindeki çoğulculuk anlayışı, keza ingiltere'de de tutunamaınıştır. Ço
ğulcu devlet, diğer topluluklar arasında ve onlardan farksız bir kurum 
değil, egemenlik yetkileriyle donatılmış siyasi bir hayat düzenidir. Bu dü
zende çeşitli gruplar, mensuplarının menfaatlerini gerçekleştirmek üze
re, devletin himayesi altında serbest bir şekilde yarışmakta ve ekonomik, 
sosyal ve siyasi hayatta etkinlik kazanmaya çalışmaktadırlar. <71 1 

Demokrasilerde, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, toplantı ve 
dernek kurma özgürlüğü de teminat altına alınmıştır. Çoğulculuk ilkesi, 
(68) Catlln, g.a.g.e. s. 656 vd. 

(69) Das Ftsher Lexlkon, pressure Groups, s. 254 

(70) Ropke. W. Clvitas Humana. Ztirtch. 1946. s. 184 vd. 

(71) Das Ftsher Lextkon. s. 254 
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modern kitle demokrasilerinin zorunlu ve vazgeçilmez bir ntteligt haline 
gelmiştir. Bütün sorun, demokrasinin bu çogtılcu ntteligtntn devlet birli
~i ve bütünlü~ü fikriyle nasıl b~daştınlacagıdır. Siyasi kararları, siyasi 
partiler ve diğ;er ço~ulcu gruplar arasındaki kuvvet mücadelesinin sonu
cu olarak kabul ederek devlete sadece hakem rolü vertldigl takdirde, top
lumun çogtılculuk ve çok seslilik yüzünden anarşiye düşmesi; devletin 
ço~cu gruplar üzerinde mutlak ve otoriter hakimiyeti kabul edildigt tak
dirde ise, toplumda totaliter temayüllerin yeşermest tehlikesi mevcuttur. 
Bu iki yaklaşım arasındaki denge aıicak, ço~ulcu grupların temsil ettik
leri çıkarların, bütün toplumun menfaatint temsil eden devlet iradesine 
entegre edilmesi ve onunla uyumlu hale get1rtlerek çelişkilerin gıderilme
si suretiyle gerçekleştirile bilir. (72) 

Demokrasi ancak, çeşitli kurumlar, kuruluşlar, .fikirler ve görüşlerin 
toplum hayatında, kendi alanlarında agırlık koyarak demakarttk kural
lar çerçevesinde politikalar üzerinde etki kazanmasıyla, süreklilik kaza
nır, zenginleş ir ve gelişir. Bu güçlerin siyaseti etkilemek için birbirleriyle 
yanşmalan çogtılcu demokrasinin bir geregt olmakla beraber, bunların 
bütün toplum menfaalleri karşısında ancak ikinet derecede bir öneme 
sahip oldukları ve etkinllklerin çerçevesini toplum menfaalleri ve kamu 
yararının çizdiğ;t unutulmamalıdır. (73) 

Çogtılcu demokraside, baskı gruplarının savundukları ekonomik, 
sosyal ve kültürel menfaatleri bütün toplum açısından değ;erlendırmek 
zorunlu oldugu gibi, bu konulardaki kesin karar yetkisini hiçbir şekilde 
özel çıkarları savunan bu sektörel gruplara bırakmamak işin mahiyeti 
icabıdır. Çünkü devlet, son karar aşamasında baskı gruplarının taleple
rini toplumunkileri e b~daştırmak ve uyumlu hale getirmek zorundadır. 
Bu konudaki kesin karar yetkisi devlet organlannın elinde olmadıgı tak
dirde, bütün demokratik dengelerin alt üst olması ve toplumun anarşiye 
düşmesi kaçınılmaz olacaktır. (74) 

Çeşitli ve genelde birbirleriyle çelişkili çıkarları temsil eden baskı 
gruplarının en önemlilerinden birisi, hiç şüphesiz ki demokratik sistemin 
ayrılmaz bir parçası olan işçi ve işveren kuruluşlarıdır. İşçi sendikaları, 
demokratik bir ortamda bağ;ımsız kuruluşlar olarak üyelerinin menfaat
leriniişverenler ve devlet makamları nezdinde takip eden kuruluşlardır. 
İşçi ve işveren sendikalannın kuruluş ve yapıları ülkesine göre degişik
likler göstermekle beraber, amaçları, çalışma hayatının şartlarını düzen
lemek olarak, birdir. bunların en başında da serbest toplu pazarlık yo-

(72) Das Ftscher Lextkon. s. 256 

(73) Ktnsky. R. a.g.e. s. 61 

(74) Despouy. L. Colloquy. s. ll 
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luyla ücretlerio belirlenmesi gelir. Ancak bu, devletin hiçbir şekilde mü
dahalede bulunamayacagt ve çalışma hayatının düzenlenmesinin tama
men bu kuruluşlara terkedtldtgi anlamına gelmemelidir. Devlet, özellikle 
kendisinin ışveren durumunda bulundugu bazı sektörlerde düzenleme
ler yapabtlecegi gtbt, diger bütün sektörlerde de müdahalede bulunabilir; 
örnegın sosyal düşüncelerle tşçt yaşı ve asgarı ücret gtbt konularda taraf
ları ba~ayıcı kararlar alabilir. 

Serbest toplu pazarlık, demokratik bir ülkede çalışma hayatının en 
önemli Ukestdtr. Ücret konusundaki uzlaşmanın Ugtlt sosyal gruplara ter
kedtlmestyle, devlet aslında son derece güç ve nankör bir görevden kur
tulmuş olmaktadır. Pazarlıkta her tki tarafı da aynı anda ve derecede 
memnun etmek mümkün olamayacagından, sonuçta bir tarafın hayal kı
rıklıgma u graması ve bu yüzden devleti suçlayarak olayı siyasi bir niteli
ge büründürmest, şüphesiz devlet otoritesını zayıflatacaktır. Bu bakım
dan devletin, her tki sosyal grubu eşıt haklar ve agırııga sahip olarak kar
şı karşıya getirecek bir ortamı hazırlamakla yettnmesi ve ancak zorunlu 
durumlarda hakem olarak müdahale etmesi, çogulcu demokrasinin uz
laştıncı devlet anlayışına daha uygun düşen bir davranıştır. {75) 

Mensuplarının ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini temsil 
eden gruplar yanında, son yıllarda diger bazı özel baskı grupları da orta
ya çıkmıştır. Tek menfaat grubu (stngle-tnterest groups) olarak nttelendt
rtlen ve daha çok manevi degerler üzerinde çalışan bu grupların sayıları 
giderek artmakta ve toplurnda önemli roller oynamaktadırlar. Örnegin 
günümüzde hemen her demokratik ülkede, feministler, çevreetler. barış
çılar. nükleer silahlanmaya karşı olanlar gıbı çeşitli baskı grupları oluş
muştur. Bunlar dagınık bir şekilde teşkilallanmış olsalar bile tek bir ko
nu üzerinde çalıştıklarından daha etkin olmaktadırlar. Gösteriler ve yü
rüyüşler yapmak, taraftar toplamak üzere imza kampanyaları düzenle
mek, bunların, kamu oyunun dikkatini çekmek ve hükümet ve parla
mento üzerinde baskı kurmak için başvurdukları yöntemlerden bazıları
dır. {76) Bunlarin siyasi tartışmaları aıt oldukları forumlardan sokaklara 
iaşımaları, özellikle demokrasi deneyimi az olan ülkeler açısından büyük 
bir tehlike arz etmektedir. {77) 

Siyası partiler genelde bu gruplardan bazılarının taleplerine program
larında yer vermekle beraber, seçmenierin karşısına kapsamlı bir prog
ramla çıkmak ve bu arada bu tür hareketlerin karşısında yer alan top
lumsal menfaalleri de gözetmek zorunda olduklarından tamamen onla
rın safında bir görünüm vermekten çekinmektedirler. Örnegın birçok si
(75J ThiLstng, R. Colloquy, s. 7 vd. 

(76) Van der Stoel, M. Colloquy, s. 4 

(77) Soares, M. Europe: Roads to Democracy Colloquy, s. 29 
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yast parti çevre korumasını hayati bir ihtiyaç olarak kabul etmekle bera
ber, ekonomik büyürneyi de hesaba katmak ve her iki ihtiyacı dengele
mek durumunda oldu~ndan, çevre korunması konusunda kesin bir ta
vır takınamamak.tadır. Tek menfaat gruplarının bir siyasi parti halinde 
teşkilatlanmaları aynı nedenlerle mümkün degıldir. Bu yola başvurduk
ları takdirde, onlar da dıger siyasi partiler gıbı, yalnız tek bir konu ile de
gıı toplumun dtger bütün ihtiyaçlarını ilgilendiren konularla ilgilenmek 
ve onları da programına almak zorunda kalacaklardır. <78) 

Tek menfaat grupları, demokratik hayatı zengtnleştiren ve ona daha 
ç~daş bir görüntü veren unsurlardır. Çünkü bu gruplar siyasi partile
rin gereken ilgiyi göstermedikleri bazı hayatı konularda önemli girişimler 
yapmakta ve belirli politikaların uygulanmasını sağlamaya çalışmakta
dır. Bu gruplar, isteklerinin gerçekleştirilmesiiçin demokrasinin sundu
gu bütün imkanlardan yararlanarak baskılarını sürdürmek hakkına sa
hip olmakla beraber, bazen çok aşırı taleplerle ortaya çıktıkları ve üste
lik bunları şiddet yoluyla kabul ettirmeye çalıştıkları görülmektedir. Öy
le ki, kanunsuz gösteriler, tşgaller, sokak ve caddelerin tutularak traftgtn 
engellenmesi gtbt eylemler, artık günlük olaylar haline gelmiştir. Gruplar 
bu tür eylemlerle, kitle haberleşme araçlarından da yararlanarak kamu 
oyunun dikkatını çekmek ve onun da destegtni sağlayarak amaçlarına 
ulaşmak istemektedir. Bunlardan şiddete başvuranlar, hukuka aykırı 
olan bu davranışlarını, parlamentonun halkın gerçek ihtiyaç ve arzuları
nı bilmedlgi için bu yola gıtttkleri şeklinde haklı göstermeye çalışmakta 
ve kendilerini halkın isteklerini savunan kişiler olarak takdim etmekte
dir. Halkın temsUcilerinin parlamento dışında degıi, içinde oldugu gerçe
gı bir tarafa, demokrasi bu tür davranışları bir dereceye kadar taharn
mülle karşılayalı ilir ve bunun da bir sınırı vardır. Birisi, demokrasiyi ve 
demokratik yöntemleriinkar ettigt takdirde, digerlerı de kendilerini aynı 
şekilde davranmaya haklı görebilir ve sonunda h ür demokratik temel dü
zen çökebilir. Bunu izleyen kaos dönemtnde tse, kuvvetli bir adama olan 
ihtiyaç kendisini her zamankinden daha fazla hissettirecegtnden, demok
rastnin totaliter bir yönetime dönüşmesi kaçınılmaz bir hale gelebilir. (79l 

Çogulcu bir demokraside bütün grupların aynı görüş üzerinde birleş
m~st, imkansız olmasa da, son derece güçtür. Grupların birbirini tknaya 
çalışmaları, bu mümkün olmadıgı takdirde, çoğunluk görüşünün etrafın
da toplanılması ve buna uygun davranışlar sergilenmest, demokratik ha
yatın dogal bir sonucudur. Aksi halde, azınlık gruplarının hukuka aykı
rı eylemlerint bastırmak gerekecektir ki, bununda toplumda büyük hu
zursuzluklara neden olacağı açıktır. Ne var ki, bu yapılmadığı ve bu grup-
(78) Van der Stoel, M. Colloquy, s. 4 
(79) Van der Stoel, M. Colloquy, s. 7 
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lai-a aşırı hoşgörü gösterildi~ takdirde, bu durum bireyin hukuk bUinci

ni ve kanunlara itaat hissini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tür olay

lar zinciri sonucu, kamu düzeninin ve hukuk güvenliginin giderek kay

bolması, demokrasilerin karşı karşıya bulundu~u ve uygun çözüm tarz

ları bulmak zorunda oldu~ en önemli bir sorun olarak ortaya çıkmak
tadır. (80) 

Demokrasiler çağımızda genç nesillerin protostolarından olumsuz bir 

şekilde etktlenmekte ve ~ yaralar almaktadır. Yeni nesiller, sanayi top

lumunu reddederek toplum yapısını de~iştırmek üzere yeni politikalar ve 

yöntemler arayışıiçinde girmişlerdir. Çevrectler, pasifistler, nükleer sila

ha karşı olanlar, bölgeetler ve benzeri gibi bir çok grup, parlamento dı

şında, güdülen politikalara ~ eleştirilerde bulunmaktadır. Bunlar, 

eleştirtlertnin ço~unda haklı sayılsalar btle, şiddete başvurarak kendi 

azınlık görüşlerini ço~nlu~a zorla kabul ettirmeye kalkıştıkları taktirde, 

bu diktatörce yöntemleri demokrasinin tasvtp etmesi mümkün de~Udir. 

Özel sorunlar ve sınırlı amaçlar peşinde koşan ve giderek toplumdan 

kopma tehlikesi gösteren bu grupları tamamen dışlamak yerine, sesleri

ne kulak vererek ısteklerinden makul olanlara olumlu yaklaşmak ve da
ha iyi bir e~itimle kendilerini topluma kazandırmak, demokratik hayatın 
bir gere~idir. (8ll 

F - DEMOKRASi VE EŞİTLİK İLKESi 

"Zayıf daima adalet ve eşitlik ister; halbuki bunlar kuv
vetlinin umurunda değildir." 

ARISTOTELES 

"Bir asılzade, kendi sınıfından birinin gözünü çıkarırsa, kendisinin de 

gözü çıkarılacak, kemi~ini kırarsa kendisinin de kemigl kırılacaktır. 

Bir asılzade halktan birinin gözünü çıkarır veya kemi~ini kırarsa, bir 

gümüş kuruş (Mina) ödeyecektır. ·· 

Yukarıdaki hükümler, BabU Kralı Hammurabi'nin, (M.Ö. 1728- 1686) 

zamanımızdan yaklaşık 4 000 yıl kadar önce kabul etti~i ve kendi adıyla 
anılan kanunlarından alınmıştır. (82l,Daha sonra, Tevrat, İncil ve Kuran

dan da yer almış olan, "göze-göz, dişe-diş" şeklindeki bu kısas kuralı, in

sanlar arasındaki eşıtstzli~i bütün açıklı~yla sergtlemektedtr. Roma İm
paratorlu~u döneminde de Lex Talionis Kanunu (83l olarak uygulanan bu 

(80) Wassermann. R. Rechtsstaat ohne Rehtsbewusstseln. Hannover, 1988, s. 12 vd. 

(81) Duverger, M. Coloquy, s. 6 

(82) Betty, John L-Johnson, Oliver A. Herltage ofWestem Clvlllsatlon, New Jersey, 1977. s. 13 

(83) Türk Hukuk Lılgatı, Ank. 1 991 
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kural ve daha nice benzerleri. eski dünyaya ve çaglar boyu bütün insan
lığa hakim olmuştur. 

Bir şeyt eşittyle değerlendirmek ve dengelemek, çok eski bir adalet an
layışıdır. Romalı'lar da hakkaniyeti (aequttas) eşitlik olarak anlamış ve 

bunu terazi ile sembolleştirerek adaletin austitta) sımgesi haline getirmiş
tir. "Lex talionis" ilkesinin altında yatan düşünce, faili verdiği zararın ay
nısına uğratmaktır. Ne var ki, bu basit formülle adaleti gerçekleştirmek 

mümkün değtldir. Mukabelei hilmisil esasına dayalı bu tek taraflı adalet 
anlayışı, cezanın kusur oranında verilmesi ilkesine aykırı olduğundan 
hukuk hissini zedelediği gıbı, sınıflar arasında ayırırncılık yapıldığı için 
eşitlik ilkesine de aykırıdır. (84) 

İnsanlar arasında büyük ayırımlar öngören bu tür kurallar ve uygu
lamalar insanların hak ve adalet duygularını zedelemtş ve bu yüzden ın
sanlık 'tarihinin her dönemi eşitlik uğruna büyük mücadelelere sahne ol
muştur. Fakat bu ideal tam anlamıyla hiçbir zaman hiçbir yerde gerçek
leştirilernemiştir. Öyle ki, eşitlik uğruna mücadele verenler kısabir süre 
sonra asıl amaçlarını ve ideallerini unutmuşlar, bu kez kendileri karşı ol
dukları sımfları baskı altına almışlardır. böylece toplumsal dengeler ye
niden bozulmuş, her şey sil baştan yeniden başlayarak mücadeleler sü
rüp gitmiştir. İnsanlık tarihi baştan sona bu tür örneklerle doludur. 

İnsanların doğuştan eşit olduklarını savunan Stoacı tabii hukuk gö
rüşü uzun süre unutulmuş, ancak 17 nci yüzyılda Avrupa'da despotizm
le mücedelede yeniden canlanarak etkin bir rol oynamıştır. (85) Bu müca
dele sonunda 1789 Fransız ihtilali, özgürlük, kardeşlİk ve eşitlik (liberte, 

egalite, jraternite) sloganlarıyla başarıya ulaşmış ve insanların kanun 
önünde eşit oldukları kabul edilmiştir. ihtilal, eski toplum düzenine kar
şı büyük bir savaş açmış, yürürlükteki bütün kanunları değiştirerek bü
tün vatandaşların eşitliğini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu amaçla, top
lumda mevcut sosyal sınıflara imtiyazlar tanıyan kanunlar gözden geçi
rilerek taranmış ve yerlerine:bütün vatandaşlar bakımından eşit hak ve 
yükümlülükler öngören yeni kanunlar kabul edilmiştir. 

Avrupa'da 17 ve 18 inci yüzyıllarda başlayan kanun önünde eşitlik 
çabaları, daha ziyade bütün vat~daşların eşit siyasi haklara kavuşma
sı amacına yönelik oluşmuştur. Vatandaşların ekonomik alanda da eşit 
haklara sahip olmalarının c.iddi olarak kabulü, ancak yüzyılımızda ger
çekleştirilebtlmiştir. (86) 

(84) Zlppeltus, R. RechtsphUosophle, 3. Aujl. Munchen 1994, s. 108 vd 

(85) Russel. B. History ojWestern Phllosophy. London 1971, s. 275 

(86) Sundbem. J. Uber das Glelchheltsprlnztp als Polttlschas und Okonomlsches Problem. Berlin 1962. s·. 
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Fizik ve moral özellikler açısından çok önemlı farkWıkları olan insan
lar arasındaki eşitlik. aslında ideal bir varsayımdan ibarettır. Bu gerçek, 
bütün düşünürler tarafından kabul edtlmektedtr. Örnegtn Voltatre, 
(I 694-1778) eşıtsizli~ toplumun yapısında olduğunu, ınsanlar insan ve 
hayat da bir mücadele olarak kaldı~ sürece eşıtsizlt~ gtdertlemeyeceği
nt belirtmiştir. <87l Kant'da bu gerçeği tesbitle, doğumdan, belirli bir sını
fa mensubtyetten ve miras yoluyla kazanılan her türlü farklılık ve ayrıca
lığı reddederek, herkese yeteneğini gelişttrmesttçtn eşıt fırsat tanınması
nı önermiştir. (88) Keza Rousseau, yaş, sag!ık durumu ve zeka farkWıkla
rından kaynaklanan eşitsizliklerı tabıata uygun olarak kabul etmekle be
raber, kanunların tanıdı~ ayrıcalıklardan kaynaklanan eşitsizliklere şid
detle karşı çıkmıştır. (89) 

Aris to, adaletin özün ün eşitlik ilkesi olduğunu belirtmıştır. Ona göre, 
yalnız eşitlerin eşıt olmayan bir şekilde işlem görmeleri degil, eşıt olma
yanların eşıt muameleye tabi tutulmaları da adaletsizliktir. (90) insania
nn eşitsizliğine inanan Aristo, insanlar arasındaki adaletin, 1k1 türlü eşıt
lik sağlamak suretiyle gerçekleştlrtlebileceğini ifade etmiştır. Dengeci 
adalet, ljustıta commutattva) hizmet ve karşılı~dald hak arasında tıpkı, 
mal ve fiyatı, zarar ve tazmtnat ve suç ve ceza gtbi tam bir oran ve mut
lak bir eşitliği öngörür. Buna karşılık dagıtıcı adalet, ljustıta dtstrubtttva) 

birden fazla kişinin birbirlerine oranla mutlak olarak değil, durumlarına 
göre nisbeten eşıt şekillerde işlem görmelerini ve herkesin farklı paylar 
almasını ifade eder. (91) 

Tabiatın eşitliği kabul etmediği, insanların eşit nitelik ve özelliklerle 
dünyaya gelmedikleri söylenir. Ancak bu gerçek, tartışmasız olan diğer 
bir gerçeği, yani bütün ınsanların yaşamak için aynı şekilde gıdaya, gt
ytnmeye ve diğer şeylere ihtiyaçları olduğunu ortadan kaldıramaz. Mede
ni bir toplumda kuvvetlilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak zayıf
ların ezilmesini kimse kabul edemez. Fiziksel güçten kaynaklanan eşit
sizlik bütün medeni toplumlarda önemini kaybetmiştir. Artık insanlar 

(87} Durant, W. a.g.e. s. 268 

(88} Durant, W. a.g.e. s. 311 

(89} Russel. B. a.g.e. s. 663; Roussoeu'nun "Eşltslzllğin ortaya çıkış nedenleri üzerıne Inceleme" slnl Vol

tatre göndermesi üzerine, Voltatre : "Bayım insan soyuna karşı olan yeni kitabmızı aldım. teşekkür ede

rim Şimdiye kadar kimse blzl hayvan yapmak için sizdenfazla zlhni çaba göstermedi. Kttabınızı okumak 

Insanda dört ayağı üz ertnde yürümek ihtiyacını uyandırıyor. Ne var ki ben 60 yıl önce bu alışkanlığımı ter

kettiğim Için kendlml maalesef buna tekrar hoşlama durumunda hlssetmtyorum." 

Buna raymen bu kitabı yakan /sviçre malcamianna: 

"Söyledlklerlnlzin tek bir kellmeslnl kabul etmiyorum; ancak bunlan ifade hakkınızı örnrı:ımün sonuna ka

dar savunacağım." Durant. WUI. Dle Grossen Denker, Ulm 1987, s. 298 vd. 

(90) Ginsberg, M. a.g.e. s. 7 

(91) Radbruch, G. Vorschule der RechtsphUosophle. Göttlngen 1959, s. 25 

30 

TBMM KÜTÜPHANESİ



arasındakiilişktlerin geleceglni fizik kuwetı belirlemernekte ve kuwetli
ler isteklerini zayıflara zorla kabul ettirememektedir. Bu, basitlikten kur
t~lmuş insancıl toplumların kabul etttgı ortak bir kuraldır. C92) 

Demokrasinin zayıfları kuwetltl.ere ezdirmeyerek eşttlıgı en iyi gerçek
leştiren rejim oldugu ifade edtlmektedir. O kadar ki, halk arasında "de
mokrasi" ve "eşitlik" kavramları artık özdeşleşmiştir. Demokrasi, ideal 
olan bu eşitliğj gerçekten saglayabtlir mi? Demokrasi, bireylere anayasal 
olarak bazı temel hak ve özgürlükler tanımak ve onları kanun önünde 
eşit tutmak suretiyle, haksızlıkları bir dereceye kadar gıderrnek imkanı
na sahip olmakla beraber, bireyler arasındaki, dogumdan, zekadan, ye
teneklerden ve diger özelliklerden kaynaklanan farklılıkları yok sayarak, 
onları mutlak bir şektlde eşit hale getirmeye muktedir degtldir. Totaliter 
rejimler bir dereceye kadar bunu gerçekleştirmeye çalışınışiarsa da, öz
gürlükleri yok ederek, insanları, varlıkta degtl. yoklukta eşit düzeye ge
tirmişlerdir. 

çagımızın hür demokratik düzeni, bireyleri kanun önünde eşit tuta
rak ve haklardan yararlanmada herkesin başlangıçta aynı şansa sahip 
olması için gereken ortam ve şartları hazırlayarak, bireye fırsat eşitligt ta
nımak suretiyle, insanlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan haksız
lık ve adaletsizlikleri bir dereceye kadar gtderebtlir. 

Ancak bunun için, birbiriyle uzlaşmaz zıt iki kavram olarak karşı kar
şıya bulunan, "özgürlük" ve "fırsat eşitltgi" tlkelerini birbirtyle uyumlu 
hale getirmek zorunludur. Çünkü, mutlak özgürlük taraftarları, bunu en 
büyük deger olarak savunmakta ve eşitlik tlkesinin zedelenmesi balıası
na da olsa, özgürlükleri geliştirmek ve iyileştirmek için her yola başvur
maktadırlar. Mutlak eşitligl savunanlar tse, yalnızca şartların eşitli~ni 
en yüksek deger olarak kabul etmekle kalmamakta, bunu saglamak için 
bireysel özgürlükleri kısıtlamak da dahtl, her çareye başvurmaktadır lar. 
Bunların nazarında, bireysel özgürlüklerin sonsuz olarak kullanılması, 
zorunlu olarak fırsat eşıtligının yok edtlmesine yol açacaktır. Bu neden
le, fırsat eşitltgını azami düzeye çıkarmak için, gerekirse daha az degeri 
olan bireysel özgürlükleri kısıtlamak yerindedir. (93) 

Aslında, her iki görüş de hatalıdır. Çünkü, ne özgürlük ne de eşitlik 
kavramları tek başlarına· en yüksek degerler degildir. Her iki kavram, an
cak adalet ilkesi çerçevesinde, birbiriyle uyumlu olarak en yüksek düze
ye çıkarılabilir. E ger kullanılması, haklılıktan çok haksızlıga ve adal~tsiz
Hge yol açıyorsa, bireysel özgürlükler sınırlandırılabilmelidir. Aynı şekil-

(92) Sundbam. J. a.g.e. s. 31 

(93) Mortlmer. J. Adler. Stx Great Ideas, New York 1981, s. 137 vd 
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de, bir toplum, üyelerine adalet çerçevesinde davranmak istiyorsa, eşıtlı
gm türü ve derecesi tle eşıtsizli~ türü ve derecesi üzerine kısıtlamalar 
koyabilmelidir. Böylece, özgürlük ve eşitlik, konulan sınırlar ve adalet 
çerçevesinde, birlikte en yüksek düzeye ulaşmış olacaktır. (94) 

Eşitlik tlkesi hukuk düzeninin temelini oluşturur. Ancak bu ilke, ka
nun önünde mutlak eşttltk ve kiştltgtne bakılmaksızın kanunların herkes 
hakkında istisnasız ve katı bir şektlde uygulanması gerektigt gıbı dar bir 
anlamda yorumlanırsa, bundan adaletsiz sonuçl~ çıkması muhtemeldir. 
(95) Anatole France'ın alaycı bir şektlde söyledtgt gıbı, "kanunlar şahane 
bir tarafsızlıkla, fakiriere oldugıt kadar zenginlere de, köprü altında yat
mayı, cüzdan çalınayı ve ekmek için dtlenmeyt yasaklamaktadır. Ne var 
ki, zenginler ender olarak köprü altındayatmak Utyatında oldukların
dan, bu yasak onların özgürlügü üzerinde herhangi bir etki yaratına
maldadır." (96) Böyle durumlarda şeldi anlamda eşitlik gerçekleştirtlrnek
le beraber, yasaklar sadece fakir ve zayıf kiştler aleyhine sonuç do~ur
maldadır. 

Bir ülkede vatandaşlar sınıflarına, meslekJerine ve asaletlerine göre 
sınıflandırılırsa, herkes kaderinin kendisine çtzdtgı yola gıder ve kaçınıl
maz saydıgt bu kaderi değiştirmek ıçın hiçbir gırtşimde bulunmaz. Sınıf
lar kayboldu~. gelenek görenek ve kanunlar buna uygun olarak değiş
tiği takdirde, insanlar birbirlerine daha fazla yaklaşır ve birbirini daha ıyı 
anlar. Bu şektlde yenı gerçekler ve dünya görüşüne sahip olan birey, in
sana özgü olan kendisini mükemmelleştirme yeteneğini daha da geliştı
recek idealine ulaşınaya çalışır. (97) , 

"Fırsat eşitli~ine sahip olanlardan bazılarının durumu belki de oldu
ğundan daha kötüye gidecektir. Kimtlerıne tse talih gülecek ve durumla
rı düzelecektir. Başarısızlık, bireye kimsenin hatadan masun olmadıgtnı 
anlatacak; başarı tse, insanın kendisini gelişttime ve mükemmelleştirme 
yetenegtnı dogt-ulayacaktır. Böylece ınsanlar, bazansukutu hayale ugra
salar da, hiçbir zaman cesaretlerini kırmayarak, kendtlertni değiştirmek 
amacıyla, sürekli ye nt araşıylar içinde olacaklardır." (98) 

DI. AVRUPA KONSEYİ VE DEMOKRASi ANLAYlŞI 

Avrupa Konseyi, kuruluşundan beri demokrasi ideallerine bağlı dev
letlerin bir kuruluşu olarak kabul eçltlmiştir. Konseytn 1949 tarihli s ta-

(94) Morttmer, J. Adler, a.g.e. s. 139 

(95) Huber, H. a.g.e. s. 70, N. 41 

(96) Fosdtck. D. What ts Llberty, A. Study tn PoUttcal Theory, New York and London. 1939, s. 145 vd 

(97) De Tocquevate, A. a.g.e. s. 134 

(98) De TocquevUle, A. a.g.e. s. 134 
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tüsünün önsözünde gerçek demokrasinin, kişi özgürlügü. sıyasal haklar 
ve hukukun üstünlügüne dayanması gerekttgı öngörülmüştür. Keza, sta
tünün 3 üncü maddesinde de bu konuda, her üye devletin hukukun üs
tünlügü tlkestni kabul etmek ve ülkesinde yaşayan herkese temel hak ve 
özgürlüklerden yararlanma hakkı tanımak zorunda oldugu ifadeyle, bu 
hükmün bir üye devlet tarafından ihlal edilmesi halinde, üyeligının askı
ya alınacağı veya üyelikten çıkarılacağı açıklıkla belirtflmiştir. 

Avrupa Konseyi. bir rejimin demokratik olup olmadığını belirlemede~ 
geniş bir deneyim ve btlgt birikimine sahiptir. Konsey 1976 ve onu izle
yen yıllarda Portekız, İspanya ve Ltechtenstetn'tn üye olm.aiarı sırasında 
yönetim şektilerinin demokratik olup olmadığını incelemiştir. Keza Yun
nistan'da yapılan askeri darbeden sonra, 1968 de kabul edtlen yeni ana
yasayı demokratik tikelere uygunlugu açısından incelenmiş ve uygun ol
madığı sonucuna vararak bu ülkenin yeniden üyeltğe dönüşünü engelle
miştir. (991 Aynı şekilde, 1982 tarihli yeni Türk Anayasası da uzun süre 
Konsey gündeminde kalmış ve hareretlt tartışmalara neden olmuş

tur. oooı 

Özellikle, Yunanistan'daki askeri rejim, Avrupa Konseyi çerçevesinde 
demokrasi kavramı üzerindeki tartışmaları yeniden başlatmış ve Konse
yın merkezi Strasbourg, 80'li yıllardan sonra bu konuda bir dizi konfe
rans ve kollokyuma sahne olmuştur. 

A. BİRİNCİ STRASBOURG KONFERANSI : 

"Parlamenter demokrasi konusundaki birincı Strasbourg Konferan
sı", Avrupa Konseyinin merkezinde 4-5 Ekim 1983 tarihlerı arasında top
lanmıştır. Konferansa, o tarihte Avrupa Konseyi üyesi 21 devlet yanında, 
Avusturalya, Amerika, Finlandiya, Japonya ve Kanada gibi, Konseytn an
ladığı anlamda demokratik rejtmle yönetilen ülkeler de davet edilmiştir. 

Konferansta, katılan üyelerce demokrasinin temel ilkelert olarak nite
lendirilen konular üzerinde ayrıntılı müzakereler cereyan etmiş ve sonuç
ta aşağıdaki metin, (Strasbourg konsensüsü) konferans genel kurulunca 
oybirliği ile kabul edilmiştir. ooıı 

"Kişi özgürlügü ve haysiyetı, fikir, düşünce ve ifade özgürlügü, eleşti
ri hakkı ve seyahat özgürlüğü, insanların müşterek varlığının vazgeçtimiz 
temellertndendir. Bunlara değer verilmesi ve korunması, bütün devlet fa
aliyetlerinin ana saikidir." Bu koruma aşağıdaki şekilde sağlanır : 

(99) Van der Stoel, M. Colloquy, s. 1 

( 1 00) O tarihlerde Turldye'nln uyellğt askıda bulunuyordu. 

(101) Human Rtghts Law Journal, Vol. 9 (1988, s. 373) 
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- "Gizli oyla yapılan genel seçimlerle, vatandaşların hükümeti seçme 
ve de~ştlrme hakkı: 

-Hükümetin halkın seçilmiş temsilcilerine karşı sorumlu olması; 

- Seçilmiş temsllcllere, kanunlar aracılıgtyla toplum hayatını düzen-
leme ve hükümeti denetleme hak ve görevi verilmesi. 

Demokrasi, bütün iktidarın halktan kaynaklandıgı açık bir toplum
dur. Bu, aşagtdakl hususları gerektirir: 

-Yerel, bölgesel ve milll düzeydeki siyasi kararlara katılma ve danışıl-
ma hakkı; 

-Basın ve kitle haberleşme özgürlü~ü; 

- Siyasi partiler kurma ve siyasi görev üstlenme hakkı; 

- Çalışma şartlarının belirlenmesine katılma hakkı; 

- İnsan erne~ sömürülmesinden ve kölelikten kurtulma hakkı: 

Demokrasi ınsan haystyetln1 teminat altına alır. Bu. aşagıdakl şartlar 
altında gerçekleşir. 

-Yaşama haklo ve ınsan kişllt~e saygı gösterilmesi hakkı; 

- Düşünce, inanç ve ifade özgürlü~; 

- Din özgürlügü; 

-Kişilerin, malların ve haberlerin serbestçe dolaşıını; 

- Bireyi demokratik toplum yaşamına hazırlayan. okul ve okul sonra-
sı e~tım hakkı. 

Cinsiyet, ırk, renk, dini ~anç ve do~m ayırımı yapılmaksızın kanun 
önünde eşitlik ilkesi, aşagıdaki hususları gerektirir : 

-Yargı b~sızlıgı: 

- Yürütmenin bütün kararlarının yargı denettmine tabi tutulması; 

-Polis ve silahlı kuvvetlerin seçilmiş hükümetin emrinde olması; 

-Özel hayatın gtzlili~i ve kişisel özgürlüklerin korunması. 

Bir demokraside bu hak ve özgürlükler ancak, başkalarının hak ve 
özgürlüklerının korunmasının gerekttrdtgt ölçüde kısıtlanabilir." 

B. İKİNCİ STRASBOURG KONFERANSI : 

"Parlamenter Demokrasi üzerıne İkinci Strasbourg Konferansı" 28-30 
Eylül 1987 tarihlerı arasında toplanmıştır. Toplantı, Avrupa Konseyi ve 
Avustralya, Amerika, Finlandiya, Japoq.ya ve Yeni Zelanda parlamentola
rının ortak çabalarıyla düzenlenmiştir. Toplantıya, demokratik yöntem
lerle seçilmiş 40 ülke parlamentosunu temsilen, 400 parlamenter katıl-
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mıştır. İlk konferansın tavsiyesine uygun olarak, tkincı konferansta da
vetlt kapsaını geniş tutulmuştur. 

Konferans, demokratik kurumların amacına uygun bir şekilde çalış
masını engelleyen özel sorunlar üzerinde durmuş ve başlıca iki müzake
re konusu seçmiştir : Demokrasi için egitim ve vatandaşın demokratik 
karar mekantzmalarına katılması. Müzakereler, vatandaşların katılımı 
sağlanmadığı taktirde, en mükemmel anayasal sisternın dahi anlamsız 
kalacağını, vatandaşların demokratik karar mekanizmalarına aktif bir 
şekUde katılmalarının, ancak bu konudaki egitim ve tarafsız haber alma 
yoluyla sağlanabUeceğtni, açıklıkla ortaya koymuştur. Konferans, bu so
runların çözümünde milli parlaınentolara rehber ve yardll!lcı olmak üze
re, aş~dakt konularda çalışma programları düzenlemeleri tavsiyesinde 
bulunmuştur. U02) 

- Katılma sorunuyla etktn bir şçkUde UgUenmek bu konuda araştırma 
yapmak; 

-Vatandaşların her düzeyde, yerel, bölgesel, milli ve mUletlerarası si
yasi hayata katılmalarını teşvik etmek; 

- Vatandaşların siyasi hayata daha fazla katılmalarını sağlamak üze
re gerekli şartları ve ortaını hazırlamak (siyasi, parillerin kurulması, 
adayların belirlenmesi, birden fazla görev üstlenUmest, azınlıkların katı
lımının sağlanması v.s.); 

- Kadınların daha fazla katılımını sağlayacak şartları ve ortaını hazır
laınak; 

-Her düzeydeki okul eğitimini ve özellikle demokrasi ve insan hakla
rı açısından büyük önemi olan medeni ve siyası hakları tyUeştirmek; 

-Kitle haberleşme araçlarına, sorumluluklarını ve siyasi bilgUeri yan
lış aksettirecegl.fçtn olayları draınatize etmekten kaçınmalarını hchırlat
mak; 

- MUlt ve mUletlerarası parlamentoların otururnlarını topluma daha 
fazla açmak ve yayınlamaya davet etmek; 

- Medyada siyasi çoğunluğu teminat altına almak; 

- Gönüllü birliklerin çalışmalarını teşvik etmek. Özellikle gençlerin bu 
tür çalışmalarının desteklenmesi, onların toplum hayatına ve dolayısıyla 
siyasi hayata hazırlanması açısından, hayati önemi haizdir. 

Konferans, ı 99 ı yılında daha geniş bir katılımla üçüncü bir konfe
rans toplantısını kararlaştırmıştır. Konferansın tavsiyesine uygun olarak 
ı988 İlkbaharında, Strasbourg'ta bir "Demokrasi Enstıtüsü" kurulmuş
tur. Enstitünün görevleri şunlardır : 
(102) Human Rlghts Law Journal. Vol. 9. (1988), s. 370 
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- Kamu ve özel kesime aıt milli veya milletlerarası kurum ve kuruluş
larla, hükümetler arası ve gayriresmi kuruluşlar arasında, Strasbourg 
konsensüsüne uygun olarak demokratik kurum ve uygulamaların geliş
mesini desteklemek üzere görüş alışverişinde bulunulmasını teşvik et
mek; 

- Çogulcu demokrasi üzerindeki araştırmaları koordine etmek; 

- Enstitü, 1989 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. cı os) 

C. STRASBOURG KOLLOKYUMU : 

Siyasi işler Komıtesinin önerıst üzerine, Avrupa Konseyince düzenle
nen, "Demokrasi Kavramı Üzerıne Kollokyum", 23-25 Mart 1983 tarihle
ri arasında Strasbourg'ta toplanmıştır. Kollokyuma davet edilen Konsey 
üyesi devletlere mensup konunun ·uzmanı hukukçular ve siyaset adam
lan başlıca 5 konuyu müzakere etmişlerdir. 

- Demokrasinin lüzumu :Bu başlık altında, demokrasinin sadece 
zengin ülkelerin ihtiyaç duydugu bir hükümet şekli mi oldugu, sadece 
ekonomık bakımdan gelişmiş ortamlarda ve zamanlarda mı uygulanaca
gı ve demokrasinin, düşmaniarına karşı kendisini nasıl savunacağı ko
nuları üzerinde durulmuştur. 

-Demokratik karar alma mekanizması: Bu konuda temsili hüküme
tin yeterli olup almadığı, referandumun hangi durumlarda yapılması ge
rektiği, siyasi partilerin nasıl kurulacağı ve direnme hakkı gibi hususlar 
tartışma konusu yapılmıştır. 

-Demokraside insan hakları: Bu başlık altında, inanç özgürlüğünün 
devlet ve toplum tarafından tehdit edilip edilmediği, Modern medyanın 
ifade özgürlügünü kısıtlayıp kısıtlamadığı ve bireysel hakların kollektif 
haklar karşısında durumu gibi konular incelenmiştir. 

- Demokraside ekonomik hayat : Bu başlık altında, ekonomi ve top
lumun daha ne kadar demokratıkleştlrilebileceği ve işçinin kendini ilgi
lendiren kararlara katılma hakkı konuları üzerinde durulmuştur. 

-Demokraside hukuk normları : Nihayet bu son başlık altında da 
, devletin hukuki tasarruflarının nasıl denetleneceği ve anayasa mahke

melerinin görevleriinceleme konusu yapılmıştır. 

Kollokyumda demokrasi kavramı üzerinde varılan sonuçlar ve belir
lenen ilkeler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 35 inci oturu
munda kabul ettiği şekilde aşağıdaki gibidir. 004J 

(103) CouncU of Europe, 2.10. 1992- As(Pol (34) 5 

(104) Resolution 800 (1983) on the prtnctple oj democracy. Colloquy. s. 1 
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"Meclis, 

ı. Demokrasinin teşviki ve özellikle demokratik kurumların gelişme

si (ı 976}, siyasi partilerin rolü (ı 978), teknoloji ve demokrasi (ı 98 ı) ko

nularında düzenlendiği konferans ve kollokyumları ve keza faşist ve ırk

çı ideolojiler gibi demokrasiyi tehdit eden unsurlar (ı 980) ve terörizm 

(1982) konularda almış olduğu kararları hatırlayarak; 

2. Bakanlar Komitesinin de, özellikle hoşgörüsüzlük (198ı) ve ifade 

özgürlüğü ve bölgesel yönetimlerde vatandaş katılımının geliştirilmesi 

(1982) konularında kabul ettiği bildirilerle, demokrasinin tanımı konu

sunda önemli katkılarda bulunduğunu not ederek; 

3. Siyasi ve Hukuk İşleri Komıtelerince düzenlenen (Strasbourg, 23-

25 Mart ı 983), Demokrasi Kavramı üzerine Kollokyum sonuçlarında da 

gözönüne alarak; 

4. Bireyin eşit değerine ve vazgeçilmez haysiyet duygusuna olan 

inançtan kaynaklanan demokrasi kavramının, vatandaşa, dayanışma 

ruhu içinde sosyal, mesleki ve siyasi hayatta etki sağlamak üzere kendi 

iradesiyle katılma fırsatı verilmesi anlamına geldiği ve bu ilkenin millet

lerarası ilişkilerde de sonuç doğurduğunu not ederek; 

5. Herşeyden önce bir yaşama ahlakı olan demokraside, inançların 

çoğulculuğu ve farklı düşünme hakkının, hukukun üsttınlüğü ve kanun 

önünde eşitlik ilkeleri kadar önemli ve vazgeçilmez olduğuna inanarak; 

6. Ekonomik durgunluğun, bireylerin ve milletierin egoıst davranışıa
rına neden olduğu bir zamanda, daha da önem kazanmış olan aşağıdaki 
ilkeleri ilan eder. 

A. SOSYAL VE MESLEKi HAYAT 
\ 

ı. Özellikle, demokrasinin geleceğinin bağlı olduğu gençliğe, kökleri 

derin olarak Yunan-Roma ve Yahudi-Hristiyanlıkta buluna,n Avrupa kül

türünün asil mirasçıları olduğu idealini yerleştirmek, ancak bunun etkin 

veya kültürel bir üstünlük veya tekelcilik değil, tersine insanlık haysiye
tıne dayalı bir evrensellik olduğu bilincini aşılamak amacıyla okulda ve 

okul ötesinde demokrasi için eğitim gereklidir. oosı 

2. İnsan hakları konusunda da, bu haklardan yararlanmanın sorum

luluğun ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışını yerleştirmek için, eğitim 

aynı şekilde gereklidir. 

3. Hür ve çoğlucu bir kitle 'medyası, eğitimde önemli bir rol oynama

lıdır. 

( 1 05) Sonradan tslamlyett kabul eden Fransızjllozoju Roger Garaudy, batının Yahudi-Hrlstlyan ve Yunan

Roma kulturunun olum hallnde olduğunu, çunku Insani değerlere oneelik vermeyerek onu teknolojiye kur

ban ettiğini ve artık ulaşacağı bir amacı kalmadığı nı bellrtmektedlr. Colloquy, s 4. dlpnotu (I) 
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4. Bireyler, demokratik özgürlükleri sorumluluk billnciyle ancak, 
kendilerine, kendi durumları, firmaları ve teşkilatları hakkında tam bir 
bilgi verildigi takdirde, kullanabilirler. 

5. Hernekadar kanunlar zayıfları ve menfaatlerini koruntak için pa
zarlık gücü olmayanları himaye etse de, bu yeterli degtldir. Demokratik 
ilkeler, bu grupların rızalarının zorla degtl gönüllü olarak alınmasını ge
rektirir. 

B. SiYASİ VE KURUMSAL HAYAT 

1. Geniş egemenlik haklarından yararlanan ve teşkilatianma hakkına 
sahip parlamentolara, siyasi parti temsilcilerını seçmek üzere, n:ıakul 
aralıklarla ve gizli oyla yapılan serbest genel seçimler, domokratlk siyasi 
hayatın ~ ll.a§ka ~ koyamayacağl bir unsur olarak kalmakta
dır. 

2. Vatandaşın siyasi haklan sadee'e birkaç yıllık aralıklarla oy vermek 
suretiyle sınırlandırılamayacaw için, böyle seçimler vazgeçilmez olsa da 
tek başına yeterli degildir. Aksine, vatandaşların kendilerini ilgtlendiren 
konularda, uygun mekanızmalarla mümkün olan her yerde görüşü alın
mak suretıyle siyasi hayata katılmaları saglanmaksızın demokrasi yaşa
yamaz. Yalnız tam bir siyasi katılma, demokrasiyi degişen durumlara 
uyu~ saglama imkanına kavuşturur ve onun maddi ve manevi üstünlü
güne olan imancımızı haklı kılar. 

3. Seçimler, iktidarın aşırı bir şekilde tek elde toplanması sonucunu 
dogurnıamalıdır (Kuvvetler ayırım ilkesi, hatta hükümetin ve muhalefe
tin de ayrı ayrı bölünmeleri). Bu ilkeler, federal veya ademi-merkeziyet 
hükümet şeklini benimsemiş ülkelerle, bütün tabi ve otonom idareler 
hakkında da uy~lanmalıdır. 

4. Seçilmiş temsilciler günümüz şartlarında (hükümet faaliyetlerinin 
kapsam ve içertginin artması sonucu aşırı iş yükü yüzünden), sorumlu
luklarını isimsiz ve bilgısayarlı bürokrastye devretine görünümü verdik
leri takdirde, seçmenlerinin kendilerine olan güvenini yitirirler. 

5. Vatandaşların siyasi partller dışında bazen aşırı militan gruplar ve 
çıkar grupları kurma egilimi, demokrasinin özgürlük ilkesine uygun ol
makla beraber, bu, siyasi partilere, seçmenlerinin gerçek taleplerini yeri
ne getirmek asli görevini ihmal etmemeleri hu~usunda bir ikazdır. 

6. Seçilmiş temsilcilerin sorumlulugu, modern bilim ve teknoloji yü
zünden çok agırlaşmıştır. Çünkü, kararları insanlar ve dogal çevre açı
sından dönülemeyecek sonuçlar dogurabilir ve gelecek nesilleri ve bütün 
insanlıgı etkileyebilir. 
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C. MiLLETLERARASI İLİŞKİLER 

1. Demokrasiler, baskıcı diktatörlük rejimlerini destekledikleri, ku
zey-güney arasındaki dengesizliği ve dünyadaki açlığı görmezden geldik
lerı takdirde, mllletlerarası alanda ve kendi gençligine karşı ttıbarlarını 
yitirirler. Politikacılar eğitıcı görevleriniihmal etmemelt, seçmenlerine gü
venerek, onlar hakkında açık tercihler sunmak suretıyle, onların gerekli 
kararları almalarını k olaylaştırmalıdır. 

2. Göçmen tşçller, refahiarına katkıda bulundukları ülkelerde siyası 
haklardan mahrum edllmemelldir. Dünya kaynakları adli bir şeklide da
ğıtılmak suretıyle, ınsanlığın imtiyazsız sektörlerine yardım edllmesı ve 
böylece onların, demokrasinin varlıgı ve sagılamlaştırılması için gerekli 
olan ınsan haysiyetlne yaraşır asgari bir refah düzeyL.~e kavuşturulması 
zorunludur. 

D. DEMOKRASiNİN HUKUKi STANDARTLARI 

1. Demokrasi, halkın halk tarafından yönetimidir. Demokrasinin te
mel ilkeleri, hukukun üstünlügü ve kuvvetler ayrılıgıdır. Hukukun üs
tünlügü, bir demokratik sistemde, hükümet ve idarenin faaliyetlerini 
kapsar ve haktmlere yönetırnin bu ilkeye uygun davranıp davranmadıgı
nı denetleme yetkisi verir. 

2. Hükümet ve idarenın etkin bir şekilde çalışmasıyla, vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin himayesi arasında uygun bir denge kurmak, de
mokratik sistemin sorumlulugudur. Sistem özellikle, toplumun genel 
menfaallerı ile, bireyin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen 
temel hakları arasında, böyle bir dengeyi muhafaza etmeye muktedir ol
malıdır. Bu, çogunıugun azınlık haklarına riayetini de gerektirir. Huku
ki ve siyasi haklarla birlikte, vatandaşların, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlardaki temel haklardan da geregi gibi yararlanabilmeleri için, gere
ken önlemler· alınmalıdır. Keza, insan haklarının hlmayesi konusundaki 
yeni düzenlemeler açısından da, açık fikir li bir yaklaşım tarzı benimsen
melidir. 

3. Bir kez veya fevkalade hal durumunda, istisnai tedbirler alınma
dan önce, yürürlükteki hukukun öngördügü bütün imkanlar tüketilme
lidir. Aşırı bir çözüm tarzı zorunlu oldugu takdirde, bu ancak durumun 
gerektirdiği ölçüde olmalıdır. Bu arada, insan haklarının özü hiçbir şekil
de zedelenmemeli ve alınacak tedbirler, Avrupa İnsan Hakların Sözleş
mesinin 15 inci maddesiyle korunan haklara ilişkin olmamalıdır. 

4. Statüsü gereği yukardakillkeleri gelişttrmekle görevli Avrupa Kon
seyinin çalışma programı çerçevesinde, 1980 li yıllardaki çalışmaları ve 
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Avrupa'lı olmayan demokrastlerin de kaWdıgı, btrtnci Strasbourg Konfe
ransı (4-6 Ekim 1993) sonuçlannın ışıgı altında, Bakanlar Komıtesine 
önertlerde bulunulmasını kararlaştırır." 

D. HOŞGÖRÜSÜZLÜK - DEMOKRASiYE KARŞI BİR TEHDiT - HAK
KINDA BİLDİRİ 

Voltaıre'in, "söylediklerinizin tümünü reddediyorum, ancak konuşma 
hakkınızı da sonuna kadar savunuyorum", şeklindeki meşhur özdeyişin
de ifadesini buldugu şekilde, demokratik düzen, insanların birbirlerine 
hoşgörü ve anlayışla yaklaşınalarını gerektırır. Bir kişi veya grubun, ar
kasındaki çogunluk ve güce veya başka bir imkanına dayanarak görüş
lerint ve ısteklerint zorla ve şiddet kullanarak muhataplarına kabul ettir
meye çalışması, insan haklan ve hukukun üstünlügü tıkelerine dayalı 
bir demorastde asla mü samaha gösterilerneyecek bir davranıştır. 

Hür bir demokratik düzende, temel degerler üzerinde tartışma ve 
uyuşmazlık çıkması, siyasi ve toplumsal yaşamın normal bir sonucudur. 
Diktatörler bu tür uyuşmazlıkları baskı yoluyla önleme egtltminde olduk
lan halde, demokratik düzende bunların kuvvetle önlenemeyeceği, kuv
vet kullanıldıgı takdirde, potansiyel bir tehlike olarak daha da büyüyece
ği düşüncesi hakimdir. Fikir ve düşüncelerin serbest bir şekilde yarıştıgı 
barışçı bir demokrasi ortamında, şiddete ve kuvvet kullanmaya yer yok
tur. Tartışma ve fikir ayrılıgı, anayasal temele dayalı olarak hukuk düze
ni çerçevesinde yapılmak zorundadır. 006) 

Çoguıcu demokrasi ancak, karşıt görüşte olan birey ve grupların bir
birlerinin kiştligine, haystyetine, dünya görüşü ve dıger deger yargılarına 
saygı duymasıyla gelişip olgunlaşabtlir. Aksi halde, şiddet şiddeti dogu
racagmdan, ortaya çıkacak bir kaos halinden yararlanacak bazılarının 
demokratik hayata son vererek totaliter bir rejim kurmaları işten degtl
dir. 

Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi, bu düşüncelerle, 14 Mayıs 1981 
tarihli 68 inci oturumunda aşagıda çevirisini verdıgmız kararı kabul et
miştir. 007) 

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi; 

1. Hoşgörü, insan haystyettne saygı ve bütün insanların tabii eşttlıgı
nin, çogulcu demokratik bir toplumun temeli olduguna inanarak; 

2. Hoşgörüsüzlügün çeşitli türlerinin yeniden ortaya çıkmasından 
esasi~ surette rahatsız olarak; 

( 1 06) Wassenmann, R. Poltttsch motlvterte Gewalt tn der modemen Gesellschaft, Hannover, 1 989 s. 29 

( 1 07) CouncU oj Europe, Human Rtghts tn International Law, Strasbourg 1985, s. 171 
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3. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi
nin önsözünde belirtilen, etkin siyası demokrasiyi koruma konusundaki 
kararlılıwnı teyit ederek; 

4. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin, bütün dünyada adalet ve ba
rışın temeli olduğunu hatırlatarak; 

5. İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin, akit 
devletlerin yargı yetkisinde bulunan herkese, ayırım gözetmeden uygula
narak milletlerarası düzeyde başarılı ve etkin bir himaye sağladığını gö
zönüne alarak; 

6. Her Türlü Irk Ayırımcılığının Giderilmesine İlişkin Birleşmiş Millet-· 
ler Sözleşmesi ve onu izleyen 31 Ekim 1968 tarihli Bakanlar Komitesi 
Kararına uygun olarak, birçok üye devletin ırk, milliyet, din ayrılığı gibi 
konularda ayırırncılığa karşı yeni kanunları kabul ettikleri veya mevcut 
kanunları ırkçı eylemiere karşı güçlendirdiklerini hatırlatarak; 

7. "Faşist propaganda ve ırkçı yöntemlere karşı mücadele ihtiyacı" 
konusundaki 743 (1980) sayılı, Danışma Meclisi Kararının kabul edilişi
ni memnuniyetle karşılayarak; 

8. Hoşgörüsüzlüğün her türüne karşı en iyi mücadele şeklinin, de
mokratik kurumların sağlamlaştırılarak vatandaşların bu kurumlara gü
venlerinin ve aktif bir. şekilde faaliyetlerine katılmalarının sağlanması ol
duğunu gözönüne alarak; 

9. Kaynaw bilgisizlik, anlayışızlık, kin ve hatta şiddet olan hoşgörü
süzlüğe karşı her davranışta, eğitim ve bilginin hayati bir rol oynarlığına 
inanarak; 

I. Kaynağı ve amacı ne olursa olsun, hoşgörüsüzlüğün her türünü ve 
özellikle insan hayatının söz konusu olduğu her türlü şiddet eylemlerini 
kuvvetle kınar; 

Il. Bireyin değerini ve insanların tabii eşitliğini reddeden bütün ide
olojileri reddeder; 

III. Sıkı sıkıya bağlı olduğu çoğulcu demokrasi ilkeleri ve ınsan hak
larına saygının, Avrupa Konseyi üyeliğinin te~el taşı ve Avrupa İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin, bu hakların etkin 
bir kullanma aracı olduğu düşüncesiyle; 

i. Totaliter ve ırkçıtdeolojilerin yayılmasını önlemek ve her türlti hoş
görüsüzlük eylemlerine karşı etkın bir şekilde mücadele amacıyla, milli 
ve milletlerarası düzeyde ve özelllkle Avrupa Konseyi çerçevesindeki ça
baları güçlendirmeyi; 

ii. Bu hedefi gözönüne alarak, bir faaliyet programının uygulanması 
ve özellikle konuya ilişkin hukuki belgelerin uygulanmalarının etkinleş
tirilmesi konusunda bütün uygun önlemlerin alınmasını; 
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111. Bir demokratik toplumda insan haklarının gerekltligl bUincinin 
yerleşmesinin teşvikini ve bu amaçla insan hakları eğitimine ek olarak,' 

başkalarının değer ve kültürlerine saygı hususunda etkin bir anlayış or
tamı sagl.amak üzere, Uk okuldan başlayarak, yukarıya doğru her düzey
de okullar kurulmasını cesaretlendtrmeyi; 

Kararlaştırır. 

IV. Yukarıdaki ilkelerin diğer milletlerarası kuruluşlarda da öncelik 
kazanması hususunda üye devletherln her türlü çabayı gösterecekleri 
inancıyla; · 

V. Bütün kurumları. hareketleri ve dernekleri ve tüm siyası pariller
le sosyal güçleri, hoşgörüsüzlüğün demokrasiyi tehdidine karşı yapılan 

çabalara etkin bir şekilde katkıda bul_unmaya ~ır." 

E -AVRUPA İNSAN HAKLARI DivANININ DEMOKRASi ANLAYlŞI 

Avrupa İnsan Hakları Divanı. gördüğü davalarda muhtelif vestlelerle 
demokrasi anlayışını ortaya koymuştur. Mahkeme, etkin bir demokrasi
nin sahip olması gereken nitelik ve. özelliklerı aşağıdaki şekilde açıkla
maktadır. u os) 

"Kamu yararı ve bireyin temel hakları arasında adU bir denge kurup 

muhafaza etmeye muktedir olmalıdır. Hukuk sistemi. insan haklarına 
saygı konusunda mümkün olduğu ölçüde Avrupa Konseyi üyesi devlet
lerin çoğunluğunun anlayışına uygun olmalı ve hukukun üstünlüğü U
kesine dayanmalıdır. Medeni ve siyasi hakları teminat altına alarak, va

tandaşların ekonomik. sosyal ve kültürel alanlardaki temel haklarından 
tam anlamıyla yararlanabtlmelerini sağlamalıdır. Kriz durumlarıyla veya 
fevkalade halle karşılaştıwnda, özel tedbirler almadan önce, yürürlükte
ki hukukun sunduğu bütün imkanları tüketmelidir. Aşırı tedbirler alın
ması söz konusu olduğu takdirde, bunlar ancak asgari düzeyde ve duru
mun gerektirdigl ölçüde olmalıdır. Temel insan haklarının özü hiçbir şe
kU de zedelenmemelidir. Bu öz. mümkün olduğu taktirde 15 ınci madde 

Ue korunan hakların ötesindeki temel haklar açısından da gözönüne 
alıİımalıdır. İç düzenı tehdit eden tehlikelere karşı demokratik kurumla
rı zedelemekstzin etkin bir şekilde mücadele edebilmek ıçın gerekli ön

lemlerı almaya muktedir olmalıdır. Hak ve özgürlüklerin kanunla kısıt

lanmayan hükümlerint makul ve objektif olarak uygulamalıdır. Çeşitli sı
nıflara mensup vatandaşlar arasında hoşgörü ve anlayışı hakim kılmalı

dır. Vatandaşların haklarına ancak sosyal bir ihtiyacı karşılamak için 
müdahele etmeli ve sınırı aşmamruıdır. İnsan haklarını güçlendiren yeni 
düzenlemelere karşı açık fikirli olmalidır. Özellikle haber alma konusun
( 1 08) Judgement Case of Sportlng and Lönnroth of 23 September 1992, s. 20 
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da çoğ;ulculuğ;u samamalıdır. Aleyhine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
na şikayette bulunulduğ;u takdirde, anlayışlı ve adil olmalı ve Komisyon 
kararları lle Mahkeme hükümlerını ıyı niyetle karşılamalıdır .... Demok
ratik bir sistemin niteliklerini özetlemiş olarak, 21 devletin böyle bir de
netim mekanizmasını kabul etmiş olmasının tesbiti, memnuntyet verici
dir. Devletler bu bamayıcı mekanizma konusunda, vat~daşlarını hakla
rını btlınçlt bir şekilde kullanmaları ıçın daha ıyı aydınlatmaiıdır." 

F - HUKUK YOLUYLA DEMOKRASi KOMiSYONU 
Avrupa Konseyi, demokrasi kavramının geltşttrtlmesi ve uygulanma

sının teşviki amacıyla düzenledigt, konferans ve kollokyumlardan başka, 
bu tür çalışmaları süreklt olarak kurumsal bir nitelige kavuşturmak ıçın, 
bir adım daha atmış ve merkezi Venedik'te olmak üzere, .. Hukuk Yoluyla 
Demokrasi Komisyonu" kurmuştur. 

Söz konusu Komisyonun kurulması, Avrupa Konseyi Bakanlar Komi
tesinin, 10 Mayıs 1990 tarih ve (90) 6 sayılı kararıyla kesinleşmtştır. Tür
kiye'nin bu karara ve aş~da çevirisi verilen Komisyon Statüsüne katıl
ması. Bakanlar Kurulunca 3.9.1990 tarthtnde kararlaştırılmıştır. (ı09> . 

Komisyonun görevi, demokrasinin geliştirilmesiiçin hukuki konular
da araştırma ve incelemeler yapmak ve böylece hukuki imkanları demok
rastnin emrtne sunmaktır. Komisyon, Bakanlar Komitesi, Parlamenterler 
Meclisi, Genel Sekreter veya Avrupa Konseyı üyesi bir devletin başvuru
su üzerine bu konularda görüş btldtrebtlir. Komisyon, talep üzerine aşa
gtdaki konularda hukuki görüşler hazırlamak üzere çalışmalarına başla
mış bulunmaktadır. o ı o> 

- Azınlıkların korunması (Bu konuda bir sözleşme hazırlanmıştır) 
- Anayasa yargısı (Komisyon bu maksatla, bütün Avrupa ülkeleri 

Anayasa veya yüksek yargı organları başkanlarının katılmasıyla Uk top
lantısını düzenlemiştir.) 

- Anayasa reformları (Komisyon. Bulgaristan, Polanya ve Romanya'ya 
yeni anayasalarının düzenlenmesinde yardım etmektedir.) 

- Yerel Yönetimler. 

Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonu, hukuk ve siyasal bilimler ala
nında Jsim yapmış akademisyenler. yüksek derecelt haktml er ve eski b a
kanlardan oluşan bağımsız bir danışma kurumudur. Toplantılarını ge
nelde Venedik'te yaptıgt için "Venedtk Komisyonu" olarak anılan Komis-
(109) Türkiye'nin katılma karan, Resml Gazetenin 20 Eylül1990 tarih ve 20650 sayılı nüshasında, karar 
ve Komisyon Statüsü metinlertyle birlikte yayınlanmıştır. 

(ll O) Information BuUetln on Legal Activitles,Councll oj Europe, January 1991. s. 26 vd. 
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yon, merkezi ve dogtı Avrupa'nm yeni demokrasilerinin oluşumunda 
önemli katkılarda bulunmuş ve onlar için anayasa ve diger kanun tasa
rıları hazırlamıştır. Komisyon ayrıca, demokrasinin yerleşip kökleştlrtl
mesinde kamu görevlllerinin önemli rolünü gözönüne alarak, demokrasi 
için üniversiteler .. (Unt-Dem) adı altında bir program geltştirmtştir. Prog
rama eski komünist devletlerden üniversite profesörleri, asistanlar ve ög
renctler kaWmaktadır. Uni-Dem serıst programlardah tlki, 8-10 Ekim 
1992 tarthinde İstanbul'da Türk Demokrasi Vakfı ve Türk Hükümetiyle 
işbtrli~i yapılarak düzenlenmiş, bunu I 993 yılında Moskova Ünlversıte
stnde düzenlenen Iki seminer izlemiştir ... (lll) 

(lll) Derrwcracy, No, ll. October 1992, Newsletter of the Strasbourg Coriference on Parltamentary 
Democracy. 
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1. GENEL OLARAK 

İKİNCİ BÖLÜM 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜ 

.. Özgürlük ve güven, insanlar üzertndekl hakimi
yetın insanlara değil. sadece hukuka tevdi edilme
style gerçekleşebilir." 

ARISTOTELES 

Ortaçagın "laisser fatre" idealinin haktın oldugu devlet anlayışında, 
birey devletin öngördügü düzen çerçevesinde, kendi çabasıyla veya diger
leriyle gönüllü işbirligl halinde, kendi geleceglni temin ediyor ve devletten 
fazla birşey. beklemıyordu. 

Yüzyılımızda, eski imparatorlukların yerlerini temsili demokrasiye bı
rakmasıyla eski devlet anlıyışı da degışmış ve _devlet artık sadece halkın 
can ve mal güvenligını koruyan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Bugün 
devlet, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak halkın ihtiyaçlarını 
saglamak üzere bir çok alanda çok agır görevler üstlendıgınden, her ko
nuda sürekli olarak bireyin hayatına müdahele etmek durumundadır. 
Öyle ki, çagımızda "hukuk devleti" kavramı da anlam muhteva degıştir
miş ve "sosyal hukuk devleti" ne dönüşmüştür. Ol 

Modern devlet, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak yenı gö
revler üstlenmiştır. Devlet her şeyden önce sadece haksızlıga ugrayan bi
reylerin degıı, bütün sosyal sınıfların ve ekonomik bakımdan zayıf olan
Iann. hamisi rölündedtr; sosyal yardımların dagıtıcısıdır; kamu iktisadi 
kurumları aracılığıyla sanayici ve işletmeci olarak tıcaret hayatına gir
miştir; ülke ekonomisi~in yönlendtricisidir; ve nihayet, sosyal sınıf ve 
grupların aralarındaki çıkar çatışmalarında hakem rolü oynamaktadır. 
Devletin bu yenı görevleri, devletle toplum arasındaki ilişkinin niteliğini 
degıştirmiştır. Devletten artık sadece geleneksel olarak can ve mal güven
liğinin degu, hukuk yoluyla toplum yaşamını baştan aşağı yeniden yapı
tandırarak toplum düzeninin saglanması görevi beklenmektedir. C2l 

Hukuk devleti kavramı, Avrupa monarşilerinde ve özellikle ingilte
re'de mutlak devlet anlayışının başlarında ~rtaya çıkmış bir olgudur. Bu 
dönemde "hukuk devleti" kavramı, kralın anayasaya tabi olması ve par
lamentonun haklarına saygı göstermesi şeklinde anlaşılmıştır. Hukuk 
devleti kavramının sistematik bir şekilde oluşması ise 19 uncu yüzyılın 
( 1) Ktrchhetmer, O. Pollttsche Herrschafl F'ranlifurt 1967, s. 129; Nitekim. bu gelişmelerden etkilenen 
ülkemiZde de Anayasanın 2 net maddesinde Türkiye'nın sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiŞtir. 

(2) Huber. H. Ntedergang des Rechts und Krtse des Rechtsstaates. Ztlrtch 1953, s. 75 
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başlarıdır. Bu kavram, Fransız devrimi ile yayılan ve bütün kıta Avru
pa'sına kök salan anayasal devlet anlayışıyla paralel bir gel1şme göster
mıştır. (3 l 

Çağımızın modern devleti kapsamlı planlarla, dizgtnleyerek veya teş
vik ederek toplumu yönlendirmek, kuvvetli ve zayıfı sürekli ve uyum için
de bir arada tutmak üzere gereken düzenlemelerı yapmak; milyonlara ış 
ve geçim vasıtaları s~amak ve bu maksatla sosyal görevlerı paylaştır
mak, denetim altında tutmak ve kendisi üstlenmek gtb1 çok ağır sorum
luluklar üstlenmiştir. Kısaca devlet, düzenleyerek, şekil vererek ve den
geteyerek bireylerin ve bütün toplumun kaderine hükmetmektedir. (4) 

Öte yandan, modem devlette kuvvet kullanma tekel1 devletin el1nde
dir. Bu tekel, demokratik bir hukuk devletinde kişi öıgürlüklertyle den
gel1 bir şekilde kullanılmalıdır. Devlet, ülkesinde yaşayan insanların kuv
vet kullanmalarını engelleyerek bu yetkiyi kendi üzerine almak suretıyle 
ülkede barış, huzur ve kamu düzenini s~amaya çalışmaktadır. Ancak 
devletin bu üstün gücü insanlarda güvensizlik duygusu yaratmakta ve 
böylece devlet, ko~ku yaratan modern bir deve (Leviathan) dönüşmekte
dir. Devlet, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerını güvence altına alarak 
hukuka bağlı kaldıgı sürece bu korku veren hüvüyettnden kurtulmuş 
olacak; aksi halde, tarihteki birçok örnegı gıbı diktatörlüge dönüşe
cektir. (5) 

Kısaca, günümüzde devletin bireyin hayatına müdahelest o kadar 
aşırı boyutlara ulaşmıştır ki, George Orwell'in 1984 ütopik romanında, 
daha ziyade totaliter bir devlet anlayışı ile mübaalalı bir şekilde anlattıgı 
gibi, büyük birader (btg brother) olan devlet, vatandaşın hayatını her 
alanda denetim altında tutmaktadır. 

Devletin bu gücü, günümüzün temsili demokrasilerinde milli iradeye 
dayalı olarak milletin seçttgı temsilciler aracılıgıyla ve onların yönetimin
de kullanılsa da, Thucydides'in 24 yüzyıl önce söyledıgı. "iktidar sahiple
ri dogaı olarak güçlerinin sınırlarını aşma temayülünde" olduklarından, 
bu gücün denettm altına alınarak yönlendirilmesi zorunludur. (6) Temsili 
demokrasilerde bu gücü sınırlamanın teknik yöntemleri bulunmuştur. 
Bütün iktidarın tek elde toplanmasını önlemek üzere öngörülen kuvvet
ler ayrılıgı ilkesi, devlet gücünü kullananların, bunu milletten aldıkları 
yetkiye istinaden ve kanunlara uygun olarak kullanmaları ve kanunların 
kendilerinin bazı sınırlarnalara tabi olması ve temel hak ve özgürlükleri 
(3) Kolz. A. Was kann Rechtsstaat heute lelsten, Manifest zur Vertetdtng des Reclıtsstaates, Zurich 1983. 
s. 15 vd. 

(4) Fortsho.ff, E. Lehrbuch des Verwaltungsrechts I, Munchen 1961, s. 4 

(5) Wassermann. R. Pollttsch motlvterte Gewalt tn der modernen Gesellschaft, Hannover. 1989, s. 25 

(6) Duverger. M. Colloquy. s. 3 
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gozönünde bulundurması gtbt yöntemler bunlardan bazılarıdır. Kanun
ların tabi olaca~ bu sınırlar, yazılı anayasalarda yer alacak temel haklar 
ve özgürlükler çerçevesinde saglanabtlecegı gtbt, ingHız hukukunda oldu
gu gtbt, içtihat hukukuna da (case law) dayanabtltr. (7) 

Mtllt tradenin tezahürü olan kanun yapma, münhasır olarak, seçtimiş 
yasama organının başıica görevidir. İdari makamlar, kanunların uygu
lanması için yetki sınırları çerçevesinde tüzük, yönetmelik, yöı:ierge gtbi 
düzenlemeler yapmak yetkisine sahip olmakla beraber, hukukun üstün
lügü tikesini gözetmek ve normlar arasındaki hiyerarşiyi muhafaza et
mek, zorunlu olarak her makamın kendı yetki sınırları tçtnde kalmasını 
gerektirir. Bu kural, başta hükümet olmak üzere her düzeydeki idari ma
kam için geçerltdtr. Her idari makam, hiyerarşik olarak baglı bulundugu 
organın koydugu normlarla birlikte yetki sınırları çerçevesinde kabul et
tigi kendi kuralları tle de baglıdır ve onlara uygun davranmak zorunda
dır. Aksine davranış, hukukun üstünlügü tikesine aykırı olarak keyftlik
tir. CB) 

İdari makamların uymak zorunda oldukları hukuk normları, idarenın 
üstlendigf görevleri geregt gibi yapmasını saglamaya elverişit olmalı ve bi
reyin menfaatlerini de gözetmeltdtr. Bu baglarnda yönetimin görev yapma 
endişesi tle bireyin meşru hakları arasında duyarlı btr denge kurulması 
zorunludur. Söz konusu dengenin mevcut olup olmadı~. ancak denetim 
sonucu anlaşılabtlir. (9) 

İdari makamların denetimi geleneksel olarak idarenin kendi içinde 
veya yargısal denetim şeklinde yapılmaktadır. İdare herşeyden önce k en
di yapısı çerçevesinde hiyerarşik denetime tabidir. Aynı şekilde yerel yö
netimler baglı bulundukları merkezi içlarenin' denetımı altındadır. Basın 
ve diger medya araçları tarafından oluşturulan kamu oyu da diger bir de
netım aracıdır. Ancak en etktli denetırnın yargısal denettm oldugu kuş
kusuzdur. 

Anayasal devlette (constituttonal state) kamu kurumlarının görevleri 
kanunlarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama çeşitli şekillerde gerçekleştı
rtlebtltr. Bu çerçevede, kamu organlarının araştırma, soruşturma, tutuk
lama, cezalandırma, vergi salma, askerlik veya kaınulaştırma gibi her 
türlü tasarrufları, önceden yasalaşmış kanunlara dayanılarak ve kanun
lar çerçevesinde yapılmalıdır. Anayasal devlet, her birisi mtlli iradeyi te m
sil eden devlet organları arasındaki denge ve kontrol ilişktleri ile normlar 
arasındaki hiyerarşiyi de düzenler. Bu çerçevede kanunlar, devlet başka
nı veya hükümetin kararnamelerini, bakanlıkların 'emirlerini ve idari ta
(7J Glnsberg, M. a.g.e. s. 70 

(8) Charller, P. Colloquy, s. 6 

(9) Charller, P. Colloquy, s. 7 
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sarruflan sınırlar. Anayasal devlette her organ, kendisi de anayasaya ta

bi olan, parlamentonun denetimi altındaqır. ooı 

Modern anayasal devlet, tarihi süreçte uzun mücadeleler sonucu hu

kuk devleti kavramı lle birlikte gelişmiş ve yerleşmiştir. Hukuk devleti 

kavramının tçengı konusundl:t tam bir görüş btrligı saglanamamışsa da, 

aşagtdaki Ukelerin, bu kavramın vazgeçilmez unsurları oldugu kabul 

edilmektedir. u ı ı, 

-Hukuk devletinde, bütün devlet gücü anayasa lle yasal hale getiril

miştir. 

- Hukuk devletinde, devlet gücünün hukuki sınırları temel haklarla 

çizilmiştir. 

-Hukuk devleti, devlet gücunün bölünmesini gerektirir (kuvvetler 

ayırımı). 

- Hukuk devleti, vatandaşlarına eşit muamele yapmayı gerektirir. 
1 

- Hukuk devletinde, bütün idari makamlar yasalarla baglıdır. (yasal-

lık ilkesi) 

- Hukuk devleti vatandaşlara, devlete karşı yargı himayesi saglar. 

-Hukuk devletinde, devlet gücünün kullanılması hukuki sorumluluk 

dogurur ve anayasa ve yasalara aykırılık halinde tazmtnata hak saglar. 

-Hukuk devletinde alınacak bütün önlemler ölçülülük ilkesine uygun 

olmalıdır. 

D. HUKUKUN ÜSTÜNLÜGÜ KAVRAMI 

İnsanlık, çaglar boyu ideal bir hükümet arayışı içinde olmuş ve böy

le bir hükümetin niteliklerini belirlemeye çalışmıştır. Bu nitelikler 

arasında, özellikle halka güven ve huzur veren dürüst ve adil davranan 

hükümetler ideal sayılmış; keyfi ve sorumsuz şekilde kuvvet ~ullanan, 

dürüst ve adil olmayan hükümetler ise, zalim ve despot olarak damga

lanmışlardır. 021 

Eflatun, devletin geniş bir bilgi birikimine sahıp olan aristokrastye 

mensup seçkin in·sanlar tarafından ybnetılmesi gerektıgtni önerdigi hal

de, ögrencisi Aristo, insan yönetimi yerine hukuk yönetimini (rule oj law) 

tercih etmiştir. Artsto'ya· göre, kanunlar genel ilkeleri içerdtgi için her 

olayda adil sonuçlar alınmayabilir. Fakat, kanunların genelilginden kay

naklanan bu sakınca, uygulamada, yöneticilerin kişisel hırs ve arzuların

dan arındırılmış tarafsız uygulamaları sayesinde giderilebilir. Ona göre, 

( 1 0) Duverger, M. Colluquy, s. 3 

(ll) Kolz, A. a.g.e. s. 18 vd, Aynca bkz. Huber, H. a.g.e. s. 59 vd. 

( 12) Jackson, R. M. The Machtnery of Justtce tn England, Cambrtgde ! 960, s. 337 
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iyi bir hükümetin esası da budur. Hukukun üstünlü~ ve anayasal hü
kümete karşı olan bu inanç ve saygı, demokrasi kavramının temelini 
oluşturmuştur. (13) 

Hukuk üstünlü~ kavramı, günümüzde taşıdıgı anlam açısından nis
beten yeni bir ilkedir. Hukukun üstünlü~ veya hukuk devleti kavram
ları, İngiltere ve ona b~ olarak Amerika Birleşik Devletleriile Kıta Avru
pa'sı ülkelerinde, farklı tarihi süreçler içinde oluşmuşlardır. İngiltere'de 
Cromwell döneminde Puritan Devrimi ( 1641-60) sonucu kralın yenilme
siyle, idari makamlar bütün tasarrufları açısından, geleneksel İngiliz h u
kukuna ( comman law) uygunlukları yönünden genel malıkernelerin dene
ttmine tabi tutulmuş ve mahkemeler krala veya idari otoriteye karşı bire
yin kişisel hak ve özgürlüklerini teminat altına almışlardır. İngiltere ve 
Amerika'da hukukun üstünlü~ kavramı, şekli anlamda, idari tasarruf
lardan kaynaklananlar da dahil, normal malıkernelerin bütün hukuki 
sorunların çözümlenmesinde tek yetkili organ oldugunu ifade 'etmekte
dir. 04l Kıta Avrupasındaki gelişme tse ayrı bir seyri takip etmiş ve İngil
tere'de gerçekleştirilen yargı birligtntn aksine, Avrupa ülkelerinde idari 
tasarrufların denettı;niiçtn özelidare mahkemeleri kurulmuştur. 

İngiliz hukuku ve onun hukuk geleneklerini tevarüs etmiş olah Ame
rika'da, hukukun üstünlügü kavramı maddi hukuk kuralı olarak çeşitli 
anlamlar taşımaktadır. İngiliz hukukçusu Dicey'in 1885 yılındaki ta
nımlamasına göre, hukukun üstünlügü (rule, supremacy or predomlnan

ce oj law) kavramının geregt olarak, kanunun açıkça suç sayd® bir ey
lem bulunroadıkça ve ytne kanunda öngörülen usule göre alınmış bir 
mahkeme kararı olmaksızın, hiç kimse cezalandırılamaz veya can veya 
mal güvenliginden yoksun bırakılamaz. Ona göre, hukukun üstünlügü 
kavramı bu anlamda, idarenin geniş ve keyfi takdir ,yetkisiyle donatılmış 
oldugıt Kıta Avrupa'sı hükümet sistemleriile kabili telif deglidir. os> Di
cey yalnızca polisin münferıt olaylardaki gelişigüzel ve kanunsuz dava
nışiarını degil. genel olarak idarenin kamu yararına sınırsız yetkilerle do
natılmış olmasını da keyfilik olarak nttelendirmektedir. O Bl 

Fakat Kavramın asıl anlamı, herkesin kanunlara tabi olması ve hiç
kimsenin kendisini kanunların üzerinde hissetmemesidir. Bu anlamda 
herkes, toplumdaki yeri ve rütbesi ne olursa olsun. yürürlükteki kanun
lara ve düzenli malıkernelerin yargı yetkisine tabidir. Kanun önünde eşıt
lik ilkesi (legal equallty) ingiltere'de en son sıiıırlarına kadar zorlanmış
tır. Öyle ki, başbakandan başlayarak vergı toplayan bir m em ura kadar 

( 13) Gettel's, Htstory oj Polltlcal Tought, London 1964, s. 63 

( 14) Das Ftscher Lextkon. Rechtsstaat. s. 286 

(15) Dlcey, A.V. Law oj the Constltutlon, 9. Ed. London 1956, s. 187 vd. 

(16) Klrchhetmer, O. a.g.e. s. 124 
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her kamu görevlisi, kanuna aykırı davranışlan dolayısıyla sade vatan
daşlar gıbı sorumludur. 071 

Ne var ki, hukukun üstünlügü ilkesinin bütün bireyler açısından or
tak bir anlayışla benıinsenerek toplum yaşamında yerleşip kökleşmesi 
son derece güç ve gerek bireyler ve gerekse devlet tarafından büyük ça
balar gösterilmesini gerektiren bir sorundur. Çünkü, "yasaları bilmernek 
mazaret sayılmaz" ilkesi haia geçerli olsa bile, birey modern devletin çıg 
gibi artan yasaları karşısında, bunların içerıgını ve hak ve yükümlülük
lerini tam anlamıyla, bilebilecek dururtıda degıldir. Gerçi devlet yaptırım 
gücüne dayanarak yasaları zorla uygulayabilir. Ancak, "kamu düzenı 
kuvvete dayanarak sağlanırsa, y~a gücüyle de olsa, bu durum toplum
da yasalara karşı bir düşmanlık duygusu yaratır ki, böyle bir sonuç top
lumsal de gerler ve yasallık ilkesi açısından talihsizlik olur." o sı Bu ne
denle, yasalara saygı ancak, devletin bizzat kendisinin halka ve toplum
da hakim olan yüksek degeriere saygı göstermesiyle saglanabilir. J. J. 
Rousseau'nun da söyledigı gıbı, "büyük bir binanın kurulmasından önce 
mimarın, temelin o binayı taşıyıp taşıyamayacağını araştırması gıbı, akıl
lı bir yasa koyucu da, işe iyi yasalar düzenlemekle başlamaz, önce hal
kın o yasalara tahammül edip edemeyecegını ve uyup uymayacagını 
araştırır." 091 

Hükümet, bir konuda düzenleme yapıyorsa, bireyin o alandaki özgür
lüklerini kısıtlıyor demektir. Ço~lcu ve katılımcı bir demokratik toplum
da, birey kendisini yakından ilgilendiren konularda yapılacak düzenle
meler hakkında bilgi sahibi kılınmalı ve mümkünse kendisine çalışmala
ra katılma fırsatı verilmelidir. Bu yapıldıw takdirde zor kullanmaya gerek 
kalmayacaktır ve kendisi yasalara gönüllü olarak uyacaktır. 

Fransa'daki gelişme başka bir seyir izlemiş ve Fransız ihtilali'ni takı
ben kurulan Millet Meclisi ( 1789-9 ı), yürütme ve yargı er ki arasında yüz
yıllardır süren uyuşmazlıw. yürütme erkt lehine çözümleyerek, yüksek 
mahkemeleri yürü tm e organının işlerine karışmaktan men etmiştir. 9 
Eylül ı 791 tarihli Anayasa, mahkemelere, yasama organına müdaheleyi, 
kanunların ıcrasını durdurmayı ve idarenin faaliyet alanına müdahele 
ederek memurları görevlerını lfa dolayısıyla mahkemelere davet etmeyi 
açıkça yasaklamıştır. Bütün idari tasarrufların mahkemelerce denetlen
mesinin kesin olarak yasaklanmasıyla ortaya çıkan bu boşlugu doldur
mak üzere 1800 yılında Fransız Danıştayı ve bunun bir dairesi, başlan
gıçta yürütme organına ısttşari görüş bildirmek ve sonralan da idari iş
lemlerden kaynaklanan davalara bakınakla görevlendirilmiştir. Fransız 
( 17) Dtcey, a.g.e. s. 193 

( 18) Dabtn, Jean. Theone generole du drott, Parts 1969, s. 382 

( 19) Barker, E. Social Conract, Essays by Locke, H u me and Rousseau, London 1962. s. 209 
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Danıştayının içtlhatları, Kıta Avrupa'sında hukuk devleti kavramının ge
ltşmestnde devrim ct bir rol oynamıştır. (20) 

Fransa'daki geltşmelertn etktstyle, Almanya'da da ıdare mahkemelerı 
kurulmuş ve Idarenin bütün tasarrufları bu mahkemelerin yargı denett
mine tabı tutulmuştur. Bu ülkede Idarenin hukuka bağlılığı tlkesi, huku
ki pozitıvizmin doğal bir sonucu olarak genel bir kabul görmüş ve ıdare 
mahkemelerı gerek Imparatorluk ve gerekse Weimar Cumhuriyeti .dö
nemlerinde halkın güvenint kazanarak hukuk devleti (Rechtsstaat) kav
ramını geltştirmişlerdir. Ancak, Nasyonal Sosyalizm döneminde par la
mentonun felç edtlmest ve şeklt kanunların yerini fevkalade hal kararna
melerinin (Notverordnungen) veya yetki kanuniarına dayanılarak çıkarı
lan hükümet kararnamelerinin (Regierungsverordnungen) almasıyla. h u
kuk devleti kavramının siyasi muhtevası boşaltılmıştır. Böylece, şekli an
lamda bir kanuna dayanan bütün hükümet tasarrufları, haksızlık teşktl 
edip etmediklerine ve maddi anlamda adalet tikesine uygun olup olma
dıklarına bakılmaksızın hukuken sakıncasız kabul edtlmtş ve hukuk 
devleti kavramı bütün özünü yitirmiştir. (2ı) 

Hukukun üstünlüğü kavramının kesinlikle kanunların üstünlüğü 
şeklinde aniaşılmaması gerektiği, Almanya'da Nasyonal Sosyalıst yöneti: 
min uygulamalarıyla acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu yönetim, şekli 
anlamda kanunlara dayanarak bir zulüm, baskı ve keyfilık rejimi kur
muştur. Hukuk güvenliğ1, yürürlükteki kanunların muhtevalarına bakıl
maksızın uygulanmasını gerektirmekle beraber, bu durum, şekli anlam
da kabul edtlmtş olan kanunların muhtevalarının haksız ve adaletsiz ola
btleceğt gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle "kanun kanundur'; ve 
acı zulüm mutlaka uygulanmalıdır şeklindeki katı pozitivist anlayış. yüz
yıl sonra da olsa, kanunların üstünde bir tabii hukuk (Naturrecht) bu
lunduğu anlayışını yeniden gündeme getirmiştir. 122) 

hukukun üstünlüğü kavramının pireyin yaşam ve özgürlüğünü ilgi
lendiren Ceza Hukuku açısından çok büyük bir önemi olduğu açıktır. 
Ancak, bu kavramı ceza kanunlarının dar kalıpları arasına hapsetmek 
doğru değtldir. Hukukun üstünlüğü kavramı. bir ülke hukuk düzeninde. 
genelekierin ortaya koyduğu. adına yaraşır bir tlkeler. kurumlar ve yön
temler bütünüdür. (23) 

Hukukun üstünlüğü kavramına bütün hukuk sistemlerinde kabul 
edilebilecek yeknesak bir anlam ve muhteva vermek son derece güçtür. 
(20) Das Flscher Lextkon, Rechtsstaat, s. 287 

(21) Das Ftscher Lextkon Rechtsstaat, s. 288 

(22) Radbruch, O. Vorschule der RechtsphUosophte, Gotttngen 1959, s. 113 vd. 

(23) Intemattonal CommEsston of Jurtsts, Rule of Law tn a Free Soctety, a Report on the International 
Congress of Jurtst, New Delht 1959, s. 191 (Bundan böyle, "Rule of Law tn a Free Soctety) 
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Örnegtn, aynı hukuk gelenegtne sahip olmasına ragmen, Amerika' da, hu
kukun ~stünlü~ kavramına İngıltere'de anlışılandan başka bir anlam 
vertlmiş ve bundan hukuka baglı hükümet (Govemment Under Law) an
laşılmıştır. Fransız hukukunda ise kavramın karşılıgt olarak, meşruiyet 
ilkesi (le principe de la Legalite) veya hukuk kuralının üstünlüğü (supre
matıe de la regle du droit) tertmleri kullanılmaktadır. Öte yandan, Avru
pa İnsan Hakları Sözleşmesinin Fransızca metninde, hukukun önceligt 
(preemtnence du drolt) terimine yer verilmiştir. Alman hukukunda ise, 
kavram karşılıgt, hukuk devletinden (Rechtsstaat) söz edilmektedir. (24l 

Milletlerarası düzeydeki bütün bu farkl,ı terminolojtye ragmen, huku
kun üstünlü~ kavrahıından çeşitli ülkelerde aynı şeyler anlaşılmakta
dır. Ömegtn çogıt ülkeler. teoride de olsa bagımsız bir yargı erkinin öne
minltdrak etmiş durumdadırlar. Ancak bu idealin gerçekleştirtlmesttçtn 
aradıkları ve kullandıkları yöntemler birbirlerinden çok farklıdır. Ülkenin 
birinde hakimler yürü tm e organı tarafından atanmakta ve bu arada ha
kimlere de söz hakkı tanınmakta; bir digerinde hakimler halk tarafından 
seçilmektedir. Nihayet üçüncü bir ülkede ortalama bir çözüm yolu,olarak 
hakimler, yasama, yürütme ve yargı erklerinin temsil edildiği özel kurul
lar tarafından atanmaktadır. ı2sı 

Aynı şekilde, ceza hukuku alanındaki adil yargılanma (fair trial) ilke
sı. modern toplumların tümünde genel bir kabul görmekte ve uygulan
maktadır. Fakat bundan ne anlaşılması gerekttgı ve bu ilkenin unsurla
rının neler oldugu konusunda görüşler birbirinden ayrılmaktadır. Bazı 
ülkelerde olayın soruşturulması, delillerin toplanması dogrudan dogruya 
veya dolayısıyla adli yargının denettm ve gözetimi altında oldugıt halde, 
digerlerinde tarafsızlıgının zedelenmemesttçtn hakim bu konuda herhan
gi bir rol üstlenmemekte ve soruşturma ve deltilerin toplanması yargı dı~ 
şındaki makamlara bırakılınaktadır. (26l 

Bu nedenlerle, hukukun üstünlügü kavramına, bütün hukukçularca 
kabul edilebilecek milletler üstü (Supra national) bir anlam izafe etmek 
son der~ce güçleşmektedir. Çünkü bir hukuk sısteminin ilkeleri, kurum
ları ve yöntemlerı. o toplumun geleneklerinin ortaya koydugu deger ölçü
lertyle orantılı olarak anlam kazanmaktadır. Örnegin yargı bagııhsızlıgı 
bütün ülkelerde eşit bir şekilde gerçekleştirUse dahi, eger geleneksel ola
rak hakimler bu ilkenin d egerini ve önemini yeterınce kavrayamamışlar
sa, çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar ortaya çıkacaktır. 

(24) Rule oj Law tn a Free Soctety, s. 55 

(25) Rule oj Law tn a Free Soclety, s. 55 

(26) Rule oj Law tn a F.ree Soclety, s. 55 
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Bütün bu açıklamaların ışı~ı altında hukukun üstünlü~ kavramı 
aşağıdaki şektlde tanımlanabılır. (27J 

"Hukukun üstünlü~. insana kendi haysiyetinin de~erini tattırmak 
ve onu keyfi tktldarlarda.I) korumak üzere, çeşitli dünya ülkeleri hukuk
çularının tecrübe ve geleneklermin ortaya çıkardı~. her zaman aynı ol
masa da genelde benzer ilkeler, kurumlar ve yöntemlerin bütünüdür." 

"Özgürlük ve güven ancak, insanlar üzerindeki hakimiyetın ınsanla
ra de~. sadece hukuka tevdi edilmesiyle gerçekleşebilir. (28) 

m. HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜ KAVRAMININ EVRENSELLİÖİ 

Hukukun üstünlü~ kavramının günümüzde, temsili demokrasiile 
yönetilen devletlerin anayasalarında oldu~u kadar, çeşitli milletlerarası 
belgelerde de yer aldı~ı görülmektedir. Hukukun üstünlü~. yalnız dev
letlerin milli sınırları içtnde degtl, birbirleriyle olan ilişktlerinde de gözö
nüne alarak uyugulamaları gereken bir ilkedir. Bu nedenledir ki, 1945 
tarihli Birleşmiş Milletler Şartı önsözünde, üye devletler "adaletin korun
ması ve antlaşmalarla uluslararası hukukun di~er kaynaklarından do
gan yükümlülüklere saygı gösterilmesi'' ç~ısında bulunulmaktadır. Ay
nı şektlde 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi aşağıda
ki hükmü ihtiva etmektedir. (29J 

"İnsanın istibdat ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mec
bur kalmaması için, insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının 
esaslı bir zaruret olmasına," 

Keza, 1950 tarilli, İnsan Haklarını ve temel özgürlüklerı Korumaya 
Dair Sözleşmede, aşa~daki hüküm yer almaktadır : (30J 

"Aynı telakkiyt taşıyan ve ideal ve siyasi ananeler, hürriyete saygı ve 
hukukun üstünlü~ hususlarında müşterek bir mirasa sahip bulunan · 
Avrupa Devletleri hükümetleri sıfatıyla ........ " 

Hukukun üstünlü~ü kavramının yer aldı~ milletlerarası belgeler açı
sından bu örnekiert çağaltmak mümkündür. Hukukun üstünlüğü ilkesi, 
milletlerararası düzeyde son olarak, Paris'te toplanan "Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansında" (AGİK) önemle vurgulanmıştır. Bu Konferans-

(27) Rule of Law In a fi'ree Soclety, s. 56 

(2/3) Arlsto'dan naklen, Gerster, T. Flelner, Die Zukunft des schwelzer!Schen Rechtsstaates, Festgabe 
aifred Röthell, Solothurn, 1990, s. 93 

(29) 6nsöz 3 üncü paragraf; Resmi çevlrlde "Rule of Law" karşılığı olarak "hukuk rejimi" tertml 
kullanılmıştır. 

(30) 6nsöz son paragraf 
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ta 21 Kasım 1990 günü imzalanan, "Yeni bir Avrupa İçin Paris Şartı" baş

lıklı belgenin önsözünde açıkça, kimsenin hukukun üstünde olamaya

cağı belirtilmiştir. 

IV. HUKUKUN ÜSTÜNLÜGÜ KAVRAMININ SOMUT İLKELERi 

Hukukun üstünlüğü kavramı bütün devlet organlarına hitabetmek

tedir. Yasama, yürütme ve yargı organları, hukukun üstünlüğü kavramı

na .uygun bir şekilde örgütlenmek ve bu kavram çerçevesinde görev yap

mak durumundadır. Ancak devletlerin siyasi, ekonomik ve sosyal yapıla

rına göre farklı şekillerde teşkilatıanmış olmaları ve degişik hukuk sıs

temlerine sahip olmaları, hukukun üstünlüğü kavramının somutlaştırtl

masını ve bu konuda bütün devletler için geçerli evrensel ilkeler tesbıt 

edilmesini engeliernektedir. Ayrıca, dtger insanı kurumlar gıbı hukukun 

da gelişen yenı ekonomik ve sosyal şartlara ayak uydurmak üzere sürek

li degtşikltge maruz kalması, bunu daha da güçleşttrmektedir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarla, Uluslararası 

Hukukçular Komisyonu gıbı gayri resmi kuruluşlar, ülkeler arasındaki 

hukuk sıstemlerı farklılıwndan kaynaklanan sorunları gıderrnek ve 

uyum sağlamak üzere yogun çalışmalar yapmaktadır. 

Örnegtn, Milletlerarası Hukukçular Komisyonu (International Com

misslon of Jurtsts), statüsünün 4 üncü maddesı geregt, "Adaletin temeli
nt oluşturan hukukun üstünlüğü kavramını gellştirmek .... le görevli oldu

~ndan, Komisyon, bu kavramın milletlararası düzeyde daha iyi anlaşıl
ması ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla 60 lı yıllardan baş
layarak yogun çalışmalar yapmış ve düzenledıgı çeşitli kongre ve konfe

ransl~da bu kavramın ortak ilkelerint belirlemtştir. 

Aynı şekilde, üyelerı arasında hukuk uyumu ve hukuk birltgınt geliş

tirmekle görevlt Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşlar, 
hukukun üstünlügü ilkesinin temelini oluşturan hukuk devleti, Idarenın 
hukuka bağlılıgı ve yargı bağımsızlığı gıbı konularda sayısız kararlar ve 

tavsiyeler kabul etmişlerdir. 

Temsili demokrasi ile yönetilen h ür bir toplumda, hukukun üstünlü

gü ilkesinln, yasama, yürütme ve yargı erkleri açısından hangi anlamı ta

şıması gerekttgt, anılan kuruluşlarca aşawdaki şekilde belirlenmiştir. 

A. YASAMA ERKİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜ <3Il 

"Hukukun üstünlüğüne baglı hür bir toplumda her yasama orga

nı.insan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan ilkelere etkinlik ka-

zandırmak hususunda gereken tutum ve davranışı göstermelidir. ' · 
(31) The Rule oj Law and Human Rtghts, International Commlsston oj Jurtsts, Geneva 1966, s. 9, Congress 

oj Delht 1959 
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Dünyadaki hükümetler, hukukun üstünlü gü ilkesinin muhafazası ve 
geliştirilmesi için 4 Kasım 1950 de Roma'da imzalanan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, hukukun üstünlügü ilkesinin ihlal edil
mesi halinde, buna karşı milletlararası bir kuruluşa başvurma fırsatı ta
nımalıdır. 

Her yasama organı özellikle aşagıdaki sı~ırlamalara riayet etmelidir. 

-Kanunlarda, bireyler, sınıflar veya ırk, din, cinseveya başka neden
lere dayalı azınlık grupları arasında ayırım yapılmamalıdır. Bu sebepler, 
insanlar, sınıflar ve azınlıklar arasında ayırım yapmak hususunda uygun 
temeller teşkil etmez. 

- Dini inanç ve uygulama özgürlügüne müdahele edilmemelidir. 

- Halkın seçilmiş sorumlu hükümetle yönetilme hakkı reddedilmeme-
lidir. 

- Fikirleri ifade, toplanma ve dernek kurma özgürlükleri kısıtlanma-
malıdır. 

- Makabiline şamil kanun çıkarmaktan kaçınılmalıdır. 

- Bireyin temel hak ve özgürlüklerini kullanması engellenmemelidir. 

-Yukarıdaki özgürlüklerin etkinlik kazanması ve korunması için ad-
li bir mekanizma kurulmalı ve teminatlar öngörülmelidir. 

Yukardaki ilkeler bütün insanlar için geçerli olan ümit ve arzulardır. 
Her yasama ve yürütme organı, bu ilkelere tam bir etkinlik kazandırma
lı; yalnız kençli ülkelerinde degil, himaye veya yönetimleri altındaki böl
gelerde de, bunlarla bagdaşmayan kanunların degiştirilmesi için gereken 
adımları atmalıdır. 

Dünyadaki bütün yasama organları ve hükümetler, burada sayılan 
ilkelerin bütün dünyada kesin ve evrensel şekilde uygulanmasını sagla
mak üzere, ellerindeki bütün imkanları seferber etmelidir." 

B. YÜRÜTME ERKİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜ 

Hukukun üstünlügü ilkesi, yalnızca yürütme erkinin görevini kötüye 
kullanmasına karşı uygun tedbirler almakla degtl, öncelikle toplumun 
huzur ve düzeni ile refahı için gereken ekonomik ve sosyal şartların sag
lanmasıyla gerçekleş tirilebilir. 

Milletlerarası Hukukçular Komisyonunca düzenlenen Yeni Delhi 
Kongresinde tesbit edilen aşagıdaki öneriler, kuwetler ayırımı ilkesine 
dayalı parlamenter bir demokraside seçilmiş bir yasama organının, ba
gımsız ve görevini korkusuzca yapan bir yargı erkinin ve nihayet sosyal 
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ve ekonomik görevlerini ciddi ve samtml bir şekilde üstlenmiş bir h ükü
metin varlıgını şart soşmaktadır. <321 

"I. Modern ve özellikle sosyal görevler üstlenmiş toplumlarda, yasa
ma organı, yasama yetkisinin yürütme organına devrini gerekli görebilir. 

Böyle bir yetki devri, mümkün olabilen asgari ölçülere indirUmeli ve 
devredilen yasama yetkisinin kapsaını ve amacı dikkatli bir şekilde çtzil
m eli ve yetkinin kullanılması yöntemleri tesbıt edilmelidir. 

Bir milletin hayatını tehdit eden fevkalade hallerde, daha geniş bir 
yetki devri gerekebilir. Ancak böyle durumlarda dahi, hukukun üstünlü
gü ilkesi, söz konusu yetki devrinin kapsam ve amacının dikkatli bir şe
kilde tesbiti için her türlü çabanın gösterilmesini ve yetkinin kullanılma
sı yöntemlerinin belirlenmestnı gerektirir. 

Temel insan hakları, hiçbir şekilde yasama yetkisinin devrine konu 
teşkil etmemelidir. 

2. Devredilen. yasama yetkisinin amaç, kapsam ve kullanılma şekllne 
riayetın saglanması için gereken tedbirleri alınmalı ve bu hususlar nihat 
olarak yürütme erkinden bagımsız bir yargı organının denetimine tabı ol
malıdır. 

3. Devredilen yasama yetkisinin yargı denetimine tlaveten,·yetkl veri
len yasanın yürürlüge girmesinden önce veya sonra, y~saına organınca 
bizzat veya ona baglı bir komıte veya komtser ya da bagımsız diger bir or
gan tarafından izlenmesi, ek olarak yararlı bir tedbir olabilir. 

4. Genel olarak yürütme erkinlll bireyin şahsını, malını veya hakları
nı dogTudan ihlal eden bütün tasarrufları yargı denetımine konu teşkil 

etmelidir. 

5. Yürütme erkt tasarruflarının yargı denetimi, uzman ~ıdare mahke
melerınce veya normal mahkemelerce yapılmalıdır. 

6. Yürütme erkinin bir· t~sarrufunun sonucu olarak zarara ugrayan 
bir vatnadaş, devlete veya tasarrufu yapana karşı yargı yoluna başvurma 
hakkına sahip olmalıdır. 

7. Yargı yolundan ayrı olarak, yürütmenin haksız tasarruflarını asga
riye indirmek için~ tasarruf yapılmadan önce ilgiilere hak ve menfaatleri

nı ~avunma ımkanı sağlanmalıdır. 

8. Yürütmenın kararlarını alırken gerekçelerint göstermesi ve talep 
üzerıne ilgtlllere blldlrmesi, hukuk devleti ilkesini geliştirecektir." 

Avrupa Konseyi de bu alanda yogun çalışmalar yapmış ve somut tav
siye kararları kabul etmiştir. Bunlardan, "İdari Makamların Kararlarına 

(32) Congress oj Dehlt, 1959, Commlttee II 
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Karşı Bireyin Korunmasına hişktn (77) 3 ı Sayılı Kararda" (33) idari ma
kamlar tarafından yapılan idari işlemler çerçevesinde, alınan somut ön
lemler ve kararlar dolayısıyla hak ve özgürlükleri doğrudan etkilenen bi
reyin hakları en ince ayrıntısına kadar kabul edilmiştir. Bu b~lamda 
idare herhangi bir tasarrufta bulunmadan önce vatandaşı dinlemek, ona 
bilgi vermek, tasarrufun gerekçesini açıklamak ve vatandaşın o tasarru
fa karşı sahip olduğu kanun yollarını göstermek durumundadır. 

Avrupa Konseyi ayrıca, "İdari Makamların Takdir Yetkilerinin kulla
nılm~sına ilişkin R (80) 2 sayılı Kararda", (34l idarenin takdir yetkisini 
kullanarak yaptı~ tasarruflar hakkında, kişilerin temel hak ve özgürlük
lerinin korunması açısından uyulması gereken ilkeleri belirlemtştir; şöy
le ki: 

"Bir idari makam takdir yetkisini kullanırken aş~ıdaki ilkelere dik
kat etmelidir. 

ı. Kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalmalı ve başka amaç güt
memelidir. 

2. Yalnız somut olayla ilgili önemli e~enleri gözönüne alarak objek
tiflik ve tarafsızlıgı gözetmelidir. 

3. Haksız ayırımlardan kaçınarak kanun önünde eşitlik ilkesini gö
zetmelidir. 

4. Karar ve güdülen amaçla, kişilerin hakları, özgürlükleri veya men
faalleri arasında uygun bir denge kurulmalıdır. 

5. Kararını olayın özelliklerini gözönüne alarak makul olan bir süre 
içinde vermelidir. 

6. Her olayın özelliklerini gözönüne alarak genel idari ilkelert uygun 
bir şekilde uygulamalıdır. 

C. YARGI ERKİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜÖÜ 
Modern demokratik toplumlarda yargı bagımsızlıgı, eski liberal top

lumlardakine oranla daha önemli ve gereklidir. Haktmin, bütün devlet 
gücünü elinde toplayan yönetici sınıfa karşı bağımlı oldugu eski liberal 
devlet anlayışında, kendisinin sadece dava taraflarına karşı b~ımsız ol
ması yeterli görülmüştür. Günümüzün modern demokrasilerinde tse, ha
kim, yöneticilerin de taraf oldugu çok karmaşık ve çelişkili menfaalleri 
konu alan bir çok uyuşmazllğı çözmek durumunda olduğundan, kendi-
(33) Bakanlar Komitesince 28 Eylul 1977 de kabul edUmlştlr. CoUectlon des recommandatlons, resolutlons 
el declaratlons du Comlle des Ministres portant sur le drott de L'homme, 1949-1987, Strasbourg 1989, 
s.58 

(34) Bakanlar Komitesince ll Mart 1980 de kabul edtlmtştlr. Collectton of Recommendatlons, Resolutlons 
and Declarattons ofCommltte of Mtntsters Concernlng Human Rtghts, Strasbourg 1981. s. Bl 
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sinin yönetime karşı da bağımsızligının saglanması zorunludur. (35J Çün

kü. vatandaşların da taraf oldugu davalarda onların haklarını koruyacak 

olan yönettm veya hükümet degil. bagımsız yargı organlarıdır. 

Kuvvetler ayırımı ilkesi yargı bağımsızlıgmı en tyt şekilde gerçekleştt

ren bir sistem olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber. bu ilke gü

nümüzde bır çok ülkede daha çok teorik bir deger taşımakta ve uygula

ma alanı bulamamaktadır. Bugün hatta Avrupa Topluluguna üye olan 

bazı ülkelerde bile yargı kararları siyası açıdan etkilenmektedtr. Bir çok 

ülkede yargı erkt siyası iktidara bağlı olarak onu desteklemektedir. 

Bunu tesbit için sadece haktmlerin atanma şekillerine bakmak yeterli
dir. (36) 

Bagımsız yargı. hukukun üstünlügüne bağlı hür bir toplumun vazge

çilmez bir ögestdtr. Yargı.bağımsızlıgı. hakimierin her türlü dış mücade

ledenmasun olarak görevlerint yapabilmelerını ifade eder. Buna göre. ya

sama yürütme organları, haktmlere yargı görevlerint yaparken herhangi 

bir müdahelede bulunamazlar. Ancak bağımsızlık. hakime keyfi karar 

verebilnıe imkanını da bahşetmez. Hakimin görevi, kanunların ve huku

kun temel ilkelerının yorumunu yaparak onları somut olaylarda uygula

maktır. 

Hukukun üstünlügü ilkesının başlıca savuncusu ve koruyucusu yar

gı erkıdır. Çünkü. hak ve sorumlulukların belirlenerek dagıtılmasında 

kesin karar yetkisi onundur. (37) Yargı erkinin hukukun üstünlügü ilke

sint koruyabilmest ancak hakimin her türlü etkiden korunmuş olarak, 

sadece kanuna göre ve bağımsız olarak karar verebilmest ve bunları uy

gulatacak güce kavuşturabilmesi ile sağlanabilir. Bunun ıçın. hakimin 

hukuki statüsü ve kendisinin özgür bir şekilde, objektif ve tarafsız karar

lar alabilme yetkisi. belirli ve kesin kurallara bağlı olmalıdır. 

Yargı Bağımsızlıgt, haktmlerin atanmaları, azil ve termert açısından 

ülkesine göre farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir. Hakimler bazı ülkeler

de halk tarafından seçilmektedir. Ancak. ısviçre gtbt nüfusu fazla olma

yan küçük ülkelerde uygulaması mümkün olabilen yöntem, seçime siya

set karışması nedentyle eleştiriye ugramıştır. Haktmlerin yasama veya 

yürütme organlarınca atanması yöntemt tse. haktmlert bu organiara kar

şı bagımlı hale getirmekte ve müdahale ihtimalint arttırmaktadır. dtger 

bazı ülkelerde tse. bu sakıncayı gıderrnek için haktmlere de söz hakkı ta

nınmıştır. Genelde Avrupa ülkelerinde uygulanan bu yöntemde atanacak 

haktmlerin listesi bizzat haktmlerce önerilmekte ve atama işleını tse. yü-
. . 

(35) The Role oj the Judge tn contemporary Soclety, Rome, 1984, s. 20 

(36} Europaisehes Parlament. Sttzungsdokument'!. Berfcht vonKarelde Gucht. 16.12.1988. A2-0329!88. 

s.40 

(37) The Role oj the Judge In Contemporary Soctety, s. 4 
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rütme veya yasama organı tarafından gerçekleşt1r1lmektedir. Nihayet 
İtalya. Fransa ve Türkiye gibi bazı ülkelerde de haktmlerin atanma, terfi 
ve özlük işlertyle görevli özel kurullar oluşturulmuştur. Kurul üyeleri ge
nelde hakimler arasından seçtimelde beraber. bu kurullarda Adalet Ba
kanlan gibi yürütme organı temstlctlert de yer almaktadır. Hakiınlertn 
salt hak1mlerden oluşan özel kurullar tarafından idaresini öngören saf 
Kooptasyon sistemi tse. hiç bir ülkede gerçekleş tirtimemiştir. (38) 

Milletlerarası Hukukçular Komisyonunca düzenlenen Lagos Konfe
ransında, yargı erki ve hukukun üstünlü~ başlığı altında aşagtdaki 
önertlerde bulunulmuştur. (39) 

.. I. Hukukun üstünlü~ tlkesinin geçerli olduğu bir toplumda, yargı 
b~sızlıgının teminat altına alınması çok önemli bir konudur. Hukuk 
mesle~ mensupları her ülkede sade vatandaşlık görevlerinin üstünde ve 
ötesinde, kendi ülkelerinde yargı bağımsızlığını gerçekleştirmenin yol ve 
imkanlarını araştırmak gibi özel bir görevle yükümlüdür. 

2. Haktmlerin atama. terfi ve azillerinin yürütme veya yasama organı 
tarafından farklı usüllerle gerçekleştirtldi~ btlinmektedir. Bu organların 
görevlerint ıyı bir şektlde yaptıkları evrensel bir kabul görmedtgtnden, 
bunların görevde kalmaları tavsiye edtlmez. 

3. Haktmlerin atama. terfi ve aztl yöntemiertnin tam bir çözüme ka
vuşmadığı veya bağımsızlığın hiç gerçekleşt1r1lmedt~ her ülkeye aşagtda
ki tavsiyelerde bulunulur. 

a. Bu işlemler yürütme veya yasama organının ellerine bırakılmama
lı, Ntjerya'dakt, "Adli Hizmet Komisyonu" veya Fransızca konuşan Afrika 
ülkelerindeki "Yü~sek Hakimler Konseyi" gıbı bagımsız bir organa tevdi 
edtlmelidir. 

b. Yargı bagımsızlığının bu tikelere uygun olarak tam bir şe~tlde ger
çekleştirtlemedt~ diger ülkelerde tse, bu tlkeler, başta ceza haktmlert ol
mak üzer. bütün hakimler hakkında uygulanmalıdır. 

4. Bütün kanunların ülkedeki normal mahkemeler tarafından uygu
lanması tavsiye olunur. Ancak, bunun için özel mahkemeler görevli tse, 
hukukun iistünlügü tlkesinin teminat altına alınmasılçin bu mahkeme
ler de, bu tikelere uymalıdır. 

5. Yargı görevinin bazı konularda ve özellikle ceza yargısı alanında ye
terli hukuk egttımı görmemiş tecrübesiz kiştler veya idareı:ıtn denetimine 
tabi memurlar tarafından üstlentlmiş olması, hukukun üstünlüğü tlkesi 
tl e bagdaşmaz." 
(38) Aynntılı bllgt tçln UNAL Ş. Anayasa Hukuku Açısından Yargı Bağımsızlığı ve Haklmllk Teminatı. Ank. 
1994, s. 45 vd. 

(39) Conjerence'ojLogos, 1962. Commltte lll. 
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Birleşmiş Milletler 7 nci Suç Sorunları Kongresi, 28 Ağustos - 6 Ey
lül 1985 tarihleri arasında Mtlano'da yaptıgı toplantıda, "Yargı Bawmsız
lığının Temel ilkeleri" başlığı altında bir kurallar dizisi kabul etmiştir. Söz 
konusu kurallar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 13 Aralık 1985 ta
rih ve 401 146 Sayılı Kararıyla onaylanmış ve Genel Kurul üye devletleri 
milli mevzuatları ve uygulamalarında bu kurallara uymaya ve Genel Sek
retere 5 yılda bir uygulama sonuçlan hakkında rapor vermeye davet et
miştir. 

Temel ilkeler, devletin yargı bağımsızlığını sağlamasını ve bunun için, 
öngörülen Ukelere anayasalarda veya kanunlarda yer vermesını öngör
mektedir. Adalet, herkesin yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede 
adil bir şekilde yargılanmasını gerektirir. l',Jitekım, bu husus İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 1 O uncu, Medeni ve Siyası Haklar Sözleş
mesının 14 üncü ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesının 6 ncı maddele-

t 
rtnde de beltrttlmiştir. Bağımsız bir yargı, adil yargılanma hakkının vaz-
geçtlmez bir temtnatıdır. C40) 

(40) Basic Prlnctples on the Independence oj the Judlclary, U.N Department of Publlc Iriformatlon. August 
1988 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İNSAN HAKLARININ TARİHİ, FELSEFi 

VE HUKUKi TEMELLERİ 

"Prens faziletliyse kanunlara ihtiyaç yoktur; jaziletsizse 
kanunların hiç bir yararı yoktur." 

CONFUCIUS 

I. GENEL OLARAK 

İnsan günlük yaşamında insan hakları ile iç içe, birlikte yaşamakta
dır. Özgür bir şekilde düşündügünü söyleyebilmek, istedigiyere gtdebil
mek yerleşebilmek, diger bireylerle ve devlet makamlarıyla olan tltşkile
rtnde insanca ve hakça muamele görebilmek, ınsanın günlük yaşamında 
farkına varmadan ve degerini btlmeden kullandıgı ve yararlandıgı haklar
dan sadece birer örnektir. 

İnsan hakları, ayırımsız olarak bütün ınsanlara tanınmıştır. Bu hak
lar tarthin seyriiçinde bir çok belgelerde yer almış olmakla beraber, bü
tün insanların bu haklardan yararlanmaları kolay olmamıştır. Unutul
mamalıdır ki, kölelik kurumu ancak 19 uncu asrın sonlarına dogru ya
saklanabilmiştir. 

İnsan hakları tarihi süreç içinde cesur insanların etkin mücadeleleri 
sonucunda kazanılmış haklardır. Bir çok cesur ve şerefliinsan bu sava
şım ugTuna yaşamını yitirmiştir. Bu mücadele günümüzde de sürmekte-
dir. . 

İnsan hakları alanında çalışma yapan Birleşmiş Milletler. Avrupa 
Konseyi, Uluslararası Af örgütü ve Helsinki İzleme Komitesi gtbt kurum 
ve kuruluşların raporları, insan haklarının başta devletler tarafından ih
lal eçlildigfni açıklıkla ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ınsan haklarının 
ilk muhatabı devlet ve onun temsilcisi olan hükümettir. oı 

İnsan, akıl sahibi bir varlık olarak yaşam ve geiecegı üzerine düşünüp 
karar vermek özel hayatını tstedigl gibi düzenieyebilmek yetkisine sahip
tir. Kişinin özel hayatını şeklll endiren ve yön veren etkenler, kendisinin 
deneyim, egıtım ve ahlaki değer ölçüleridir. B,una göre aklını kullanarak 
iyi veya kötüyü ayırdedecek ve kendi geleceğini tayin edecektır. 

Aristo'nun da belirttiği gıbı, ınsan doğası icabı toplum halinde yaşa
yan bir varlıktır. Ayrıca, ortak çıkarları da tn sanları birleştirdigfnden, 
toplum bireylerin yaşam düzeylerinin iyileştirilmesine de katkıda bulu
nur. Esasen. devletin de en önemli görevi budur.(2l 

( 1) Kühnhardt, L. Dte Üntversalltat der Menschenrechte. Bonn 1987, S. 12 
(2) Frtschauer. P. Es Steht Geschrteben. Dte Grossen Dokumente, Zürtch 1967, S. 184 
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Kişi toplum yaşamında vatandaş olarak kamu hayatına girdiğinden, 
bu niteliğiyle kamu hayatının düzenleyictst olan devletin kanun ve nt
zamlarına tabidir. Yasalar, kişının sahip olduğu temel hak ve özgürlük
lerin özüne dokunmadan sınırlarını çizer ve bu b~amda nelerin yasak 
olduğunu belirler. Bireytn bu yasal çerçeve ıçınde söz konusu haklardan 
yararlanarak onları kullanması, kişi özgürlüğün ün bir ifadesidir. Böyle
ce, bireye tanınan temel haklar ve bireyin bunlardan yararlanma özgür
lüğü, birbirini tamamlayarak ınsan haklarının temelını oluşturmaktadır. 

Filozoflar eskiden beri geleneksel olarak devlet ve hükümet şekilleri
nt üçe ayırır ve her birisının iyi ve kötü yönlerini anlatırlar. Bu ayırıma 
göre, iktidar tek kişının elınde tse devlet şeklı monarşi, azınlığa mensup 
bir zümrenın elinde ise oltgarşi, halka aitse demokrasi olarak nıtelendi
rilir. 

Siyasi iktidara sahip olanların sayısına göre yapılan bu tasnif, yapay 
ve şekilctdir. Çünkü siyaset ahialu açısından, siyasi iktidarın değer ve 
meşruiyeti, o kuvveti elinde bulunduranların sayısına değil, insani ve ah
laki değerlerine bağlıdır. Bu nedenle, üç beş tür hükümet değil, sadece 
iyi ve kötü hükümet vardır. 

İyi bir hükümet gücünü ve meşruiyetını yönettiği insanların temel 
hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıdan alır ve insan hak ve özgürlük
lerint kamu hayatını düzenleme bahanesiyle kökünden kazıyıp yok et
mez. Bu türlü bir hükümetin başındaki yöneticiler, mevki ve güçlerint or
talığa korku ve yılgınlık salmakta, vicdanları susturup ağıziara tıkaç tık
makta değU, insanların gönlünde sevgı, inanç ve güven gıbı huzur ve 
mutluluk yaratan bağlılık duyguları uyandırmakta ararlar. Bu nedenle, 
bir hükümetin buyruklarına korku ve çıkar endişesiyle değil. içten gelen 
bir duyguyla uyulması, o hükümetin halkın büyük çoğunluğu tarafından 
sevilip sayıldığının en iyi göstergesidir. 

Ne var ki, tarih bu tür hükümetlerin değil, Nemrutların, Firavunların, 
Sezar'ların ve yakın tarihte de, Mussolini, Hitler, Stalin, Frank o, Salazar 
gibi tiranların hüküm sürdüğü zulüm ve baskı yönettmlerinin örnekleriy
le doludur. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu tür yönetimlere yol 
vermemek ve ortam hazırlamamak için, devlet yaşamında ve kamu düze
ninde, insanlık haystyet ve şerefini ve insan haklarını temel kabul eden 
kurum ve kurullar oluşturulmalıdır. Bunun ilk şartı ise, siyasi iktidarın 
yetkilerinin sınırlandırılmasıdır. 

Siyasi iktidarın sınırlandırılması, devlet adına hare~et eden yönetici
lerin sahip oldukları çok geniş yetkilerni makul ölçülere çekilerek yasal 
bir şekilde kısıtlanmasıdır. Çünkü iktidar sahiplerinin de, birer insan sı-
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fatıyla kın, ihtlras ve menfaatlertntn esiri olarak ellerindeki sınırsız yetki
yi her zaman kötüye kullanmaları ve kendi çıkarlarına alet etmeleri 
mümkündür. 

"Yöneticiler genel olarak iktidar hırsıyla, bazan da topluma karşı gö
rev duygusuyla hareket ederler. Yönetilen ço~nluk ise, sessizce d uru
munu kabul ve Itaat eder; hatta baskı, zulüm ve adaletsizlige r~en. 
Ancak, haksızlık, baskı ve zulmün tahammül sınırını aştıgı durumlarda 
yönetilenler isyan edebilir. Fakat, isyan istisna, itaat ise genel kuraldır." 
(3J Çünkü, islam felsefesindeki ulul emre itaat anlayışı gibi, bazı metafi
zik ve teolojik inançlar ınsanları ıtaate zorlar. 

Nitekim, bu tehlike daha antik çaglarda sezilmtş, Polybtus ve Çtcero 
gibi büyük düşünürler siyasi iktidarın sınırlandırılması konusunda 
önemli çalışmalar yapmışlardır. Çicero, hukuk ve kanunlan tabii ve be
şer! olarak ikiye ayırmış ve tabti kanunların devlet kanunlarının üzerin
de yer aldıgını ve bunların hükümdarın yetkilerint kısıtladıgını, hüküm
darın tabti kanunlara uymak zorunda olduğunu ve onlara aykırı kanun
lar çıkaramayacağını belirtmiştir. (4l 

Orta çağın en büyük düşünürlerinden St. Thomas Aqutnas (1225-
1274} iktidarın kötüye kullanılması halinde, bu gücün nasıl sınıriandırıl
ması gerektiğini, çarpıcı bir şekilde şöyle açıklamıştır. (5) 

"Görevine sadık olmayan bir kral kendisine itaat edilmesiiddiası
nı kaybedeceğtnden, böyle bir durumda kendisini tahtından indirmek 
isyan sayılmaz. Çünkü kendisi asi olmuş ve halk kendisini devirmek 
hakkına kavuşmuştur. Fakat böyle yapmak yerine, en iyisi onun gü
cünü sınırlamaktır. Böylece, onu kötüye kullanmak tmkfuıından yok
sun kalacaktır ... aksi halde, tek bir kişinin keyfine ve iradesine baglı 
kaldığımız sürece bizim için başka bir güvence JfOktur." 
Modern parlamenter demokrasilerde, siyasi iktidarın anayasalarla sı

nırlandırılmasının ötesinde, kuvvetler ayırımı ilkesi benimsenerek ikinci 
bir güvence mekanizması kurulmuştur. 

Kuvvetler ayırımı ilkesinin altında yatan temel düşünce, temel ınsan 
hak ve özgürlüklerının güvence altına alınmasıdır. Devlet görevlerının 
ifası, yetki kısıtlamasının ötesinde, bu şekilde birbirinden ayrı ve bağım
sız kişi veya guruplara bırakıldığı takdirde, temel hak ve özgürlüklerin en 
iyi şekilde korunmuş olacağı varsayılmaktadır. <6l 

{3) Huxley, A. Ends and Means, London. 1950 S. 56 vd. 
(4) Catltn, G.A. a.g.e. S. 303 
(5) Catlln, G. a.g.e. S 259 
(6) Ztlowskl, J. Europe : Road to Democracy, Colloquy S. 54 
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D. İNSAN HAKLARININ TARİHÇESİ VE FELSEFi KÖKENLERİ 

"Filozoflar kral veya krallar filozof olmadıkça, insan ırkı 

ve şehirlerin sefaleti son bulmayacaktır." 

EFLA.TUN 

Siyasetin temel konusu bireyin devletle olan ilişkisidir. İnsan, yete
neklerine göre daha mükemmele, daha fazla özgürlüge ulaşmak için ça
ba gösterir. Ancak, devlet ve toplum yaşamında insan davranışını etkile
yen ve belirleyen yasalar, kurallar ve ortak degerler vardır. Bunlar yeter~ 
stzse, inscttı gel1şmestn1 tamamlayamaz. İşte devletin görevi, kişinin k en
disint geliştirmesine elverişli olan ortamı saglamaktır. 

İnsan hakları aslında, insanın Içinde bulundugu somut tehlikelerden 
kaynaklanan bir özgürlük arayışı ve ınsan şeref ve haystyeti ve özgürlük 
içinde yaşama istegtdir. İnsan hakları sorununun tarihi ve ideolojik açı
dan gözlenmesi, bu hakların insan haysiyetıne uygun adil bir düzen ara
yışından ibaret oldu~nu ortaya koymaktadır. Dini, ahlaki ve hukuki bo
yutları olan Insan hakları, siyasetin temelini oluşturur ve aynı zamanda 
onun sınırlarını çizer. 

Din kurallarının birer dogiDa olarak tartışmasız kabul edilmesi gerek
tigt anlayışı, ınsan haklarının gelişmesını etkilemiş ve engellemiştir. As
lında insan sevgisi üzerine kurulmuş olan tek tanrılı dinlerde bile başka 
dinlerden olanlara münkir sayılarak anlayış gösterilmemtş, aynı dinden 
oldukları halde başka türlü düşünenler doğru yoldan saptıkları gerekçe
sıyle cezalandınlmışlardır. Ömegtn, Kopernikus'un (1473-1543) dünya
nın yuvarlak ve gök cistmlerinin hareketltligt üzerindeki tezj., kiltsenin 
baskısı yüzünden ancak ölümünden sonra yayınlanabtlmtştir. İtalyan 
Galileo Galilei, Koperntkus'un tezini benimsedtgt için, engtzasyonun bas
kısıyla görüşlerını geri almak, yalanlamak zorunda kalmıştır. Yine İtal
yan doga btlımct Bruno Glardano, dünya ve evren üzerindeki devrımcı 
görüşleri yüzünden engtzisyon mahkemesince tutuklanmış, uzun süre 
zindanlarda kaldıktan sonra ı 600 de Roma'da yakılmıştır. Aynı şekilde 
hıristtyanlıgin ilk reformcularından Johann Huss 1415 de Almanya'da 
Konstanz'da yakılmıştır. (7) 

Dinler tarihi, bu şekilde dini kurallara ters düşen görüşleri ylizünden 
büyük baskı ve Işkencelere maruz kalarak yaşamlarını yitiren büyük in
sanlarla doludur. Bu tür baskılar ancak din ve dünya işlerinin aynldıgı 
laiklik Ukeslntn kabulü ve etkın bir şekilde uygulanmasıyla son bulabilir. 

İnsan, toplum yaşamında ve devletle ilişkisinde sürekli olarak özgür
lük alanlarını genişletme çabası içindedir. Ancak bu çaba insan hakları-

(7} Streller, J. Phllosophlsches Wörterbuch, Stuttgart 1955 S. 71, 181, 328 
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nın kendili~nden sağlanarak korunmasına yetmez. İnsan haklannın te
melini, insanı kururolaşmış ve hukuk en b~layıcı şekillerde, keyfi güce 
ve devlet ve toplumun tehditlerine karşı korumak oluşturur. CB) 

A. ANTİK ÇAÖLARDA İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESi 

ı. Çin Uygarlığı 
- -

Çin 4 bin yıllık tarihiyle insanlıgın en yüksek uygarlıklarından birisi-
ni temsil etmiştir. Çin siyasi tarihi, ınsan haklarının gelişmesine siyasi 
iktidarın sınırlandırılması öwetistyle katkıda bulunmuştur. Çin'de, gök
lerin oğlu olarak nitelendirilen imparatorlar, göklerden aldıgt vekaletle, 
devleti halkın refah ve mutlulugtı için yönetmekle görevli sayılmıştır. Do
layısıyla, imparator halkın ve devletin geleceğini tehlikeye attığı takdirde, 
halkın direnme hakkını hesaba katmak zorundadır. Göklerin vekaletl 
kavramı, halka somut bazı pozitifhaklar sağlamarnakla beraber, impara
tor açısından ahlaki bir yükümlülük ve siyasi iktidarın sınırlandırılması 
anlamına gelmiştir. (9) 

Felsefe tarihinin kuşkusuz en büyük düşünüderinden birisi olan 
Konfüçyüs insanlığın bir bütün ve tüm insanların eşit olduğunu belirt
miş ve geliştirdi~ özel eğitim yöntemleriyle insan kişiliğinin gelişmesine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Konfüçyüs'ün ahlak anlayışında bütün 
insanların doğal olarak iyi oldugu kabul edilir. İnsanları uyumlu bir şe
kilde bir arada yaşatabilmek için özel eğitim yöntemleri uygulanmalıdır. 
Bu ahlaki eğitimin amacı, sosyal düzende insanlık ve adaletin hakııiı ol
masını sağlamaktır. Konfüçyüs öwettst, yönetici-yöneten, ebeveyn-ço
cuk, kadın-erkek, dost-düşman ve kardeşlerin birbirleriyle olan ilişkile
rini en ince ayrıntılarına kadar açık bir şekilde düzenleyerek, bunların 
birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini belirlemiştir. o o> 

2. Hint Uygarlığı 

Hint kıtası, tarihin seyri içinde çok farklı din ve felsefi akımların etki
sinde kalmıştır. Hindu inanışında insan. sosyal düzenin temelini oluştu
ran evrensel kanunlara uygun bir şekilde yaşamak zorundadır. Bu anla
yışın çekirdeğini evrensel doğa kanunları (Karma) oluşturur. Ol) Kast sis
temtyle birleştirilmiş olan Karnia kavramı, kanunları, gelenekler!, ahlakı, 
dini, adalet ve fazilet anlayışını kapsar. Hfndu insanına göre insan, do
ğumuyla birlikte belirli bir kastın üyesi olur ve yaşamı boyunca doğuş
tan kendisine ayrılan kasttan kurtulma ~ansına sahip değildir. Bunun 

(8) Kuhnhardt. L. a.g.e. S.39 
(9) Kuhnhardt, L. a.g.e., S. 37 

(lO) Brtan. B. The Wtsdom oj the Orient, New York 1941, S. 15 vd. 
(ll) Phtlosophtsches Worterbuch, S. 305 
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sonucu olarak, do~al açıdan eşıt olmayan ınsanları sosyal yaşamda eşit 
sayarak kendtlerıne eşıt muamele yapmak mümkün degtldir. Hindu ına
nışı, dt~ er diniere karşı hoşgörü ve şiddete başvurmama gibi yüksek ah
laki Ideallere sahip olmakla birlikte, insan haklannın temelint oluşturan 
eşıtltk ve özgürlük Ilkelerını kast sıstemtyle b~daştırmak mümkün de
gtldtr. 

3. Mezopotamya 11ygarhp 

Sümerler, M.Ö. 5 bın yıllarında Mezopotamya'ya yerleşerek ınsanlık 
tarihının Ilk ve en eski uygarlıklarından birisını yaşatmışlardır. 

M.Ö. 1728-1686 yıllarında yaşayan ve kedisini Akad ve Sümer'lerin 
kralı olarak Ilan eden Babil Kralı Hammurabi, Sümer kanunlarını alarak 
günün koşullarına göre yorumlaınış ve kendı adıyla anılan kanunname
sine geçirmiştir. Hammurabi, kanunnamesinin önsözünde, kendisini 
tanrıların ku tsadıginı, kötüleri yok ederek ve kuwetlilertn zayıfları ezme
sini önleyerek ülkede adaleti saglayacagıru ve halkını e~iterek refahını 
arttırac~ı Ilan etmiştir. Hammurabı, kanunnamesının hükümlerini 
taş sütunlara yazdırarak Babil şehrıntn btr meydanına diktirmiş ve oku
ma bilen herkesin hak ve yükümlülüklerıni öwenmesını sa~lamıştır. 02> 

Zengın fakir ülkede yaşayan herkes bu kanunlar kapsamına alınmış, öz
gürler, yarı veya tam köleler ayrı sınıflara ayrılarak her biri için değişik 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu sistemde, bir sınıf mensupları kendi arala
rında eşıt haklara sahip olmakla beraber, di~er sınıflardan farklı mu~e
leye tabi tutulduklarından, hak ve özgürlüklerde mutlak eşitlikten bah
setmek mümkün degtldtr. (13) 

4. Eski Yunan UygarlıiJ 

İnsan hakları kavramının oluşup gelişmesine eski Yunan şehir dev
letlerinin katkısı olmuştur. Ancak, bu devletler bireyetlik anlayışı üzeri
ne kurulmadı~dan, bireyin devlete karşı tlerı sürebtlece~i hakları yok
tur. Kişi, birey niteliğiyle degtl, toplumun bir üyesi olarak kabul edtldi~i 
ıçın, sadece bazı siyasi haklara sahiptir. Kişi kanun önünde eşit olmak
la beraber, bu eşitlik yalnız vatandaşiara tanındı~ı ve köleler bu haklara 
sahıp olmadı~ı içın, bu devletleri demokrasi olarak nitelendirmek de 
mümkün degtldir. 

Solon, M.Ö. 6 ncı yüzyılda meşhur kanunlarıyla yeni bir toplum dü
zenı yaratmak ıstemlşse de, uygulamada başarılı olamamıştır. Solon Ka
nunları, insanların kanun önünde eşttli~i tlkesi üzerıne kurulmuştur. 
Şehir devletlerinde yaşayan zengin fakir herkes aynı haklara sahip olma-

( 12) Beatty. John L . .Johnson. Oliver A. The Herttc.•ge of Westem Civlltsation, I. New Jersey 1 977. S. 5 vd. 
( 13) Frtschauer, P. a.g.e. S. 22 vd. Bab-lll Sami dilinde "tann kapısı" anlamına gelmektedir. Bu niteleme. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde devletin yönetlldtği yer olan "Bab-ı All" kavramıyla büyük bir benzer
Wc göstermektedlr. 
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lı ve aynı cezalara muhatap olmalıdır. Solon'a göre ideal bir toplum ve 
devlet düzenı ancak, halkın yönetiellere ve yönetıcllerin de kanunlara ta
bi olmasıyla sağlanabtlir. (14J Böylece, "hukuk devleti" ve "hukukun üs
tünlüğü" kavramları tlk kez ve açıkça belirtflmiştir. 

Daha sonra, M.Ö. ·s ınci yüzyılda Sofist Alkidamos, tanrının kimseyi 
önceden köle olarak belirlemediğini, bütün ınsanları özgür yarattığını, usı 
Antiphon da, insanların doğal olarak her bakımdan eşit oldukları görü
şünü savunmuştur. U6l 

Yıne Yunan düşünce tarihının en önemli okullarından birisi olan Stoa 
felsefe okulunun kurucusu Zenon (M.Ö. 336-270) ınsanların çeşitli grup
lara bölünmesini açıkça reddederek, tek bir dünyada ınsanlığın bir bü
tün olduğu görüşünü savunmuştur. Zenon, tabi hukuk anlayışına daya
narak, akıl sahibi ınsanların salt ınsan olmaları dolayısıyla eşıt ve eşit 
haklara sahip olduğunu belirtmtştı.i. Zenon'a göre, Yunanlı, barbar, kö
le, erkek ve kadın, soy ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar 
kardeş ve ınsanlığı oluşturan bireylerdir. U7l 

Eflatun ve Artsto tse, ınsanların doğal niteliklerine-ve farklı yetenek
lerine dayanarak ınsanlar arasında fiili eşitsizlik ilkesini savunmuşlar ve 
kölelik kurumunu haklı göstermişlerdir. 

Artsto özgürlüğü, bireylerin diğerleriyle dönüşümlü olarak yönetime 
katılma ve istediği gıbı yaşayabilme hakkı olarak tanımlayarak, sıyasal 
haklarla diğer liberal özgürlükler ayırımını tlk kez ortaya koymuşsa da, 
07al bütün felsefesını ınsanlarm eşitsizliği anlayışı üzerine kurmuştur. cısı 

Eflatun'a göre, yönetietler doğal olarak bu yeteneğe sahip olanlar ara
sından seçtlmelt, toplumsal katmanların en altında bulunan diğer insan

. lar ise tşçtlikle yükümlü olmalıdır. Eflatun yöneticllerde çok yüksek nite
likler aramıştır : Cl9l 

"Filozoflar kral veya krallar ffiozof olmadıkça, insan ırkı ve şehir
lerin sefaleti son bulmayacaktır." 

Eski Yunan'da Stoacı'ların tabii hukuk anlayışı siyasal yaşamda ger
çekleştirtlememiş ve felsefi bir görüş olarak kalmıştır. Ancak Stoacı'ların 
eşitlik anlayışı, klasik tabii hukuk görüşü olarak modern insan hakları 
kavramının temelini oluşturmuştur. (20) 

(14) Frtschauer, P. a.g.e. S. 157 
( 15) Kaunltz, Maurice, M.A. Popular History of Phllosophy. Cleveland and New York 1994, S. 20 
( 16) Kühnhordt, L. a.g.e. S. 42 
(17) Frtschauer, P. a.g.e. S. 188 
(17a) Zlppel!us, R., Rechtsphllosophle, S. 183 
( 18) Durant, W .. The Story of Phllosophy, S. 
(19) Edman, I The Works ofPlato, New York 1928, S. 431 
(20) Kühnhardt, L. a.g.e. S. 42 
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B. ORTA ÇAÖLARDA İNSAN HAKLARI ANLAYlŞI 

Orta ç~arda siyasi yapıyı feodal düzen oluşturmuştur. Bu düzende 

yönetilenler yönetıcilere karşı hizmet ve sadakalle borçlu, yöneticiler de 

onların can ve mal güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu dönemde te

mel hak ve özgürlüklerin karşılıklı olarak tanınıp kabul edilmesinden söz 

etmek mümkün degıldir. 

Ancak, orta çağda halk, derebeyi ve krallar arasındaki büyük müca

deleler sonucu yapılan antlaşmalar, insan haklarının sonraki gelişmele

rinde yol gösterıcı roller. oynamış ve antlaşmalarla kazanılan haklar, son

raki temel hak ve özgürlüklerin temelint oluşturmuştur. Bu antlaşmalar, 

siyasi iktidarların insan haklarını ihlaline karşı başkaldırının birer tfade

stdir. 

Kral, derebeyleri ve halk arasında yapılan bu antlaşmalarda, halka 

bir takım temel haklar da tanınınakla beraber, ağırlıklı olarak kralın yet

kilerı kısıtlanmış ve dolayısıyla halkın özgürlüklerının sınırları da gentş

letllmtşttr. 

Bu ç~ardakt antlaşmaların en önemli örne~i hiç kuşkusuz 1215 

tarihli ingiliz Büyük Şartı (Magna Charta Libertatum) oluşturmaktadır. 

63 madde içeren şartta, kişinin can ve mal güvenligine sahip oldugu be

lirtilerek, bunlar kralın keyfi müdahalelerine karşı korunmuştur. Şartta 

ayrıca kişiye keyfi yakalama ve ceza takibine karşı korunma gıbı somut 

bir takım haklar da tanınmışsa da, bunları uygulamada etkin bir şekil

de gerçekleştirebilecek mekanizmalar kurulamamıştır. Buna ragmen, 

büyük şart, kralın yetkilerint kısıtlayan ve kişi hak ve özgürlüklerının sı

nırlarını genişleten ilk adım olarak ınsan hakları alanında ilk ve en 

önemli belge sayılmaktadır. 

Ancak her şeye regmen, orta çag, insanın evrensel, dokunulamaz, 

devredilemez ve devletten önce gelen temel hak ve özgürlüklere sahip ol

dugu düşüncesine yabancıdır. İnsan hakları bu dönemde üzeri küllene
rek adeta unutulmuştur. (2ll 

C. YENİ ÇAÖDA İNSAN HAKLARI ANLAYlŞI 

İnsan hakları sorunu keza yenı çagda da göndernin başlıca konusu 

olmamakla beraber, insanın dogtıştan devredil em ez haklara sahip oldu

gu ilk kez bu dönemde siyasi düşünce tarihini ilgilendiren felsefi bir tar

tışma konusu olmaktan çıkmış, devletin anayasal ve hukuk düzenini il

gilendiren bir konu olarak siyasi mücadele alanına girmiştir. Bu dönem

de, mutlak egemen devlet anlayışı zayıflamış, kişiler ve sınıflar arasında

ki dengesizlik ve eşitsizlikler gıderilmeye çalışılmış ve insan hakları ana-

(21) Kuhnhardt, L. a.g.e. S. 50 vd. 

68 

TBMM KÜTÜPHANESİ



yasalarda yer alan haklar olarak pozitif hukuk alanına girmiştir. Fransız 
ihttlali ve Amerikan bağımsızlık savaşı, insanın doguştan sahip oldugu 
hakları savunma mücadelesidir. C22) 

İlk çağların tab tt hukuk anlayışı, orta çagda dini bir veçheye b ürün
müş ve insan haklarının tanrının iradesi ve tlahi kanunlardan kaynaklan
dıgı görüşü benimsenmiştir. Tabtt hukuk anlayışı, yeni çagda dini ve ila
hi etkilerden arındırılmış ve tekrar eski hüvtyettne kavuşturulmuştur. C23l 

Ayrıca, Rönesansla başlayan hümanizm akımı bireyi ön plana çıkarmış
tır. Bireyin insan olarak yeniden degerlendirilmesi. onun devletten bek
lentilerint de degtştirmişttr. Devlet artık, bireyin hizmetinde ve onun ge
lişimini saglamak ve güvence altına almakla görevli bir kurum olarak de
gerlendirtlmişttr. Bu anlayışta devlet artık, hakim ve hükmeden bir ku
rum değil, koruyan ve bireyin hizmetinde olan bir kurum hüvtyetini ka
zanmıştır. 

1 7 ve 18 inci yüzyılın akılcı (rationaltst) düşünürleri bireysel haklar 
doktrinini geltştirmişlerdir. Bodin, Althusius, Grotius, Hobbes, Pufen
dorf, Thomasius, Leibniz, Christian Wolf ve Kant gibi düşünürler, bu çer
çevede tabtt hukuk görüşünü yeniden degerlendirerek tanımlamışlardır. 
Buna göre, tab tt hukuk e bediyen geçerli olmakla beraber, tanrının bir 
iradesi degildir. Grotius daha da ileri giderek hatta tanrının bile bu hu
kuku değiştiremeyecegtni belirtmiştir. C24l 

İnsan haklarının felsefi temeli, tabtt hukuk (natural law, droit de la 
nature, Naturrecht) anlayışında yatmaktadır. 19 uncu yüzyılda hukuki 
pozitivtzmin galebe çalmasına ragmen tamamen ortadan kaldıramadıgı 
tabii hukuk kavramına göre, insanlar, zaman ve mekana baglı olmaksı
zın bütün çaglar boyu geçerli olmak üzere, degişmeyeq. evrensel nitelik
teki haklara sahiptir. Tabii hukuk kavramı yazılı bir kurallar dizisi değil
dir. Tabii hukuk bilinci Insanda, moral bilincinin gelişmesine uygun ola
rak yavaş yavaş yerleşmiştir. İnsan, akıl sahibi bir varlık olarak kendi 
kaderını belirleyebilir ve aklıyla tabiatında mevcut olan tabii düzeni keş
federek ona uygun davranışlar gösterir. (25l 

Özgürlük, insanın maddi, manevi ve akli degerierini geliştirmesidir. 
Bu tür bir özgürlük anlayışı, insanın kendi tabiatında mevcut olan ka
nunlardan başka hiçbir kısıtlama kabul etmez. Bu kanunlar, siyasi ikti
dar veya yasa koyucu tarafından insanlara zorla dayatılmadıgı için hiç 
bir özgürlük kısıtlaması yoktur. Tabii kanunlar, ınsanın içinde, kendi 
varlığında mevcut olarak, maddi, manevi ve akli değerlerin temelini oluş-

(22) Zlppellus, R. Rechtsphtlosophle, S. 41 
(23) Zlppellus, R. Das Wesen des Rechts, Munchen 1965. S. 70 vd. 
(24) Phtlosophtsches Wörterbuch, S. 412 
(25) Marttan J. Man and the State, Chtkago 1951. S. 81 vd. 
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turur. Dolayısıyla, onlar özgürlü~ kısıtlayıcı olarak degtl, özgürlügün 
kullanılmasının vazgeçilmez bir ön koşulu olarak degerlendirilmelidir. C26J 

Tabii haklar, yazılı hukuktan önce gelen ve ondan üstün olan, ınsa
nın doguştan sahip oldugu haklardır. Bu haklar insana devlet tarafından 
bağışlanmamıştır. Aksine, devlet, kendisinden önce de varolan bu hakla
rı tanıyarak, evrensel bir şekilde geçerit sayılması için gereken önlemleri 
almakla görevlidir. Hiç bir sosyalihtiyaç veya gerekçe, geçıcı bir süre için 
de olsa, tabii hakları yok sayınayı ve uygulamadan kaçınınayı haklı gös
teremez. C27J 

Orta ve özellikle yeni çağlarda, temel hak ve özgürlüklerle devlet oto
ritest arasındaki gerilim ve mücadele, devlet gücünün sınırlandırılması 
açısından yapılmış ve bu sınırlama tki yöntemle gerçekleştirUmeye çalı
şılmıştır. Birinci yöntemde, kraldan bir takım temel hak ve özgürlükler ta
lep edilmiş ve kendisinin bunları kabul etmesi gerekttgt, aksi halde halkın 
direnme ve karşı koyma hakkına sahip oldugu görüşü savunulmuştur. 

Daha sonraları tse, anayasal devlet modelinin yaygınlaşmasıyla, te
mel hak ve özgürlükler bir takım anayasal denettm mekanizmalarıyla gü
vence altına alınmıştır. Birinci yöntem Avrupa'daki meşruti monarşiler
de, tkincısı ise temsili demokrasilerde uygulama bulmuştur. c2aı 

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amacıyla devlet 
otoritesinin kısıtlanmasına yönelik diğer bir yaklaşım, tabii hukuk anla
yışına dayalı toplumsal sözleşme ögrettsidir. 

En önemlilerini Hobbes, Lockeve Rousseau'nun.ortaya koyduğu top
lum sözleşmesi öğretilerinin tümünde ortak olan yön, halkın can ve mal 
güvenliğinin s~anarak onu dış tehlikelere karşı savunmakla sınırlandı
rılmış olmasıdır. Ancak, ortak olan bu konular dışında, bireyler tarafın
dan devlete terk edilen hak ve özgürlüklerin nitelik ve kapsamı açısın
dan, öğretiler arasında büyük f~klılıklar bulunmaktadır. 

Kimilerine göre, bireyin doğal haklarından bazıları bölünemez ve dev
redilemez. Bu nedenle, bu hakların açık bir sözleşmeyle dahi devri kabil 
değildir. Böylece bireyin doguştan sahip olduğu haklarla sonradan ka
zandığı haklar arasında bir ayırım yapılarak, kazanılmış hakların pozitif 
hukukun bir parçası olarak varlığını devlete borçlu olduğu, tabii huku
ka dayanan doguştan sahip olunan hakların ise devletten önce de var ol
duğu için devredilemeyeceği ve devletin kanunlarla bunların özüne doku
namayacağı görüşü savunulmuştur. !29J 

(26) Schaplro. J. Salwyn, Bakunin'den naklen. Mouuments oj Social Dtssent tn Modern Europe, New York. 
I961. s. 3I 
(27) Hamllton. A. Harnilton and Je.fferson. New York, 1934, S. 6 
(28) Mill, John Stuart, On Llberty, New York I 956, S. 6 
(29) Gterke, O. Natural Law and the Theory oj Soctety, Cambridge I 960, S. 1 I3 vd. 
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Thomas Hobbes'a (1588-ı679) göre, toplum sözleşmesi taraflara, ba
rış içinde, güvenli ve düzenli bir hayat sağlamak amacıyla yapılmıştır. 
Sözleşme ile halkın tüm hak ve özgürlüklerini devrettl~ sınırsız yetkiler
le donatılmış bir hükümdar atanmakta ve hiç bir denetime tabi tutulma
maktadır. Sözleşmeye taraf olmadığı için, kendisini sözleşmeyt ihlal et
mekle suçlamakta mümkün değildir. Böylece, halkın yarar ve çıkarları
na hizmet eden bir yönetım yerine, keyfince istediğini yapabilen bir kra
lın yönetımine ortam hazırlanmış olmakta ve o çağlardaki yaygın mutla
kiyet yönetimlerine meşruiyet kazandırılınaya çalışılmaktadır. (30) 

Hobbes'un öngördüğü modelde, sözleşmeyt yapanların bütün yetkile
ri geri alınamayacak şekUde, sınırsız yetkUerle donatılmış bir krala dev
rettikleri halde, J. J. Rousseau'nun (ı 7ı2- ı 778) toplum sözleşmesinde, 
bu yetkiler belirli bir kişiye değil, daha da kapsamlı bir şekilde soyut bir 
egemen güce, milli iradeye (volonte general) yani halkın tümüne devredil
mektedir. Birey bütün haklarını kayıtsız şartsız bu egemen güce devret
tiği için, ondan hesap soramaz. Esasen buna gerek ve ihtiyaç da yoktur. 
Çünkü, milliiradeyi temsil eden halkın tümünün, kendisine zarar ver
meksizin bireyleri zarara uğratması düşünülemez. Rousseau'nun öngör
düğü bu sözleşmedeki kesin teslimiyet medeli, Fransız ihtilaline haklı bir 
gerekçe teşkil ettiği gibi, anayasal demokrasi karşıtı olan ve çoğunluğun 
istıbdadına dayalı, Marksist-Leninist halk demokrasilerine de ilham kay
nağı olmuştur. (31) 

Toplum sözleşmesi öğretileri arasında en geçerlisi, John Locke'a 
(1632- ı 704) aıt olanıdır. Hobbes ve Rousseau, gücü karşısında bireyin 
önünde eğileceği bir devlet modeli düşündükleri halde, Locke, yasama ve 
yürü tm e organları sadece vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak ve 
hak ve özgürlükleri korumakla sınırlı olacak bir devlet şekli öngörmüş
tür. Locke'un bu görüşü batı demokrasilerinde anayasa hukuku ve temel 
hak ve özgürlükler alanındaki gelişmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. (3~) 

Toplum sözleşmesi öğretisi, devlet~n kuruluşunu açıklamaya çalışan 
teorilerin en önemlilerinden birisi olarak kamu hukuku tarihindeki yeri
ni almıştır. Bir benzetme yapmak doğru olursa, günümüzün mod~rn 
devlet anlayışında devleti kurduğu varsayılan toplum sözleşmesi yerine 
anayasalar geçmiştir. Anayasaların refarandum yoluyla halk oyuna su
nulduğu durumlarda bu benzerlik daha da artmaktadır. Bu görüş açısın
dan, anayasanın bir toplum sözleşmesi olmasa da, bir siyasi sözleşme ol
duğunu ifade etmek mümkündür. Yoksa günümüzde yönetilenlerin ken
dilerini yönetenlerle sözleşme yapmaları düşünülemez. Modern devletle-

(30) Kohr, L. Weniger Staat, Gegen die Ubergrif!e der Obrigkeit. Wien 1965, S. 16 
(31) Constant, B. a.g.e. S. 104 vd. 
(32) Kohr, L. a.g.e. S. 18 
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rin anayasalannda ifadesini bulan tek bir sözleşme, yönetilen ve yöneten 
herkesi birleştirmekte ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek
tedir. (33J 

III. İNSAN HAKLARININ ANAYASALARDA YER ALMASI 

ı 8 inci ve ı 9 uncu yüzyıllar, insan hakları ve bu haklara anayasalarda 
yer verilmesi için yapılan siyasi mücadelelerle dolu geçen bir dönemdir. 

İlk kez ingiltere'de 1689 tarihli Temel Haklar Bildirisi (Bill oj Rights) 
ile vatandaşların bir takım temel hakları birer birer sayılmış ve kralın 
parlamentonun onayı olmaksızın bunlara müdahale edemeyecegi ilan 
edilmiştir. Bunu 1776 tarihli Amerikan Virginia insan hakları bildirisiiz
lemiş ve bu belgelerde yer alan hak ve özgürlüklere aynı yıl açıklanan 
Arnertkan B~ımsızlık bildirisinde de yer verilmiştir. Bu belgelere göre 
bütün insanlar dogal olarak özgür ve bağımsızdırlar ve doguştan vazge
çemeyecekleri ve devredem eyecekleri bazı haklara sahiptirler. Böylece 
M.Ö. 4 üncü yüzyılda eski Yunanda Softst ve özellikle daha sonra Stoacı 
düşünürler tarafından savunulan, insanın dogal olarak doguştan bazı 
haklara sahip oldukları şeklindeki tabi hukuk anlayışı, asırlar sonra ilk 
kez anayasa niteligindeki belgelerde ifadesini bulmuştur. 

1 776 tarihli Virginia insan hakları bildirisi ve Amerikan Bagımsızlık 
bildirisinde, ınsanların yaşama hakkı ve özgürlügü bulundugu, mülkiyet 
haklarına sahip oldugu, kendi kişilik ve mutluluklarını iradeleriyle öz
gürce geliştirebilecekleri açıklıkla belirtilmiştir. Devletin görevi kişilerin 
bu hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve bunların gerçekleştiril
mesine elverişli ortam hazırlamaktır. 

Arnertkan bağımsızlık bildirisinde, insan haysiyeti ve yaşama hakkı 
bütün temel hak ve özgürlüklerin odak noktasını oluşturmuştur. Bildiri
de, insanların eşit yaratıldıgı, yaratanın onlara devredemeyecekleri ve 
vazgeçemeyecekleri bazı haklar tanıdıgı, yaşama hakkı, özgürlük ve mut
lulugu arama hakkının bunlar arasında bulunudgu ilan edilmiştir. Bildi
ride yaşama hakkına özel bir önem verilerek, bu hakkın evrensel bir de
ğeri oldugu ve milletlerarası hukuk ve münferıt devletlerin milli hukuk
larından bağımsız oldugu belirtilmiştir. Bu hak, hukuktan da önce gelir 
ve birincil hukuk (primary law) olarak ona üstündür. <34l 

ı 79 ı tarihli Amerikan Birleşik Devletleri Anayasasının ilk on medde
sinde temel hak ve özgürlüklere yer verilmiştir. Aınerikaİı Anayasası da
ha sonra 1865 tarihinde köleligin yasaklanması ve 1870 tarihinde de 
zencilere oy hakkı tanınmasıyla daha da geliştirilmiştir. Amerikan Ana-

(33) Barker, E. Social Contract. New York 1962. S. 14 
(34) Bedjaoul. M. Untversallty oj Human Rlghts. tn a Plurallsttc World. Kehl-Strasbourg 1990, S. 40 
(Bundan boyle : Untversaltty) 
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yasasında, vatandaşların siyasi hakları o tarihlerde güvence altına alın
mış, herkesin kanun önünde eşıt oldugıt belirttierek adil yargılanma 
hakkı kabul edilmiştir. Adil yargılanma hakkına göre, devletin, bireyin 
yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına müdahalesi, ancak hukuk kural
ları çerçevesinde ve hukuka uygun olarak yapılmalıdır. Amerikan Yüksek 
Mahkemesi, ı8 inci yüzyılın sonundan beri kararlarıyla kişi hak ve öz
gürlüklertntn korunması ve geliştirilmesinde çok önemli roller oynamış
tır. (35) 

Amerika'daki bu gelişmelere paralel olarak Kıta Avrupa'sında da ı 789 
tarihli Fransız ihtilali, insan hakları alanında yeni çıgırlar açmıştır. ı 79 ı 
tarihli Fransız anayasasında, insan hakları alanındaki bilgtstzlik, tlgtstz
lik, unutkanlık ve insan haklarına saygısızlıgın, bütün talthstzligtklertn 
ve hükümetlerin başarısızlıklarının başlıca nedenleri oldugu vurgulan
mıştır. 

Fransız millet meclisi bu görüşten hareketle, insanların dogal, devre
dtlemez ve kutsal haklara sahip oldugunu tlan etmiştir. 179ı tarihli 
Fransız anayasasının gırış bölümünde, insanların doguştan eşıt haklara 
sahip olarak dogdugu ve öyle de kalacakları ve insanlar arasındaki fark
lılıkları ancak, onların topluma yaptıkları katkının haklı kılabtlecegt belir
ttlmtştlr. Anayasanın 3 üncü maddesine göre, egemenltgin nıteligt icabı· 
sadece halka aıt oldugıt ve hiç bir kişi veya kurumun halktan kaynak
lanmayan bir yetkiyi kullanamayacagı açıklıkla vurgulanmıştır. Eşttltge 
dayalı bir toplumun ön şartı, ınsanların dogal bir takım haklara sahip ol
masıdır. Bu hakların, en önemlisiikincı maddede öngörüldüğü şektlde, 
kişi özgürlüğü ve güvenligı, mülkiyet ve baskıya karşı başkaldırı hakları
dır. Kişi özgürlüğünden, başkasına zarar vermeyecek herşeyi yapma 
hakkı anlaşılmaktadır. Özgürlüklerin sınırını başkalarının da aynı konu
lardaki özgürlüklerı çizmiştir. Bu sınırlar Kanunlarla belirlenir. C36) 

Fransız insan ve vatandaş hakları btldtrtstnde yer alan bu tlkeler ufak 
tefek degtştkltklerle bütün Avrupa ülkelerinin anayasalarında da yer al
mıştır. 

Fransız insan ve vatandaş hakları btldtrtsinde yalnız insanların do
guştan sahip oldukları dogal haklardan degtl, bunların yanında, ilk kez 
bireyin devlet yönetimine katılmasını saglayan seçme ve seçtlme hakkı 
gibi siyasi haklardan da söz edtlmiştir. Nitekim, bildirinin başlıgı da, "İn
san ve Vatandaş Hakları" dır. 

İnsan haklarının ülke sınırları gözetilmekstzin bütün dünyada geçer
lt oldugu şeklindeki evrensel insan hakları anlayışı, Fransız İlıtilali sonu-

(35) Das Ftscher Lextkon, S. 124 
(36) Frtschauer, P. a.g.e. S. 

73 

TBMM KÜTÜPHANESİ



cu yerleşmiştir. Bu ülked:e yapılan ve temel hak ve özgürlüklerin geniş bir 

şekilde yer aldığı anayasal düzenlemeler, Avrupa'nın diğer ülkelerını de 

çok derınden etkilemiş ve çığ gıbı yayılmıştır. 

ı 789 tarihli, Fransız ınsan ve vatandaş hakları bildirisinde, ınsanla

rın tabii hukuktan kaynaklanan doğal, evrensel ve devredilemez haklara 

sahip olduğu açıklıkla vurgulanmıştır. Gerçekten Fransız ihtilali özgür

lük, eşitlik ve kardeşlik (llberte, egallte,jraternite) parolasıyla btitün dün

yaya hitabetmtştir. (37) Ancak, Rousseau'nun genel irade (volonte general) 

anlayışına dayalı anayasa, çok geçmeden çoğunluğun azınlık üzerinde 

diktatoryasına yol açmış ve keza mutlak eşitlik kavramı yüzünden temel 

hal ve özgürlükler ortadan kaldırılarak çok kan dökülmüş ve özgürlük 

rejimi Napolyon'un diktatoryasıyla son bulmuştur. 

ı 789 tarihli Fransız insan ve vatandaş haklan bildirisi, klasik, insan 

haklanyla birlikte seçme seçilme, temsil hakkı gibi siyasi haklara de yer 

verdiği için, bildiri insanı, insanlık sıfatı yanında vatandaş olarak da de

ğerlendirmiş ve haklarını belirtmiştir. Bildiri geniş ölçüde 1 787 tarihli 

Amerikan anayasasından esinlenmiştir. Hatta bildirinin son düzeltmele

rint o sıralar Paris'te Amerikan elçisi olarak bulunan, büyük Amerikan 

insan hakları savunucusu Thomas Jefferson yapmıştır. (38} 

Fransız ihtilaliniizleyen dönemde, 1830'lu yıllara kadar, tümü Fran

sız insan hakları bildirisinin etkisiyle 70 kadar anayasa Uan edUmiştir. Bu 

anayasaların çoğunda bir insan hakları kataloğuna da yer verilmiştir. 

17 nci ve 19 uncu yüzyıl arasındaki dönem, Avrupa ve Kuzey Ameri

ka'da insan haklarının gelişerek kökleştlği bir dönem olmuştur. Avru

pa'daki demokrasileri tahrip eden ikinci dünya savaşı ve onun yıkıcı so

nuçları, savaş sırasında ayaklar altına alınan insan haklarının değertnin 

daha iyi anlaşılınasını s~amıştır. Bu nedenle, savaştan hemen sonra ta

bii hukuk ögt"etisine dayalı insan haklan anlayışı iyice kökleşmiş ve Bir

leşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle de yeni ve somut bir 

boyut ve anlam kazanmıştır. 

IV. İNSAN HAKLARINA MiLLETLERARASI HUKUK NORMU NİTELİ

Gİ KAZANDIRILARAK EVRENSELLEŞTiRiLMESi 

A. İNSAN HAKLARININ EVRENSEL NİTELİÖİ 

20 nci yüzyıl, ınsan haklarının milli sınırlar dışına taşarak evrensel

leştlği bir dönem olmuştur. Bu dönemde insan hakları, sadece ahlaki bir 

yükümlülük olmaktan çıkmış, siyasi bir anlam ve Jçerik de kazanmıştır. 

Bu anlayış insan haklannın yanlış Y.Orumlanarak siyasete alet edilmesi 

tehlikesini de birlikte getirmiştir. Öyle ki, günilmüzde insan haklarının in-

(37) Bu sloganlam bugun d.ahl Fransız paro.lıın uzertnde yer oertlmektedlr. 
(38) Kuhnhardt. L a.g.e. S. 76 
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sanlan korumak için değil, belirli siyasi amaçlara ulaşmak ıçın bir araç 
olarak kullanıldıgt, günlük politikalara hatta parti politikalarına alet edil
diği hiç de ender bir görünüm degildir. 

Herşeye ragiDen, 20 nci yüzyılinsan haklarının gelişip boy attıgt bir 
dönem olmuştur. İnsan hakları konusu II nci Dünya savaşına kadar 
münferıt devletlerin bir ıç işi sayılmış ve klasik devletler hukuku tse, dev
letlerarası ilişkilert düzenleyen, devletlerin egemenlik hak ve bölgelerini 
belirleyen bir disiplin olarak degeriendirilmiştir. Bu anlayış II nci Dünya 
savaşından sonra temelinden degışmiştir. İnsan hakları artık sadece bi
reysel devletleri ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış, bu hakların ihlali, 
devletler hukukunun da ihlali sayılarak diger devletlerin müdahalelerine 
yol açmıştır. (39) 

İnsan hakları, konuya ilişkin uluslararası belgelerde evrensel olarak 
nıtelendirilmektedir. Bunun anlamı, insan haklarının cografi, siyasi, ide
olojik, sosyal, ekonomik, kültürel veya diger farklılıklar nazara alınmaksı
zın, bütün insanlara uygulanmasıdır. 

Ne var ki, insan hakları yapıları çok farklı olan devletlerin milli sınır
ları içinde korunmaktadır. Bazıları sanayi, bazıları gelişmekte olan devlet
tir. Bazıları serbest pazar ekonomısı, digerleriise planlı ekonomı uygula
maktadır. Bazıları federal yapıya sahip, digerlerı üniter niteliktedir. Bazı
larının resmi dini vardır: digerleri ise laiklik ilkesini benimsemiştir. Aske
ri veya sivil, monarşı veya cumhurıyet, parlamenter demokrasi veya halk 
demokrasisi ile yönetilen devletler vardır. İnsan hakları alanındaki bütün 
uluslararası belgeler, bu farklı yapılardaki devletlerden, vatandaşlanyla iliş
kilertnde asgari bazı standartıara saygı gösterilmesini talep etmektedir. C40J 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yer alan standartlar, genelde ev
rensel bir kabul görmüş olmakla beraber, bunların gerçekleştirilmesi ve 
öncelik sırası ülkelerin imkfuılarıyla sınırlıdır. Dünyanın çeşitli ülkelertn
de yaşayan. okuma yazması, evi barkı olmayan insanlar açısından bu 
hakların evrenselliği hiç bir anlam taşımayacak, kendilerine bir yarar sag
lamayacaktır. Aynı şekilde, farklı din, kültür ve hayat felsefesine sahip in
sanların tümüne, ist~nse bile evrensel standartların yeknesak bir şekilde 
uygulanması mümkün degildir. ( 41) 

B. HAKLAR ARASINDA ÖNCELİK 

B.M. Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarih ve 32/120 sayılı kararıyla, 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olmaksızın insanların medeni ve si
yasi haklarından yararlanamayacagını, yeni bir ekonomik düzen sağlan-

(39) Council of Europe, International Protectlon oj Human Rlghts, Strasbourg, July 1989. S. 25 
(40) Theo B. Unlversallty S. 49 
(41) Pothak. S. Unlversallty, S. 16 
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masının insan haklan ve temel özgürlüklerin tytleştirtlmest için en önem
li etken oldugunu ve dolayısıyla bu haklara öncelik verilmesi gerektigtnl 
kabul etmıştır. Gerçekten de, ekonomik ve sosyal haklar çok önemlidir ve 
bir toplumun belirli bir zamandaki maddi gelişmesine bamıdır. Dünyanın 
bir çok yerinde insanlar gıda ve egitimden yoksunsa, açlık ve salgın has
talıkların kurbanı tse, çok olumsuz yaşam koşullan altında hayatını sür
dürmeye çalışıyorsa, oralarda insan haklarının hiç bir anlamı yoktur. (42) 

Nitekim, gerek B.M. Medeni ve Siyasi Haklar, gerekse Ekonomik, Sos
yal ve Kültürel Haklar Sözleşmelerin önsözlerinde, "herkese ekonom~. 
sosyal ve kültürel haklan ile aynı zamanda medeni ve siyasi haklarını kul
lanabileceklerı bir ortam yaratılmasından" söz edilerek, insan haklann
dan ancak belirli düzey ve koşullarda verimli olarak yararlanılabilecegt 
açıklıkla kabul edilmiştır. 

İnsan haklarının bazıları zaman ve mekana bakılmaksızın herkese her 
yerde uygulanmalıdır. Ancak, bölgeler arasındaki farklılıklar. bunların 
yeknesak bir şekilde uygulanmasını güçleşttrmektedir. 

Uygulamada bölgesel farklılıkların ortaya çıkması bir dereceye kadar 
ol~an sayılmalıdır. Ancak asgari bir takım müştereklerde buluşmak da 
şarttır. Avrupa ülkeleri bile, sözleşmenin 15 inci maddesindeki imkandan 
yararlanarak temel hak ve özgürlüklerı askıya alırken bazılarına dokunu
lamayacagını kabul etmişlerdir. Bunlar: Hayat hakkı, işkence ve küçül
tücü muamele yasağı. ceza kanunların geriye yürütülmeyecegı ilkesi gıbı 
haklardır. 

İnsan hakları alanındaki gelişmeler co~afi anlamda evrensellik ka
zanmakla beraber, bu haklar özü bakımından evrensel bir uygulama ala
nı bulamamıştır. Esasen evrensellik de başlangıçta sınırlı sayıdaki çekir
dek (hardcore) nıteltgtndeki temel haklar açısından talep edilmiştir. Günü
müzde bunların hangıleri oldugu tartışılmakla birlikte (43) başta hayat 
hakkı olmak üzere, kişi özgürlügü ve güvenltgt, işkence yasağı, keyfi ya
kalama ve tutuklamayasagı, düşünce ve düşünceyi açıga vurma özgürlü
gü ve din ve vicdan özgürlügü gıbı temel haklardır. Bunlar zaman ve me
kana baglı olmaksızın her koşulda öncelikle uygulanması gereken asgari 
temel hak ve özgürlüklerdir. (44) 

C. İNSAN HAKLARI VE BATI DÜŞÜNCE TARZI 

İnsan Haklarının batı düşünce gelenegtnın ve kültürünün bir ürünü 
olduğu ve batının bu haklara evrensel boyut kazandırmak için diger kül
türleri baskı altına almak suretıyle kültür şövenizmi yaptığı ileri sürülür. 

(42) Hersch, Untversaltty, S. 103 
(43) Bedjaut. M. Untversaltty, S. 37 
(44) Kıihnharct. L. a.g.e. S. 262 vd. 
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Bu görüşe karşı oJanlar tse, insan haklarının tarihi ve kültürel geçmişle
rine bakılmaksızın her insana tanındıgı ve devredtleniez oldugu için ev
rensel nitelikte oldugunu ifade etmektedirler. İnsan haklarını tabii huku

ka dayandıran bu görüşe göre, insan hakları var oldugu tçin mevcuttur ve 
zaman ve mekana b~ı de~dtr. İnsan hakları kavramının tlk önce batı
da ortaya çıkarak geltşmest ve ondan sonra yayılması, kuşkusuz batı kül• 

türü dışındaki kültürlerı de derinden etktlemtş ve önemit degtşikltklere yol 
açmıştır. Bunun sonucu olarak, günümüzde insan haklarının evrensel 
düzeyde korunması tçin bütün kültür çevrelerinde yogun çabalar sarfedtl
mektedtr. (45) 

İnsan hakları, hiç bir zaman batının veya Avrupa'nın bir buluşu ola
rak nttelendirtlemez. Ancak, ekonomik, sosyal ve tarihi açılardan ortamın 
bazı ülkelerde digerlerine oranla daha elverişli olması, insan haklarının 
özel bir olgu (phenomenon) olarak batıda ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. (46) 

Ünlü Amerikalı insan hakları savunucusu Thomas Paine'nin de ba
gımsızlık btldiristnden sonra belirttigi gibi : (47) 

"Fetihler ve zulüm, tlk zamanlar insanın sahip oldugu haklarını 
elinden almıştır. Şimdiinsan bu haklarını geri almaktadır. Bütün top
lumsal olaylarda oldu~ gibi, insanı tlgtlendiren olaylar med-cezir gibi 
karşı yönlerde birbirine doğ;ru hareket ederler; burada da böyle olmuş
tur. Ahlak, evrensel barış, inkar edilerek yok sayılamayacak kalıtımsal 
insan hakları gibi degerler üzerine kurulmuş olan bir hükümet mode
li, kılıç gücüne dayalı hükümet anlayışının dogtidan batıya yayılma
sından daha kuwetli bir şekilde batıdan do~ya doğ;ru hızla yayılmak
tadır. Bu gelişme sadece bireyleri de~. insan ırkı açısından yeni bir 
dönemi başlatması bakımından bütün milletleri tlgtlendirmektedir. " 

İnsan hakları bilinci, bunlardan yararlanma ve bu konudaki beklenti-
ler bütün dünya ülkelerinde yeknesak bir şekilde yerleşmemiştir. Bunlar 
tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel açılardan çeşitli faktörlerin 
etkisi altındadır. Bazı toplumlarda bu faktörlerden yararlanmak suretiyle 
ınsan hakları elverişli bir ortamda kök salabtlir; az gelişmiş olan diğerle
rinde tse, bunları gerçekleştirmek güçleşir veya en azından zaman alır. Kı
saca, her toplum ve bir toplumdaki sosyal sınıflar, insan haklarından ya
rarlanma konusunda farklı deneyim ve şansa sahiptir. Bazıları her açıdan 
özgür, bazıları diğerlerinden daha fazla eşit ve bazıları ağır tş yükü altın-

(45) Kühnhard, ı. a.g.e. s. 232 od. 
(46) Marle, Jean-Bernard. Human Rtghts or a Way oj Life tn a Democracy, Council oj Europe, Strasbourg, 

S. B 
(47)Adklns, Nelsen, F .• Thomas Patne, Comman Senseand Other Pollttcal Wrltlngs, New York 1953, S. 114 

od. 
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da ezilerek ve nihayet bazılan da kaderlerinden dolayı hayal kırıkl® Için
de di~erlertne ımrentrler. Kısaca, her birey ve toplum, kendi kültür ve ih
tıyaçlannın sonucu olarak insan hakları katoloğ;undan farklı şekillerde 
yararlanır. (48) 

Her millet ve her sosyal grup kendi tercihlerine göre şekillenmıştır. Her 
millet, sosyal gurup ve her neslin gelecek hakkında farklı ümit ve beklen
tilerı vardır. Herkes insan haklannın muhtevasını farklı şekilde anlar ve 

uygular. 

Haberleşme araçları, insan haklarının gelişip yerleşmesine ve Iyileşti
rilmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Modern iletişim teknoloji
sı. milletler, guruplar, sınıflar ve bireyler arasındaki ilişkilert geliştırmiş ve 
çok büyük boyutlara ulaştırmıştır. Bugün bir ülkede polisin bir genci cop
la dögınesi, dt~er ülkelerde baş a~rılanna neden olmaktadır. Aynı şekilde 
fotograf ve resimler, şok etkisiyle her türlü ınsan hakları ihlalini evtmize, 
odamıza kadar taşımaktadır. Bunun sonucu·olarak, bütün dünyada in
san hakları Ihlallerine karşı başarılı kampanyalar sürdürülmektedtr. <49) 

Ancak, haberleşme kaynakları para ve siyasi güçlerin etkisinde oldu
~undan, verilen haberler tamamen objektif değildir. Bu kaynaklar sınırlı 
sayıdaki tekellerin elinde bulundugundan, verdildert bilgiler genelde tek 
yönlü ve maksatlı olmaktadır. Bazı olaylar medyada vurgulanarak yıldız
laştırıldıgı halde (balinalann kurtanlması, deniz kaplumbağalan gtbl), çok 
daha önemli olan diğerlerı (Bosna-Hersek gtbl) gölgede kalmakta ve gere
ken önem verilm em ektedir. Bu nedenle, insan haklarına ilişkin yayınlar 
ihtıyatla karşılanmalı ve süzgeçteiı geçirildikten sonra degerlendirilerek, 
objektif ve kararlı tavırlar sergilenmelidir. 

··Her insan toplumu dünyaya mesajını maddi gücü ile orantılı olarak 
verebilir. Batı ülkeleri, gelişmiş ekonomı ve siyasi rejtmlertyle, insan hak
ları alanında da yüksek standartlarda bir degerlendtrmeye sahip olarak, 
bunları gelişmekte olan ülkelere de aynen kabul ettirip uygulatmaya ça
lışmaktadır. Bu ülkeler bilerek veya bilmeyerek, k en dilert için iyi olan her 
şeyin başkaları için de iyi olacağı gibi bir saplantıya düşmüşlerdir. Böyle
ce, batının bölgesel degerleri, münhasır geçerlilik iddiasıyla diğer ulkelere 
dayatılmakta ve tam ve mutlak olarak uygulanması talep edilmektedir." 
(50) Batı ülkelerinin bu tutum ve davranışlarıyla çogu kez, ideolojik bir 

yaklaşım sergiledigi, insan haklarını siyasi bir baskı aracı olarak kullana
rak politikaya alet ettıgi ve amacından saptırdıgı gözden uzak tutulmama
Iıdır. 

(48) Bedjaout. M, Unlversallty, S. 43 vd. 
(49) Bedjaout. M. UniversaUty. S. 4 7 
(50) Kuhnhard, L. a.g.e S. 232 
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Batı ülkelerinin gözünde insan haklarına ·ilişkin genel ilke ve kuralla
rın belirlenmesi milletlerarası bir konudur. Bu hakların sınırlanması ve 
çerçevelertntn çizilmesi tse bağımsız ülkelerin yetktsind~dir. Ancak her 
devlet kendi iç hukukunda vatandaşına yeterli bir alan bırakmalıdır. Her 
devlet, genel ilke ve kurallardan hareketle, kendi iç hukukunda ülke ko
şullarına uygun özel kurallar kabul edebilir. İnsan haklarına nasıl saygı 
göstertleceğt ve bu hakların uygulamada nasıl yaşama geçirileceğt, bağını
sız devletlerin işidir. Bu kuralın tek istisnası, bir devletin insan haklarını 
agır ve sistematik bir şekilde ihlal etmesidir. Bu gtbt fevkalade durumlar
da, milletlerarası kuruluşlar durumu de~erlendirerek ilgili devlete ta"(rstye
lerde bulunmak ve gerekiyorsa daha da ileri gtderek önlemler almak yet
kisine sahiptir. Nitekim, B.M., Güney Afrika, Şili ve İsrail'in ışgal altında
ki Arap topraklarında yaptıw insan hakları ihlallerine karşı bu gıbı önlem
ler almıştır. es ı> 

D. BİRLEŞMiŞ MiLLETLER 

Tabii hukuk ögt"etlsinin çagdaş temsilcileri, devredilemez, devletten 
önce de varold u~ kabul edilen insan hakları anlayışım milletlerarası dü
zeye çıkararak, bu hakları milletlerarası sözleşmelerle güvence altına al
ma gtrtştmtnde bulunmuşlardır. Bu çabalar, ı O Aralık ı 948 de Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları. Evrensel Bildirisinin yayımlanmasıyla ilk olumlu 
sonucunu vermiştir. 

Bildirinin önsözünde, insan ·haklarına, insanlık şeref ve haysiyetine 
karşı olan saygı teyit edilerek, büyük küçük bütün ülkelerde kadın ve er

. k e~ eşit haklara sahip oldu~ vurgulanmıştır. 
Ayrıca, B.M.'e üye devletler, B.M. şartrrıın 56 ncı maddesiyle, kurulu

şun 55 inci maddede öngörülen amaçların gerçekleştirilebilmesitçin gere
ken bütün önlemleri almak ve özellikle insan haklarına evrensel saygı gös
termek, ırk, cinsiyet, dil ve din ayırımı gözetmeden herkese te~el hak ve 
özgürlükler tanımak yükümlülüğü altına girmişlerdir. 

Çağımızın Magna Charta'sı olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evren
sel Bildirisi, önsözüyle birlikte 30 maddeden oluşmuştur. Bildirinin önsö
zünde insan haklarının tabii hukuk görüşüne dayalı evrensel niteliği vur
gulanmıştır. 

Bildirinin hızla kabul edilip yayınlanmasında başlıca etken, 2 nci 
Dünya Savaşında insan haklarının çok a~ır şekillerde ihlal edilmiş olma
sİdır. 

Bildirinin ı-2ı inci maddelerinde bireyin klasik liberal savunma hak
larına, 22-27 net maddeleri arasında da sosyal, ekonomİk ve kültürel hak
lara yer verilmiştir. 

(51) Ca.ssese, Untversallty, S. 52 vd. 
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2 net maddede bütün insanların ırk, cinsiyet, dil, din ve siyasi düşün

ce ve diger inançları açısından fark gözettimeden eşit haklara sahip oldu

gu belirtilmiş ve böylece bu hakların evrensel niteltgt özellikle vurgulan

mıştır. 3 üncü maddede tse, dtger bütün hakların kaynağını ve temelint 

oluşturan, kişinin yaşama hakkı, kişi özgürlügü ve güvenltgt düzenlen

miştir. 

Bildirtllin 4-2 ı inci maddeleri arasında bireyin diger temel hak ve öz

gürlüklerine yer verilmiştir. Kölelik yasagı, işkence, insanı alçaltıcı veya 

küçük düşürücü veya zalimane muamele veya ceza verme yas~ı. keyfi 

yakalama veya tutuklama yasagı, bagıttısız mahkemelerde adil yargılan

ma hakkı, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gtzltlıgt, iltica hakkı, 

vatandaşlık hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, mülkiyet hakkı, fikir ve 

ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma öz

gürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri bu arada saymak mümkündür. 

Bildirinin 22 net maddesinde sosyal, ekonomik ve kültürel haklara yer 

verilmekle beraber, bunların gerçekleştirilmesi devletlerin kaynak ve tm

kaniarına b~lı bulundugu için, bu tür hakların evrensel niteligi bizzat 

bildiride kısıtlanmıştır. Böylece bildirinin 2ı-27 arasında sayılan, sosyal 

güvenlik hakkı, serbest yerleşme hakkı, tş edinme hakkı, eşit işe eşit üc

ret hakkı, insan varlıgı ve saglıgını koruyacak derecede yaşam standardı 

talep etme hakkı, egitim ve toplumun kültürel yaşamına katılma hakkı gt

bt sosyal, ekonomik ve kültürel haklar, dtger temel hak ve özgürlüklere 

oranla daha nisbi (göreceli) bir düzeye indirgenmiştir. 

1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri 

Birleşmiş Milletler çerçevesinde, İnsan Haklan Evrensel Bildirisinden 

sonra iki sözleşme daha düzenlemiştir. Bunlar, BM Medeni ve Siyasi Hak

lar Sözleşmesi ve ek protokolü ile BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak

lar Sözleşmeleridir. Her tki sözleşme de BM Genel Kurulu tarafından ı 9 

Aralık 1966'da kabul edilerek üye devletlerin imza ve onayına açılmıştır. 

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve ek protokol 35 devletin onay

laması ile 23 Mart_ 1976'da yürürlüge girmiştir. Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi Mart ı 99 ı tarihi ttibarıyla 93 devlet tarafından onaylanmıştır. 

Ek protokolu onaylayan devlet sayısı ise 53'tür. C52J Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi ise, aynı şekilde 35 devletin onayı ile ı 976'da 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Ekim ı 99 ı tarihi1tibariyla 95 devlet tara
fından onaylanmıştır. (53) 

2. Sözleşmelerin Kapsamı ve Aralanndaki Farklar 

İnsan hakları kavramının nasıl anlam değiştirdigi, her iki sözleşmenin 

karşılaştırılmasından açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Sözleşmelerden, Me-

(52) Human Rlghts. Ctvll and Polltıcal Rtghts : The Human Rtghts Commlttee. Fact Shett No. : 15, Geneva, 

May 1991. S. 3 ~ 

(53) Fact Sheet No. : 16, October 1991, S. 3 
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deni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi devlete yasaklar koymakta, Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi tse enı1rler vermektedir. Dtger bir 
ifade ile sözleşmelerden 1lk1 devletin yapmamak zorunda olduğu, digerlise 
devletin amaca ulaşmak için yapmak zorunda olduğu şeyleri belirtmiştir. 
Birinde devletin güvence altına aldıgı kişi özgürlükleri devletin müdahale
lerine karşı korunmuştur; digerinde tse, devletin ancak bir takım yasal ve
ya idari önlemlerle sağlamak durumunda olduğu bireyin sosyal güvenlik 
hakkı güvence altına alınmıştır. 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi dowudan dowuya ve şartsız ola
rak geçerlidir. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde öngö
rülen hakların yaşama geçirilmesi tse, devletin bir takım yasal, ekonomik 
ve kurumsal önlemler almasından sonra mümkün olabilecektir. 

Her 1k1 BM Sözleşmesi de, insan hakları alanında devletler üzerinde 
kaçınamayacakları büyük bir manevi baskı kurmuşsa da, insan hakları
nın evrensel düzeyde yaşama geçerilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlaya
btlecek mekanizmaları oluşturamadıgı için yetersiz kalmışlardır. 

Dünyadaki insan hakları thlallert, BM İnsan Hakları Komisyonu tara
fından incelenerek degerlendtrtlmektedir. "Ne var ki, BM' e bağlı bütün or
ganların faaltyetlertnde diplomatik ve siyasi bir hava hakim olduğu için, 
İnsan Hakları Komisyonu da bu havadan etktlenmiş ve bu alanda yeter
siz kalmıştır. Toplantılarda, genelde dtplomat olan temsilcilerin, ülkelertn
deki en ağır insan hakları ihlallerint nasılinkar ettiklerttbr'et ve şaşkın
lıkla gözlenmektedir. Oturumlarda keza, başlıca sctg veya sol rejim temsil
etleri, ülkelerindeki insan hakları thlallertntn araştırma komisyonlarınca 
tncelenmestnt engellemek tçtn blok halinde hareket etmekte ve birbirleri
nt desteklemektedirler. Bütün bunlara ragmen, Birleşmiş Milletler, insan 
hakları normlarını evrensel düzeyde belirleyen bir dünya kuruluşu olma 
özelltgirı1 korumakta ve bu alandaki çalışmalarını ısrarla sürdürmekte
dir." (54) 

E. BÖLGESEL İNSAN HAKLARI ÇABALARI 
ı. Avrupa Konseyi 

18tnct asrın sonundan 20 nci asrın ortalarına kadar Avrupa'da sürek
lt bir kaos hakim olmuş, devletler arasındaki sürekli uyuşmazlıklar ve sa
vaşlar, insanların tttltp kakılmasına ve yer ve yurtlarından olmasına ne
den olmuştur. Özellikle İkinet Dünya Savaşı sırasında insanlıga ve insan 
haklarına büyük saldırılar yapılmıştır. Bunun sonucu olarak, insan hak
larını güvence altına almak dowuıtusundakt ilk girişim savaştan hemen 
sonra Birleşmiş Mtlletler tarafından yapılmıştır. Böylece, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunca 1 O Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi ile, kişi, yabancı, vatandaş farkı gözettlmeden, insan ol-

(54) Europatsehes Parlament. Bertcht, Karel de Gucht, Bnıxelles 16.12.1988 S. 48 
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mak sebebtyle Milletlerarası Hukukun himayest altına alınmak istenmiş

tir. Ancak adından da anlaşılacagı üzere bu belge devletler tçtn baglayıcı 

nitelikte ve yükümlülükler doğuran bir uluslararası sözleşme değil bir bil

diri ntteltgtndedtr. Şüphesiz, bu belgeye imza koyan devletler belgede yer 

alan hususlara uymak açısından ahlaki yükümlülük altına gtrmtşlerdir. 

Ancak uymadıkları takttkde, onları zorlayacak uluslararası bir müeyytde, 

bir düzen kurulmuş değtldir. 

Aynı yıllarda, savaş sonrası Avrupasının demokratik temeller üzerine 

yeniden kurulması için yoğun çabalar sarfedilmiş ve 5 Mayıs 1949'da Av

rupa Konseyi Statüsü tmzaya açılmıştır. S tatünün 3 üncü maddesine gö

re, her devlet kendi yargı yetkisine dahil herkese, insan hakları ve temel 

hak ve özgürlükleri tanımak ve bu maksatla tşbtrltgt yapmak yükümlülü

gü altına gtrmtşttr. 

Daha önce 1948 yılında Lahey'de toplanan Avrupa Kongresi, bir İnsan 

Hakları Anayasası hazırlamasına ve bunun hükümlerine uyulmasını s~

lamak üzere, gerekli müeyytdeyt uygulamakla görevli bir mahkeme kurul

masına karar vermiştir. Hazırlanan tasarı, daha sonra muhtelif hukuk 

komisyonlarında uzmanlarca müzakere edilmiş ve sözleşme 4 Kasım 

1950 tarihinde, aralarında Türkiye'nin de bulundugu 15 Avrupa devleti 

tarafından tmzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüge gtrmtşttr. Söz

leşme, bu arada Avrupa Konseyine üye bulunan devletlerin tamamı tara

fından onaylanmıştır. 

Sözleşmenin kapsamı, daha sonra kabul edilen ve yürürlüge gtren ll 

ek protokolle genişletilmiş ve yeni temel hak ve özgürlükler de teminat al

tına alınmıştır. ı. 4, 6 ve 7 numaralı ek protokollerle yenı bir takım hak

lar da sözleşme kapsamına alınmış ve dtger protokollerle de sözleşmenin 

öngördügü organların görevlerint daha tyt yapabilmelerine imkan sag!an

mıştır. 

2. Avrupa BirU~ 

Avrupa Btrltgtnt kuran 1951 Paris ve 1957 Roma antlaşmaları insan 

hakları konusunda açık btr hüküm ihtiva etmemekle beraber, 1986 Tek 

Avrupa Senedinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sosyal Şartınayol

lama yapılarak, Topluluga üye ülkelerde özgürlhk, eşitlik ve sosyal adale

tin gerçekleştirilmesi dowuıtusunda önemli bir adım atılmıştır. (55) 

Birlik ayrıca, 1977 yılında üye ülkelerde insan haklarına saygının yer

leşmesi ve 1986'da da ırkçılık ve yabancı düşmanlıgına karşı tki önemli 

bildiri kabul etmiştir. Avrupa.Btrltgı Adalet Divanının bir çok kararı da tn

san haklarının korunmasına ilişkindir. 

(55) European Ftle, The European Commutty and Human Rtghts, Aprtl 1989, S. 9 
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Birlik Adalet Divanı (ATAD) bir çok kararında, temel hak ve özgürlük

lerin, hukukun genel ilkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak güvence altı

na alındıgım belirtmiştir. Divana göre, kurucu antlaşma çerçevesinde. uy

gulama alanı bulan her hukuk kuralı, Batı Avrupa ülkelerince kabui edi

len hukukun genel ilkelerini de kapsar ve buna Avrupa İnsan Hakları Söz

leşmesi de dahildir. Bunun anlamı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 

aykırı olan bütün Birlik tasarruflarının geçersiz oldugudur. (56) Ayrıca, 

Birligtn 1973 yılında kabul ettigi Avrupalı kimligt ve 1978 tarihli demok

rasi bildirileri, demokratik ilkeler ve insan haklarına saygıyı Birlige üyeli
gin vazgeçilmez bir önşartı olarak belirtmiştır. (57) 

Öte yandan, Birlik, insan haklarına verdigt önemi vergulaınak üzere, 

bir tüzelkişilik kurumu olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzala
yarak onaylaınak suretiyle ona taraf olma çarelerint araştırmaktadır. (58) 

Avrupa Birlt~ine üye olan ülkelerin tümü ~vrupa İnsan Hakları Söz

leşmesini onaylamış ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Dtvanın yar

gı yetkisini kabul etmişlerdir. Bu sözleşme henüz Birlik Hukumunun bir 

parçası olmaınışsa da, Birltgin üç organı, 5 Nisan 1977 tarihli bir bildiri 

ile, Birltgin Sözleşmeye verdigt önemi vurgulayarak, insan haklarının Bir

lik Hukuk düzeninde korunmasında, moral ve siyasi açıdan katkıda bu
lunmuşlardır. (59) 

Birlik kurucu antlaşmasında, işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme ve iş 

kurma hakkı, mesleklerin serbestçe terası, milliyet nedeniyle ayrım yap

maına, erkek ve kadınlar açısıpdan eşit işe eşit ücret gtbi, kişiye haklar 

saglayan bir çok hükümlere yer verilmiştir. Birlik ikincil mevzuatı sayılan, 

direktifler, tüzükler ve kararlar da hesaba katılırsa, ekonomtk'hayatın tü

münü kapsayan düzenlemeler yapılmış ve bireylere haklar tanınmıştır. 

Ancak bu haklar, evrensel insan hakları degtı, Birlik ten:ıel haklarıdır. Çün

kü bu haklar sadece Birlik üyesi ülkeler vatandaşlarına tanınmıştır. <60J 

Birligin tek yasama organı olma yolunda önemli mesafeler katetmiş 

olan Avrupa Parlamentosu, insan haklarına özel bir önem vermektedir. 

Parlamentonun Siyasi işler Komitesi ile İnsan Hakları Alt Komitesi, 1983 

yılından beri, "Dünyada İnsan Hakları ve Birlik İnsan. Hakları" başlıklı yıl

lık raporlar yayınlamaktadır. Birlik Kurucu Antlaşmasının 238 inci mad

desine göre, Birlikle üçüncü ülkeler arasında yapılan antlaşmaları onay-

(56) Shermers, Henky G. The European Communtttes Bound by Fundamental Human Rlghts, CMLR, 

27!1990. S. 249 vd. 
(57) a.g.e. S. 4 
(58) Human Face Europae, European Documentation, Luxemburg 1990, S. 55 
(59) Cassese, A. -Claphem. A.- Wellle, J. Human Rtghts and the European Communlty : Towards 1992 and 

Beyond, Florence, October 1988, S. i 1 
(60) a.g.e. S. 12 
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lama yetkisi Avrupa Parlamentosuna aittir. Parlamento bu baglamda, 
Türkiye ve İsrail'e mali yardım öngören Protokolleri bu ülkelerin insan 
haklarını ihlal etti~ gerekçesiyle, onaylamayı reddetmiştir. (6ll 

3. Avrupa GüveııUk ve İşbirlili Konferansı (AGİK) 

İnsan haklan alanında yo~n çalışmalar yapan bölgesel kuruluşların 
en öneml1lerinden birisi de Avrupa Güvenllk ve İşbirll~ Konferansıdır. 
Konferansa, Batı ve Do~ Avrupa ülkeleri dışında Amerika Birleşik Dev
letleri de katılmaktadır. 

a. Helsinld Sonuç Belgesi 

Avrupa Güvenlik ve İşbir~ Konferansı, 3 Temmuz ı973'te Helsinki'de 
ilk toplantısını yapmıştır. Konferansa daha sonra iki oturum halinde Ce
nevre'de devam edilmiş ve Konferans ı ~stos 1975'te Helsinki'de çalış
malarını tamamlamıştır. 

Konferansın amacı, sonuç belgesinin önsözünde de belirtll~~ üzere, 
Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilert geliştirip dertnleştirerek Avrupa ve 
dünyada barış, güvenlik ve adaletin gerçekleştirilmesine katkıda bulun
maktadır. (62) 

Konferans bu amaçla, devletlerarası ilişkilerde rehber olabilecek bir 
takım ilkelerle, bunların, güvenlik ve silahsızlanma, ekonomik, billmsel ve 
teknolojik işbirll~ ve diger alanlarda uygulanmasına yönelik somut bazı 
kurallar kabul etmiştir. Sonuç belgesinin ı /VII nci maddesinde, "insan 
haklan ve temel özgürlüklere saygı" başlığı· altında şu ilkelere yer verilmiş
tir. 

"Katılan devletler, insan haklan ve temel özgürlüklere saygı göste
recek; ırk. cinsiyet, dil ve din ayırımı yapmaksızın herkese düşünce ve 
din ve vicdan özgürlügü tanıyacaklardır. 

Devletler, insan haysiyetlnden kaynaklanan ve insanın kendisini 
özgürce ve tam olarak geliştirmesi için zaruri olan, medeni, siyasi. eko
nomik, sosyal kültürel ve diğer hakların etkin bir şekilde kullanılma
sını teşvik edip cesaretlendireceklerdir. 

Katılan devletler bu çerçevede, bireyin tek başına veya diğerlertyle 
topluca, kendi inançlarına uygun olarak, din veya inançlarını açığa 
vurma ve ibadet haklarını tanıyıp saygı göstereceklerdir. 

Bölgesinde milli azınlıklar olan devletler, bu gibi azınlıklara dahil 
olan kişilerin kanun önünde eşit olma haklarına saygı gösterecekler ve 

(61) a.g.e S. 20 
(62) Conference on Securtty and Cooperatton tn Europe, Ftnal Act. HelsinJet 1975 
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onların insan hakları ve temel özgürlüklerden gerçekten yararlanabil
meleri-için kendilerine tam fırsat sağlayacak, bu alandaki meşru çı
karlarını koruyacaklardır. 

Katılan devletler, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrensel ni
teligtni tanıyarak, onlara saygının, barış, adalet ve iyiligtn bir unsuru 
ve kendileri ve bütün devletler arasındakitşbirligtnin bir gere~ oldu
gunu kabul ederler. 

Devletler, karşılıklı ilişkilerinde hak ve özgürlüklere saygı göstere
cekler, onlara evrensel düzeyde etkin bir şekilde saygı gösterilmesi 
için, birlikte veya tek başına BM ile işbirligi yapacaklardır. 

Devletler, bireyin bu alandaki hak ve görevlerini bilmek ve ona gö
re hareket etmek hakkı oldugunu teyit ederler. 

Katılan devletler, insan hakları ve temel özgürlükler alanında, BM 
Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin amaç ve ilkelerine uygun 
olarak hareket edecekler ve keza onayladıkları uluslararası insan hak
ları sözleşmeleri de dahil olmak üzere bu alandaki uluslararası bildi
rilerde öngörülen yükümlülüklerini yerine getireceklerdir." 

b. AGİK insani Boyut Konferansı (Kopenhagen) 

Avrupa Güvenltk ve İşbtrli~ Konferansı (AGİK) Helsinki sonuç belgesi
nin kabulünden sonra, bu kez çogulcu demokrasinin ilkeleri, hukukun 
üstünlügü kavramı ve insan haklan alanındaki sorunları görüşmek üze
re AGİK insani boyut konferansları düzenlemeye başlamıştır. (63) 

Konferansın ilk toplantısı 30 Mayıs-23 Haziran 1~89 tarthleri arasın
da Paris'te, kapanış toplantıları tse 5-29 Haztran 1990 tarihleri arasında 
Kopenhagen'de yapılmıştır. 

29 Haztran 1990 tarihinde kabul edilen bildirinin önsözünde de belir
tildtgi gtbi, çogulcu demokrasi ve hukukun üstünlügü kavramları, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin gelişmesi açısından hayati önem taşımak
tadır. 

Toplantıya katılan devletler, insan hakları alanındaki uygulamalarını 
insani boyut açısından gözden geçirmişler ve karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunmuşlardır. Devletlerin inancına göre, insan hakları ve temel özgür
lüklere tam saygı ve toplumların gelişmesinin ön koşulu, çogulcu demok
rasi ve hukukun üstünlügü ilkelerine uymaktır. Avrupa ve dünyada, ba
rış, güvenlik ve adaletin saglanması için bu zorunludur. 

Konferans sonucu kabul edilerek ilan edilen bildiride, bütün temel 
hak ve özgürlüklere yer verilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi için devlet
lere çagrıda bulunulmuştur. 

(63) Document of the Copenhagen Meettng oj the Conjerence on the Human Dtmenslon oj the CSCE, 
Copenhagen 1990 
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c. AGİK insani Boyut Toplantısı Q\{oskova) 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına üye devletlerin dışişleri ba
kanları düzeyindeki insani Boyut Toplantısı 10 Eylül 1991 tarihleri ara
sında Moskova'da yapılmıştır. (64) 

Toplantıya kahlan devletler AGİK belgelerinde yer alan insan hakları
na ilişkin ilke ve kuralları kabul ettiklerini yeniden teyit ettikten sonra, 
bunların uygulamalarının geliştirilmesiiçin yeni bir takım kurallar belir
lemişlerdir. Toplantıda, kişi ve kişi guruplarına karşı, vatandaşlık, etnik 
köken veya din ayrılıgı nedeniyle ayırırncılık yapılması, düşmanlık göste
rilmesi veya şiddet kullanılması konuları üzerinde de durulmuş ve bunla
rİ önleyecek tedbirler belirlenmiştir. 

Toplantıya katılan devletler, insan hakları ve temel özgürlükleri e de
mokrasi ve hukukun üstünlügü ilkelerine saygının uluslararası düzenin 
temelini oluşturdugunu vurgulayarak, bütün AGİK belgelerinde yer alan 
ilke ve kurallara uyacaklarını tekrar teyit ve ilan etmişlerdir. 

d. Paris Şartı 

Avrupa Güvenlik ve İşbirligi Konferansı, bu kez devlet bakanları düze
yinde olmak üzere 19-21 Kasım 1990 tarihleri arasında Paris'te toplan
mıştır. Konferans sonucu kabul ve ilan edilen Paris Şartı'nın hemen giri
şinde "insan hakları demokrasi ve hukukun üstünlügü" başlıgı altında, 
Konferansa k.aWan devletler aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmişlerdir. (65) 

"Milletimizin tek yönetım sistemi olarak demokrasiyi kurmayı. sağ
lamlaştırmayı ve güçlendirmeyi taahhüt ederiz. Bu çabamızda aşağı
daki hususlara sadık kalacağız; 

İnsan hakları ve temel hürriyetler, tüm insanların dogumlarıyla 
birlikte iktisap ettikleri vazgeçilmez haklardır ve kanunlarla garanti al
tına alınmışlardır. Bunların korunması ve geliştirilmesi devletin başta 
gelen görevidir. Bunlara saygı. zorba bir devlete karşı asıl güvenceyi 
oluşturur. Bunlara uyulması ve tam olarak uygulanması hürriyetin, 
adaletin ve barışın temelidir. 

Demokratik yönetim, düzenli olarak yapılan hür ve adil seçimlerle 
ifadesini bulan halk iradesine dayalıdır. Demokrasinin temelinde insa
na saygı ve hul\ukun üstünlügü yatar. Demokrasi, ifade hürriyetinin, 
toplumun her kesimine karşı hoşgörünün ve herkes için fırsat eşitligı
nin en iyi güvencesidir. 

(64) Document of the moscow Meettng of the Conferance on the Human Dtmenslon of the CSCE. Moscow. 
3 October 1991 
(65} C harter of Paris for a new Europe. Paris 1990 
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Temstll ve ço~lcu karaktertyle demokrasi, seçmene karşı sorum
lulugu, kamu görevltlerının kanunlara uyma yükümlülüklerını ve ta
rafsız bir şektlde dağıWan adaleti kapsar. Kimse kanunların üzerinde 
olamaz. 

Ayırım gözettlmekslzln herkesin: 

düşünce, Vicdan, din ya da Inanç hürriyetıne. ifade hürriyetıne; 

örgütlenme ve toplantı düzenleme hürrlyetıne, seyahat etme hürri-
yetine sahip oldugunu; 

hiç kimsenin : 

keyfi tutuklama ya da gözaltına alınmaya, işkenceye veya diger za
limane, ınsan onuroyla bagdaşmayan ya da aşagılayıcı muameleye ve
ya cezaya tabi tutulamayacagını; 

yine herkesin : 

haklarını bUmeye ve kullanmaya, hür ve adtl seçimlere katılmaya, 
herhangibir suçla itharn edtlmeleri hallnde adtl ve açık yargılanmaya, 
tek başına ya da topluca mülk edinmeye ve ferdi teşebbüse, ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklardan yararlanmaya hakkı olduğunu; 

teyit ederiz. 

Ulusal azınlıkların etnik, kültürel. dil ve dini kimliklerının koruna
cağını. ulusal azınlıklara mensup kişllerin bu kimliklerını ayırıma ta
bi tutulmaksızın ve kanun önünde tam bir eşitlikle. hür olarak ifade 
etmeye. korumaya ve geliştirmeye hakları oldu~nu teyit ederiz. 

Herkesin, haklarının ihlali halinde, ulusal ve uluslararası alanda, 
yasal yollara başvurma hakkını garanti altına alacagız. 

Bu Ukelere tam saygı, yeni Avrupa'yı üzerınde ınşa etmeyi amaçla
dıgimız temeli oluşturmaktadır. 

Ülkelerimlz, demokratik kazanımları vazgeçtlmez hale dönüştüre
bUrnek amacıyla işbirligi yapacaklar ve birbirlerini destekleyecekler
dir." 

Yeni bir Avrupa için Paris Şartının ekinde, şarttayer alan bazı hüküm
lerln uygulamada gerçekleştirUmesini sagiamak üzere, kuru~sal bazı dü
zenlenieler yapılmıştır. 

Bu amaçla, dışişleri bakanlarından oluşan bir konsey, kıdemli me
murlardan oluşan bir komite, yine üye devlet temstlcilertnden oluşan bir 
danışma komitesi kurulmuştur. Ayr.ıca kurulan sürekli bir AGİK Sekre
teryası, teşkilatın günlük işlerini yürütmekle görevlendirtlmiştir. 

AGİK, bu şektlde örgütlenerek Avrupa Konseyine benzer bir rol oyna
ma giri_ştmınde bulunmuş olmakla beraber, bu henüz bir başlangıçtır. Av-
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rupa Konseyının ancak 40 yılı aşkın bir faaliyet süresı soncunda bugün
kü düzeye ulaştıgı düşünülürse, AGİK'ın çalışmalarının da semerelertnı 
vermesi zaman alacaktır. 

e. Dünya İnsan Haklan Konferansı 

İnsan Hakları Evrensel Bildirısının yayınlanmasından sonra ilk Dün
ya İnsan Haklan Konferansı 1965 yılında Tahran'da yapılmıştır. İkınci 
Konferans tse yine BM Teşkllatınca düzenlenmiş ve 14-25 Haztran 1993 
tarihlerı arasında Viyana'da yapılmıştır. Konferans sonunda. 25 Haztran 
1993 tarihli. "Viyana Bildırısı ve Faaliyet Programı" başlıklı bir belge ya
yınlanmıştır. (66) 

Bildtrtntn önsözünde de beltrtndigı üzere. Konferansta. ınsan hakları
nın milletlerarası toplumun öncelik verdigt bir konu oldugu vurgulandık
tan sonra. ınsan hakları alanındaki milletlerarası koruma mekanizması 
ayrıntılı bir şeknde gözden geçtrilmtştır. 

Konferansta milletlerarası alandaki son siyasi gelişmeler not edildik
ten sonra. halkların kendi geleceklertnı kendilerının belirleme hakkı (self 
determlnatlon), barış, demokrasi. adalet. eşitlik. hukukun üstünlügü, da
ha iyi yaşam şartları yaratılması gıbı. ınsan hakları açısından çok önemli 
olan bazı kavram ve ilkeler üzerınde durulmuştur. 

Konferans ayrıca. BM'nın ınsan haklan alanındaki çalışmalarını göz
den geçirerek. ınsan haklarına uluslararası düzeyde saygı gösterilmesini 
s~amak üzere. BM mekanizmasını kuvvetlendirilmesi geregıne tşaretle. 
ınsan hakları ihlallerının sebeplerının ortadan kaldırılmasının yöntem ve 
yollarının bulunmasının zorunlu olduğunu kabul etmiştır. 

Bildirının önsözünde BM'e üye devletlerin tümü, çağın ruhuna uygun 
olarak, kendilerını ınsan haklarının korunmasına ve bu haklardan evren
sel olarak herkesın yararlanmasına adamaya ve uluslararası !şbtrligt ve 
dayanışmaya davet edilmektedir. 

Beş bölümden oluşan ve tçerdtgt 100'den fazla maddesiyle. her alan
daki insan hakları ve temel özgürlüklerını kapsayan bildiride. devletlere 
ve bu alanda çalışmalar yapan ve resmi veya gayri resmi kuruluşlara tav
styelerde bulunulmakta ve ınsan haklarının daha iyi korunabilmesi ıçın 
BM denetim mekanizmasında gereken degtşikliklertn yapılması öneril
mektedir. 

4. Amerika kıtasmda insan haklan 

Amerika kıtası devletlerı örgütü şartı. 1948 de Bogota'da kabul edil
miştir. Şartın önsözünde Amerika kıtasının insanlara özgürlük vadettlgl 
vurgulanmıştır. Aynı konferansta insanların hak ve yükümlülüklerine 

(66) Vlenna DeclaraUon and Programme oj Actlon. 25 June 1993 
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ilişkin Amerika bildırıst de yayınlanmıştır. Amerika kıtası devletlerı daha 
sonra, ı 969 da Amerika İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmişlerdir. 
Sözleşme ı 978'de yürürlüge gtrmtştlr. (67) Amerika İnsan Hakları Sözleş
m esini, 24 Ekim ı 992 tarthtttibartyle 24 devlet onaylamıştır. Kıta ülkele
rindeki ınsan hakları thlallertnttncelemek üzere aynen Avrupa Konseyi 
çerçevesinde oldugu gtbt, 1kt organdan oluşan bir denettm mekanizması 
kurulmuştur. Arnertkan İnsan Haklar Mahkemesi anter-American Court oj 
Human Rtghts) ve Arnertkan İnsan Hakları Komisyonu (lnter-American 
Commtssion on Human Rlghts). Üye devletler temsilcilerinden oluşan Ko
misyon ve Mahkeme, üye ülkelerden yapılan ınsan hakları ihlallerine iliş
kin ştkayetlert, bağımsız bir şekilde incelemek ve karara bağlamak yetki
sine sahiptır. (68) 

5. Afrika kıtasmda insan haklan 

Amerika kıtasında oldugu gtbt, Mrtka kıtasında da, kıta devletlerıtn
san hakları alanında kendi bölgesel örgütlerint kur,muşlardır. Mrtka dev
let ve hükümet başkanları ı 98 ı Nairobı zirvesinde, Afrika insan Hakları 
Şartım (The African Charter on Human and Peoples Rlghts) kabul etmişler
dir. Şart üye devletlerin mutlak çogunıugunun onaylanmasıyla 21 Ekim 
I 986'da yürürlüge gtrmtşttr. Aynı şekilde, şartla güvence altına alınan te
mel hak ve özgürlüklerin korunması için görev yapacak denettm mekaniz
masında tki organ öngürülmüştür. Mrtka İnsan Hakları Komisyonu ve M
rtka devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı, Merkezi Banjul'da bulu
nan Komisyon 12 Haztren 1989'da çalışmaya başlamıştır. (69) 

Komisyon, üye devletler, gayrı resmi kuruluşlar ve bireyler tarafından 
yapılan başvuruları incelemektedir. Ancak, bireylerin ştkayetlert, insan 
haklarının agır ve. sistemattk bir şekilde ihlal edildtgtnt ortaya koyarsa, 
Komisyon kendiltgtnden degıl, Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı
nın görev vermesiyle dertnlemesine rapor hazırlar ve tavstyede bulunabt
Ur. Bu açıdan Afrika'daki insan hakları denettm mekanizması, Avrupa ve 
Amerika'daki kadar saglıklı degildir. (70) 

(67) Council of Europe. lmtemattonal Protectton of Human Rtghts. Strasbourg. July 1989, S. 31 
(68) Council of Europe. Information Sheet No. : 31, June-December 1992. S. 99 
(69) The Afrtcan Charter on Human and Peoples Rfghts, Unıted Nations, New York, 1990, S. I vd. 
(70) Council of Europe. lnten:ıatıonal Protectton of Human Rtghts, Strasbourg. July 1989 S. 32 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE 

HUKUKİ NİTELİÖİ 

I. GENEL OLARAK . 
İkinci Dünya Savaşının neden oldugu yakıp yıkınalar, öldürmeler, 

korku ve dehşet,· dünya kamuoyunda, insanlık için sürekli bir barışın 
kurulması, insanlıgın diktatörlük tehlikesine ve haskılarına karşı korun
ması isteğ;ini dogurmuştur. 

1945 yılında, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını imzalayan Devletler, 
insan haklarına, insan onuruna olan maçlarını bir kez daha kanıtlamış
lar, insanlığ;a ve insan haklarına yapılan saldırıların önlenmesi amacıy
la, insanların tutum ve davranışlarını düzenleyen ve tüm halk ve ulusla
rın benimseyeceğ;i kuralların saptanması i~in yeni bir çaba içine gtrtlme
sini kararlaştırmışlardır. 

1 O Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir. Bu tarihi Bildiri ile, insanlık 
ailesinin tüm üyelerinin devredilemeyen haklarına saygı gösterilmesinin, 
Dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temelini oluşturduğ;u inancı 
vurgulanmıştır. İnsanlıgın baskı ve zorbalıkla karşı karşıya getirilmeme
si, baskı ve zorbalığ;a karşı başkaldırma zorunda bırakılmaması için, in
san haklarının hukuksal bir güvence altına alınması zorunlu görülmüş
tür. 

Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel Bildirinin kabul edilmesi ile, 
dünya toplumunun arzuladığ;ı bir ideal gerç~kleştirilmiştir. Ne var ki; 
Birleşmiş Milletler tarafından, Bildiride yer alan tüm özgürlük ve hakla
rı uygulamaya koyacak, gerçekleştirecek bir düzen kurulamamıştır. Kuş
kusuz, uygar ülkeler Evrensel Bildiri'de yer alan temel hak ve özgürlük
lere uymakla yükümlüdürler. Ancak, bu ülkeler yükümlülüklerini yerine 
getirmezlerse. bundan zarar gören bireyi etkili bir biçimde koruma ola
nağı yoktur. 

Yarım yüzyıldan daha az bir süre içinde iki Dünya savaşı olması ve 
İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde, siyasal, ekonomik ve toplumsal 
yönden Avrupa'nın içinde bulunduğ;u karmaşa, İkinci Dünya Savaşı sı
rasında insanlığ;a karşı işlenen suçlar, yöneticilere ve devlet adamlarına, 
karşılıklı anlayışa dayanan bir birliğ;in oluşturulması, yeni bir Avrupa 
kurulması düşüncesini bentmsetmiştir. Bu birliğ;in, Avrupa'da yeni dik
tatörlüklerin doğ;masına ve Avrupa'nın yok edici bir savaşın içine yeniden 
düşmesine enge1 olacağı düşünülmüştür. 
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İşte bu anlayış içinde, Avrupa'nın ilk siyasal kuruluşu olan Avrupa 
Konseyi, "üyeleri arasında ortak varlıkları olan ülkü ve ilkeleri korumak 
ve yaymak, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini sağlamak" amacı ile 
1949 yılında kurulmuştur. 

Avrupa Konseyinin amaçları arasında yer alan en önemli ilke, "insan 
haklarının ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunması" dır. 

Avrupa Konseyi, kuruluşu ile birlikte, İnsan Hakları Sözleşmesinin 
hazırlanmasını kendine görev bilmiştir. Avrupa Konseyince hazırlanan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, esinlendi~i İnsan Hakları Evrensel Bil
dirisinden daha dar kapsamlı olmakla birlikte, Uluslararası hukuka bü
yük katkısı olan, uluslararası hukukta yeni gelişme yolları açan bir söz
leşmedtr. 

Bu sözleşme ile, bölgesel nitelikte, insan haklarının etkili bir biçimde 
korunması için bir düzen kurulması ve üyelerin bazı yükümlülükler al
tına sokulması ile yetinilmemiş, bireyin uluslararası hukuktan doğan ba
zı hakları olduğu da kabul edilmiştir. 

insan Hakları Sözleşmesi, "dünyada barışın ve adaletin asıl dayana
ğını oluşturan" temel özgürlüklerin, gerçekten demokratik olan bir siya
sal rejime ve "insan hakları ortak anlayış ve saygısına" dayandığı inancı 
üzerine kurulmuştur. "Aynı anlayış içinde bulunan, ideal ve siyasal gele
nek, özgürlü~e saygı, hukukun üstünlü~ alanlarında ortak varlı~a sa
hip olan" Avrupa Devletleri hükümetleri, bu hakların gerçekleştirilmesi 
için ilk ortak adımlarını atmışlardır. 

D. SÖZLEŞMEDE GÜVENCE ALTINA ALINAN TEMEL HAK VE ÖZ
GÜRLÜKLER 

Sözleşmede güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin sayısı 
daha sonra kabul edilen ek protokollerle artırılmış ve yeni bir takım hak
lar da sözleşme kapsamına alınmıştır. Bunlar, ı982 Anayasasının karşı
lık maddeleriyle şöyledir : 

-Yaşama hakkı (S. 2-A. ı 71 ı) 
-işkence yapma, insanlık dışı ve haysiyet kıncı davranışta bulunma 

ve ceza verme yasağı (S. 3-A. ı 7 /3) 

- Kölelik, kulluk, zorla çalıştırma ve angarya yasağı (S. 4-A. 1 8) 

-Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı (S. 5-A. ı9) 

-Adil yargılama hakkı (S. 6-A. 36, 37, 138 vd) 

-Suç ve cezaların kanunili~i (S. 7-A. 38) 

-Özel hayat ve aile hayatının gizliliği, konut ve haberleşme özgürhi-
ğüne saygı hakkı (S. 8-A. 20, 22) 
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- Düşünce. vicdan ve din özgürlügü (S. 9-A. 24-25) 

- Düşünceyi açıklama özgürlügü (S. ı 0-A. 26) 

- Toplantı ve dernek kurma özgürlügü (S. ı 1-A. 33. 34. 5 ı) 

- Evlenme ve aile kurma hakkı (S. ı2-A. 4ı) 

- Hak arama özgürlügü (S. ı3-A. 36. 40) 

a) 1. Protokol 

Bu protokol ı 8 Mayıs ı 954 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmış-
tır. Bu protokolle sözleşmeye üç önemli hak eklenmiştir. 

-Mülkiyet hakkı (P. ı-A. 35) 

- Egitim ve ögrenim hakkı (P. 2-A. 42) 

-Serbest seçim yapma hakkı (P. 3-A. 67) 

b) 2. Protokol 

26 aralık ı967 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onanan bu protokol

le divana. sözleşme hükümlerinin yorumu konusunda istışari görüş bil
dirme yetkisi tanınmaktadır. 

c) 3. Protokol 

26 Aralık ı967 de onaylanan bu protokolle İnsan Hakları Komisyonu
nun çalışma usulü yeniden düzenlenmiştir. 

d) 4. Protokol 

ı6 Eylül ı963 tarihli bu protokole Türkiye 23.2. ı994 tarih ve 3975 
Sayılı Kanunla katılmıştır. Bu protokolde aşagtdaki haklar yer almakta
dır. 

-Sözleşmeden dogan bir yükümlülük için. kişi özgürlügünü kısıtla
ma yasagt .• 

-Serbest dolaşım ve yerleşme hakkı (P. 2-A. 23) 

-Vatandaşların sınırdışı edilmesi ve ülkeye girmelerinin engellenme-
si yasagt (P. 3-A. 23/6) 

- Yabancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasağı. 

e) 5. Protokol 

29 Eylül ı 971 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış bulunan 
bu protokolle. Komisyon ve Divan üyelerinin yarısının üç yılda bir yeni
lenmesine imkan saglaınak üzere sözleşme hükümlerinde degişiklik ya
pılmıştır. 

f) 6. Protokol 

28 Nisan ı983 tarihli bu protokol lle ölüm cezası kaldırılmıştır. Tür

kiye bu protokol e katılmaınıştır. 
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g) 7. Protokol 

22 Kasım ı 984 tarihli. Türkiye'nin henüz onaylamadıgı ı Kasım ı 988 
de yürürlüge gtren bu protokol. üye devletlerin ülkesinde bulunan ya
bancıların haklarına ve yargılama hukukuna Uişkin aşağıdaki hususları 
kapsamaktadır: 

- Bir ülkede yasal olarak bulunan yabancının sınırdışı edtlmesi yasa-
gı. 

-Bir suçtan hüküm gtyen kimsenın üst mahkemeye başvurma hak
kı. 

- Haksız hüküm gtyen kişiye tazminat ödenmesi. 
- Aynı suçtan dolayı. yeniden yargılanma yasağı. 

- Evltlikte. eşiere hak eşitligi. 

k) 8. Protokol 
Davaların kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak üzere, Divanın 

daireler halinde çalışabtlmest için sözleşmede gereken degişiklikler yapıl
mıştır. 

ı) 9. Protokol 

6. ı ı. 1990 tarihli Protokolle, Sözleşmenin bazı maddelerınde degıştk
ltk yapılmış ve Komisyona şikayette bulunan bireylere de Dtvana başvu
ru yolu açılmıştır. 

m) ıo. Protokol 
25.3.1992 taribit bu Protokolle de, Bakanlar Kurulunun karar alma 

nisabına Uişkin 32 nci madde degiştirtlerek, kurula basıt çogunlukla ka
rar alma kolaylıgı saglanmıştır. 

n) ı ı. Protokol 
1 ı .5.1994 tarihli ve Protokolle, Sözleşmenin denetim mekanizması 

yeniden yapılandırılarak, denetim organı olarak tek bir mahkemenın ku
rulması öngörülmüştür. 

m. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİGİ 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yürürlüge gtrdigi 3 Eylül ı953 ta

rihinden beri, yalnız Strasbourg'daki uluslararası yargı organları tarafın
dan değtl, üye devletlerin mtlli mahkemeleri tarafından da yaygın bir şe
ktlde uygulanmıştır. Sözleşmeyt halen Avrupa Konseyine üye 28 devlet 
onaylamıştır. Estonya, Litvanya Slovenya ise imzalamakla beraber henüz 
onay işlemlerini tamamlayamamışlardır. <ı) 

(1) Council oj Europe. Information Sheet No. 32 Strasbourg 1994. S. 1 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, dt~er uluslararası sözleşmelerle btr 
çok bakımdan temel farklılıklar göstermektedir. Şöyle kt; 

- Dt~er sözleşmelerin aksine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesının 
uygulanması açısından vatandaşlık önemlı degtldtr. Sözleşme, vatandaş 
veya yabancı aktt devlet ülkesinde bulunan bütün ktştler hakkında uy
gulanacaktır. Sözleşmenın birincı maddesınde de öngörüldüğü gıbı, akıt 
devletler kendı yetki alanında bulunan herkese sözleşmede belirtilen te
mel hak ve özgürlüklerı tanımak yükümlülüğü altındadır. 

Bu hüküm, temel hak ve özgürlüklerin yabancılar tçtn ancak Mtllet
lerarası Hukuka uygun olarak ve kanunla sınırlandırılac~ şeklindeki, 
Anayasanın I 6 ncı maddesıyle birltkte ve onunla ahenkli bir şektlde yo
rumlanmalıdır. 

Sözleşme hükümlerının vatandaş-yabancı ayırımı yapılmadan uygu
lanabtlir olması, yurtdışında bulunan mtlyonlarca vatandaşımız açısın
dan çok büyük önem arzetmektedir. Nitekim, özellikle Almanya Federal 
Cumhurıyetınde yaşayan vatandaşlarımızdan bir ço~ bu tmkarılardan 
yararlanarak Strasbourg'daki uluslararası yargı organlarına başvurmuş 
ve kaybettiklerı haklarına kavuşmuşlardır. 

- Geleneksel uluslararası sözleşmelerde, karşılıklı taahhütlerı havt 
aldtler gıbı, karşılıklı esastır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesının uygu
lanması açısından tse karşılıklılık tikesi herhangibir rol oynamamakta
dır. Y ant bir devlet, ınsan hakları saygı göstermeyt, dt~er aktt devletlerin 
de saygı göstermesi koşuluna baglayaınaz. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayan devletJtr sözleşmeyle 
teminat altına temel hak ve özgürlüklerin kendi milli hukukiarına dahtl 
etme yükümlülü~ü altına gtrmtşlerdtr. Bu arada, sözleşme hükümlerının 
mtlli hukukun bir parçası olup olmadıw veya milli mevzuat htyerarşistn
dekt yeri önemli de~tldtr. 

-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmestnin, di~er sözleşmelere oranla ge
tirdtgı di~er bir yentlik, sözleşmeyle güvence altına alınan temel hak ve 
özgürlükler de~tl. ktştlere tanınan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve 
Dtvanına bireysel başvuru hakkıdır. Sözleşme böylece, sözleşmede öngö
rülen temel hakları ihlal edilen bireylere, denetim organları olan Komis
yon ve Divana, bulundukları ülke hükümetini şikayet hakkı tanımıştır. 
Türkiye, her iki organın yargı yetkisini de üçer yıllık sürelerle uzatarak 
kabul etmektedir. cı ı 

-Sözleşme, akit devletin taraf oldu~u diger sözleşmelerin uygulanma
sına engel değtldtr. (M. 60) Böylece, bireyler mtlli mahkemelerde sözleş-

(2} Bkz. aşa. S. 313 vd. 
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me hükümlerının uygulanmasını talep edebileceklerı gtbt, tabi oldu~ 
devletin taraf olduğ;u ve daha geniş haklar balışeden dt~er sözleşme hü
kümlerintn uygulanmasını da tsteyebilirler. 

-Sözleşme ile güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlükler 
mutlak olmayıp bunlara bir takım kısıtlamalar getirtlebtlir. Nitekim söz
leşmenın ı 5 tn ct maddesine göre, savaş veya milletin varlı~ı tehdit eden 
dt~er genel bir tehlike halinde, her aktt taraf, durumun gerekttrdtgt ölçü
de ve devletler hukukundan kaynaklanan dtger yükümlülüklerle çelişki
lt olmamak şartıyla, sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine aykırı dav
ranabtltr. Ancak böyle durumlarda alınan tedbirler ve bunları gerektiren 
sebepler hakkında Avrupa Konseyi Sekreterine bilgt verilecektır. 

Ayrıca, sözleşmenın ı 7 net maddesi ile, sözleşmede yer alan temel 
hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması engellenmiştır. Bu hükme göre 
"Sözleşme hükümlerinden hiç biri, bir devlete, toplulu~a veya ferde, bu 
sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edtlmesine veya sözleşme
de öngörüldügünden daha genış ölçüde btr faaliyet-e gtrtşmeye veya hare
kette bulunmaya matuf bir hak sagladı~ şeklınde yorumlanamaz." 

Nitekim bu kural, Almanya Komünist Partıstnın kapatılması üzerine 
Komtsyona ı 957 yılında yapılan başvuruda uygulama alanı bulmuş ve 
Komisyon, toplantı ve dernek kurma hakkının, hür demokratik temel dü
zenı yıkmak ve özgürlüklerı yok etmek amacıyla kullanılamayac~ı ge
r~kçestyle, Alman hükümetının Komünist Partiyi kapatma kararına kar
şı yapılan başvuruyu reddetmıştır. 

Sözleşmenın ı 7 nci maddesınde yer alan bu hüküm, Almanya Fede
ral Cumhuriyeti Anayasasının 18 ınci maddesinde bulunmakta olup, ay
nı muhtevadakt benzer bir kurala 1982 Anayasasının 14 üncü madde
stnde de yer verilmiştır. 

IV. SÖZLEŞMENİN iç HUKUKTAKİ YERİ 
Devletler hukukunda, bir ulusulararası sözleşmenin, sözleşmeye ta

raf olan devletin iç hukukundaki yerı konusunda ikili bir ayırım yapıl
maktadır. Devletlerin mutlak egemenligı görüşünden hareket eden du
alist teoriye göre, devletler hukuku ve ülke hukuku tki ayrı hukuk düze
ntdır. Bu teoriye göre, b tr devlet sözleşmeyi onaylayarak dışarıyı karşı yü
kümlülüklere gtrebiltrse de, sözleşme içeriye, yani devlet makamları ve 
vatandaşiara karşı ancak, yasal bir düzenlemeyle tç hukuka transfer 
edildtgt takdirde sonuç do~rarak etki yapar. İngtltere ve İskandinav ül
keleri bu görüşü bentmsememişlerdtr. Buna karşın, kıta Avrupa'sında 
hakim olan monist teoriye göre, devletler hukuku ve ülke hukuku tektir. 
Sözleşme onaylandı~ takdirde ıç hukuka intikal etmiş sayılır ve onun bir 
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parçası olarak doğ;rudan sonuç doğ;urur. Bu görüşü savunanlardan ba
zılan sözleşme hükümlerine Iç hukuka oranla üstünlük tanımaktadırlar. (3) 

Ancak, her sözleşme hükmü iç hukuka üstün değ;ildir. Örneğ;tn, çer
çeve hükümlerı kapsayan ve doğ;rudan uygulanabilir nitelikte maddi hu
kuk normları içermeyen bir sözleşme, onayiayan devlet açısından b~a
yıcı olsa da, iç hukukta ancak sözleşmeye uygun olarak kabul edilen ya
sal bir düzenleme sonucu etki d~ğ;urabilir. Öte yandan, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi gıbı doğ;rudan uygulanabilir normlar ihtiva eden bir 
sözleşme, iç hukuktan önce gelir ve ona üstündür. Böyle durumlarda 
milli mahkeme, doğ;rudan sözleşme hükümlerını uygulamak zorundadır. 
İç hukuk normları tse ancak sözleşmeyle çelişkili olmadığ;ı ölçüde uygu
lama alanı bulabilir. C4J 

Avrupa İnsan Hakları· Sözleşmesini onayiayan devletlerln üstlendiğ;i 
en önemli yükümlülük, ülkeslnde yaşayan bireylere belirli bir takım te
mel hak ve özgürlüklerı tanımaktadır. Sözleşmede yer alan hükümler. te
mel hak ve özgürlüklerin ihlali halin~e. vatandaşiara bundan sorumlu 
olan hükümetleri aleyhlne başvlıruda bulunmak hakkı vermektedır. Bu 
bakımdan aktt devletler, vatandaşlarının sözleşme ile korunan temel hak 
özgürlüklere sahip olup olmadıklarını araştırmak zorundadırlar. Nitekim 
bazı devletler bu amaçla, daha sözleşmeyi onaylamadan önce hukuk re
formları yapmışlar ve böylece milli mevzuatları ile sözleşme hükümleri 
arasında_\{! muhtemel çelişkilerı gidermişlerdir. Diğ;er bazı devletler de 
sözleşmeyi olduğ;u gibi ıç hukuka dahil etmişlerdır. Bu gtbi devletlerde 
kişilerin doğ;rudan sözleşme hükümlerine dayanarak kendi ülke mahke
melerınde dava açmaları mümkündür. 

Sözleşme 14 devlette iç hukuka dönüşmüş olup. milli mevzuat karak
ter~nı haizdir. Bu devletler :Almanya. Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya. 
İsviçre, İspanya. Ltechtenstein, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ve 
·Türktye'dir. Avusturya'da parlamento. sözleşmeye anayasa statüsü tanı
mıştır. Bu ülkelerden, Fransa. İspanya. İsviçre, Liechtenstein. Lüksem
burg, Portekiz, Yunanıstan ve Türkiye'de, sözleşme hükümleri iç hukuk
tan üstün sayılmaktadır. Diğ;er bir deyimle sözleşme hükümleriyle ıç h u
kuk arasında bir çelişki olduğ;u takdirde, mahkemeler dogTudan sözleş
me hükümlerını uygulamak durumundadır. (5) 

Belçika ve Hollanda'da kanunların anayasaya uygunluk denetimi ya
pılmamaktadır. Ancak mahkemeler. sözleşmenin dogTudan uygulanabt-

(3} Vlllger, Mark E. Handbouch der Europatsehen Menschenrechtskonventton. Zünch 1993, S. 33 vd. 
(4} The Intematlonal Legal System. Cases and Matenals. second edttton. New York, 1981, S. 31 
(5) Drzemczewskt. A. The growtng tmpact of the European Human Rtghts Conventton upon national cas e 
law, The Law Soctety's Gazette, Wednesday 25 February 1987, S. 561 vd. 
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l1r hükümlertyle iç hukuk arasında çeltşkt olup olmadı~ı araştırmak ve 
çeltşkt oldugıt takdirde dogi-udan sözleşme hükümlerını uygulamak tm
kAnına sahiptir. İsviçre'de tse, Federal Mahkeme Sözleşmenin ana kural
larının anayasa hükümlertyle eşdegerde oldugunu kabul etmiştır. C6l 

Konseye üye devletlerden, Danımarka, İngıltere, İrlanda, İsveç, İzlan
da, Malta ve Norveç'te, sözleşme henüz ıç hukuka dönüştürülmemiştır. 
Ancak bu ülkelerin hepsinde, iç hukukun devletin taraf oldugu sözleş
melerdeki ahdi yükümlülükleı.tiyle bağdaşıp bağdaşmadıgı kontrol edU
ınektedir. Böylece bu devletlerde, sözleşme henüz iç hukukun bir parça
sı olarak nttelendtrilemezse de mahkemeler Strasburg'taki uluslararası 
yargı organlarının içtihatlarını izlemek suretiyle bunları iç hukukta de
gerlendtrmektedtr. C7l 

Dtger uluslararası sözleşmeler meyanında, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesının Türk tç hukukundaki yeri, Anayasanın 90 ncı maddesinde 
beltrlenmtşttr. Anılan hükınün son fıkrasına göre, "usulüne göre yürür
lüge konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvu
rulamaz." 

Bu hükme göre montst teoriye uygun olarak sözleşme Türk iç huku
kunun bir parçası olmuştur. Böylece, sözleşmenın bireylere temel hak ve 
özgürlükler balışeden normları, Türk mahkemeleri tarafından dogt-udan 
uygulanab111r üstün nitelikteki hukuk kurallarıdır. 

Hemen belirtllmelidir ki, Almanya, İtalya ve İsveç Anayasalarında ol
dugu gibi, Türk Anayasasında da çok geniş bir temel hak ve özgürlükler 
katalogu yer almaktadır. Dolayısıyla Sözleşmed e öngörülen hükümlerın 
hepsi, Türk Anayasasında zaten mevcuttur. Hatta Anayasada henüz Söz
leşmeyle teminat altına alınmamış olan diger bazı temel haklara da yer 
ver1lmtşttr. Ancak, Sözleşme hükümlerinin başta Anayasa olmak üzere 
dtger temel kanuniarımızla ne derece bağdaştıgı, aralarında çelişki olup 
olmadıgıkonusunda b1ldigtmtz kadarıyla ülkemizde henüz kapsamlı bir 
araştırma yapılmamıştır. Komisyon ve Divan kişisel başvuru hakkı da 
kabul ed1ldigine göre, gelecekteki muhtemel başvuruları mümkün oldu
gu ölçüde azaltmak açısından bu tür bir araştırmanın vakit geçir1lmeden 
yapılması zorunludur. Kaldı ki, devletimiz bu konuda, Sözleşmeye taraf 
olan diğ~r devletlere karşı daha Komisyon ve Divana kişisel başvuru hak
kını kabulden önce, Sözleşmeyi onaylamakla abdi bir yükümlülük altına 
girmiştir. 

(6) a.g.e. S. 562 
(7) a.g.e. S. 562 
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BEŞİNCi BÖLÜM 
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESiYLE KORUNAN TEMEL 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN AÇIKLAMASI VE YORUMU 

"Temel hak ve özgürlükler, doguştan sahip olunan vazge
çilemez ve devredilemez nitelikleriyle, şiyasz çekişmelerin 

olumsuz ortamından uzaklaştırılarak, çoğunlugun ulaşamaya
cağı bir yere yerleştirilme/i ve birer hukuk ilkesi olarak mah
keme/erin uygulamasına terkedilmelidir. Kişinin yaşama hak
kı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve di
ger hakları, oylamaya terkedilemez, seçim sonuçlarına bağlı 
tutu/amaz. " 

Robert H. JACKSON 

I. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde, Sözleşmenin kapsamı, uygulama 
alanı ve Sözleşmeden kimlerin yararlanacağı belirtilmiştir. 

"Madde 1. - Yüksek akit taraflar, kendi yetki alanlan içinde 
bulunan herkese bu sözleşmenin 1 inci bölümünde açıklanan hak 
ve özgürlükleri tanırlar" (ll 

A. KİŞİSEL GEÇERLİK ALANI (ratıone personae) 

İnsan haklarının evrensellıgtnı yansıtan yukarıdaki hükümle sözleş

me, milliyet, ırk, dini ve siyasi inanç farkı gözetmeksizin herkese asgari 

bir himaye saglamaktadır. Sözleşmeyle sadece onu onayiayan diger akit 

devlet vatandaşlarının değil, Sözleşmeye taraf olmayan üçüncü devlet 

vatandaşlarının ve hatta vatansız olan kişilerin temel hak ve özgürlükle
ri de güvence altına alınmıştır. 

Eskiden devletler, kendi vatandaşlarıyla ülkede yaşayan yabancılar 

arasında ayırırncılık yaparak vatandaşlarına sagladıkları hak ve özgür

lükleri yabancılara da tanımakta direnmişlerdir. Bu nedenle, kendi ülke

lerinin dışında başka ülkelerde yaşayan ınsanların korunması, devletler 

arasında sürekli olarak uyuşmazlık kaynagı oluşturmuştur. Bu baglam

da kişi ancak vatandaşı oldugu devlet tarafından siyasi ve diplomatik ka

nallarla korunmaya çalışılmıştır. Yabancıların tabi olacakları yeknesak 

hukuki statü, "uygarlıgtn asgari standartları" (the minimum standarts oj 

civilisatton) gibi kavramlarla belirlenmeye çalışılmışsa da bu ilkelerin içe-

(1) Sözleşmenın 19.3.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan metni esas alınarak. anlama ko

laylığı açısından günümüz Türkçesiyle bazı düzeltmeler yapılmıştır. Resmi mettn esertn ektnde vertlmtştir. 

S. 395 vd. 
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rigt ve kapsamı konusunda devletler arasında görüş btrligt s~anama
mıştır. (2) Sonuçta devletler. keıidt insan hakları anlayışından hareketle, 
yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarını korumak tçin ve çogıt kez bu 
bahane arkasına saklanarak, dtger devletlerin tç işlerine karışmaya kal
kışmışlardır. 

Yabancıların hukuki statüsü, günümüzde milletlerarası hukuk açı
sından önemlı geltşmeler göstermiş, vatandaş ile yabancı arasındaki ayı
rırncılık gtderek azalmıştır. Örnegtn anayasanın 16 ncı maddesine göre, 
.. temel hak ve özgürlükler, yabancılar için milletlerarası hukuka u.ygun 
olarak kanunla sınırlanabilir." 

Yabancıların siyasi ve diplomatik yollardan himayesi özellikle ırkçılık 
ve yabancı düşmanligının ürkütücü boyutlara ulaştıgı günümüzde de 
bütün etkinligtyle s"Çırdürülmektedir. Sözleşme, öngördügü temel hak ve 
özgürlükler açısından yabancılara karşı ayırırncılık yapılmasını açık ohi
rak yasaklamıştır. Nitekim, Sözleşmenin halen 28 devlet tarafından 
onaylanmış olmasına ragmen şimdiye kadar 80 başka devlet vatandaşı 
Sözleşmeden yararlanarak bulundukları ülke hükümeti aleyhine, Avru
pa İnsan Hakları Komisyon~na ştkayette bulunmuşlardır. (3) Avrupa ül
kelerinde ve özell1kle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Sözleşmenin 
sagladıgı bu haktan geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Şikayetler genel
de, kiştntn haksız yere sınırdışı edilmesi <4l veya adil y~gılanma hakkı
nın ihlali konuları üzerinde yo~nlaşmaktadır. 

Ne var ki, yabancıların bu hakları mutlak deglldir. Sözleşmenin ı6 
ncı maddesine göre : 

.. Madde ıs. - ı o, ı ı ve ı4 üncü maddelerin hiçbir hükmü ya
bancılann siyasi faaliyetlerini Yüksek Akit Taratların tahdit et
melerine mani sayılmaz." 

Sözleşmenin ı inci maddesinde, Sözleşme hükümlerinin vatandaş 
yabancı ayırımı gözetmeden bir akit devlet ülkesinde bulunan bütün bi
reyler (ratione personae) hakkında uygulanması öngörüldügü ve ı 4 üncü 
maddede de ayırım yapılması yasaklandıgı halde, yukarıdaki hüküm si
yasi katılım araçları olan bir takım haklar bakımından vatandaş ile ya
bancı arasında ayırım yapılabilecegını belirtmektedir. 

(2) Council of Europe. lntemattonal Protectton of Human Rtghts, Strasbourg July 1989, S. 27 
(3) Gomten. D. Short Gutde to European Conventton on Human Rtghts. Strasbourg May 1991. S. 53, ştka
yetçtlertn llstest tçtn Bkz. Ek. I, S. 375 vd. 
(4) Duff. P. The Pallee and the European Conventton on Human Rtghts, Strasbourg 1992, S. 3 
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Sözleşmenin 1 O uncu maddesi Ifade özgürlü~ünü, ll inci maddesi de 

toplantı, demek ve sendika kurma haklarını güvence altına alarak hür 

demokratik bir rejimde siyasi katılım haklarını düzenledtgt için bu hak

Iann vatandaşiara hasredilmesi dogaldır. Bu durumda yabancıların bu 

haklan, aktt devletlerin takdiri çerçevesinde kısıtlanabilecek ve bu konu

da bir ayırım yapıldığ;ı takdirde, bu tür bir uygulama 14 üncü maddeye 

aykırı sayılmayacaktır. Buna karşılık, Sözleşmenin diger hükümleri, va

tandaş yabancı ayırımı yapılmaksızın aktt devlet ülkesinde bulunan her

kese uygulanacaktır. Ayrıca, yabancıların sınırdışı edilmeleri halinde sa

hip oldukları yasal haklar 4 ve 7 nolu protokolleri e düzenlenıniştir. 

"Yetki alanıiçinde bulunan herkes" Ifadesinden, öncelikle gerçek ki

şilerin Sözleşmenin sağladığ;ı himayeden yarariandıldan tzlentmi edtnil

mekteyse de 25 inci madde konuya açıklık getirmiş ve gerçek kişiler ya

nında. "devlet dışı her kuruluş veya özel kişilerden oluşan her toplu

luk"da haklardan yararlandırılarak şikayet hakkına kavuşturulmuştur. 

Devlet dışı kuruluşlar (non governmental organtsattons) devlet örgütü 

içinde yer almayan ve resmi sıfatı bulunmayan, tüzel kişilige sahip der

nek vakıf gıbı kuruluşlardır. Siyasi partiler ve özel hukuk hükümlerine 

göre kurulmuş olan dini cemaatleri de bu çerçevede degerlendirmek ge

rekir. Ancak, bütün tüzel kişiler, gerçek kişilere tanınan bütün hak ve 

özgürlüklere degil, nitelikleri gere~ ve kuruluş amaçlarına uygun düştü

gü ölçüde, Ifade özgürlü~, dernek kurma özgürlü~, din ve vicdan öz

gürlügü gtbi temel haklardan yararlanabilirler. ıs> 

B. YEREL GEÇERLİK ALANI (rattone locl) 

Devlet egemenligt ülke sınırlan içinde geçerli oldugundan, 1 inci mad

deye göre akit devlet ilke olarak ancak kendi sınırlarıiçindeki insan hak

lan ihlallerinden sorumlu tutulmakla beraber, egemenlik tasarruflarının 

ülke dışında da sonuç dogurması halinde, bunlar da Sözleşme kapsa

mında degerlendirilınektedir. Nitekim Komisyon, Türkiye'nin Kıbrıs'a as

keri müdahelesi üzerine, Kıbrıs'ın 197 4 den başlayarak Türkiye aleyhine 

yaptığ;ı 2 başvur'u ve 1982'de de 5 devletin başvurusu hakkında kabul 
edilebilirlik kararı vermiştir. 16) 

Komisyon, "yetki alanlan içinde" ifadesini yorumlamıştır. Buna göre, 

akit devlet vatandaşları ülke dışında yerleşmiş veya ikamet etmiş olsalar 

bile bazı açılardan onun yetki alanı içinde sayılırlar. Bu bakımdan, akit 

devletler yurt dışındaki diplomatik ve konsolosluk temsilcil1klerinin bazı 

(5) VfUtger. Mark E.a.g.e. S. 63 ud. 
(6) European Commlsston of Human Rtghts. Stock - taktng on the European Conuentton on Human Rtghts, 

A Pertodtc Note on the Concrete Results Achteued Under the Conuentton. The Ftrst thtrty years : 1954 untU 

1984, Strasbourg 1984. S. 1 7 ud. (Bundan böyle : Stock • Takıng : 1954--1984) 
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uygulamalanndan dolayı Sözleşme hükümlerı çerçevesinde sorumlu tu
tulabllirler. <7) 

Türkiye. Komisyonun yetkisını kabul ederken. Sözleşmenın Türkiye 
sınırlan içindeki ftillere uygulanacagını beyan etmişse de (B) komisyon 
buna itibar etmeyerek Kıbrıs'taki Türk askerlerinin fUllerinden de Türkı
ye'yi sorumlu tutmuştur. Bır gurup Kıbrıs Rum Cumhurıyetı vatandaşı
nın ı9 Mart ı989 da Lefkoşe'deki yeşU hattı geçmelerı üzerine bazıları 
Türk askeri polisi tarafından kısa süre gözaltında tutulmuş ve sonra ser
best bırakılmışlardır. Bunlardan bir çoğu komtsyona Türkiye hakkında 
şikflyette bulunmuşlardır. Komisyon. Lotzidou'nun başvurusuna tltşkin 
olayda, Türkiye'nin pasif dava ehltyetıni kabul ettikten sonra raporunu 
hazırlamış ve Türkiye'nin Sözleşmeyiihlal etmedt~i kararlaştırmıştır. 
Rapor Kıbrıs Rum Yöntemının talebi üzerıne Dtvana intikal ettirtlmiştir. 
Konuya ilişkin diger başvurular tse Komisyon gündemindedir. (9) 

C. KONUYA İLİŞKİN GEÇERLİK ALANI (ratlone m~terlae) 

Sözleşmenın ı inci maddesinde sadece Sözleşmenin ı inci bölümün
de öngörülen temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır. Ayrıca, 
sonradan kabul edilen ek protokollerle yeni bir takım haklar da Sözleş
me kapsamına alınmıştır. Bu nedenle bir kimsenın 25 inci maddeye da
yanarak Komisyona başvurabilmesı için şikayet konusunun Sözleşme 
veya ek protokollerde öngörülen temel hak ve özgürlüklerin ihlaline iliş
kin olması şarttır. 

Sözleşme, aktt devletlerin yasama, yürütme ve ya,rgı organları açısın
dan bağlayıcı nitelikte olduğundan, akit devletler kendi uygulama ve iç 
hukuklarının Sözleşmeyle uyumlu olup olmadığını araştırmak ve uyum

·suzluk. boşluk veya çelişki varsa gereken değişiklikleri yapmakla yü
kümlüdürler. OO) 

D. ZAMAN AÇlSINDAN GEÇERLİK (ratlone temporis) 

Sözleşmeler hukukunun genel ilkelerine göre, bir devlet ancak, bir 
Sözleşmeyi onaylarlıktan ve Sözleşme kendisi açısından yürürlüğe girdik
ten sonra, o Sözleşme hükümleriyle baglı sayılır. Bu genel ilkeyi Sözleş
menin 25 inci maddesinde öngörülen bireysel başvuru hakkıyla karıştır
mamak gerekir. Bir devlet Sözleşmeyi onayladığı halde bireysel başvuru 
hakkını henüz kabul etmemiş olabilir. Bunun için ayrıca özel bir bildi
rimde bulunması gerekir. Nitekim Türkiye Sözleşmey150 li yıllarda onay-

( 7) Dlgest ofCase- Law Relatlng to the European Convertlon on Human Rlghts (1955-1967), Heule- Bel
gtum 1970, S. 6 (Bundan boyle: Dtgest) 
(8) Bkz .• aşa. S. 31 7 vd. 
( 9) E. Court of H. R. Press R. 4-29 Nov. 1993, S. 59 vd. 
( 1 OJ Dlgest, S. 2; Nitekim. De Becker olayında Belçika Ceza Kanununu Sozleşmeyle uyumlu hale getirecek 
değişiklıkleri yapmıştır. Stock-Taking : 1954-1984, S. 144; Ay nca, Bkz. aşa. S. 361 vd. 
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ladığı halde, denetım organlan olan Komisyon Dtvanı yetkisini ancak 80 
li Yınarın sonunda ve belirli sürelerle kabul etmıştır. Dolayısıyla başvuru 
hakkı ancak bu bUdtr1mtn yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkacak lhlal 
olayları hakkıRda kullaJ1.1labUec·ektlr. c ı ıl 

Sözleşmenin süre açısından geçerliliği konusu, ancak ek protokoller 
bakımından önem kazanabilir. Aynı şektlde, bunlar da, onaylarlıkları ta
rihten sonra ortaya çıkabilecek olaylar hakkında uygulama alanı bula
caktır. 

(ll) Nitekim Tıirklye. Kıbns Rum Yönetimi vatandaşı Lolzldou'nun şikayetine lllşkin olarak halen Divan 
gündeminde bulunan davada, olayın, Türktye'nln 46 ncı madde çerçevesinde Oluanın yargı yetkisini ka
bulünden önce uukubulduğu içln Oluanın yetkisiz olduğu ltirazında bulunmuştur. E. Court H. R. Press R. 
'( 16-24 June 1994) S. 26 vd. 
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D. YAŞAMA HAKKI 

"Tabiat, doRal olarak bütün canlılara yaşamına zarar ve
rebilecek bütün tehlikelerden kaçınmak ve varlıklarını sürdü
rebilmek için gereken her şeyi yapmak hakkını tanımıştır." 

C/CERO 

Bütün ınsan haklannın temelt olan kişının yaşama hakkı, ki bu hak 

olmaksızın di~er temel hak ve özgürlüklerin hiç bir anlamı yoktur, Söz

leşmenin 2 net maddesiyle 6 ncı protokolde düzenlenmiştir. 

"Madde 2.- Herkesin yaşama hakkı kanunla konmur. Kanu
nun ölüm cezası ne cezalandırdılı bir suçtan dolayı hakk•nda 

mahkemece hükmeelDen bir ce~ yerine getirilmesi dışında 
hiç kimse kasten öldürülemez. 

2. Öldürme, aşapdakı durumlardan. birinde kuvvete başvur
manin kesin ~runluk haline gelmesi sonucunda meydana gel
mişse, bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz : rı 

a) Bir kimsenin kanun dışı şiddete karşı korunması; 
b) Kanun• uygun olarak tutuklama yapılması veya kanuna uy

gun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasının önlenmesi; 
c) Ayaklanma veya isyanın, kanuna uygun olarak bastırıl

ması." 

Sözleşmenın bu hükmü kişının yaşamını kayıtsız şartsız korumakla 

beraber, ona belirli bir yaşam düzeyi saglaınayı güvence altına almamış

tır. Hükmün amacı, kişinin yaşamının devlet tarafından keyfi bir şekilde 

sona erdtr1lmesini önlemektir. 

A. YAŞAMA HAKKININ KAPSAMI 

Yukarıdaki hükmün 1 inci fıkrasında kişinin yaşama hakkı kanun 

himayesine alınmıştır. Bunun anlamı, sadece bireylerin kasten öldürül
mesine karşı, devletlerin bu eylemi suç sayarak ceza kanunlarını uygu

lamasıdır. Bu baglanıda tedavisi kab U olmayan hastaların yaşamiarına 

doktor tarafından btlerek ve isteyerek son verflmesi (euthanasta) ve kür

taj konuları önem kazanmaktadır. Birinci konu bütün demokratik top-

(•) Resmi metinde bu cümle şöyledtr. "'Öldürme, aşağıda deıplş edilen zaruret hallert dışında. bu madde

nin lhlall suretiyle yapılmış telakld olunmaz." Böylece, "'zaruret hallertnde" yerine "'zaruret hallert dışında" 

denmekle, gerçek anlamın tam tersint ifade eden btr anlam ortaya çıkmaktadır. 
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lumlarda genell1kle ceza tehdidi albnda yasaklanmış olup bu konuda ko
misyon veya Dtvana henÜZ b tr başvuru yapılmamıştır. 

Kürtaj konusu tse bır Norveç vatandaşının başvurusu üzerine Komis
yon tarafından incelenmiştır. ŞtkAyetçt Komisyon dan, centnin yaşamının 
da insan hakları kapsamında korunup korunmadıgının ve hangi gelişme 
sürecinde bu haklardan yararlanacagının beltrlenmeslni talep etmıştır. 
Komisyon başvuruyu, ştkAyetçtntn somut olaydan zarar görüp görmedi
~ anlaşılamadığı, Komisyonun soyut bir ştkAyeti inceleme yetkisi bu
lunmadıgı ve 25 inci maddeyle bagdaşmadıgı gibi gerekçelerle gert çevtr
mtşttr. 

Kürtaj konusu, ülkemiZde oldugu gıbı bütün dünyada farklı görüş, 
anlayış ve yaklaşımlarla ele alınmış ve bu konu ahlaki, siyasi, dini, sag
lık ve hukuki alanlarda çelişk111 btr şekilde degerlendirilmtşttr. Komisyon 
daha sonra yine Norveç'le ilgtli bir olayda konuyu açıklıga kavuşturmaya 
çalışmışsa da, ortaya kesin btr çözüm koyamamıştır. Olayda erkek kür
tajıtstemekle beraber kadın karşı çıkmıştır. Komisyon, centnin yaşamı
nın ana rahmine düştügü •andan ıt~baren Sözleşme kapsamında korun
madıgına tşaretle, aslında Sözleşmenin amacına aykırı olmakla beraber, 
bazı tıbbi zorunlulukların bu konuda bir müdahaleyi haklı kılabilece~. 
ancak çok farklı uygulamalar dolayısıyla bu konudaakıt devletlere tak
dır yetkisi tanınmasının uygun olacagını beltrtmtşttr. C12) 

Konu ülkemiZde 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunla 
düzenlenmış ve özelllkle ananın sagJ.ıgı açısından bazı şartlar albnda 
kürtaj yapılması serbest bırakılmıştır. Bu yaklaşım ve düzenleme Komis
yonun anlayışıyla uyum içindedir. 

Bırıncı fıkra, kişinin yaşama hakkını devlet güvencesi altına almakla 
beraber, bu hak mutlak degildir. Örneğtn, İngiltere ile ilgili bir olayda,. 
daha önce başarısız bir suikaste ugramış olan ştkayetçt kendisinin koru
ma altına alınmasınıtstemtşttr. Ştkayetl reddeden Komtsyona göre, dev
let şiddete maruz (terör hedejl) veya tehlikeli bölgelerde yaşayan (Kuzey 
İrlanda gibi) kişilere, koruma amacıyla polts veya koruma elemanı tahsis 
etmek zorunda degildir. c 13) 

B. İSTiSNALAR 

Maddenin 2 ncı fıkrasında, ktştntn yaşamına son verilmesinin bazı 
hallerde Sözleşmeye aykırılık oluşturmayacagı belirtilmiştır. Buna göre, 
kişilerin cebtr ve şiddet olayiarına karşı korunması, tutuklunun kaçma-

(12} Gomlen. D. a.g.e. S. 5; Aynı şelcUde Dtvan da. İrlanda'da kürtajı yasaklayan kanunun 1983de reje
randumda halk oyuyla kabul edtldtğtne tşaretle, ahlaki açıdan yennde olan bu düzenlemenın Sözleşmey
le çellşmedlğtnt tespit etmıştır. Infonnatlon Sheet No. 31, June-December 1992, Strasbourg 1994, S. 35 vd. 
(13} Gomlen. D. a.g.e. S. 5 
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sının önlenmesı ve bir ayaklanmanın yasal olarak bastırılması amacıyla 
ktştnın yaşamına son vertlebtlır. Ancak, tadadt ve son derece kısıtlı olan 
bu hallerde d~, kuwet kullanarak ktş~ yaşamına son vertlmesı, 
mutlak zorunlu hallere inhtsar etttr1lmeltd1r. Nitekim, Kıbns Rum Cum
hurtyettnın 1974 de Türkiye'nın yaptı~ askeri müdahaleye ilişkin ştkA
yettnı inceleyen· Komisyon, adada can güvenltgınt saglama gerekçesi tl e 
de olsa, 12 Rum un Türk askeriert tarafından öldürülmestnı; Sözleşmenın · 
dt~er hükümlerı meyanında, 2,2 (a) maddesine de aykın bulmuştur. U4l 

Maddenın öngördü~ Istisnalar özell1kle asker ve polts olarak güven
lik güçlerının faaliyetlertyle tlglltdtr. Komisyon İngıltere'yle tlgill Stewart 
olayında bu hükmü yorumlamıştır. Komtsyona göre, bu hüküm ölümle 
sonuçlanan kuvvet kullanma hallertnin Caiz oldu~ durumları belirtmek
tedir. Bu baglarnda kuvvet ancak, 2 ncı fıkranın (a), (b) ve (c) bendiertn
de öngörülen amaçlarla ve mutlak zorunluluk oldu~nun açık oldu~ 
durumlarda kullanılabtlır. us ı 

Olayda 13 yaşındaki bir erkek çocuk, bir İngıltz askertntn attı~ plas
tik menntyle başından vurulmuştur. Terör olayları dolayısıyla Kuzey ir
landa'da devriye gezen askerler 150 k~ştlik bir gösterıcı grubuyla karşı
laşmıştır. Topluluktan devriyelere taş ve şişeler aWmıştır. Plastık mermi
lerle havaya ikaz atışları yapıldıktan sonra, görevli subay elebaşlarından 
bırtstnın bacagına bir atış yapılmasını emretmiştir. AWan plastık mermt 
çocu~n başına isabet ederek ölümüne neden olmuştur. Komisyon, so
mut olayda kullanılan kuvvetin zorunlu, mevcut tehlikeyle oranWı ve öl
çülü oldu~nu tespitle, Sözleşmeye herhangibir aykırılık görmemiştir. 

Yine İngıltere Ue Ugill Mc Cann ve digerleri olayında, Kuzey İrlanda 
Ordusu (İRA) Aktif Servis Birlt~ üyesi oldukları iddia edUen 3 İngiliz va
tandaşının Cebelttarık'ta bombalı terör eylemlerine gtrtşeceklertntn ıstih
bar edUmest üzerine, İngıltz Ordusuna mensup Özel Hava Birltgf (SAS) 
komandoları Cebelttarık'a gitmişler ve uzun bir takipten sonra her üçü
nü de vurarak öldürmüşlerdir. Ancak İngıltz Hükümetının bütün iddiala
rına ragmen öldürülenlertn cesetleri üzerinden hiç bir patlayıcı veya pat
latıcı madde çıkmamıştır. Komandolar hakkında açılan ceza davası k en
dilerinin beraatlertyle sonuçlanmıştır. 

Yakınlarının şikayetl üzerıne konuyu inceleyen Komisyon, güvenlik 
güçlerının görevlerını yaptıklarından bahtsle. Sözleşmenin 2 ncı madde
sine aykırılık görmemiştir. Rapor, Dtvana hava! e edUmiştir. c ıs) 

( 14} VIUtger. Mark E. a.g.e. s. 172: Ştk4yetl.ertn sonuçları hakkında Bkz. Stock-Taking : 1954-1984, S: 1 7 
~ . 
( 15) Dulf, P. The Poltce and the European Conventton on Human Rtghts, Dtrectorate oj Human Rtghts, 
Strasbourg 1992, S. 13 vd. 
( 16) E. Court H. R. Press R. (6-24 June 1994), S. 3 vd. 
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C. TÜRKİYE'DEKi DURUM 

Yaşama hakkı Anayasanın 17 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz 
konusu hükmün 1 inci fıkrasına göre. "herkes. yaşama. maddi ve mane
vi varlıgıru koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." 

Yaşama hakkının başta Anayasa olmak üzere yasalarla güvence altı
na alınmış olmasına ragmen. son yıllarda ülkemizde çok yaygınlaşan te
rör ve şiddet olayları çerçevesinde, bu olayların faillerinin ölü olarak ele 
geçirilmelert dolayısıyla. özellikle Türk polis ve güvenlik güçleri hakkında 
iç ve dış çevrelerde yaygın şekilde "yargısız infaz" (extrajudıcıal executton) 

suçlumaları yapılmaktadır. 

Dünyanın belli baŞlı insan hakları merkezleri tarafından, çoğ;u kez 
tek taraflı, su~?Jektlf ve maksatlı olarak yayınlanan ve ihtiyatla karşılan
ması gereken bu raporlarda yer alan suçlaınaların U7l gerçeklik payı tar

tışmaya açık olmakla beraber. bu tür suçlamaların iç basında da yapıl
ması düşündürücüdür. Örne~. bir basın haberinde, 1992 yılında Tür
kiye'de emniyet müdürlüklerinde kayıp ve gözaltında ölüm olayları ya
şandıw. çeşitli nedenlerle gözaltına alınan 20 kişiden bir daha haber alı
naınadıw. 21 inin ise gözlem altında iken yaşamını yttlrdtgt şeklinde po
lis aleyhinde çok awr suçlumalar yapılmıştır. os> istanbul emntyet müdü
rü ise. düzenledigt basın toplantısında bu iddialara cevaben. özellikle te
rörle mücadele konusunda yürütülen çabaların tamamen hukuk kural
ları çerçevesinde yapıldıgıru belirterek. ..yargısız infaz. işkence ve gözal
tında. kayıplarla" ilgili olarak ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız. 
maksatlı ve düzmece olduğunu açıklaınıştır. 091 

Polis ve güvenlik güçlerinin bu tür operasyonlarının, Sözleşmenin 2 
(2) maddesi çerçevesinde de~erlendirilece~de kuşku yoktur. Söz konu-

(I 7} •Istanbul ue Ankara 'da devrımcı solun kullandıgı evlere karşı yapılan polls operasyonlarında yargı dı

şılnfazlar yapılmıştır. Mayıs ayında Ankam'da. pollsln aparlmanlan kuşatarak ateş etmesl sonucu Son

gül KARABULUT ve Flkrt KELEŞ öldürülmüştür. TanıJeların ifadelerine göre, sanıklan canlı yakalamak ye

rıne, apartmandan ateş edllmemeslne rağmen. çok sayıda polls önceden lkaz dahl yapmaksızın ateş aç
mıştır." Amnesty Intematlonal Report I 993, London I 993, S. 289 vd; "Tilrk güvenlik güçlerı yasa dışı ey

lem yapan ldşUerf yakalayıp sorgulama yerıne. evlere yaptı~ ı akınlarda öldürmekte ue böylece hem sorgu

layıcı. h6Jdm ve jürf.. hem de lnfazcı olarak davranmaktadır. Polls rutın olarak. ölümlerfn polislerle terö

rıstler arasındakf ateş teatlsl sonucunda vukubuJdu~unu lddta etmektedir. kuşkusuz, terörıstler ateş açar

sa. onlar da karşılık ueteblllrler. Ancak. b tr çok olayda görgü tanıklan kuşatılan apartma n veya evden ateş 

edlldl~lnl görmedlklerfnl blldtrmlşlerdlr." Helsfnkt Watch, Broken Promlses : Torture and lllegal Klllfngs 

continue tn Turkey Deoember I 992, S. 6: •insan haldan demeklerı ue parlamenterler. Türk güvenlik güç

lerini. ter6rfstlerf canlı yakalamak yerıne, evlerine yaptıkları baskınlarda öldürerek yargısız Infaz yapmak

la ltham etmlşlerdlr. Yılın ak 9 ayında 40 danfazla ktşl evlere yapılan baskınlar sonucu öldürülmüştür. 

resm1 makamlar. bunların açılan karşılıklı ateş sonucu öldürüldüklertnl lddla etmelde beraber. ınsan hak

lan demeklert. görgü tanıklannın evlerden ateş edUd~fnt görmediklerine dikkat çekmektedtr. Ntteldm. 

olaylarda güvenilk güçlerı ender olarak kayıp vermlşttr." I 993 Country Reports of Human Rtghts Practtces: 

Turkey. Amerika Dışişlen Bakanlı~ının Tenıslietler Mecllst ve Senato Dışişlen Komıtesine sunduğu Rapor. 

S.4 
( 18) Cumhuriyet. Turktsh DalU News 1 Ocak I 993 
( 19} Cumhuriyet. 3 Ocak 1993 

106 

TBMM KÜTÜPHANESİ



su hüküm bu tür operasyonlarda kuvvet kullanılmasına,. hatta kesin zo
runluluk bulması halinde öldürmeye dahi Izin vermektedir. Ancak, polis 
ve güvenlik güçlertntn takdir yetktlertnt yerinde, amacına uygun ve teh
likenın derecesiyle orantılı bir şekilde kullanmalan ve kuvvet kullanma
yı son çare (ultima ratto) olarak son derece zorunlu hallere tnhisar ettlr
meleri, 2 nci maddeyle güvence altına alınan can güvenligtom korunma
sı kadar, bu tür suçlamaların önlenmesı açısından da gereklidir. 

Kaldı ki, bu tür suçlamalar Sözleşmenın denetim mekanizması olan 
Komisyonun gündemine de alınmıştır. Örnegtn bir çok ana baba Ko mis
yona başvurarak, çocuklarının gösteri sırasında veya poli~ operasyonla
rında haksız yere öldürüldüklert konusunda şikayetlerde bulunmuşlar
dır. (20) 

(20) Başvuru No.: 21422/93; 21553/93: 21594193: E. Commtsslon of H. R. lnjormatlon Note No.: 113, 
2.7.1993 S. 5: 22880/93, 23818/94, 23657194, 23954/94: lnjormatlon Note No.: 120, 26.7.1994, S. 4: 
butün başvurular gbrüş blldtrmek üzere Turk hükümetlne lntlkal etttrtlmtşttr. Kabul edilenler : Hüseyln Gu· 
leç (21593/93), Sartye Oğur(21594!93), lnjormatlon Note, No.: 121 (29August • 9 September 1994), S. 2 
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m. İŞKBNCE, iNsANuB: Dltl VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE YA· 
SAÖI 

"Bir insanın Icendi Icendisinin ithomeısı olmasını isıemek 
iddiası çok korkunç ve pek gülünçtür, gerçek, sanki onun ade
leleri ve sinirleri içine gizlenmiş gibi, onu işkence ile çılcarma
ya çabalamak, vahşet ve budalalıktır." 

BECCARIA 

Sözleşmenpı 3 üncü maddesine göre, "hiç kimseye işkence yapıla· 
mu, bısanlık dışı ya da küçültücü ceza veya m~ele uygulaaa-
mu." 

Bu hükümle konulan yasaklar, dognıdan do~uya kişinin, vücut bü
tünlügü ve ınsanlık haystyetlni korumaya yönelik, en temel haklan ııgı
lendtrmektedir. işkence ve ınsanlık dışı veya küçük düşürücü muamele
leri birbirinden ayırmak çok güçtür. Kişinin Insanlık haysıyetlni yarala
yan ve aşa.gılayan ve ruhsal ve fiztki acı çekmesine neden olan bu tür bi
linçli ve kastl cezaların en haftft küçük düşürücü muamele en agır. tse 
tşkencedtr. Bununla beraber, bu olaylar her şeyden önce bu tür muame
lelere maruz kalanların subjektif algılamalarına göre degerlendirilmeltdir. 
Öyle ki. işkenceye aldırmayan bir benlik ve kişilik, aşagı.Iarnaya taham
mül edemeyebilir. Nitekim Komisyon ve Divan da, üncü maddenin thlal 
edilip edilmedigtntn belirlenmesinde kurbanların kişiligint öne çıkararak, 
sosyal durumu, cınsı, yaşı ve saglık durumu gıbı subjektif unsurları gö
zönüne almakta ve kendisine yapılan· muamelenın asgarı bir ağırlık dü
zeyıne ulaşıp ulaşmadıgını araştırmaktadır. 

A. iŞKENCE 

"Acı, masuma da yalan sbyletir." 

Publius SYRUS 

Komisyon ve Divan, Işkence konusunda başlıca Iki ştkayetı Incelemtş
tir. Bunlardan ilktnde, Yunanıstan 1956 da İngıltere'yi Kıbrıs'ta uygula
dıgı kırbaç cezası ve diger toplu cezalandırma yöntemleri dolayısıyla şi
kayet etmiştir. Kıbrıs Sorununun Londra ve Zürlch Antlaşmalarıyla çö
zümlenmesi üzerıne, Bakanlar Komitesi herhangibir önlem almaya gerek 
görmemiştir. <2ıı Komisyon ve Dtvanın, işkence, ınsanlık dışı veya küçük 
düşürücü muamele kavramlarının tanımını yaptı~ asıl önemli olay tse, 
ytne bu ülkenın Kuzey İrlanda'daki uygulamalarına ilişkın olarak İrlan
da Cumhuriyetının 197 I de yaptıgı şikayettir. (22) 

(21) Council oj Europe, European Conoertton on Human Rtghts, Manual, Strasbourg June 1963, S. 19; 
(Bundan böyle : Manual) 
(22) Ştlcdyetfn tnceleme aşamalan tçtn Bkz., Stock-Taktng : 1954-1984, S. 12 vd. 
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.. 1969 dan sonra Kuzey İrlanda'daki halk kesimlerı arasındaki 
kanlı çarpışmaların yo~nlaşması üzerine, ingiliz Hükümeti 1971 de 
çok genış bir toplama kampanyasına gırışmiştir. bu arada başta IRA 
üyeleri olmak üzere yakalananlar gtzli kamplara götürülmüş ve ora
da sorgulanmışlardır. Sorgulamada ingiliz makahıJ.arı "5 teknik" tabir 
edilen bir yöntem uygulamışlardır. Bu çerçevede, yakalananlar ara
lıklarla, 20 ila 30 saatlik sürelerle kol ve hacakları açık olarak duva
ra yasUanmaya zorlanmışlar, kafalarına koyu birer başlık geçir1lmiş
tlr. Sorgulama sırasında arka plandan sürekli olarak sesli ve gürül
tülü bir yayın yapılarak uyumaları önlenmiştir. Yemek ve içmek as
garı düzeye tndirgenmtşttr. Komisyonun olayda işkence yapıldıWtıı 
kabul etmesine r~en, Divan ınsanlık dışı ve aş~ayıcı muamele 
yapıldıwoı tespıt etmıştır." <23) 

Divana göre, 3 üncü maddenın uygulama alanı bulması için, fena 
muamelenin asgarı bir awrlık düzeyine ulaşması gerekir. Bu düzeye ula
şılıp ulaşılmadı~ın takdtrtnde, olayın özellikleri ve bilhassa muamele
nın süresi ile fiztki ve ruhi etktlert ve keza kurbanın cinsiyeti, yaşı, sos
yal durumu ve saglı~ gıbı etkenler gözönüne alınmalıdır. Somut olayda, 
Komisyon, gözaltına alınanlarıifade vermeye zorlamak ıçın uygulanan 5 
teknik yönteminin, fiztki ve ruhi açıdan kişiliğe a~ bir saldırı oluşturdu
guna tşaretle Işkencenın varlığını kabul ederken Divan, olayda yapılan 
muamelelerin Işkence sayılacak ~ırlık düzeyine ulaşmadı~nı kararlaş
tırmıştır. (24) 

B. İNSANLIK DIŞI CEZA VEYA MUAMELE 
Komisyon ve Divan, insanlık dışı ceza veya aş~ayıcı muamelenın 

kapsamının belirlenmesinde, bu tür muamelelere maruz kalan kişilerin 
özel durumlarını gözönüne almaktadır. Örne~n. Fransa ile ilgili M. N. 
olayında Cezayir asıllı s$ ve dilsiz bir kişi Fransa'da işlediği bir suçtan 
dolayı cezasını çekttkten sonra, Fransız makamlarınca Cezaytr'e sınırdı
şı edilmek istenmiştir. Şikayetttnceleyen Komisyon, kendısının maluliye
tt dolayısıyla Fransa'da kalacak olan ailesinin bakırnma muhtaç oldugu
na tşaretle, yapılmak istenilen sınırdışı tşlemtnt, Sözleşmenin 3 üncü 
maddesi anlamında insanlık dışı ve alçaltıcı bir muamele olarak nıtelen
dtrm1ş ve Sözleşmeye aykırı bulmuştur. Rapor Divana havale edilmiştir. <25) 

Sözleşmenin 3 üncü maddesı bir suçtan dolayı gözaltına alınanlarla, 
tutuklu ve hükümlülertn yaşam koşulları ve içinde bulundukları şartlar 
açısından önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim, Komisyon ve Divana ya-

(23) VtUlger, Mark. E. a.g.e. 175 
(24) a.g.e. S. 176 vd. 
(25) E. Court H. R. Press R. (6-24 June 1994), S. 5 
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pılan başvuruların büyük bir ço~nlu~ bu kişiler tarafından yapılmış
tır. Polis makamları veya ceza Infaz kurumlarının gözetimi altında bul u
nan bu kişilerin de Sözleşmenın koruma şemsiyesi altında bulundukla
rında kuşku 'yoktur. İdari makamlar özgürlükleri kısıtlanmış olan bu ki
şilere iyi davranmak ve asgari ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 

Komisyon ve Divana bu konuda yapılan başvuruların büyük bir ço
gtınlugtı, gözaltına alınan kişilere fena muamele yapılmasına ilişkindir. 
Örnegtn, Türkiye ile ilgili Yağız olayında (Başvuru No. : 19092/91), ştka
yetçinin gözaltında bulundu~ sırada polisin kendisine fena muamele 
yaptığına ilişkin başvurusu hakkında Komisyon kabul edtlebtlirltk kara
rı vermiştir. (26) Yine Türkıye'ye ilişkin Erdagöz olayında (Başvuru Nö. : 
17128/90) Komisyon, ştkayetçiye gözaltında bulundugu sırada işkence 
yapıldıgmı tespıt etmiştir. (27) 

İsViçre'yle tlgtli Hurtado olayında ise, ştkayetçintn yakalandıktan son
ra kirlenen elbiselertn idegıştirmestne izin verilmemesi ve kendisinin te
davtden yoksun bırakılması, fena m~aınele olarak 3 üncü maddeye aykı
rı bulunmuştur. İsviçre Hükümetının ştkayetçiye tazminat ödemesi üze
rine, Divan 28 Ocak 1994 de davayı düşürmüştür. <281 

Fransa ile ilgtli diğer b tr olayda, Komisyon,· fena muamelenın nasıl 
. kanıtlanacagını açıklığa kavuşturmuştur. Olayda gözaltına alınan şika
yetçtye polis tarafından tekme ve yumruklar la fena muamele yapılmıştır. 
Komisyona göre, gözaltında bulunanların bu tür şikayetlerı açısından ts
bat yükü tersine çevrUmiştır. Gözaltına alınırken yara heresi olmayan bu 
kişiler hakkında devlet makamları özel btr özen göstermek zorunda ol
duklarından, şikayet konusu yaraların nasıl oluştu~nun isbatı da bu 
makamlara düşer. Somut olayda Komisyon, doktor raporlarına ve şika
yetçtnin inanılır beyaniarına dayanarak Fransa'nın 3 üncü maddeyiihlal 
ettiğini tespıt etmiştır. (29) 

Gözaltında bulundurulanların aksine, tutuklu ve hükümlüler 3 üncü 
madde çerçevesinde yaptıkları başvurulardan olumlu sonuçlar alama
mışlardır. Bu ktştlertlerin şikayetlerı genelde, diğerlerinden sıkı bir şektl
de tecrit edilerek ayrı hücrelere konulması konusunda yoğunlaşmakta
dır. Komisyona göre. tutuklu ve hükümlülertn tecrit edilmesi Uke olarak 
3 üncü maddeye aykırı değtldir. "Ş ikayetçinin ı O aylık süreyle günde 24 
saat diğerlerinden tecrit edilmesi 3 üncü maddenin ihlali sayılmaz." (30> 

Ancak, Komisyon somut olaylarda, alınan önlemlerin agırlığı, süresi, 
amacı ve şikayetçi üzerindeki etkisi gtbi etkenlerı gözönüne alarak, özel-· 

(26) E. CommEsston of H. R. Informalton Note No. : I 15. 15.1 I .1993. S. 2 
(27) E. Commlsston oj H. R. Mtnutes. Strasbourg 3 July 1993, S. 4 
(28) E. Court oj H. R. Press R. 2-24 February 1994, S. 5 vd. 
(29) Vllllger. Mark E. e.g.e. S. 181 
(30} Dlgest. S. 1 O 
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likle tutukluların tlk soruşturma sırasında uzun süre tecrit edtlmesini, 
gazete, kitap ve ziyaretin yasaklanarak dış dünya tle irtibatlarının kestl
mesini kiştlt~n tahrtbt olarak degerlendirmekte ve tutuklular açısından 
bu gtbt önlemlerin alınmasını arzu etmemektedir. Bununla beraber, her 
olay kendi şartları altında degerlendirtlmektedir. Ömegtn İsviçre tle tlgtli 
Bonzi alayında, Komisyon, tutuklunun bir ay süreyle sıkı tecrit altına alı
narak bu sürede sadece doktor ve din görevlist tle görüşmesine izin vertl
mesini, Möller olayında tse, şikayetçinin yine uzunca bir süre buzlu cam
lı bir hücrede tecrit edtlerek başlangıçta günde 20 dakika, sonraki aylar
da da 40 dakika penceresi açık başka bir hücrede hava almasına izin ve
rtlmesint, radyo, TV ve gazete okumasının yasaldanmasını ve bütün ha
reketlerinin TV kamerasından izlenınesini Sözleşmeye aykırı bulmamış
tır. Şikayetçinin başlangıçta sadece doktorla, sonraları ise avukatları ve 
akrabalarıyla görüşmesine müsade edtlmiştir. Komisyon, özellikle tele
vtzyonla izleme konusunda ciddi endişelerini belirtmtşse de, suçun ağır
lıgı ve alınan ağır önlemlerin zamanla gevşettlmesint gözönüne alarak, in
sani sınırların aşılmadıgı kanısına varmıştır. (31) 

Komisyon, hükümlüler hakkında alınan önlemleri ise 3 üncü madde 
çerçevesinde daha anlayışla karşılamaktadır. (32) 

"Olayda Kornınann direndt~ için kendisinin hücreye götürülmesi 
çok zorlu bir sahne oluşturmuştur. Bununla beraber, komisyon ken
disinin karşı koymasını kıracak dereceden fazla kuvvet kullanıldıgı 
kanısında .degtldir. Kornmann'ın I. Bloka nakli sırasında zaptı rapta 
alındıgı ve kuvvet kullanıldıgı aşikar olmakla beraber, kendisinin du
ruşma sırasında dövülüp te~melendigt konusunda deltl yoktur. 

Kornmann'a hücreye götürülürken ve elbiselerı çıkartılıp askıya 
(straltjaket) konulurken kaba ve ağır muamele yapıldıgı açıktır. Özel
likle somut olayda, askı kullanılmasının 3 üncü maddeyi ihlal edip 
etmedi~ araştırılmalıdır. 

Durumun özellikleri ve Kornmann'ın kendi tutum ve davranışı gö
zönüne alınırsa. Komisyon kendisine karşı aşırı kuvvet kullanıldıgı 
kanısında degtldir. Bu çerçevede, askının da, kendisi hücreye kondu
gu anda degu, daha sonra kendisinin şiddet dolu davranışı üzerine 
kullanıldıgına dikkat çekilmelidir. 

Bu nedenle Komisyon, mevcut şartlar altında Kornmann'a yapılan 
muamelenin 3 üncü madde anlamında "insanlık dışı veya küçük 
düşürücü" muamele düzeyine ulaşmadıgı ve somut olayda bu hük
mün ihlal edtlmedigini 12 ye karşı 1 oyla kararlaştırmıştır." 

(31) Vtlllger, Mark E. a.g.e., S. 178 vd. 
(32) Dlgest, S. 1 O 

lll 

TBMM KÜTÜPHANESİ



C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ MUAMELE 
Komisyon ve Divan bazı uygulamalann kurumlaştırılarak sürdürül

mesını 3 üncü madde anlamında küÇük düşürücü muamele kabul et
mektedir. şöyle ki : 

1. Ayınm yapmak 
Do~ Afrtkalılar Davasında ( 1 973) ingtl1z hükümeti Uganda, Kenya ve 

Tanzanta' dan sınırdışı edilen ve ingtUz pasaportu taşıyan kişllerin İngil
tere'de yerleşmelerine renklerı ve ırkları nedentyle Izin vermemtştir. Ko
misyon, bu tür kurumlaştıTılmış bir ırkçılıgııt Sözleşmenın 3 üncü mad
desınıihlal etti~t kabul etmiştir. (33) Komisyon ayrıca, Abdulaztz, Caba

les ve Balkandalı'nın İngiltere'yi şikayet etti~ 1985 tarihli davada, konu
ya açıklık getirerek, 3 üncü maddenın ihlal edtlmtş sayılabtlmesttçin, bir 
devletin kasten küçük düşürücü muamele yapması gerektigtne Işaret et
mıştır. Kasten küçük düşürücü muamelede tse, kişinin degertnt düşür
mek ve onu utandırmak ıçın kişiligint hiçe sayarak ona farklı muamele 
yapmaktır. (34) Somut olayda, bırısı Türk vatandaşı olan ve İngiliz kadın
larıyla evl1 veya nişanlı olan ştkayetçtler salt yabancı oldukları ıçın İngil
tere'ye sokulmamıştır. 

2. Gençlere dayak cezası vermek 
Tyrer'tn İngiltere'yi şikayet etti~ 1978 tarihli davada, (35l İngiltere'de 

genç bir suçluya sopa lle dayak cezası vertlmtştir. Divan, bu tür kurum
laşmış bir şiddet uygulamasının bireyin haystyet ve fiztki bütünlügünü 
renelde ettigt, kendisine yapılan bu muarnelentn, onu kamu otoritesının 
üzerinde kuvvet kullandıgt bir obje haline getirdi~ gerekçesiyle 3 üncü 

maddenın ihlal edtldt~nı kararlaştırmıştır. Komisyon ve Divan ayrıca, İn
giltere'deki okullarda dayak cezasıyla ilgili birçok olayı gözden geçirmiş
tır. Komisyon, 16 yaşındaki bir kıza bir erkegtn gözü önünde dıger bir er
kek tarafından dayak atılmasıyla tlgilt ştkayette, bu tür utandırıcı bir ce
zanın 3 üncü maddenın açık bir ihlali pldu~nu kararlaştırmıştır. (36) Bu

nunla beraber. Divan başka bir olayda, okullardaki dayak cezası tehdt
dintn, uygulanmadıkça 3 üncü madde anlamında u tandırıcı düzeye ulaş
madıgı ıçın, maddenın ihlali olarak nıtelendtrtlemeyece~ne işaret etmış
tır. (37) 

Türkiye'de orta derecel1 okullarda dayak cezasının yaygın bir şekilde 
uygulandıgı btltnmektedtr. Hatta bu yüzden çok üzüntü verici olaylar da 
yaşanmakta, arkadaşları önünde dayak yiyerek gurur ve haystyetlerı 

(33) Stock-Taktng: 1954-1984, S. 154 
(35) Stock-Taklng: 1954-1984, S. 301 

(36) Gomlen. D. a.g.e. S. 7 
(37) Stock-Taktng: 1954-1984, S. 88 
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renelde edilen ögencilerden bazıları, çok aşırı reaksiyonlar göstererek 
kendi canianna kıymayı dahi göze almaktadırlar. (38) 

Basında alınan bir örnek, (39) idari makam ve yargı organlanmızın bu 
tür olaylar karşısındaki tutum ve yaklaşımını açıklıkla ortaya koymakta
dır. Olayda, bir Uimtzde bazı ögi-enctlerini tokatıayan bir lise müdürü, ve
illerin şikayet! üzerine, val111kçe önlem olarak aynı ildeki başka bir ltseye 
ögretmen olarak atanmıştır. Müdür, valiligtn bu tasarrufuna karşı idare 
mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme, "ögt"enci dövme eylemi, çok de
neyimli, başarılı bir idareci oldu~ anlaşılan davacının öW"etmen olarak 
naklini gerektlrmemektedir", gtbi bir gerekçeyle valiligtn tasarrufu hak
kında yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve müdürü eski görevine iade 
etmiştir .. 

Bir hukuk devletinde idarenin bütün işlem ve tasarrufları yargı dene
tlmine tabidir. Somut olayda da lise müdürü, mahkemeye başvurarak 
hak arama özgürlügünü kullanmıştır. Bunda kınanacak bir yan yoktur. 
Ancak, ergin yaşa gelmiş öW"encilerini tokatlayarak gurur ve haysiyetle
rini renelde eden lise müdürünün, dövme eylemi adeta onay.lanarak 
mahkemece eski görevine iade edilmiş olması kanımızca çok yanlış ve 
Sözleşmenin 3 üncü maddesiyle b~daştınlması mümkün olmayan bir 
karardır. 

D. SINIRDIŞI ETME VE SUÇLULARlN İADESi 
Komisyon, 3 üncü madde çerçevesinde kişinin bir ülkeden, işkence, 

insanlık dışı veya küçük düşürücü muamelelere maruz kalabileceği baş
ka bir ülkeye sınırdışı edilmesine ilişkin bir çok başvuruyu incelemtştir. 

(38} "Eğit-Der Genel ~kanı Mustafa Gazalcı. Uk ve orta dereceli okullarda "bol dayak" lı bir öğretim yılı
nın yaşandı~ını belirterek. "Disiplin YiJnetmelt~inde d~işlkllk yapılarak dayak yilz kızaıtıcı suç sayılma
lı .. dedL. Denizli'nin Bozkurt Uçesl ortaokulunda yaşanan olayı "ça~dışı" bulan Gazalcı, öğrencUerlnl p'as
tanede buluştu diye d6ven okul müdürünün hemen görevden alınması gerektl~lnl savundu ... 
' "Bozkurt Kayrnakaml~ına şlk4yet dllekçesl veren velUerin iddiasına göre 5'1 kız 12 öğrenciyE sopayla 
sıra d.ay~ından geçiren ortaokul müdürü Reşat Erdoğan'ın tutumu, eğitim çevrelerinde tepldyle karşılan
dı ... 

"Bozkurt Ortaokulunda yaşanan olaylardan rahatsızlık duyan ve konuyu gündeme getiren öğrenci ue
lllerlne okul müdürü Erdoğan'ın "Bu okulu b~enmtyorsanız çocu~unuzu başka okula gönderln" yanıtını 
verdi~l öne sürüldü. Ancak Uçede başka ortaokul olmad~ı Için velUerln çaresiz kaldıkları belirtUdi. Dayak 
olayını soruşturrnakla göreulendlrUen Bozkurt MUli Eğitim Müdürü Ramazan Kural. soruşturmada sadece 
velUerlrt iddialannın araştırıldı~ını söyledi. 6ğrencUertn disiplin kuruluna uerUmeslne gerekçe gösterilen ve 
pastanede buluşmayı ahlak kurallanna aylan bulan okul yc5netlmlr:atn tutumu Için herhangi bir araştırma 
yapılmadı~ ını kaydeden Kural. "Soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlem yapılır" dedi .. 

"Eğit-Der Genel Başkanı Gazalcı. Uçede soruşturması devam eden olayın takipçisi olacaklarını ifade ede-
rek şunları ekledi : · 

"Biz dayak olaylarına karşı alınabUecek önlemler konusunda bir rapor hazırlıyoruz. Bunu MUli Eğitim 
Bakanlı~ına öneri olarak suna~ız. Bugüne kadar yaşanan olayları da örnek göstereceğiz. Türkiye 
2000'll yıllara girerken. dayaktan arındınlmış bir e~ltlme mutlaka kavuşturulmalıdır." Cumhuriyet, 12 
Haziran 1994 
(39} Cumhuriyet 28 Aralık 1992 
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. Komisyon, suçlunun iade edilecegt ülkenin siyasi rejimi ve ülkedeki 
mevcut şartlar dolayısıyla, Sözleşmede güvence altına alınmış olan temel 
insan haklarının ihlal edilmesi veya tamamen yok edilmesi tehlikesi var
sa, bunun iade taleplerinde sorun yaratabilecegınt kabul etmektedir. (40) 

Ancak, bu konuda yapılan başvuruların ço~ ciddi bulunmamıştır. Ör
negtn, İsviçre'de~ Türkiye'ye iade edilmesine karar verilen bir Kürdün 
başvurusunu inceleyen Komisyon, kendisinin ibraz ettlgt özel mektupla
rı ve yurt dışında yaşayan bir Kürt avukatının açıklamasını, Türkiye'de
ki kovuşturma tehlikesi açısından yeterli bulmamıştır. ·(41) 

Konuya ilişkin başvuruların çok büyük bir ço~nlu~ reddedilıntşse 
de, <421 Divan, ölüm cezası tehdidiyle yargılanmak üzere, İngtlte~e'den 
ABD'rine iadesi istenen genç bir Alman vatandaşıyla Ugili olayda, İngilte
re'nin tadeye karar vermekle 3 üncü maddeyi ihlal ettigtni kararlaştırmış
tır. Dt van, ABD'ndeki ölüm cezasının yasallıgını kabul etmekle beraber, 
çok genç olan sanıgın, ölüm cezası infaz edilineeye kadar ölüm hücresin
de geçirece~ uzun ve korkulu günlerin (ölüm hücresı sendromu) üzerinde 
yaşatacaw korku ve endişeyi gözönüne alarak, İngiliz hükümetinin sanı
gı iade ederek böyle bir sorumlulu~ üstlenemeyecegınt belirtmiştir. (43) 

Bu gibi şikayetlerde, özellikle Komisyonun tatilde oldu~ zamanlar
da, Komisyon sekreteri derhal inisiyattft ele alarak, Ugtli hükümeti du
rumdan haberdar etmekte ve sanık iade edUdt~ takdirde, çok geç kalına
btlece~ ikonusunda uyararak, karar vertlinceye kadar iadenin ertelenme
sini rica etmektedir. Komisyonun içtüzü~nün 36 ncı maddesı, Komtsyo
na, aktt devletlerden geçici önlem almalarını talep yetkisi tanımıştır. Şim
diye kadar bu tür taleplerle karşılaşan devletlerin tümü sanıgın iadesini 
ertelemiş ve Komisyon kararını beklemiştir. Komisyon da 28 tn ct madde 
uyarınca bu başvuruları çok kısa sürede, öncelikle inceleyerek, bazen bir 
kaç hafta veya gün içinde kabul veya red etmiştir. <«> 

Sözleşmenin 3 üncü maddesi, özellikle 12 Eylül döneminde Türkiye 
aleyhinde çok yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Bu dönemde, Tür
kiye'de en awr terör suçlarınıişledikten sonra Batı Avrupa Ülkelerine ka
çan Türk vatandaşlarının, suçluların ıadesi Sözleşmelerı çerçevesindeki 
iade edilmesi talepleri, bu ülkeler mahkemeleri tarafından, Türkiye'de 
sanıkiara işkence yapıldıgı ve iade edildikleri takdirde, sanıkların idam 
cezasına çarptırılacaklan gibi gerekçelerle geri çevrtlmiŞ ve böylece en 
agır cinayet ve terör suçlarını işlemiş olan sanıklar dahi hukuka aykırı 
olarak büyük himaye görmüşlerdir. 

(40} Dtgest. S. 12 
(41) VlUlger, Mark. E. a.g.e. S. 185 
(42} Bkz., (Başvuru No. : 50 12/71-Belçlka.; 70 11/75-Dantmarka; 7317/75-İsvlçre: 7706} 76-İngUtere; 

8041177-Almanya v.s.} Stock-Taldng: 1954-1984, S. 231 vd. 

(43} VtUiger, Mark. E. a.g.e. S. 183 vd. 
(44} Stock-Taldng: 1954-1984, S. 231 
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Suçluların iadesi konusu. bu b~amda Türkiye'den iadesi istenen 
suçlular açısından da sorun yaratmaktadır. Örn e~. ülkesinde suç işle
yen bir Tunus vatandaşı Türkiye'de Kırklareli'nde yakalanmış ve Tunus 
hükümetinin iade talebi üzerine tutuklanarak iade prosedürü başlatıl
mıştır. İade talebi, Tunus ile Türkiye arasındaki suçluların iadesine iliş
kin bir Sözleşme çerçevesinde yapılmıştır. 

TCK'nun 9 uncu maddesine göre. "ecnebt devletçe vukubulan iade ta
lebi üzerine istenilen kimsenin Türkiye'de bulundugu mahal mahkemesi 
asliyesince tabttyeti ve cürümün mahiyeti hakkında bir karar verilmesi 
lazımdır." 

Somut olayda da yetkili Asliye Ceza Mahkemesine başvurulmuş ve 
mahkeme suçlunun Tunus vatandaşı olduğunu ve suçunun da siyasi ve
ya ona murtabıt bir suç olmadıgını tespit etmiştir. 

TCK'nun 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına. göre, yabancı olduğuna 
ve suçunun da adi cürüm olduğuna karar verilen kimsenin iadesine Ba
kanlar Kurulu yetkili oldu~ cihetle, konu tadeye ilişkin bir karar almak 
üzere Bakanlar Kuruluna intikal ettlrilmtştir. Sanık halen ftrarda olup 
hakkında gıyabt tutuklama emri çıkarWmıştır. 

ı. Konunun Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi açısmdan deierlen
dirilmesi 

Somut olayda iadesiistenilen Tunus vatandaşının, Sözleşmenin 1 in
ct maddesinden yararlanarak iadesine karşı Komtsyona başvuru hakkı 
bulunduğunda hiçbir kuşku yoktur. Ancak, kendisinin bu yolu deneyip 
denemedıgı bilinmemektedir. 

Komisyonun tnceledtgt benzer bir olay, Türk vatandaşı Kemal Al
tun'un iadesi konusunda Almanya ile Türkiye arasında yaşanmıştır. ( 45) 

K. Altun 1981 Ocak ayında Berltn'e gelerek siyasi iltica talebinde bu
lunmuştur. 1982 Haztran'da Ankara İnterpolü Alman makamlarına, adı 
geçentn 1980 Mayıs ayında bir bakana yapılan suikast olayının sanığı 
olarak arandıgını bildirmiştir. Ankara İnterpolünün talebi üzerine adı ge
çen 5 Temmuz ı982 de iade edilmek üzere t~tuklanmıştır. ı9 Temmuz 
ı 982 de Türk hükümeti, adı geçentn Bakan Gün Sazak'a yapılan su
tkastle ilgisini gösteren bilgi ve belgeleniçeren dellllert de ekleyerek ken
disinin iadesini istemiştir. 

Berlin İsttnaf mahkemesi ı 6 Aralık 1982 de adı geçentn iadesine ka
rar vermiştir. Mahkeme, kararını suçluları~ iadesine ilişkin Avrupa Söz~ 
leşmesine dayandırmıştır. Mahkemeye göre, adı geçen, Türk Ceza Kan u
nunun kapsamına gtren adi bir suç işlemiştir. Suçunun siyasi hiçbir yö
nü yoktur. K. Altun'un mahkeme kararına karşı Anayasa Mahkemesine 
yaptıgı şikayet reddedilmiştir. 

(45) Stock Taking Supplement 1984, Strasbourg 1985, S. 45 l)d. 
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Alman Hükümeti de 2 ı Şubat ı 983 de K. Altun'un iadesini kabul 
ederek, iade taleb1n1nin ölüm cezasının öngörülmedi~ bir suça taalluk 
etti~e Türk Hükümetinin dtkkatıni çekmiştir. Hükümetlerarası teati 
edilen notalar sonucu adı geçentn idam cezası tehdidiyle yargılanmaya
c~ açıklıkla anlaşılmıştır. 

6 Haztran 1983 de K. Altun'un iltica talebi kabul edilmiştir. Alman 
Hükümeti bu kararakarşı Berlin İdare Mahkemesine başvurmuştur. Du
ruşmaya K. Altun da davet edilmiştir. Adı geçen, 30 Agustos 1983 günü, 
mahkeme salonunda avukatı ve tercümanı arasında mahkeme heyetinin 
salona girmesini beklerken, yerinden fırlayarak kendisini 6 ncı kat pen
cerestnden boşlu~a fırlatmış ve cankurtaraDla hastaneye götürülürken 
yolda ölmüştür. 

K. Altun ve avukatı, daha önce Alman hükümetinin ıade kararına 
karşı Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurarak, Sözleşmenin 3 
üncü maddesinin Işkence ve fena muameleyi yasakladıgını, Türkiye'de 
karakollar ve cezaevlerinde sıstematık olarak Işkence uygulandı~. Iade 
edildi~ takdirde bu tür muamelelere maruz kalac~ı iddia etmişti!. Adı 
geçeDin bu Iddiaları, bir çok Alman ıdare Mahkemelerı kararlarıyla da te
yit edilmiştır. 

Başvuru üzerine Komisyon Başkanı tçtüzügün 36 ncı maddesine da
yanarak, Alman hükümetinden, Komisyonun olayı Incelemeye başlama
sına kadar adı geçenin ıadesinin ertelenmesini talep etmıştır. 

Komisyon, 3 Mayıs 1983 de yaptı~ duruşmada, başvuruyu Sözleşme
nin 3 üncü maddesı çerçevesinde ciddi bulmuş ve kabul edilebilirlik ka
rarı vermiştir. Ancak K. Altun'un ölümü üzerine Komisyon konuyu gün
demden çıkarmıştır. 

2. Konunun sözleşmeler hukuku açısından deterlencUrilmesi 
Komisyon ve Dtvanın inceledi~ her tki olay, somut olayla büyük ben

zerlik ve paralelltkler göstermektedir. K. Altun olayında, Türkiye ile Al
manya arasında suçluların Iadesi konusunda hem Ikili hem de çok taraf
lı Avrupa Sözleşmesi yürürlüktedtr. Alman mahkemesi ve hükümeti adı 
geçenin iadesine karar vermiş olmakla beraber, konu Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonuna intikal ettirildi~ Için, Komisyon Başkanı olayın incele
Dip sonuçlandırılmasına kadar Iade Işleminin durdurulmasını talep et
miş ve bu talep Alman makamlarınca kabul edilerek işlem askıya alın
mıştır. 

Türkiye, bireysel başvuru hakkını ı 987 yılı başında kabul etmiştir. 
Bu durumda, Komisyonun ı983 yılında vermiş oldu~ kararın Türk hü
kümeti açısından şeklen bağlayıcı olması düşünülemez. Esasın, K. Altun 
Türk hükümetint de~. Sözleşmenın 1 inci maddesınden yararlanarak 
Alman hükümetını şikayet etmıştır. Bu nedenle, Komisyon kararlarının 
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Alman hükümeti açısından baglayıcı oldu~nda kuşku yoktur. Nitekim, 
Alman hükümeti, Komisyon başkanının talebi üzerıne adı geçentn tade 
işlemlerint durdurmuştur. 

İngıltere ve ABD arasındaki iade olayında da durum aynıdır. İki dev
let arasında, tarihi bagiarın sonucu olarak, muhtemelen suçluların iade
st konusunda bir sözleşme vardır. Ancak ABD Avrupa Konseyine üye ol
madı~ ıçın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olması ve Komisyon 
ve Divanının yargı yetktstnt kabul etmesi söz konusu degıldtr. Bununla 
beraber, Alman vatandaşı olan suçlu ABD'ni de~. Sözleşmenın ı tn ct 
maddesınden yararlanarak İnglltz hükümetını şikayet ettigl ıçın, Divan 
kararı hem İnglltz hükümetını baglamış, hem de Sözleşmeye taraf olma
yan ABD açısından sonuç dogtırarak bu devletin iade talebi engellenmıştır. 

Somut olayda da benzer bır durum söz konusudur. Türkiye ile Tunus 
arasında, 24.9. ı992 tarıh ve 2706 sayılı Kanunla onaylanan Adlt Yar
dımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi mevcut oldu~ndan, Tunus 
hükümeti bu Sözleşmeye dayanarak iade talebinde bulunmuştur. Tunus 
Devleti, Avrupa Konseyine üye de~dir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
sine de taraf olmadı~ ıçın. Komisyon ve Dtvana bireysel başvuru hakkı
nı kabul etmesi de düşünülemez. Ancak, iadesi istenilen Tunus vatanda
şı. Sözleşmenın ı ınci maddesınden yararlanarak, iadeye karar vermesi 
haltnde, Türk hükümettnt şikayet ettigt takdirde, yukarıdaki örneklerde 
oldu~ gibi, ınceleme sonucuna kadar ıadesinin durdurulmasını sağla
yabtlecegtnden, Türkıye iade ışlemlerını durduracak ve bu sonuç Tunus 
hükümetını de etkilemiş olacaktır. 

Somut olayda, yetkili mahkeme iadesiistenilen kiştnin yabancı ve su
çunun da siyasi nitelikte olmadı~ı tespıt etmiştir. Ancak iade konusun
daki kesin karar TCK'nun 9 uncu maddesine göre Bakanlar Kuruluna 
aıttır. Bakanlar Kurulu, mahkemenin bulgularına dayanarak iadesi 
önündeki engeller kalkmış olan kişinin iadesine karar verebilir. 

TCK'nun 9 uncu maddesının 5 inci fıkrasında "verilebilir" sözcügü 
kullanıldıgı cthetle, Bakanlar Kurulu mutlaka tadeye karar vermek zo
runda degıldtr. Takdır yetkisını kullanarak iade talebini geri çevtrebtltr. 

Örnek olarak verilen her tki olayda, Komisyon ve Divan, iade edilme
si halinde işkence veya fena muameleye maruz kalması tehlikesi bulu
nan ya da idam cezası tehdidi altında yargılanması söz konusu olan suç
luların ıade edtlmesint Sözleşmenin 3 üncü maddesine aykırı saymıştır. 
Komisyon ve Divan kararları ilke olarak şikayet edilen hükümetler açı
sından bağlayıcı olmakla beraber, bu kararlardan Sözleşmeye taraf olan 
bütün devlet vatandaşlarının yararlandırılması bir gelenek halini almış
tır. Nitekim, Sözleşmeye taraf olan devletlerin, karar kendi aleyhlerinde 
verilmiş olmasa dahi bundan etktlenerek mevzuat veya uygulamalarını 

117 

TBMM KÜTÜPHANESİ



karar dogruıtusunda değiştirdikleri ve yeniden düzenlediklerı gözlen
mektedir. 

Bu nedenle, siyasi mülahazalar bir yana, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi ve Komisyon ve Divan içtihatlarına dayanılarak iade talebinin ge
rı çevrUmesi düşünülebtlir. 

Aksine, talep kabul edtldiğl takdirde geriye 1k1 yol kalmaktadır. 
Bunlardan birincisi iadeye tllşktn Bakanlar Kurulu kararına karşı 

yargı yoluna başvurmaktır. Anayasanın 125 inci maddesine göre bütün 
idari tasarruflara karşı yargı yolu açık olduğundan bu yol denenebtlir. 
Ancak, bu yola başvurulması halinde, iadenin önlenmesi için yürütme
nın durdurulması konusunda karar alınması zorunludur. Sonuçta Da
nıştayın nihai karanna göre har.eket edtlerek, iade talebi kabul veya red
dedtlebtlir. 

Danıştay, incelemesinde, Türkiye tle Tunus arasındaki karşılıklı Söz
leşme hükümlerı kadar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerının 
ve Komisyon ve Divan içtihatlarının da gözönünde bulundurulacagında 
kuşku yoktur. 

Danıştay Bakanlar Kurulunun kararınıiptal etmediği takdirde, geri
ye, Tunus vatandaşının Avrupa İnsan Hakları Sôzleşmestntn 1 ınci mad
desine dayanarak Türk hükümetının iade kararına karşı Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonuna başvurmasından başka bir çare kalmamaktadır. 
Esasen, Sözleşmeye göre bu yola başvurabtlmek ıçın, iç hukuktaki ka
nun yollarının tüketılmış olması zorunludur. 

Komisyona başvurulduğu takdirde, Komisyon başkanının yukardaki 
örneklerde olduğu gtbilçtüzüğün 36 ncı maddesine dayanarak, Türk hü
kümetınden ınceleme sonucuna kadar iade işlemlerını durdurması tale
binde bulunacagında kuşku yoktur. Böyle bir talep, Komisyon ve Dlvana 
bireysel başvuru hakkını kabul etmiş olan Türk hükümeti açısından 
bağlayıcı olacagından, iade işlemlerinin durdurulmasıyla, bundan Tunus 
h ükümeti de etktlenmlş olacaktır. 

Komlsyona başvuru halinde, Türk hükümeti, Komisyonun kesin ra
poruna kadar iade lşlemlerlnl durdurup rapor sonrasına göre suçlunun 
iadesine veya iade talebinin reddine karar verebtlir. (461 

E. TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ iŞKENCE iDDiALARI 
Türkiye aleyhinde, demokrasinin kesintlye uğradığı 12 Eylül 1980 

den beri yurt içinde ve özellikle de yurt dışında çok yoğun bir şekilde iş
kenceci ülke kampanyası yürütülmektedir. 

(46) Benzer bir olayda, bir İran oatandaşının Türkiye'den İran'a iadesine karşı başvurusu. ştkayetçt ve at
lestnln İsveç'e gttmeslne izln verflmesi üzerine, Komtsyon llstestnden çıkarılmıştır. Injormatton Note No. : 
121 (29 August - 9 September 1994), s. 4 

118 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ı. Uluslararası M Örgütü (Amnesty International) 
Uluslararası M Örgütü, yayınladı~ yıllık raporlarında Türkiye'yi iş

kence konusunda agır bir üslupla suçlamaktadır. (47) 

Örgütün 1991 yılı raporunda, agır işkence tthaınlarından sonra, özel
likle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işkence iddialarını görmezden gel
di~. yetkisizlik kararı vererek bu tür şikayetlerle ugraşmak zahmetine 
gtrmedi~i ve bazı davalarda, işkence altında alındı~ iddia edilen ifade
leri delil olarak kabul etmeyi sürdürdüğünü iddia etmiştir. 

Örgütün 1992 raporunda ise şu lfadelere yer verilmiştir : (48) 

"Bütün Türkiye'de sistematik işkence uygulaması sürdürülüyor. 
işkence olaylarının 1991 den I 992 nin ilk ayiarına kadar kesintisiz 
olarak sürdüğüne ilişkin olarak Türk basınında çıkan bir sürü haber, 
örgüte de ulaşmıştır. Bağımsız Türk İnsan Hakları Vakfı, 1991 yıllık 
raporunda, günlük basından edindi~ bilgtlere dayanarak toplam 768 
olayda 552 kişiye işkence yapıldığını ve bunlardan 218 inin iddiası
nın doktor raporlarıyla doWtılandığını açıklamıştır. 

Geçmişte, işkence olaylarının artmasına neden olan etkenler hiç 
de~şmemiştlr. Bu etkenlerle birlikte di~er sebepler, işkencecilerin fa
aliyetlerini sürdürmesi için bir sistem oluşturmuştur, şöyle ki : 

- Poltste gözaltı süreleri çok uzundur. 
-Kişilerin kimseye haber vermeden gözaltında tutulması, de~ş-

mez bir kuraldır. 
-Adli tabiplikler ve yetkili tıp merkezlerı yanlış yönlendirtci rapor

lar düzenlemektedir. 
-işkenceye ilişkin şikayetler rutın olarak bilinmezlikten gelinmek

te, sürüncemede b ırakılmakta veya kapatılmaktadır ... 

Örgüt, suçlamalarını 1993 yılı raporunda da sürdürmüştür. (49) 

"Türkiye'nin her tarafında ve özellikle de büyük şehirler ve Güney
doğuda polis işkencesinin sürdürüldü~üne ilişkin raporlar alınmıştır. 
Erkekler kadınlar ve çocuklara işkence yapılmaktadır ... " 

2. Helsinki İzleme Komitesi (Helsinki Watch) 
Merkezi New York'ta bulunan Helsinki İzleme Komitesi yetkilileri, 

1992 Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret ederek bazı temaslarda bulun-

(47) Report oj the Amnesty International. Human Rtghts Abuses Continue ın Turkey London AprU 1991 
(48) Amnesty Intematıonal, Turkey, Torture, extrajudlclal executions, dlsappearances, London, May 1992, 
S.5 
(49) Amnesty lntematıonal Report. London 1993, S. 290 
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muştur. Bu ztyaretle tlgllttzlentmlertn yer al~ 31 Aralık 1992 tar1hl1 ra
porda aşagıdakl hususlara yer vertlmtşttr : C50l 

"işkence btr Insanlık suçudur; bunu sona erdirmek btztm görevt
mtzdtr." Zamanın Başbakanı, 25 Kasım 1991 de parlamentoya bu 
sözlerle Türkiye'de tşkenceyt sona erdtrmeye söz vermıştır. Maalesef 
sözü yerıne gettrtlememiştır. Türk Hükümeti bu başarısızlıgıru 1992 
Haztran ayında yayınladı~. "Türkiye'de İnsan Hakları: Bir iytleşttrme 
Raporu" başlıklı btr raporda itiraf etmektedir: 

"Yerli ve yabancı Insan hakları kuruluşları, uzun süredır polts 
merkeziertnde sıstematık ve yaygın olarak çok ciddi ınsan hakları th

-ıaııert ve Işkence yapıldıgını beltrtmektedtrler ... iddia edtlen düzeyde 
olmasa da, bu küçük düşürücü ve catz olmayan uygulama tamamen 
ortadan kaldırılamamıştır." 

Raporda daha sonra uygulandı~ tddta edtlen ıwenç Işkence teknikle
rınden somut ornekler vertimektedir. 

3. Amerikan DUjlfleri Bakanhp Raponı 

ABD Dışışleri Bakanlı~. Temstlctler Meclisi ve Senatoya sunulmak 
üzere yıllık ınsan hakları raporları hazırlamaktadır. Türkiye tle llgill son 
raporda konuya lltşktn olarak aşağıdaki degerlendirme yapılmıştır. C51l 

.. Anayasanın işkenceyt yasaklamasına ve Türkiye'nın Btrleşmtş 
Milletler ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmelerine taraf olmasına 
ve Türk hükümetının kamuoyuna Işkenceye son verecegtnı btldirme
stne r~en, uygulama sürmektedir. işkence kurbanlarıyla tlgtlenen 
avukat ve doktorlar, siyasi suçluların polts veya jandarma merkezle
rınde, mahkeme önüne çıkarılmadan önce Işkenceye tabı tutulduk
larını Ifade etmektedirler." 

4. İşkenceyi önıeme Avrupa Komitesi (CPT) 

Türkiye'nın de taraf oldugu, "işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçük 
Düşürücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine" dair Avrupa Sözleşmesi 

(50) Broken Promtses : Torture and KfUtngs continue In Turkey, HelsinJet Watch, December 1992, S. 16 ud. 

(51) 1993 Country Reports of Human Rtghts Practtces, Turkey, Report submttted to the Commlttee on 

Foreign ~alrs House of Representatıoes and Commltte on Foreign Relatıon U.S. Senate by Department of 

state: Toplam 36 sayfalık 1994 yılı raporumda da. ınsan haldan Ihlallerine Utşkln çok ağır suçlamalar 

yapılarak. Işkence konusundakt yukandakl Ithamlar aynı keltmelerle tekrarlandıktan sonra. Işkencenın 

bütün hızıyla sürdüğü Iddia edilmektedir. Raporda. adli malcamiann Işkenceye lllşkin şikayetleri gereği 

glbl kouuşturmadığına tşaretle, hükümet malcamianna göre 1994 ün Uk 9 ayında saucılığa Intikal eden 

963 şikayetten sadece 11'lnln mahkumtyetle sonuçlandı~ı bellrtflmtşttr. 
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çerçevesinde kurulmuş olan "Avrupa Komitesi", (CPT) Türkiye'ye 3 ziya
ret' yapmıştır. İlk iki ziyaret, 9-12 Eylül 1990 ve 29 Eylül-7 Ekim 1991 
tarthler1 arasında, Komtteye, özellikle polisçe gözaltına alman kişllere iş
kence veya kötü muamele yapıldıgı yolunda çeşitli kaynaklardan haber
ler ulaşması üzerine, habersiz olarak yapılmıştır. 22 Kasım-3 Aralık 1992 
tarthlerinde yapılan son ziyaret tse, program çerçevesinde yapılan pert
odik bir ziyarettır. 

Komıte, 1991 ve 1992 yılı boyunca ztyaretlerttle 1lg111 bulguları konu
sunda Türk makamlanyla sürekli temaslarda bulunmuştur. komıte, 
Türk makamlarınca arzu ed1lınemestne ra~ınen, yayınladıgı raporunda 
aşagtdakt görüşlere yer vermiştır : (52) 

"Komite edindtgt btlgllerden, Türkiye'de işkence ve diger agır, fe
na muamelede bulunma uygulamasının, pollste gözaltında bulun
durma sırasında yaygın .bir şektlde yapıldıgı sonucuna varmıştır. Bu 
yöntemler yalnız adı suçlulara degtl, Antı-Terör Kanunu çerçevesinde
gözaltına almanlara da uygulanmaktadır ... 

Raporda daha sonra somut olaylarda elde edtlen bulgular konusun
da ayrıntılı bilgller ver1lmiş ve tşbtr~ ruhu ve yapıcı bir yaklaşımla, iş
kencenin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler konusun
da ayrıntılı tavsiyelerde bulunulmuştur. 

işkence, başta Avrupa insan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, bir çok 
uluslararası Sözleşmede yasaklanmıştır. Türkiye, bunlardan başlıcaları 
olan, "işkence ve D~er Zaltınane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele 
ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" (53) ile "işkencenin ve Gay
riinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenın Önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesini" (54) onaylamıştır. Her iki Sözleşmede de, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinde oldu~ gibi, işkence olaylarını soruşturmak 
ve izlemekle görevli birer denetım mekanizması kurulmuştur. 

Türkiye, hem bu Sözleşmelerin gereklerint yerıne getirmek, hem de 
Uluslararası M örgütü, ve Helstnki Watch gibi kuruluşların kastl, daya
naktan yoksun ve abartılı işkence iddialarma son vermek ve her şeyden 
önce de kendi insanına duydu~ saygıyı vurgulamak açısından, hakkm
daki bu işkence iddialarmı sona erdirmek zorundadır. 

işkence ve fena muamelelerı sadece yapılaçak bazı yasal düzenleme
lerle önlemek mümkün degıldtr. Bu olaylarm köklerine ancak, yasaları 

(~2) European Commlttee For The Preventton Of Torture And lnhuman Or Degradlng Treatment or Punlsh

ment. PubUc Statement on Turkey Adopted on 15 December 1992, CPT/Inf(93)1 

(53) Onay Kanunu, 21.4.1988-3441, Sözleşme metnı. R.G. 10.8.1988-19895 

(54) Onay Kanunu 25.2.1988-3411: Sözleşme metnı. R.G. 27.2.1988-19738 
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de~. anlayış, tutum ve davranışların de~ştirilmesi ile ulaşılabilir. Bu 
nedenle, yalnız polis teşkilatı degil, bütün ceza yargısı sistemi bu anlayış 
ve yaklaşımla yeniden gözden geçirilmeli ve yeni bir süreç başiatılmalıdır. 
Adalet Bakanlıgı bu konuda gereken duyarlılıkla, insan haklarına saygı 
gösterilmesi ve işkencenin önlenmesi amacıyla, yargı teşkilatını her fır
satta uyarmaktadır. (55) 

Hemen belirtilmelidir ki, bu konuda adli yargı alanında görevli mah
kemeler daha çok titiz davranmakta ve işkence altında alındıgı iddia edi
len ifadeleri hiçbir şeklide delil olarak kabul etmemektedir. Bu konuda 
Yargıtayın tutumu özellikle övgüye layıktır. Yargıtay hiçbir yan delille 
desteklenip dogrulanmayan ve baskıya dayalı oldugu iddia edilerek son
radan geri alınan poliste gözaltı aşamasındaki ifadeden başka kesin ve 
inandırıcı delil bulunmadıgı hallerde, sanık hakkında malıkurniyet kara
rı verilmesini· usul ve kanuna aykırı bulmaktadır. (56) 

Ancak, Yargıtayın bu olumlu tutumu ile işkence önlenememekte, sa
dece olaydan sonra onun hukuka aykırılıgı tespit edilerek, işkence kur
banı aleyhinde sonuç dogurması önlenmektedir. Bu nedenle, bir insan
lık suçu olan işkence olayının vukuundan önce gereken önlemlerin alın
ması zorunludur. Bu konudaki en son gelişme, CMUK nu de~ştiren 
18.11.1992 tarih ve 3842 Sayılı Kanun çerçevesinde olmuş işkence ve di
ger yöntemler kanunla açıkça ya~aklanmıştır. Söz konusu kanunun "ya
sak sorgu yöntemleri" başlıklı 13 üncü madde aynen şöyledir: 

"Madde 135/a.- ifade verenin ve sanı~ beyanı özgür irade
sine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, 
işkence, zorla Daç verme, yorm.a, aldatma, bedensel cebir ve 
şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan 
bedeni veya nıhi müdahaleler yapılamaz. 

Kanuna aykırı bb: menfaat vaat edDemez. 
Yukandaki fıkralarda belirtDen yasak yöntemlerle elde edDen 

ifadeler rıza olsa dahi delD olarak deierlendirfiemez." 

Ne var ki, bütün bu yasal düzenlemelere ragmen işkence iddialarının 
önü bir türlü alınamamaktadır. Milli yargı organları dışında, Komisyona 
yapılan başvuruların sayısı; işkence olaylarının bütün hızıyla sürdügü
nü açıklıkla ortaya koymaktadır. Komisyona intikal eden olaylardan Er-

(55} Bkz. İnsan hakianna saygı göstertlmeslnln sağlanmasına lllşldn, 7.5.1991 t. ve CiGM-6-50 sayılı ve 
işkence ve kötü muamele lddlalarının tlttzllkle soruşturolması ve bunlarla llgUl yapılan adli lşlemlerln ba
kanlığa bUdlrtlmesl hakkındaJel 7.2.1994 t. ve UİG-3-3-2-7-1994 lle 26.8.1994 t. ve UİG 3.3.4/89-1994 sa
yılı genelgeler. 
(56} CGK. 17.11.1986-/6-398, 86/522: CCK. 5.12.1988, 88/6-424, 88!506; CGK. 28.9.1987, 8716-7, 
87/404; Cgk. 2.2.1987, 86!8-314, 87/18; CGK. 17.4.1989, 89/18-87, 89/143. 
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dagöz olayında (Başvuru No. : ı 7ı28/90) <57) Komisyon, ştkayetçtye po
lıste gözaltında tutuldu~ sırada işkence yapıldıWnı tespıt eden raporu
nu hazırlamıştır. Abdullah Gürdo~an ve digerlerı olayında tse (Başvuru 
No. : ı5202-5/89) (58) köyde arama yapan güvenlik güçlerinin köylülere 
işkence ve fena muamele yaptıklarını beltrlemiştlr. Ancak olay, Türk hü
kümetinin şikayetçtiere kişi başına 300 000, Fransız Frangı (yaklaşık ı ,5 
mtlyar TL.) tazmtnat ödemeyi kabul etmesi üzerıne dostane çözümle so
nuçlandırılmıştır. Aynı şektlde~ N.H .. G.H. ve R.A. olayında (Başvuru No. 
: ı63ı ı-ı3/90) Komünist Partisine üye olmaktan yargılanarak mahkum 
edilen şikayetçtiere fena muamele edtldt~ Komisyonca tespıt edtlmtş ve 
şikayetçtiere ı ı5 OOO'er Fransız Frangı tazmtnat ödenerek olay dostane 
çözümle sonuçlandırılmıştır. (59) 

- Halen poltstn işkence yaptı~ı iddiasıyla Komisyona yapılan bir çok 
başvuru Komisyon gündemine alınmış olup. görüş btldtrmek üzere Türk 
hükümetine havale edtlmiş, bir ço~ da kabul edilmiştır. (60) · 

Türkiye'de işkence olaylarının sürdü~. ınsan hakları alanında çalış
malar yapan milli kurum ve kuruluşlar tarafından da do~ulanmıştır. 
Örn e~ bunlardan Türkiye İnsan Hakları Vakfının ı 993 yılı raporunda, 
yıliçerisinde 29'u çocuk, ı26'sı kadın olmak üzere toplam 827 kişinin iş
kence gördü~ü iddia edtlmiştir. Bir an için anılan rakamın gayri ciddi ve 
abartılı oldu~ düşünüise btle, bunlardan ı 60'nın gördükleri ışkenceyi 
resmi makamlardan aldıkları doktor raporuyla belgelerneleri karşısında, 
olayın ürkütücü boyutları bütün açıklıgıyla ortaya çıkmaktadır. (61) 

Keza TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu faaliyet raporunda 
da işkence olayiarına yer vermiştir. Rapora göre, ı Mart ı 99 ı -3 I A~s
tos ı 992 tarihleri arasında Komisyona işkence iddtalarıyla tlgili olarak 
toplam ı 08 başvuru yapılmıştır, aynı dönem yurt dışından 6 000 rnek
tup gelmiştir. Komisyonun Ekim, Kasım 1993 raporuna göre tse sadece 
bir aylık süredeki başvuru sayısı ı 7'dir. 

, Komisyon raporunda işkence ve kötü muamele ve nedenleri konu
sunda aşa~ıdaki gözlemlere yer vertimiştir : (62) 

(57) CouncU of Europe. Information Sheet No. : 32, Human Rlghts, Strasbourg 1994, S. 66 
(58) E. Commlsston H.R.Informatton Note No.: I16, 3.2.94, 46/94, S. 14 
(59) E. Commtsston H.R. Information Note No.: 109, 5.2.93, 47 (93) M. S. 9 
(60) Başouru No. : 21893-95/93; 21986·87693; E. Commtsston H.R. Information Note No. : 1I4, 29.9.I993, 
389 (93), S. 5; Başvuru No. : 20869/92 ve 22680/2249 I 193 ve 227291 93; Informalton Note No. : 116, 
3.2.94, 46 (94), S. 4; Başouru No.: 23145/94 oe 23178/94; Information Note No.: 118, 2.5.94, 202 (94), 
S. 4; Kabul edtlenler : M.D. - E.D. (20869/92); Zekl Aksoy (21987!93); Hüseyin - · Deurlm Berktay 
(22493/ 93): Information Note, No. : I 22 (1 0-21 October I 994), S. 2 vd. 
(6I) Cumhuriyet 5 Temmuz 1994 
(62) TBMM Başkanlığı Ankara I 992 S. 1 7 ud. 
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.. işkencenin bir insanlık suçu oldul\ı, hangi gerekçeyle olursa ol
sun bır araç olarak görülemeyecelf ve makul karşılanmayac~ açık
tır. Esasen ülkedeki tüm pozitif hukuk kurallan da ışkenceyi yasak
lamıştır. Ancak bazı kestmlerde işkence, gtzll ya da açık olarak tasvtp 
görebilmektedir. işkence iddialannın büyük bır bölümü gözaltı döne
mtnde poltsçe yapılan sorgulamalarla ilgilidir. Gözaltı dönemtnde fa
ili meçhul olayları aydınlatmak amacıyla sorgulama aşamasında bu 
yola başvuroldugu hakkında yo~n yakınmalar bulunmaktadır. Bu 
alanda özelltkle poltstmlzin soruşturma, bilgi toplama yöntemlertyle 
ligıli teknik eks1kltklert gidertcı, Içinde yaşadıgmuz ç~ gereklertnt 
yerine getirıcı çalışmalar yapmanın önemi büyüktür. :au alanda üze
rinde durulması gereken nokta, poltsin her kadernede yogtın bır e~
tlme tabı tutulması geregldir. Polts kolejlert, polis okulları ve Polis 
Akademisinde insan hakları dersinin ayrı ve kendine özgü tçertgi ile 
okutulması ve özellikle hizmet ıçın egltime önem verilmesi, sorunlan 
çözmenın en etktli yoludur." 
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IV. KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASA(U 

"Aklımıza göre davrandıtımız zaman daha fazla özgür, 
ihtiraslarımızın bizi yönlendirmesi halinde daha fazla köleyiz. " 

LEIBNIZ 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde, kölelik, kulluk ve angarya yasak
lanmıştır. 

"Madde 4. - ı. Hiç kimse köle ve kul hallnde tutulamaz. 
2. Hiç kimse zorla çalıştınlamaz veya angaryaya tabi tutula-

maz. 
3. Aşağ'ıdald haller bu maddede kastolunan "zorla çalıştırma 

veya angarya" dan sayılmazlar; 
(a) Bu Sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtDen şartlar altın

da tutuklu bulunan kimseden tutukluluğ'u veya şartlı salıverDme
si süresince olalan olarak yapması istenecek çalışma; 

(b) Askeri nitelikte bir hizmet veya inançları gere~ce asker
~ görevini yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru sa
yan ülkelerde bu inanca sahip kimselere zorunlu askerlik yerine 
gördürölecek başka bir hizmet; 

(c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz veya afet 
hallerinde istenecek her hizmet; 

(d) Normal yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her tür
lü çalışma veya hizmet." 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde, kölelik ve kulluk ile zorla çalıştır
ma arasında bir ayırım yapılmaktadır. Kölelik ve kulluk, sürekli bir sta
tü olarak birey üzerinde çok kapsamlı bir gözetım ve denetime imkan ver
dtğt ve bireyin kendiiradesiyle bu statüden kurtulması mümkün olma
dıgı halde, zorla çalıştırma, belirli bir süre, bireye kendiiradesi dışında 
bir işin yaptırılmasınıtfade eder. (63) 

A. KÖLELİK VE KULLUK 
Sözleşmenin·4 (ı) maddesinde öngörülen kölelik ve kulluk yasaw ko

nusunda, Komisyon ve Dtvana fazla bir başvuru yapılmamıştır. Mah
kumlar tarafından bu konuda yapılan başvurular tse tümüyle reddedil
miştir. 

Divana intikal eden bir olayda, Droogenbroeck idari makamların gö
zetimi altında tutuldugu gerekçesiyle Belçika aleyhine başvuruda bulun
mu~tur.. Divan. şikayetçinin özgürlügünün kısıtlanmasının, kendısını 

(63} Gomlen~ D. a.g.e. S. 9 
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Sözleşmenin 4 (1) maddesinde öngörülen köle veya kul durumuna sok
madığı. alınan önlemlerin süreyle kısıtlı oldu~ ve ayrıca yargı organın
ca denetlendl~ gerekçesiyle, başvuruyu reddetmıştır. (64) 

Diger bır olayda Komisyon, yaşları 15-16 olan 4 İngillz gencinin do
nanma emrinde 9 yıl görev yapma taahhüdünde bulunmalarının Sözleş
me kapsamına gtrlp gtrmedt~ilncelemlştir. Komisyon. askerlik görevı
nin kölelik veya kulluk sayılamayaçagını, ayrıca sözleşmede öngörülen 
zorla çalıştımıa yasawna da bır istisna teşkil ettt~ı. görev taahhüdün
de bulunurken küçüklerın · ebeveynlerinin rızalarının da alındıgını belir
terek başvuruyu reddetmişttr. <65) 

B. ZORLA ÇALIŞTIRMA VE MECBURi HİZMETE TABİ TUTMA 
Komisyon ve Divan Sözleşmenın 4 (2) maddesi çerçevesinde bir çok 

olayı Incelemiş olmakla beraber bunların hlçbtrtslnde sözleşmeye aykırı
lık tespıt etmemiştir. 

Van der Mussele ıstmil Belçika vatandaşının, yoksul bır sanıgı ücret
siz olarak savunmak zorunda bırakıldığı Için Belçika hükümeti aleyhine 
yaptıgı başvuruyu inceleyen Divan, yapılan işin normal olarak bır avuka
tıngörev alanına gtrdigt, kendisinin mesleki gel~şmeslne katkıda bulun
duğu ve üstlenilen görevin fazla zahmetli olmadığı gerekçesiyle, başvuru
yu reddetmiştır. divan ayrıca, yoksul sanıga avukat atanmasının sözleş
menin 6 (3) (c) maddesi gere~tnce Belçika Hükümetine düşen bır yüküm
lülük olduguna da Işaret etmiştir. (66) 

Keza Komisyon da. genelde hukukçular tarafından yapılan bır çok 
başvuruyu Incelemiş ve geri çevirmiştir. Norveç'li bır dişçinin, ülkenın 
kuzey bölgesinde belirli btr süre mecburi hizmete tabi tutulması dolayı
sıyla yaptığı başvuruyu inceleyen Komisyon, görevin sınırlı bır süre için 
yüklenildigi, uygun bır ücret ödendt~i ve dişçilik meslegtnin terası çerçe
vesinde oldu~u gerekçesiyle ştkayeti reddetmiştir. (67J 

4. Maddenin 3 üncü paragrafında zorla çalıştırma ve angarya yasagı
nın istisnaları belirtilmiştır. Buna göre, kişiden bu fıkrada yer alan 4 ka
tegort iş veya hizmeti yapması ıstendıgı takdirde, bu, zorla çalıştırma ve
ya angarya sayılmayacaktır. 

1. Hükümlülerin Zorla Çalıştınlması 
3 üncü paragrafın (a) bendinde açıklıkla beltrtildtgı gıbı, tutuklu ve 

hükümlüler kendı ısteklerı dışında, Istenilen tş veya hizmet tyapmak zo
rundadırlar. Komisyona göre, yetkili mahkemece hakkında hüküm veri-

(64) a.g.e. S. 9 
(65) Stock-Taking : 1954-1984. S. 211 
(66) Stock-Taktng : 1954-1984, S. 163 
(67) Karann çevtrtsiiçln Bkz. Ünal. Ş. Adalet Dergtst, Kasım-aralık 1981. Sayı 6, Avnıpa Insan Hakları Ko
misyonu (Norveç Yüksek Mahkemesinin bir karanna karşı şikayet) 
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len kişinin çalıştınlmak üzere bir kuruma yerleştirtlmestne karar verti
mesi veya cezaevlerindeki tutuklu veya hükümlülerden belirlttşlertn ya
pılmasının Istenmesi Sözleşmeye aykırı degtldir. C6B) 

2. Askerlik veya Yerine Başka Bir Görev 
3 üncü paragrafın (b) bendtnde, ınançları dolayısıyla askerltk görevi 

yapmak tstemeyenlerden, bunun yerıne başka bir görev yapılmasının ta
lep edtlebtlecegi belirttimiştir. Ancak bu hüküm hiç bir şektlde kişilere 
ınançları dolayısıyla askerlik göreVinden kaçJnma hakkı sagladıgt şeklin
de yorumlanmamalıdır. Sözleşme sadece akit devletlere, bu gtbt ktştlert 
askerlikten muaf tuttu~ takdirde, kendilerinden yerıne başka bir hiz
met talep etme yetkisi tanımakta ve bu bağlaında yapılması istentlen hiz
metin zorla çalıştırma sayılaınayacagını belirtmektedir. Nitekim, bazı aktt 
devletler, inançları dolayısıyla askerlik görevi yapmak ıstemeyenlerin bu 
ısteklerint anlayışla karşılaınakta ve yerıne kendilerinden başka bir ışı 
veya hizmetin yapılmasını talep etmektedirler. Kişinin bu görevi yapma
yı da kabul etmemesi halinde ise, hakkında ceza davası açılmaktadır. (69) 

3. Ola~anüstü Durum 
Toplum hayatını tehdit eden bunalım ve afet hallerinde tehlikeyle 

orantılı olarak olaganüstü önlemler alınması zorunlu oldugundan, pa
ragrafın (c) bendtnde, bu gtbi durumlarda kişilerden Istenecek bazı özel 
hizmetlerin angarya yasagı kapsamına gtrmedtgı belirttimiştir. 

4. Vatandaşlık Görevleri 
Son olarak, 3 üncü paragrafın (d) bendtnde, medeni yükümlülükler 

kapsamına gtren bazı yükümlülükler çerçevesinde kişiden her türlü ça
lışma ve hizmetin tstenebilecegt öngörülmüştür. Bu konuda fazla başvu
ru olmadıgından, kişiden bu bağlaında hangt görevlerin tstenebilecegt 
açıklıkla belli degtldir. Komisyon, Karlhetnz Schmidt-Almanya olayında, 
hükmün uygulama alanını daraltıcı bir yorum yapmıştır. (70) 

Baden-Württemberg Eyalett itfaiye Teşkilatı Kanununa göre, erkekler 
kadınların aksine ya ıtfatyede çalışmak veya yerıne ilgili belediyenın be
lirleyecegi bir meblağ;ı ödemekle yükümlü tutulmuştur. Ştkayetçiye de bu 
uygulama çerçevesinde, teşktlatta çalışmayı reddetttgt tçtn 75. Mark be .. 
del ödemesi tebltg edilmiştir. Komisyon, bu uygulamanın, sözleşmenin 
4,3 (d) ve 14 üncü maddelerine aykırı oldu~nu tesbitle, raporunu 13 Ni
san 1993 de Divana hava! e etmıştır. 

Ülkemizde de başta polts, güvenltk güçleri ve yargı erki mensupları ve 
doktorlar olmak üzere, çeşitli meslek gurupları açısından yurdun belirlt 

(68) Dfgest, S. 16 
(69) Bkz. asa. S. 21 O 
(70) E. Court of H.R. Press R. 2-24 February 1994, S. 34 vd. 
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bölgelerinde belirli sure görev yapma zorunlulugtı öngörWmüştiır. Kan u
na veya Kuruıiılarının görev planiarına dayanan bu uygulama, hizmetin 
bütün yurt çapına yeknesak bir şekilde götiırülmesı ve böyle~e hizmet
ten bütün vatandaşların eşıt bir şektlde yararianınalarmı sağlama açısın
dan zorunlu olup, Sözleşmenın 4 (2) maddesı anlamında zorla çalıştırma 
olarak de~erlendtrtlmemelldtr. 
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V. Kişi ÖZGÜRLÜGÜ VE GÜVENLİGİ 

A. GENEL OLARAK 

"Her vatandaşın, lcanwıa ayları olmayan kendi hareketle
rinden hiç bir endişeye düşmemesi, bu hareketin sadece kendi
since malum zaruri neticelerinden maada, kanuni bir ceza mü

eyyidesi bulundulu ihtimaliyle ıstırap çekmemesi lazımdır." 
BECCARIA 

Sözleşmenin en önemli hükmü. hiç kuşkusuz. kişi özgürlügü ve gü

venliğine ilişkin 5 inci maddesidir. Kişinin oldugu kadar polis ve yargı er
ki açısından da hayati önem taşıyan söz konusu hüküm şöyledir : 

"Madde 5.- ı. Herkesin özgiirlüpne ve Jdti güvenlilfne hak

kı vardır. Aşapda belirtDen haller ve kanunla belirlenen y~llar dı
şında hiç kimse özgiirlüpnden yoksun bıralnlamaz. 

a) Kişinin yetkili mahkeme tarafından mahkum ecWmesi üze
rine usulune uygun olarak hapsedilmesi; 

b) Bir mahkeme tarafından kanuna uygun olarak verilen bir 
karara riayetsiziikten dolayı, veya kanunun koyduğU bir yüküm

lülüğiin yerine getirilmesini sağlamak için gözaltına ahnması ve
ya tutuklanması; 

c) Bir suç işledili şüphesi altında olan veya suç işlemesine ya 
da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zoruuluğ'lı inan

cını doğ'ui'an makul sebeplerin bulunması dolayısıyla, bir ldmse
Din yetkili adli mercl önüne çıkanlmak üzere gözaltına abDması 
veya tutuklanması; 

d) Bir küçüpn gözetim altında elftilmesi veya gözaltında tu
tulması konusunda karar verecek olan yetkili merci önüne çıka
nlmasını sağlamak üzere, kanuna uygun olarak verilmiş bir karar 

gereğince alıkonulması; 

e) Bulaşıcı hastalık yayabDecek bir Jümsenin, bir ~ hastası
mn, bir alkoUifn, uyuşturucu maddelere bai'Jmh bir ldmsenin ve
ya yersiz yurtsuz ldfDerin kanuna uygun olarak gözaltına alınma-
sı; 

f) Bir ldmsenin ülkeye usulüne uygun olmayarak girmekten 
alıkonulması veya bakinnda sınırdışı etme ya da geri verme işle
minin yürütülmekte olması nedeniyle usulune uygun olarak gö
zaltına alınması veya tutukJanması; 

2. Tutuklanau her kişiye, tutuklanmasını gerekli kılan sebep
ler ve kendisine yöneltDen her türlü suçlamalar en kısa bir 
zamanda ve anladıp bir cWle bDdirWr. 

129 

TBMM KÜTÜPHANESİ



3. Bu maddenin 1 1 c fıkrasmda aç•klanan şartlara göre tutuk
lanan veya gözaltma alınan herkes hemen bir yargıç veya adli 
fonksiyon yapmaya kanunla yetklli k1hnmış ~er bir görevli önü
ne çıkarılır. Kendisinin makul bir süre içinde muhakeme edllme
ye veya adli kovuşturma sırasmda serbest bırakılmaya hakkı var
dır. Salıverme, DgUtntn duruşmada hazır bulunmasını saltayacak 
Y:»ir teminata bağtanabüir. 

4. Tutukianma veya gözaltına alınma nedeniyle özgürlüjün
den yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasmm kanuna uy
gunluğU hakkında kısa bir süre içinde karar verDmesini ve kanu
na uygun görülmemesi halinde serbest bırakılDıasım sağ1amak 
için mahkemeye başvurma hakk•na sahiptir. 

5. Bu maddenin hükümlerine aykın olarak bir tutuklama veya 
gözaltına alınma işleminin maiduru olan herkesin tazminat Is
temeye hakkı vardır." 

Sözleşmenin 5 inci maddesi, klasik anlamda kişi özgürlügünü koru
maktadır. Angio-Sakson hukukundan esinlenen <nı bu hüküm, gözaltı
na alma ve tutuklama sürelerini kısıtlayıp bazı şartlara baglayarak, kişi 
özgürlügünün devlet tarafından keyfi bir şekilde ihlal edilmesini önleme
yi amaçlamaktadır. Örnegtn Guzardi.olayında, İtalyan makamlarının şi
kayetçiyi azami yasal süre olan 2 yıl tutuklu bulunduktan sonra 16 ay 
süreyle küçük ve ıssız bir adada polis denetiminde ikame te zorlanması
nı, Divan Sözleşmeye aykırı bulmuştur. <72l Üye devletlerden bu hüküm 
çerçevesinde Komisyon ve Divana yapılan başvuruların çokluğu bu h ük
mün hayati önemini açıklıkla ortaya koymaktadır. 

5 inci madde genel olarak iki konuyu düzenlemektedir; bunlar, gözal
tına alma ve tutuklamanın kanuna uygunluğunun denetimi ve tutuklu
lar için öngörülen yargısal güvencelerdir. 5 inci maddenin 1 inci parag
rafında tutuklamanın kanuna uygun sayıldığı haller belirtilmiş, 2-5 pa
ragraflarında ise, kişinin özgürlügünden yoksun bırakılarak tutuklan
ması halinde, bu önlernin ancak bu paragraflarda öngörülen güvence ve 
şartlara uygun bir şekilde alınması zorunlulugu getirilmiştir. 

5 inci madde ile Sözleşmenin diger hükümleri ve özellikle 6 ncı mad
desi arasında çok yakın bir bag vardır. Kişinin makul bir süre içinde adil 
bir şekilde yargılanmasını göngören 6 ncı madde, 5 inci maddeyi tamam
lamakta ve böylece her iki hüküm kişi özgürlügü ve güvenltgi açısından 
bir bütün oluşturmaktadır. 

(71) Murdoch. J.L. Article 5 of the Conventlon on Human Rights. Council of Europe. Strasbourg November 
1992. s. 5 
(72) Stock-Taldng: 1954·1984. S. 31 
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Kişi özgörlüğü ve güvenligt kavramları, birbirlerini tamamlayan kav
ramlardır. Kişi güvenlig!, kamu otoriteleri tarafından yapılacak keyfi mü
dahaleleri önlemek anlamında, kişi özgürlügünü korumaktadır. Divan, 
kişi özgürlüğünü demokratik bir toplumun en önemli ve vazgeçilmez bir 
hakkı olarak nttelendirmiştir. (73) 

5 inci maddede belirtilen "özgürlükten yoksun bırakma" deyimi, sa
dece gözaltına alma veya tutuklama olarak nitelendirilmemelidir. Divan 
ve Komisyona yapılan başvurulardan, bu kavramın daha geniş bir anlam 
taşıdıgı anlaşılmaktadır. Nitekim bu hüküm sadece ceza hukuku anla
mında degil, tanıgın duruşmada hazır bulundurulması, babalık davasın
da kan alınmasının sağlanması, psikiyatrik bir muayenenin yaptırılması 
gibi hususi hukuk bağlarnındaki özgürlükten yoksun bırakılma hallertn
de de uygulama alanı bulmaktadır. Komisyona intikal eden bir olayda, 
1 O yaşındaki bir kız çocugtı arkadaşlarıyla birlikte polis karakoluna gö
türülerek kendilerinden bazı hırsızlık olayları hakkında bilgi alınmış ve 2 
saat süreyle karakolda tutulmuştur. Çocugun ailesinin şikayetini incele
yen Komisyon, polisin amacının özgörlük kısıtlaması degil, bilgi edinmek 
olduguna işaretle, bu önlernin 5 inci madde kapsamına gtrmediglni ka
rarlaştırmıştır. (74) 

Komisyon ve Divan kararlarından; somut olayın özelliklerine göre ki
şinin normal yaşamını sürdürmesini imkansız hale getirecek şekilde öz
gürlüğünden yoksun bırakılması hallertnde 5 inci maddenin uygulama 
alanı buldugu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, örnegtn şartlı salıverilen bir 
hükümlünün belirli aralıklarla polise başvurmasının istenmesi veya bir 
yabancının seyahat özgürlügünün ülke içinde belirli bir şehir sınırlarıy
la kısıtlanması gibi durumlarda, 5 inci madde anlamında özgürlük kı
sıtlaması yoktur. (75) Buna karşılık Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin başvuru
su üzerine (1974) Komisyon, Kıbrıs'ta Türk askerlerinin halkı evlerinde 
ıkarnet etmeye zorlamasını özgürlük kısıtlaması olarak nttelendirmtş ve 
Türkiye'nin 5 inci maddeyi ihlal ettlglni belirtmiştir. (76) 

B. ÖZGÜRLÜK KlSlTLAMASININ YASAL OLDUGU HALLER 
Sözleşmenin 5 (1) maddesi, yakalama ve tutuklamanın "yasal" ve ka

nunda öngörülen usullerle yapılmasını emretmektedir. Hukuk devletinin 
geregi olan bu ilkeler gözetilmeden, kişi özgürlügünden yoksun bırakıldı
ğı takdirde, yapılan işlem keyfi ve Sözleşmeye aykırı sayılacaktır. Örne
ğin, Komisyonun incelediği Bozano alayında, İtalyan vatandaşı Bozano, 
İtalya'da işledigl ağır cürümler dolayısıyla İtalyan mahkemesince müeb-

(73) Bkz. Vagrancy-Belçtka olayı. Stock-Taktng: 1954-1984, S. lo od. 
(74) Murdoch, J.H. a.g.e. S. 8 
(75) Vtlllger. Mark E. S. 193 
(76) Murdoch, J.L. a.g.e. S. 7 
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bet hapse mahkum edilmiş ve Fransa'ya kaçmış br. Adı geçen, İtalya'ya 
iade ed1lmek üzere Fransız makamlarınca tutuklanmışbr. Fransız mah
kemesi, Bozano'nun gıyapta yargılanarak mahkum edildi~ tespttle, ta
de keyftyetlnin Fransa kamu düzenine aykırı olacagı gerekçesiyle ıade ta
leb1n1 reddetmiştir. Bozano daha sonra Fransız pol1stn1n sınırdışı etme 
kararıyla eşi ve avukatıyla görüşmesine fırsat verilmeden İsviçre polisine 
tesllm edilmiştir. İsviçre ve İtalya arasında da suçluların ıadesi Sözleşme
si oldu~ için, Bozano bu Sözleşme çerçevesinde İtalyan makamiarına 
tesllm ed1lmiş ve cezaevine konulmuştur. Fransız pol1s1n1n Bozan o hak
kındaki sınırdışı etme kararı ve bu kararın infaz tarzı, Fransız mahkeme
lerince usulsüz ve kanuna aykırı bulunmuştur. Olayın Bozano'nun avu
katı tarafından Divana intikal ettirilmesi üzerıne de Divan, Fransız poli
sinin sınırdışı etme kararını Sözleşmenin 5 (ı) (f) maddesine uygun bir 
karar degıl, Fransız mahkemesinin kararının aksine, adı geçentn dolaylı 
yoldan İtalya'ya iades1n1 s~ama amacına yönelik, keyfi ve Sözleşmeye 
aykırı bir işlem oldu~nu vurgulamıştır. (77) 

Somut olay, yakalama ve tutuklama önleminin, kötü niyetle ve ama
cından saptınlarak, nasıl keyfi bir şekilde kullanılabilece~ bütün açık
Iıgıyla ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki, Sözleşme yakalama ve tu
tuklamanın kanunda öngörülen usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi
ni emretmektedir. 

Sözleşme bu b~amda, ilgili devletin iç hukukuna yollama yapmak
tadır. Yani kişiyi özgörlü~nden yoksun bırakacak her türlü önlernin 
keyfi olarak degil ancak iç hukukun öngördü~ usuller çerçevesinde, 
yetkili organınkararı ile adil bir şekilde alınması ve uygulanması zorun
ludur. İç hukukun usul kurallarının da Sözleşme hükümleriyle uyum 
içinde olması zorunludur. Somut bir olayda iç hukukta öngörülen usul 
kurallarına riayet edilip edilmedi~. kuŞkusuz ilk planda milli makamla
rın denetlmi altındadır. Bununla beraber, bu görevin m1lli makamlarca 
ihmal edilmesi halinde, Divan da olayın özelliğine göre bu alanda sınırlı 
bir denetım yetkisi kullanmakta ve bu eksikl1~ tespit etmektedir. C7Bl 

Ancak Komisyon, akit devlet idari ve adli mercilertntn kötü niyetle ha
reket ettiklerint tespit etmedikçe, tutuklamaya ilişkin usul kurallarının 
bu makamlarca yorumlaınş ve uygulanış tarzının isabetli olup olmadıgı
nı araştırma yetkisine sahip degildir. (79) 

1. Kişinin, mahkemece hükmeclllen bir cezayı çekmek üzere tu
tuklanması 

Sözleşmenin ktş1n1n tutuklanmasının yasal sayıldıgı hallert düzenle
yen 5 (ı) maddesinin ilk (a) bendinde, kiş1n1n mahkemece suçlu buluna-

(77)lnjormat1on Sheet. No.: 22, November 1987-Aprll1988, Strasbourg 1988, S. 21 ud. 
(78) Human Rlghts FUes No.: 4, Concll of EuropeStrasbourg 1981, S. 6 
(79) Dlgest, S. 26 
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rak bir cezaya çarptınlması hall öngörülmüştür. H~kında ceza hükmü 
verilen bir kimsenın bu cezasını çekmek üzere tutuklanması dogaldır. 

Ceza ilamıyla bunu izleyen tutuklama arasında makul bir sebep so
nuç iltşk!st bulunmalıdır. Dtvana intikal eden bir olayda, mahkemece 
müebbet hapse mahkum edilen Weeks, bir süre sonra şartlı olarak salı
verilmiştir. Weeks daha sonra tekrar tutuklanmasının, Sözleşmentn,5 (1) 

(a) maddestntthlal etttgt gerekçesiyle ştkayette bulunmuştur. Divan, adı 
geçeni haklı bulmuş ve her tutuklama olayının Sözleşmenın 5 (1) mad
desınde sayılan hallerden birisine dayanması gerektlgtnt ve dolayısıyla 
somut olayda yeni bir mahkeme kararına ihtiyaç oldugunu belirtmiştir. (80l 

Sözleşmenın 5 ( 1) (a) maddesınde belirtilen, .. yetkili mahkeme" deyi
mi, ceza hükmünü veren mahkemenın bazı ntteltkler taşıması gerektigl
nt ifade etmektedir. Mahkeme, her şeyden önce bagımsız ve tarafsız ol
malı ve karar yerleşmiş usul kurallarına uygun bir şekilde verilmelidir. 
Mahkemenın bu nitelikleri taşıyıp taşımadıgt, her olayın kendisine özgü 
şartları içinde degerlendirilmeltdir. Divan, Hollanda ile ilgili Engel olayın
da, ştkayetçt hakkında karaı:, veren askeri disiplin mahkemesının de, ta
raflara ve özellikle de yürütme organına karşı bağımsızlıgt güvence altına 
alındıgt sürece, madde anlamında yetkili mahkeme sayıldıgını belirtmiş
tır. (81) 

Öte yandan, hükmü veren mahkemenin, cezanın infaz edilecegt ülke 
mahkemesi olması da zorunlu degildir. Komisyona göre. söz konusu hü
küm. kararı veren mahkemenin bulundugu yer konusunda herhangibir 
ayırım yapmamakta ve dolayısıyla yabancı devlet mahkemelerınce veril
miş ceza ilanılarının infazını engellernemektedir. (82) 

2. Kişinin, yasal bir yükümlülüğünü yerine getirmesini saiılaJDak 
üzere tutukJanması 

Bu kategoriye gtren tutuklama hallertnden birincisi, yargı kararları
nın yertne getirilmesine ilişkindir. Buna göre, bir mahkeme kararının uy
gulanmasından kaçınılması veya engellenmesi halinde tutuklama kararı 
verilebilir. Örnegtn. bir babalık davasında mahkemenın kan örnegt alın
masına karar vermesi, yeminli ifade alınması, kişinin akli melekelerinin 
belirlenmesi açısından bir psikiyatrt kurumunda gözlem altında tutul
ması ve mahkemece hükmedilen para cezasının tahsilt gibi konularda, il
gililerin rızalanyla bu tür mahkeme kararlannın geregtnt yerine getirme
melerı halinde, tutuklanmaları mümkündür. (83) 

(80} Murdoch, J.L .• a.g.e. S. 12 
(81} Stock-Talctng: 1954-1984, S. 44 vd.

1 

(82} Dlgest. S. 28 vd. 
(83} Murdoch J.L. a.g.e. S. 12 vd. 
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Söz konusu maddenin bu bendinde düzenlenen ikinet konu, kişinin 
"kanunda öngörülen yasal bir yükümlülügü" yerine getirmekten kaçın
ması halinde tutuklanmasıdır. Örneğin polts, üzerinde ktmlik taşımayan 
bir kişiyi, ktmltğint beltrlemek üzere karakala davet ederek orada birkaç 
saat alıkoyabilir. Burada kişinin özgürlügünden yoksun bırakılması ceza 
karektert taşımayıp, amaç onu yasal yükümlülügünü yerine getirmeye 
zorlamaktır. (84) "Kanunda öngörülen yasal yükümlülük" kavramı çok ge
nış oldugundan, bu hüküm uygulamada kötüye kullanılmaya elvertşlt 
bir niteliktedir. Örnegin kişi, bu hüküm çerçevesinde, belirsiz ve genel bir 
yükümlülük dolayısıyla özgürlügünden yoksun bırakılabtltr. Bu nedenle, 
ktştntn üstlendiği yükümlülük belirlt ve somut olamlıdır. Divan Lawless 
olayında konuyu incelemtşttr. İrlanda Antı-Terör Kanununda, "devlet gü
venliği aleyhine zararlı faaliyet gösterme" tehlikesi bulunan kişilerin tu
tuklanabtleceklert öngörülmüştür. Lawless, bu kanun çerçevesinde tu
tuklanmış ve 5 ay. tutuklu kalmıştır. İrlanda hükümeti, bireyin suç işle
meme yükümlülügü altında oldugtına tşaretle, adı geçentn, kamu düze
nt ve devlet güvenliği açısından suç tşlemestntn önlenmesı amacıyla tu
tuklandıgı görüşünü savunmuştur. Ancak Divan, beltrlt b tr yasal yü
kümlülüge dayanmayan bu tür bir tutuklamanın Sözleşmenin 5 (1) (b) 
maddesine aykırı oldugunu ve dolayısıyla İrlanda'nın söz konusu hükmü 
ihlal ettiğini kararlaştırmıştır. (85) 

Dtvana göre, İrlanda hükümetinin yorumu, kışının idari bır kararla 
sınırsız sürelerde gözaltında tutulmasına neden olabtleceğt cthetle Söz
leşmede güvence altına alınan kişi özgürlügü ve güvenltgı hakkını terne
ltnden yok edecek nitelikte oldugu için, bu anlayışı Sözleşmenin 5 ( 1) (b) 
maddesının amacı ve ruhuyla bağdaştırmak mümkün degildir. (86) 

Komtsyona intikal eden başka bir olayda, 3 ingiliz vatandaşı, yurt dı
şından geltşlerinde, sınırda Antı-Terör Kanunu çerçevesinde gözaltına 
alınmış ve 45 saat tutulmuşlardır. Komisyon, olayda ştkayetçtlertn btlgi 
vermek gtbi beltrlt ve somut bir yükümlülük altında bulunduklarını ve 
görevltlertn Antı-Terör Kanunu çerçevesinde, toplumu örgütlü terör suç
larına karşı korumak için sınırda gırış ve çıkışları deqetlemek ve gereken 
önlemleri almakla yetktli olduklarını belirterek şikayetı geri çevirmiştir. (&7 l 

Bu olay da gösterınemektedir ki, polis ve güvenlik güçlerinin kişiyi öz
gürlügünden yoksun bırakmak gibi çok agır sonuçlar doğuran bir önle
mi alırken, takdir hakkını çok yerinde., isabetli ve hukukun üstünlüğü il
kesine saygı d uyarak kullanmaları zorunludur. 

(84} Vllllger, Mark. E. a.g.e. S. 12 vd. 
(85} E. Court H.R. Lawless Judgment of 1 July 1961, Sertes A. No.: 3 
(86} Human Rlghts Flles, No. : 4, S. 8 
(87) Murdoch. J.L. a.g.e .• S. 13 
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Polislere. görevlerint etkin bir şekilde yerine gettrebilmelert için. diğer 

kamu görevlilerine tanınanın çok üstünde yetkiler verilmiştir. Örneğin, 

polis suç işlediğinden şüphe edilen bir kimsenin özgürlüğünü kısıtlama 

veya başkalarını ve kamu düzenint korumak için kuvvet kullanma hak

kına yasal olarak sahiptir. Ancak h ür demokratik bir toplumda bu yetki

nin kullanılmasının yasal sınırları vardır. Polis, bu sınırlar çerçevesinde 

takdir hakkını yerinde ve amacına uygun olarak kullanmalıdır. "Örneğin. 

polis bir kimseyi mahkeme önüne çıkarmak üzere gözaltına alabilir. Ama 

bunu yapması her zaman zorunlu olmayabilir. Çünkü suçluluk hükme 

baglanınadıkça. gözaltına alma ve tutuklama bir ceza değil, idari bakım
dan bir önlemdir. Nitekim bazı durumlarda kişiyi mahkeme önüne çıkar

mının başka yolları da olabilir. Kişi. polisin daveti üzerine kendiliğinden 

mahkemeye gtdecekse, gözaltına alınmasına gerek olmamalıdır. Bu ve bu 

gtbt durumlarda polisin kişisel özgürlüklere karşı son derece duyarlı ve 
anlayışlı olması gerekir. (88) 

3. Kişinin yetkili adli makam önüne çıkanlmak üzere yakalanması 
Sözleşmenin 5 (1) (c) maddesine göre, bir suç işlediği şüphest altında 

olan yahut suç işlemesine veya suçu işledikten sonra kaçmasına engel 
olmak zarurett inancını dogtıran makul sebeplerin mevcudiyetl dolayısıy

la. bir kimse yetkili adli makam önüne çıkarılmak üzere yakalanıp tutuk

lanabilir. 
Bu hüküm .. Sözleşmenin, yakalanan kişinin makul bir sürede yargı

lanmak üzere hemen bir hakim önüne çıkarılmasını öngören 5 (3) parag

rafıyla çok yakından ilgilidir ve onunla birlikte değerlendirilmelidir. 
Sözleşmenin 5 (1) (c) maddesınde kişinin 3 nedenle yakalanabileceği 

belirtilmiştir. Bu bükümde ortak olan konu, kişinin hangi nedenle yaka

lanmış olursa olsun, 3 halde de hemen bir adli makam önüne çıkarılma
sı zorunluluğudur. Ayrıca, bu bükümde sayılan 3 yakalama nedeni tada

didir. Yani kişi bu nedenler dışında başka bir sebeple yakalanamaz. ör
neğin kişinin bu hükme göre, suçluların iadesi sözleşmesi çerçevesinde 
yakalanarak tutuklanması mümkün değildir. (89) 

a) Kişinin suç işlemiş olması şüphest altında yakalanması 
Sözleşmenin 5 (1) (c) maddesinde öngörülen ilk yakalama nedeni ki

şinin bir suç işlemiş olma şüphest altında bulunmasıdır. Bu suç iç hu

kuka göre bir cürüm veya kabahat olabilir. Buradaki şüphenin derecesi 

(88) Alderson. J. İnsan Haklan ve Polis, Çev. İhsan Kuntbay, T. Orta Doğu Amme İdarest Yayınlan No. : 

232,S. 17 
(89) Murdoch, a.g.e. S. 14; Dlvana göre, bu hükmün amacı, bireyi keyfi tutuklamaya karşı korumaktır. So

mut bir olayda tutuklamanın yasal olup olmadığı ve mevcut hal ve şartlara göre gerekli olup olmadığı ta

mamen mUli mahkemeterin takdlrlndedlr. Aksi halde Divan 3 üncü veya 4 üncü derece mahkemesi rolünü 

üstlenmiş olur kl, buna yetkisi yoktur. Judgement in the Case of Kemmache v. Prance, E. Court of H.r. 

Press R (21-25 Nov. 1994) S. 22 vd. 
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ne olmalıdır? Brogan ve dt~erleri olayın da, 4 ştkayetçı, terörist faaliyet
lerde bulunduklan şüphestyle yakalanmış ve 4-6 gün arasında gözaltın
da tutularak mahkeme önüne Çıkanımamışlardır. Ştkayetçtler, kendtlerı
nın bellrstz bazı terör olayiarına katılmış olma şüphestyle gözaltına alın
dıklarından yakınmışlardır. Ancak Divan, polisin kendtlertnı somut ve 
bellrli bazı olaylar dolayısıyla gözaltına aldıgıru, bu olayların ve hakların
daki şüphelertn doğuluk derecesını bellrlemek üzere soruşturma yap
manın polisin asli görevi oldu~nu tespttle, ştkayetl geri çevtrmtştlr. Dt
van, Sözleşmenin 5 (1) (c) maddesine göre suç tsnadında bulunabtlınek 
ıçın, polisin ne yakalama anında, ne de gözaltında tken yeterli del1le sa
hip olmasının şart olınadı~a işaret etmıştır. (90) 

Bu konuda terör olayiarına özel bir önem veren Divan, konuya tltşktn 
en yenı kararlarından bırıstnde (28.10.1994) şunları ifade etmıştır: (90a) 

"Bu şüpheye ilişkin olarak neyin makul kabul edtlecegt. somut 
olayın özelliklerine b~dır. Kuzey İrlanda'daki terör eylemlertntn so
ruşturmasının gösterdtgt güçlük karşısında, yakalamayı haklı kılacak 
şüphenin "makulluk" derecesi. adi suçlarla mücadelede uygulanan 
aynı standartlarla bellrlenemez. Bu nedenle, aktt devletlerden, bır te
rörist hakkında yakalamayı haklı kılan. "makul şüphe" nın dayanaw 
olan, gizli kaynaklardan edtndtgt btlgllerı. başkalarının can güvenligi
nı tehlikeye atacak şekilde açıklaması ıstenemez. Divan. 1987 tarthl1 
kanunun yakalama yetkisi tanıyan 14 üncü maddesının. demokratik 
bir yöntemle seçtlmtş parlamentonun, hukukun üstünlü~ çerçeve
stnde terörtzmle mücadelede ıyı niyeili bir gırışımı oldu~nu kabulle 
tngtltz Hükümetının Bayan Murray hakkında güventltr ,gizli btlgller 
bulundu~na ilişkın beyanına ttıbar etmıştır. Bununla beraber, Dt
vana hiç degılse. yakalanan kışının iddia edtlen suçu tşledtgtne ilişkin 
olarak makul şüpheler bulundu~u konusunda bazı bilgller vertlmeli
dtr. Bu. ıç hukukun sadece "makul şüphe" gıbı çok düşük düzeyde 
bir ölçü uyguladı~ durumlarda özellikle gereklidir.'' 

Divan. IRA'ya stlah temini amacıyla Amerika'da para topladı~ şüphe
st altında yakalanarak çok kısa bir süre gözaltında tutulan ştkayetçtntn 
başvurusunu bu gerekçelerle reddetmıştır. 

Bu hüküm çerçevesinde Komtsyona yapılan başvurular, genelde ya
kalama ve tutuklama önlemının yürürlükteki hukuka aykırı oldu~ ko-

(90) E. Commisston H.R. Stock-Taktng on the European Conventlon on Human Rtghts, Supplement 1988, 
Strasbourg 1989, S. 6 (Bundan böyle: Stock-Taktng: Supplement 1988) 
(90a) Judgment tn the Case of Murray v. The United Kl!19dom; E: Court H.R. Press R (24 October-3 Novem
ber 1994 S. 32 vd. 
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nqsu üzerinde yo~nlaşmıştır. Komisyon tse olaylan Incelerken, sadece 
ıç huku~a göre usulüne uygun bir yakalama veya tutuklama kararının 
varligını araştırmakta ve böylece yakalama veya tutulmanın keyfi olup ol
madı~ı tespttle yettnmektedir. (91) 

Komtsyona göre, ktştntn tutuklanmasını gerektirecek, ··suç Işlemiş ol
du~ konusunda makul şüphe" nın mevcut olup olmadıgı, yakalama ve 
tutuklama anında somut olayın özelltklertne göre belirlenmelidir. (92) 

b) Ktştntn suç tşlemestnt önlemek amacıyla yakalanması 
Sözleşmenın 5 (1) (c) maddesinde öngörülen tkinet yakalama veya tu

tuklama nedeni, ktştntn suç Işlemesinin engellenmesi amacıyla gözaltına 
alınmasıdır. Komisyon ve Dtvana bu hüküm çerçevesinde yapılan şika
yetler, genelde ktştntn Idari b tr makamın kararıyla yakalanması olayları 
üzerınde yo~nlaşmıştır. Yapılan ıncelemelerden Konsey üyesi ülkeler Iç 
hukuklarının, özelllkle örgütlü terör suçlarının soruşturolması açısın
dan, ktştntn Idari bir makamın kararıyla yakalanmasına Izin verdtgl an
laşılmaktadır. Ancak Divan, bu hükmün çok genış bır şekilde yorumla
narak suç Işleme thtlmalt bulunan herkesin geliştgüzel gözaltına alınma
sına karşı çıkmakta ve bu önlemlerin ancak somut bır suç Işleme tehli
kesi dolayısıyla ve makul nedenlerle alınabtlecegtnt kabul etmektedir. Ör
negtn Divan, İrlanda'nın İngtltere'yt şikayet etttgt olayda (93) İngtltz huku
kuna göre ktştntn hakkında suç Işleme şüphest olmaksızın, sadece .. ba
rış ve düzenin korunması amacıyla" yakalanarak gözaltına alınmasını, 
Sözleşmenın söz konusu hükmüne aykırı bulmuştur. Ctulla olayında da, 
(94) ştkayetçt, .. güvenlik ve kamu ahlakı" açısından tehlike arz eden birey
lerin, btr önlem olarak gözaltına alınmalarına Izin veren İtalyan hukuku 
çerçevesinde yakalanmıştır. İtalyan hükümeti savunmasında, şikayetçı
nın Mafia tarzı bazı faaliyetlere katıldıgı ıçın. suç Işleme tehlikesını önle
mek amacıyla yakalandı~ı btldtrmtşttr. Ancak, Divan İtalyan hüküme
ttnın örgütlü suçlarla mücadelestnt anlayışla karşılamakla beraber, ştka
yetçtntn hiç btr somut suç şüphest bulunmadan sadece potansıyel suç 
tehlikesını ortadan kaldırmak amacıyla yakalanmış olmasını Sözleşmeye 
aykırı bulmuştur. 

Yine İngıltere'yle tlgtlt dtger btr olayda (95) ştkayetçtler, Kuzey İrlan
da'da, İngtltz makamları tarafından terörist oldukları şüphestyle 30-44 
saat arasında gözaltında tutulmuşlardır. Dtvana göre,'"makul şüphe" ob
jektif bir gözlemctyt tatmin edecek ölçüde gerçek ve bilgllerin mevcut ol-

(91) Human Rtghts FUes, No. : 4 S. 9 
(92) Dtgest. S. 32 
(93} E. Stock-Taldng; 1954-1984, S. 12 vd. 
(94} E. Court H.R. Affatre Ctulla (9!1987!1321183} Arret. Strasbourg 22 Fevrter 1989 
(95} E. Court. H.R. Case ojFox, CampbeU and Hartley (18!19891178/234-236), Judgment, Strasbourg 
30 August 1990 
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masını şart koşmazsa da, bu konudaki şüpheyt haklı kılacak makul ve 

dürüst nedenler bulunmalıdır. Neyin "makul" oldugu somut olayın özel

liklerine baglıdır. Bu arada terörizmle mücadeledeki güçlükler de gözö
nüne alınmalıdır. Divan somut olayda, ingtlız hükümetinin, şikayetçtle
rtn yakalanarak gözaltına alınmalarını haklı kılacak makul şüphenın da
y~ağını ortaya koyamadıgı ıçın, Sözleşmenın 5 (1) (c) maddestntthlal et
ttgtnt tespıt etmıştır. 

Sözleşmenın 5 (1) (c) maddesı hükmü, dogrudan dogruya poltstn ön

leyici kolluk görevtnttlgtlendtrmektedtr. Önleyici kolluk faaliyeti sadece 

vatandaşların bir suçun kurbanı olmalarını engellemekle kalmaz, suçun 

tşlenmestnt önlemekle, muhtemel suçlunun toplumdan dışlanmasına da 

mant olur. 
Önleyici polts faaliyetlerı suça ve suçluya savaş şekltnde üç kademe

de uygulanır. 
"Birinci kademe suça karşı savaş, suç tehlikesını azaltmaya yöneltk 

her türlü yasal faalıyetlerı' içerir. Örnegtn, egitim, sosyal ntteltkte önleyi

ci tedbirler, lojman,- çevre koruması gtbt btltnen, faaliyetler dışında, eski 

I:ıükümlülertn gözlenmesi ve rehat?tlttasyonlarına özen göstertimesi gıbı. 

Ayrıca toplumdaki çogtınluk ve azınlık gurupları arasında gergtnltklertn 

bulunması haltnde, önleyici poltstn bu gergtnlıgın, şiddete dönüşmesını 

önleyecek araç ve yöntemlerı bulup harekete geçirmesi bu çerçevede sa

yılabtlir. İkinet kademe önleyıcı faaliyetler genel olarak poltstn b tr yerde 

fiziksel varligıdır: Devriye çıkarma, binalar önünde nöbet tutma vb. gtbt. 

Bu görev pasif olmakla birltkte, gerektl~t zaman aktif hale dönüşebtlir. 

Üçüncü kademe önleyici faaliyetler tse, mükerrer ·suç işleyenlerı arayıp 

yakalamayı, yetktlt yargı merctlert ön{ine çıkarmayı ve cezalandırılmala

rını, gözettm ve rehabtlttasyonları tle tlgtlt hususları ve onları bir daha 

suç işlernekten vazgeçtrtct çalışmaları içerir~ Önleyici polisin bu üç kade

melt faaliyetlerinde ınsan hakları tikelertnın gözönünde tutulması geregı 
açıktır." (96) 

c. Ktştntn, suç işlendikten sonra kaçmasının engellenmesi ıçın yaka

lanması 

Sözleşmenın 5 (1) (c) maddesinde düzenlenen üçüncü ve son konu, 

suç işleyen bir kimsenın kaçmasına engel olunması ıçın yakalanması ve 

tutuklanmasıdır. Suç işleyen kişinin yurt dışına kaçma tehlikesi bulun

ması, agır cezayı gerektiren bir suç jşlemtş olması, beltrlt bir tkamett ol

maması gtbt makul nedenler, genelde kendisının yakalanması ve tu tu k

lanmasını gere.kttrecek sebepler olarak kabul edtlmektedtr. 

(96) Alderson. J. A.g.e. S. 20 vd. 
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Dtvana göre, sanıgın kaçma tehlikesi sadece tşledıgı suçun ve bekle
nen cezanın aw.rııgıyla makul göstertlemez. Böyle bir tehlikenin var olup 
olmadıgının belirlenmesinde, bütün faktörler ve özelltkle, sanıgın karak
teri, evi, meslegt, malları ve atle çevresine tltşkm bütün btlgtler ve yargı
lanacagı ülkeyle olan baglannın derecesi de gözönüne alınmalıdır. (97) 

4. Küçükler hakkında önlem alınması 
· Sözleşmenin 5 ( 1) (d) maddesi küçüklerin yakalanmalarına tltşktndir. 

Bu tür bir önleme, ana-babalarına karşı gelen çocukların Medeni Kanu
nun 273 üncü maddesı uyarınca bir kuruma yerleşttrtlmelertnde oldugu 
gtbt. bir husus! hukuk önlemı olarak başvurulabtlecegı gtbt, haktın kara
rına dayanılarak suçlu çocukların bir ıslahevine konulmaları gtbt ceza 
hukukunda öngörülen bir. önlem çerçevesinde de başvurulabtlir. 

Kimlerin küçük sayılacagı milli hukuka göre belirlenecektir. Komis
yon ve Dtvana bu hüküm çerçevesinde yapılan başvurular, küçük ve 
ana-babanın hakları, küçügün gelecegt ve suçların soruşturulmasının 
gereklerı açılarından degerlendirtlmtş ve bunlar arasında hassas bir den
ge kurulmaya çalışılmıştır. 

Komisyon ve Divan, bu hüküm uyarınca yakalanarak tutuklanan kü
çüklere özel itina göstertimesi gerektiglnde görüş birligı halindedirler. 

Belçika Mevzuatına göre, bir küçügün uygun bir gençltk islahevine 
yerleştirUmesi mümkün degtlse, kendisi yetişktnler tçtn yapılmış bir ce
zaevine konulabilir. Bouamar alayında, ştkayetçi, çeşitli nedenlerle 9 kez 
yetişkinler cezaevine konulmuştur. Belçika hükümeti, adı geçenin göze
ttm altında egittlmesi amacıyla haklı olarak tutuldugu görüşünü savun
muştur. Ancak Divan, şikayetçinin yetişmiş uzman personeli bulunma
yan bir cezaevinde digerlerinden tecrit edtlmtş bir şektlde ve hiç bir egi
tim programı uygulanmadan tutulİnasını, Sözleşmeye aykırı bulmuştur. (98) 

Ülkemizde, Ceza Kanununun uygulanması açısından küçük ve bü
yük suçlular arasında bir ayırım yapılmamakta, sadece küçüklerin ceza
larında yaşları dolayısıyla indirim yapılmaktadır. Ayrıca suç işleyen kü
çükler için özel kurumlar mevcut olmadıgından, tutuklandıkları takdir
de onlarda büyüklerle birlikte aynı cezaevine konulmaktadır. 

Keza hükümlülertn tretınanı açısından da, uygulamada küçüklerle 
büyükler arasında önemli bir fark yoktur. Kesinleşmiş hükümle suç tş
ledigi sabit olmuş olan küçükler de büyüklerle aynı cezaevlerini paylaş
maktadır. Bunlardan bazıları, Ankara, Eskişehir ve Edirne'de bulunan 
Çocuk İslaheylerine yerleştirtlerek kendilerine özel egıttm programları uy-

(97) Stock-Taktng $ 1954-1984. S. 72 vd. 
(98) Information Sheet No. : 22, S. 24 vd. S. 15 vd. 
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gulanmakla beraber, binlerce çocuk suçlu karşısında, bunların sayısı ve 
kapasitelert yetersiz oldu~ndan, bu konuda gereken önlemlerin alınma
sı zorunludur. 

Türkiye, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi yanında, Birleşmiş Millet
ler Çocuk Haklarını Koruma Sözleşmesını de onaylamıştır. Bu nedenle, 
Türk mevzuatı bir an önce söz konusu sözleşmelerde öngörülen ulusla
rarası standartlarla uyumlu hale gettrtlmelt ve buna göre uygulama ya
pılmalıdır. 

5. Kişinin kendi uğ1•iJ ve kamu giivenJJii açısından yakalanması 
Sözleşmenin 5 (1) (e) maddesinde yer alan bu hüküm, kamu güvenlt

gl kadar bireyin kendi gelecegınt de korumaktadır. Komisyon ve Dtvana, 
bu ana kadar bulaşıcı hastalık taşıyanlarla alkolik veya uyuşturucu tut
kuruarına ilişkin herhangibir başvuru yapılmamıştır. Yapılan şikayetler 
akıl hastalan ve sersertİerle tlgllidtr. ' 

a. Akıl hastaları 
Divan, akıl hastalı~ tanımlamaktan özenle kaçınmıştır. Dtvana gö

re, bireyin salt. belirli bir toplumda hakim olan değerlere aykırı düşün
celere sahip olması ve davranışlar göstermesi. kendisinin söz konusu 
hükme göre tutuklanmasını haklı göstermez. (99) 

Divan ·Winderwerp olayında konuyu ayrıntılı olarak incelemtştır. 

Olayda şikayetçt önce belediye başkanının emrtyle. acele pstktyatrik bir 
hastaneye yatırılmış ve daha sonra da, kendisinin oradaki ikaınett. eşi
nin başvurusu üzerine mahkemece bir yıl uzatılmıştır. Divana göre. kişi 
ancak, akıl hastalığı tıbbi vertlere göre objektif olarak belirlendigt takdir
de ve çok zaruri durumlarda özgürlüğünden yoksun bırakılabtlir. Ayrıca. 
akıl hastalığının derecesi kendisinin tecrit edtlmestnt zorunlu kılmalı ve 
hastalığının devaını süresince tutulmalıdır. Divan. bu gerekçelerle somut 
olayda Belçika hükümetlnin Sözleşmeytihlal ett:@nt kararlaştırmıştır. UOOl 

b. Sersertler 
Sözleşmede ve Komisyon ve Divan kararlarında "serseri" tertmlnin ta

nımı yapılmamıştır. Bu konu milli hukukiara bırakılmıştır. Belçika hu
kuku. belirli ikametgahı. geçtm vasıtaları ve meslek ve sanatı olmayan 
kimselert sersert olarak tanımlamıştır. Divan Vagrancy alayında. uou bu 
tanımlamanın gerçeğe uygunluğuna işaretle. Belçika hükümeti t~afın
dan alınan önlernde herhangibir aykırılık tespıt etmemiştir. Bununla be
raber. Divan Guzardı olayında U02) İtalyan hükümetinin Sözleşmeyl ihlal 
ettigtfli kararlaştırmıştır. Olayda. şikayetçi. güvenlik ve kamu ahlakı açı-

( 99) Human Rlghts Flles No. : 4, S. 1 O 
(100) E. Cowt H.R. Judgment oj24 October 1979, pamgraphs 36-43 
( 101) Bkz. aşa. S. 202 
(102) E. Court H.R. Judgment oj6 November 1980 
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· sından tehlike arzettl~ gerekçesiyle tutuklanarak küçük bir adada tecrit 

edtlmiştir. Divan, gerçek anlamda bir sersert olmayan şikayetçi hakkın

daki İtalyan hükümetince alınan önlemin, Sözleşmenin 5 (1) (e) maddesi 

hükmünü amacından saptırdıgını belirlemtştır. 

6. Kişinin, sınırdışı veya iade edllmesi amacıyla tutuklanması 

Sözleşmenin 5 (ı) (f) maddesinde öngörülen son özgürlükten yoksun 

bırakma nedeni, kişinin ülkeye yasal olmayan yollardan girişinin engel

lenmesi ve sınırdışı veya iade edilmesi amacıyla tu tuklanmasıdır. Bu 

hükme göre, kişi ancak bu amaçlardan birisinin gerçekleştirilmesiiçin 

tutuklanabilir. 
Komisyon, intikal eden olaylarda incelemelertni, olayların özellikleri

ne göre, kişinin tutuklanması için yasal bir neden bulunup bulunmadı

gı (103) ve karara karşı yargı yolunun açık olup olmadıgt konuları üzerine 

yogıınlaştırmaktadır. Komisyon, Lynas olayında, Sözleşmenin 5 (1) (f) 

maddesine göre kişinin ancak, hakkında suçluların iadesi çerçevesinde 

bir dava mevcut olması halinde yasal olarak tutuklan~bilecegtne işaret

le, şikayetçinin böyle bir dava olmadan tutuklanmasıyla İsViçre hüküme

tlnin Sözleşmeyt ihlal ettlgtni kararlaştırmıştır. 004) Suçluların iadesi, 

Türkiye'nin de onayladıgt, "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'' 

o os> çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sözleşme onayiayan devletlere, 

ülkelerindeki suçluyu iade yükümlülügü getirmektedir. Askeri ve siyasi 

suçlar ile vatandaşın iadesi bu yükümlülükten istisna edilmiştir. Sözleş

mede, non bis in idem (aynı suç yüzünden birden fazla ceza verilemez) ve 

sadece iadeye konu olan suçtan dolayı yargılama ilkeleri kabul edilerek, 

iade edilen suçlular hakkında önemli güvenceler getirilmiştir. 

C. TÜRK HUKUKU 
Türk hukukunda kişi özgürlügünün yasal kısıtlama nedenleri 

C.M.U.K.nda ve daha ayrıntılı olarak da 2559 Sayılı Polis Vazife ve Sela

hiyet Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 13 üncü maddesınde 7 bend 

halinde sayılan yakalama nedenlerı geq~l çizgileriyle Sözleşmenin 5 ( ı) 

maddesinde öngörülen hallerle uyum halindedir. Hatta, söz konusu 

maddenin A, D, E ve F bendiertnde belirtilen nedenler, Sözleşme hüküm

lerinin degişik ifadelerle bir tekrarı ntteııgındedir. Maddenin geri kalan 

dtger hükümlerinde de Sözleşmeyle çelişkili herhangibir konu bolunma

maktadır. 

Önemli olan, bu hükümlertn geliştgüzel ve keyfi bir şekilde degil, ye

rinde, isabetli bir yorumla ve öngörüldüklert amaçlarına uygun olarak · 

kullanılmasıdır. Ayrıca, Türkiye'deki uygulama artık uluslararası dene-

( 1 03) Bkz. yuk. Bozana olo.yı, S. 132 

( 1 04} Human Rtghts Ftles, No. : 4, S. 1 1 vd. 

( 1 05} Sözleşme metnt tçtn bkz. Resmi Gazete : 26.11. 1959 
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ttm mekan1zmalarına açık olduğu için, polis bu hükümleri uygularken, 
Komisyon ve Divan kararlarını da gözönünde bulundurmak ve uygula
malarını Komisyon ve Dtvanın yorum ve anlayışı doğ;rultusunda yönlen
dirmek durumundadır. Bu amaç, polisin bu alanda etkın bir şekilde egi
timtyle gerçekleştirile bilir. 

D. YAKALAMA VE TUTUKLAMA HALİNDE YASAL HAKLAR 
Sözleşmenın 5 inci maddesının 2-5 paragrafl.annda, kişinin yakalan

ması ve tutuklanması halınde yapılacak işlemler somut bir şekilde belir
tilerek, özgürlügü kısıtlanan kişilere yasal bazı haklar tanınmıştır. Bu 
bölümde yer alan hükümler, Sözleşmenın "adil yargılanma hakkı"na iliş
kin 6 ncı maddesiyle çok yakından ilgilidir. 

1. Suç isnadından derhal haberdar edllme hakkı 
Sözleşmenın 5 (2) maddesi, yakalanan veya tutuklanan herkese, der

hal ve anlayacagı b~ dille, hangi suçla itharn edildtgt konusunda bilgi ve
rilmesini emretmektedir. Aynı hükme daha açık olarak Sözleşmenın 6 (3) 
(a) maddesınde yer verilmiştir. Bu hak, yalnız suç işleyeniere degtı, her
hangibir nedenle özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese tanınmıştır. 
Örnegtn bir psikiyatrt kurumunda tedavi görmek üzere özgürlüğünden 
yoksun bırakılan akıl hastaları da bu haktan yararlanır. U06) Kişiye verı

lecek bilgi, kendısının neden yakalan~ıgını anlamasını sağlayacak düzey
de olmalıdır. 

Verilecek bilgının tçerıgı, veriliş tarzı ve zamanı önemlidir. Kişiye ya
kalanmasının nedenleri ve yasal dayanagı, basıt ve anlayacagı bir dille 
anlatılmalıdır. Komisyonun görüşüne göre, ilave olarak kişiye itharn edil
dtgt, suçu kabul edip etmedtgi de sorulmalıdır. 007) Eger kişi, verilen bil
gileri aniayacak veya kavrayacak durumda degtıse, bu bilgiler avukatı ve
ya yasal temsilcisine verilmelidir. 

Bilgının verilmesinde özel bir şekil şartı aranmaz; örnegtn yazılı veril
mesi gerekmez. Komisyon, suçluların iadesi çerçevesinde, iade edilmek 
üzere tutuklanan kişiye, sorgusu sırasında yardımcı olmak üzere bir ter
cüman atanmasının uygun olacagını belirtmiştir. oos) 

Sözleşme, bilgının derhal verilmesini emretmektedir. Ancak bu, kişi
nın yakalanmasıyla eş zamanlı olarak, o anda bilgilendirilmesi anlamına 
gelmemelidir. Divan bu konuyu, Fox, Campell ve Hartley olayında ince
lenmtştic. Olayda, şikayetçtiere yakalanmaları anında çok az bilgi veril
miş, ancak birkaç saat içinde yapılan sorguları sırasında, terörist faali
yetlere katıldıkları şüphestyle yakalandıkları, kendilerine ayrıntılı bir şe-

( 106) Duff, P. a.g.e. S. 7 
(107) Murdoch. a.g.e. S. 18 
( 1 08) Dtgest. S. 46 
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ktlde anlatılınıştır. Divan, olayda Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. U09) 

Buna karşılık, Divan, İrlanda'nın İngıltere'yi şikayet etti~ davada, (llO) 

İngıltere'nin Sözleşmeytihlal ett@.ni tespit etmiştir. Olayda. İngtltz aske
ri polistntn emriyle yakalanan şikayetçtlere sadece, fevkalade hal kanu
nu çerçevesinde tutulduklan anlatılınakla yettntlmiş, hangi somut suçla 
itharn edUdiklerı konusunda btlgi verilmemıştır. Di~er bir olayda, Hollan
da vatandaşı van der Leer bir psikiyatrı kurumuna yatırıldıktan 10 gün 
kadar sonra tesadüfen orada zorunlu olarak tutuJdu~nu öwenmiştlr. 
Adı geçen. hastaneye gönüllü olarak yattı~ ve kendisine özgürlügünün 
kısıtlandı~ konusunda hiçbir btlgi vertlmedi~ için, Divan, olayda Hollan
da makamlarının Sözleşmeyt ağır bir şektlde ihlal etti~ kararlaştırmış
tır. (1 ıl) 

Sanıgın ısnat edtlen suçtan haberdar edtlme hakkı, hukukumuzda, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda de~şiklik yapan. 18.11. I 992 ta
rih ve 3842 Sayılı Kanunda düzenlenmıştır. n 12) Söz konusu Kanunun, 
C.M.U.K.nun 135 Inci maddesinde de~şiklik yapan. "ifade ve sorgunun 
tarzı" başlıklı 12 nci maddesinde, Zabıta amir ve memurlan tarafından 
yakalanan kiştntn ifadesinin alınmasında uyulacak esaslar açıkça sayıl
mıştır. Buna göre, kimlik tespitiiıden sonra yapılacak Uk ış. kişiye hangi 
·suçla itharn edtldigıntn anlatılmasıdir. Ayrıca, kendisine "isnad edtlen 
suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı oldu~ söyle
nir". 

Böylece, yapılan yeni düzenlemeyle Türk hukuku Sözleşmeyle uyum
lu hale gettrtlıniş, hatta daha da Uerı bir adım atılarak yakalanan kişiye 
susma hakkı tanınmıştır. Bu kuralların yaşama geçirtlerek uygulanma
sında zabıta amir ve memurlarıyla Cumhuriyet Savcıla:fına büyük görev 
ve sorumluluklar düştügü kuşkusuzdur. 

2. Yakalama ve Tutuklama 
Sözleşmenin 5 (3) maddesine göre, yakalanan veya tutuklanan herke

sin. hemen bir hakim veya adli görevt yasal olarak yapmaya yetktli di~er 
bir memur önüne çıkarılması zorunludur. Ayrıca kendisi makul bir süre 
içinde muhakeme edtlme·veyahut yahut adli kovuşturma sırasında ser
best bırakılına hakkına sahiptir. 

Bu hükmün. özgürlü~nden yoksun bırakılan kişinin mutlaka bir 
hakim önüne çıkarılması; kendisinin makul bir süre içinde yargılanması 
ve bu süre Içinde yargılanmamışsa serbest bırakılması gibi 3 türlü ama
cı vardır. 

(109) Bkz. yuk. S. 137 vd. 
(ll 0) Bkz. yuk. S. 1 08 vd. 
(lll) Stock-Taktng: Supplement 1988, S. 63 
( 112) Kanun metnt fçfn Bkz. Resmi Gazete, 1 Aralık 1992, Sayı : 21422 
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a) Gözaltı Süresı 
Sözleşmenın 5 (3) maddesı bir suç tşledtgt şüphestyle yakalanan kim

senın derhal hakim önüne çıkarılmasını emretmekte, polisteki gözaltı sü

resini kısıtlamaktadır. 
Gözaltına alma, bir suç ışleyen-veya işledigtnden şüphe edilen kişi

nin, hakkındaki işlemler tamamlanıp hakim huzuruna çıkarılınca ya ka

dar zabıtaca yakalanıp alıkonulmasıdır. 
Yakalanan kişiye ~dli makam önünde savunmasını yapmak imkanı 

vermek ıçın, kendisi bizzat adli makamın huzuruna çıkarılmalıdır. Adli 

makam, ol~yı bütün yönlertyle tn.celeyip kararını tarafsız bir şekilde ve 

yasalara dayanarak vermelidir. Adli makamın bu görevını yerıne getire

bilmesi ıçın bagrmsız bir statü de olması zorunludur. Divan bu nedenle, 

İsviçre'yle ilgili Schtesser davasında, Winterthur Bölge Savcısını. Sözleş

menın 5 (3) maddesı anlamında, kanunla yetkili kılınmış bir adli makam 

olarak kabul etmemıştır. 013) 

Sözleşmenın 5 (3) maddesindeki "derhal" kelimesini yorumlayan Ko

misyon, hangi sürenın "derhal" kavramına uygun olac~ı konusunda ke

sin bir kural getirmemekle birlikte, 4 günlük süreyi azami gözaltı süresı 

olarak kabul etmektedir .. Komisyon, Hollanda ile ilgili bir şikayette, bu 

ülke hukukunda öngörülen 2 günlük gözaltı süresine ragmen, kişinin 4 

gün gözaltında tutulmasında Sözleşmeye aykırılık gQrmemtştir. O ı4) Diger 

bir olayda tse, yakalanan kişinin hakim önüne çıkarılmadan 5 gün gözal

tında tutulması, bu arada hastanede tedavisi yapıldıgt tçtn anlayışla kar

şılanmıştır. Ancak. Komisyon, gözaltı süresının azami 4 gün olabilecegt

ni kabul ve bu sürenın aşılmasını kesin olarak Sözleşmeye aykırı bul

maktadır. (115) 

Keza Divan da 4 günlük süreyi azami süre olarak kabul etmektedir. 

Nttek~. Brogan ve arkadaşlarının ingiltere'yi şıkayet etttgt. 1988 tarihli 

davada. İngtltere'ntn, olayın terörtzmle b~antılı olması nedentyle tahki

kat açısından güçlük arzetttgı şeklindeki savunmasına r~en. 4 gün 6 

s~tltk bir sürenin, Sözleşmenin 5 (3) maddesindeki "derhal" kavramıyla 

bagdaşmadıgı sonucuna varmıştır. 016) 

Divan. 28.11.1991 tarih ve 462 sayılı yeni bir kararında da 4 günlük 

azami gözaltı süresinde ısrar etmiştır. Olayda Hollanda vatandaşı Koster. 

( 113) Human Rlghts Flles, No. : 4, S. 14 

( 114) Dlgest. S. 46 
(115) Human Dlghts FUes No.: 4, S. 13 

( 116) E. Court H.R. Brogan and Others Judgment of 29 November 1988, Series A. No. : 145-B. S. 32 : DI· 

vanın bu karanndan rahatsız olan Ingiltere, Sözleşmenin 15 Inci maddesine dayanarak 1984 tarihli Terö

rü Önleme Kanunu çerçevesinde, Sözleşmeden sapma beyanında bulunmuştur. Nitekim Divan da, 26 Ma

yıs 1993 tarihli en son karannda. /ngUtz makamlannca anılan kanun hükümlerine dayanılarak gözaltına 

alınan ve toplam 6 gün 14 saat 30 dakika gözaltında tutulan Branntgan ve 4 gün 6 saat 25 dakika tutu

lan McBrlde'la llgUl sürelerin, Sözleşmeye aylan olmadığını bellrtmtştlr. Karann aynntısı Için, Bkz .• aşa. S. 

307vd.. 
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askerlik görev1n1 yapmak üzere yapılan ısrarlı davetiere icabet etmemiş 
ve Üntforma gtymeyt ve silah taşımayı sürekli olarak reddetmiştir. Bunun 
üzerine kendisi ll Mart 1987'de askeri makamlar tarafından gözaltına 
alınmış ve 16 Martta askeri komiser ifadesini almıştır. Koster. ancak 16 
Martta askeri mahkeme önüne çıkarılahiimiş ve 6 gün gözaltında tutul
muştur. Hollanda hükümeti savunmasında. o tarihlerde askeri manevra
lar yapıldıgını ve mahkeme üyeleri manevraya katıldıkları için mahkeme
nin oluşturulamadıgını bildirmiştir. Divan. Sözleşmenin 5 (3) maddesi
nın. gözaltına alınan sanığın. tutuklanmak veya salıvermek üzere derhal 
yetkili mahkeme önüne çıkanlmasını emrettl~iişaretle. 6 günlük gözal
tı süresini aşırı bulmuş ve Hollanda hükümetinin tazmtnat ödemesini 
kararlaştırmıştır. o ı 11 

Türk hukukunda pollste gözaltında bulundurma süresi konusu. Söz
leşmenin anılart hükmü ve Komisyon ve Divan kararlarının ışıgı altında 
C.M.U.K.nda de~işiklik yap~ 18. I 1.1992 tarih ve 3842 Sayılı Kanunla 
yeniden düzenlenmiştir. Kanunda. bireysel veya çok sanıklı suçlarla, suç 
delillerinin toplanmasındaki güçlükler gözönüne alınarak, somut olayın 
özelli~ne göre 24 saat veya azami 4 veya 8 günlük süreler öngörulmüş
tür. Söz konusu kanunun konuya ilişkin 9 uncu maddesi aynen şöyle
dir: 

.. Madde 9. - 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 128 
inci maddesi aşapdald şeknde dejfştirilmiştlr. 

Madde 128. - Yakalauan şahıs bırakılmazsa, yakalama yeriDe 
en yakın sulh hakimine gönderilmesi için gerekli süre hariç yir
midört saat içiDde sulh hikimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 
Yakalauau talebi haUnde müdaftde sorguda hazır bulunabilir. 

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştirald suretiyle toplu ola
rak lşleuen suçlarda, delWeriD toplanmasındaki güçlük veya fall 
sayısının çoklup ve benzeri nedeulerle Cumhuriyet Savcısı bu 
sürenin dört güne kadar uzatıbnasma yazılı olarak emir verebWr. 
Soruşturma bu sürede sonuçlandınlamazsa Cumhuriyet Savcısı
nın talebi ve sulh haikiminfn kararı De sekiz güne kadar uzatıla· 
bWr. 

Sulh hildmi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yaka
lama sebepleri ortadan kalkmış bulunursa yakalauau şahsın bıra
kılmasına karar verir. 

Yakalama süresinin uzatılmasma Dişkin Cumhuriyet Savcısı
nın yazılı emriue veya yakalama işlemine karşı, yakalauau kişi 
veya müdafii veya kanuni mümessW veya birinci veya ikinci de-

( 117) Press R. E. Court H. R. Strasbourg, November 1991, S. 39 
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rececle kan hısımı veya eşi hemen serbest bıralulmayı sağlamak 
i~ sulh hiktmfne bqvurabWrler. Sulh hikfmt lncelemeyi evrak 
iizeriııde yaparak derhal ve nihayet 24 saat dolmadan bqvu.ruyu 
sonuçlandınr. Yakalamanın veya süre uzatmamn yerinde oldu{Cu 
kanısına vanrsa müracatı reddeder veya yakalananın derhal so
I'Ufturma evrakı ne Cumhuriyet SavcıJ.ıiuıda hazır bulundunıl
masına karar verir. 

Yakalama süresinin dolması veya hiktmtn serbest bırakma 
kararı üzerine serbest bırakllan kişi hakkıneta yakalamaya konu 
oluı fW sebebi ne yeDI ve yeterli deW elde edDmedikçe ve Cum
huriyet Savcısmm karan olmacbkça bir daha bu madde hükmü 
uyg.,ıanmaz." 

Yapılan yenı düzenleme, genelde kamuoyunca olumlu karşılanmıştır. 
Ancak, bazı meslek çevrelerı ve özell1kler de ınsan hakları derneklerı tem
stlc!lert. yenı düzenlemenın bırtakım yen111kler getirdi~ kabul etmekle 
beraber insan hakları alanında bir ıyıleştirme ~amadıgt ve uluslarara
sı sözleşmelere aykırı oldugu şeklinde açıklaınalarda bulunmuşlardır. 
Anılan kanunun 29 uncu maddesı ııe Devlet Güvenltk Mahkemelerinin 
görev alanları yeniden beltrlenmtş ve bakacakları davalar sayılarak kısıt
lanmıştır. Ancak, bu mahkemeleringörev alanlarına gtren suç sanıkları
nın yenı kanundan yararland.ırılmaınaları, özellikle eleştlrt konusu yapıl
mıştır. (118) 

Aynı şekıide, yenı düzenleme uluslararası kuruluşlar tarafından da 
insan hakları alanında ıierı bir adım olarak degerlendtrıimekle beraber. 
bir çok açıdan, özell1kle de Devlet Güvenltk Mahkemelertntn görev alanı
na gtren suçlar bakımından son derece yetersiz ve ınsan haklarına aykı
rı olarak nttelend.trtlmektedir. c 119) 

Gerçekten. söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde, bu malıkerne
lerin görev alanına gtren suçlarda, bireysel suçlar için 48 saat. toplu suç
lar açısından da 15 günlük gözaltı süreleri öngörülmüştür. Ayrıca, bu 
süreler olaganüstü hal Uan edtlen bölgelerde tki kat olarak uygulanacak
tır. 

Bu çerçevede yapılan uygulamaların ne sonuç do~racağını zaman 
gösterecektir. Ancak Komisyon. Kutlu Sargın olayında. (120) böyle bir uy
gulama sonucu, Türkiye'nin Sözleşmeyt ihlal ettıgtnı tespıt ,etmiştir. 

Olayda, Türkiye Birleşik Komünist Partısı Genel Sekreteri ve Başkanı 
olan şikayetçiler, 16 Kasım 1987 de yurt dışından Türkiye'de dönüşlerin-

( 118) Toplu eleştfrfler tçtn Bkz. Turkish Dally News. 20 Kasım 1992 
( 119} Eleşttrıler lçln Bkz. yuk. Amnesty interruıttonal. Helslnkl Watch raporları. S. 118 ud. 
(120) CouncU oj Europe lnjormatton Sheet No.: 33, July-December 1993, Resolutton Dh (93) 59, S. 62 vd. 
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de, uçaktan indiklerinde polis tarafından gözaltına alınarak 5 Aralık 
1992 ye kadar gözaltında tutulmuşlar ve aynı gün mahkemece tutuklan
mışlardır. Komisyon, şikayetçtlerin mahkeme önüne çıkanlmadan ı 9 
gün gözaltında tutularak kendilerine işkence yapılmasını, Sözleşmenin 
3,5 (1), (3) ve (4) maddelerille aykırı bulmuştur. Bunun üzerine, 18 Şu
bat 1993 tarihinde taraflar arasında dostça çözüm anlaşması yapılarak, 
tşkayetçtlerden her birine bütün taleplerinden vazgeçmeleri karşılı~ı 
ı 3ı6 000 TL. tazıntnat ödenmiştir. Ayrıca Türk Hükümeti, Bakanlar Ko
mitesine, Terörle Mücadele Kanunu, TCK ve CMUK nda yapılan degişik
likler ve reform çalışmaları konusunda bilgi sunmuştur. Türk Hüküme
tlnin talebi üzerine Komisyon raporunun yay,ınlanmasından vazgeçilmiş
tir. Komisyon keza, Türkiye ile tlgtli diger bir olayda da 0211 tutukluluk 
süresinin uzunluğu dolayısıyla aynı maddenin ihlal edtldigtni tespıt et
miş ve raporunu Divana göndermiştir. 

b) Tutukluluk Süresi 
Sözleşmenin 5 (3) maddesine göre, yakalanarak adli makam önüne 

çıkanlan kişi, serbest bırakılmayarak tutuklanmışsa, makul bir s~re 
içinde yargılanmasını talep etme hakkına sahiptır. Bu hüküm yargılanan 
sanıgın tutukluluk süresine bir sınır getirmekte ve böylece kendisi~ıtn 
belirsiz bir süre içinde tutuklu kalması önlenmek istenmektedir. Bu sü
re ceza kovuşturmasının açılmasıyla başlar ve mahkemenin karar ver
mesiyle sona erer. Divan, Wemhoff davasında, tutuklu yargılanan sanı
~ davasının tu tuksuz yargılananlaı:a oranla daha çabuk sona erdirtl
mesini talep etme hakkı olduğunu kabul etmiştır. 022) 

Komisyon ve Divan tutukluluk süresinin makul olup olmadı~ın be
lirlenmesinde, öne sürülen mazeretierin yeterli ve geçerli olup olmadıgt ve 
davanın gereksiz yere uzaWıp uzatılınadığı konuları üzerinde durmakta
dır. 

Tutukluluk halinin sürdürülmesini haklı ve makul göstermek için 
devletlerce öne sürülen, sanıgın delilleri yok etmesi, kaçması veya yeni
den suç işlemesi tehlikesi gibi gerekçeler, Komisyon ve Divan tarafından 
anlayışla karşılanmaktadır. Komisyon ve Divan bu konuda, sanı~ ka
rakteri, ahlaki durumu, evi, meslegi, malvarlığı, ailesi ve ülkesiyle olan 
bağları gibi hususları da gözönüne alarak, tutukluluk süresinin makul 
olup olmadığını belirlemektedir. Örneğin Divan, Letellier davasında bu 
_konudaki ölçüyü koymuştur. (123) Olayda şikayetçi, kocasını öldürdüğü 
için tutuklanmış ve tutukluluk halinin sürdürülmesi, kendisinin toplum 

(121) Y. and S.v. Turkey (App. Nos. 16419!90-16426/90) E. Commısston H.R. Information Note No.: 117, 

22.3.1994-137 (94, s. 6 
( 122) Gomlen, D. a.g.e. S. 18 
( 123) Iriformatton Sheet No. : 29, M ay 1991-December 1991, Strasbourg 1992, S. 13 
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ıçın arzettl~ tehlikeye dayandırılmıştır. Dtvana göre. toplum ıçın te~e 
arzeden suçluların tutuklu yargılanması haklı sayılab111r. Ancak bu ge
rekçe. sanıgın salıvertimesinin toplum açısından büyük tehlike arzett® 
gerçek delillertyle ortaya konuldu~ takdirde .. yeterli ve geçerli" sayılabi
lir. Ayrıca. söz konusu tehlike ortadan kalkar kalkmaz tutuklu salıve~
melidir. 

Komisyon ve Divan. somut bir olayda tutukluluk halinin sürdürülme
si için yeterli ve geçerli sebepler oldugunu tespıt ettikten sonra. bu kez 
davanın gereksiZ yere uzatılıp uzatılmadıgı konusunu incelemektedir. 
Davanın uzamasma adli makamlar kadar tutuklunun kendisi de sebebi
yet verebilir. Divan Avusturya ile ilgill Stögmuller. Neumetster. Wemhoff. 
Matznetter ve Ringetsen olaylarında bu konuda m1lli makamlara. hakim
lerin olayın açıklıga kavuşturulması için gösterecegt çabaların engeli en
memesı. iddia ve savunmaya bütün delillerint ortaya koyma fırsatı veril
mesi ve kararın dikkatli bir inceleme sonucu alınması ıçın. gereken elve
rişli ortamın hazırlanması çağısında bulunmuştur. Dtvana göre. savcı ve 
mahkemenin hiçbir ışlem yapmadan uzun süre hareketsiZ kaldığı ve böy
lece gerekli özenin gösterilmeyerek süratın saglanamadığı davalarda. 
Sözleşmenın 5 (3) maddesiyle sağlanan güvence ortadan kalkacağıtçın. 
Sözleşme ihlal edilmiş sayılır. ı 124) 

Tutukluluk süresının uzamasma biZzat tutuklunun kendisi de sebe
biyet verebilir. Örnegtn Komtsyona intikal eden Schertenletb olayında, şt
kayetçı. tkibuçuk yılı aşkın tutukluluk süresinde mahkemeye serbest bı
rakılması veya davaya ilişkin diğer konularda toplam 23 başvuruda bu
lunmuş ve bunların incelenmesi gerekmiştir. Komisyon, vaki gecikmenin 
ştkayetçtn~ tutumunda kaynaklandığını tespıt etmiştir. Komtsyona gö
re, şikayetçt davanın ıyı bir .şekilde hazırlanması veya süratle sonuçlan
dırılması arasında bir tercih yapmak ve bunun sonuçlarına da katlan
mak durumundadır. 025) Buna karşılık. Komisyon mansur olayında Tür
kiye'nin Sözleşmeytthlal ettt~ ıtespıt etmiştir. 026) Ştkayetçi. yurt dışı
na uyuşturucu kaçırmak suçundan yargılanarak. ı 9 Şubat ı 99 ı de ör
gütlü kaçakçılık suçundan 30 yıl ağır hapse mahkum edilmiştir. Cezası 
daha sonra ıo yıla indirtlmiş ve ı Temmuz ı99ı de de salıverilmtşttr. Şt
kayetçt tutuklandıgı ı Kasım ı984 tarihinden başlayarak 44 kez tahliye 
talebinde bulunmuşsa da, talebi her seferinde reddedilmiştir. Komisyon 
bu uygulamayı. Sözleşmenin 5/3 ve 6/ ı maddelerine aykırı bularak. ha
zırladığı 28 Şubat ı 984 tarihli raporunu Dtvana havale etmiştir. 

(124) Stock-Taktng: 1954-1984. S. 72 vd. 
(125) Murdoch, J.L. a.g.-e. S. 23 
( 124) E.C.H.R. Press R. (Strasbourg 18 AprU-2 M ay 1994); S. 46 
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Türk hukukunda bu konu, 18.1 1.'1992 tarih ve 3842 Sayılı Kanunla 

yeniden düzenlenmış ve tutukluluk süresine tavan getirilmiştir. Kanu

nun 7 net maddesı şöyledir: 

"Madde 7. - 1412 sayılı Ceza Mahltemeleri Usulü Kanununun 
Mülga 110'uncu maddesi aşap ,ekllde yeniden düzenlenmiştir. 

Tutuklulukta geçecek süre 
Madde 110. - Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi aza

mi altı aydır. Kamu davasının açılması hallnde bu süre hazırlık 
soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahll iki yılı geçemez. 

Sonı,turmanın veya yargdaman•n özel zorlup veya geniş 

~psamh olması sebebiyle yukanda belirtDen sürelerin sonunda 
kamu davası açılamam ış veya hüküm tesis edDemem.iş ise, soruş
turma konusu fiilin kanunda belirtDen cezasının alt sının yedi 
seneye kadar hürriyet! bağtayıcı cezayı gerektiren suçlarda tu
tuklama karan kaldınlır. Yedi sene ve daha fazla hürriyet! bağta
yıcı cezalar De ölüm cezasını gerektiren suçlarda tutuklama se
beblne, deWierin dummuna ve sanığın 'ahsi hallerine göre tutuk
luluk hallnin devamına veya sona erdirilmeslne veya uygun görü
lecek nakdi kefalet! vermesi şartıyla sanığın tahliyesine karar ve
rDebillr." 

Sanık sayının çoklugu ve olayın karmaşıklıgt, soruşturma ve yargıla

manın uzamasının başlıca nedenleridir. Ancak, sanıgın belirsiz ve uzun 

süre tutuklu kalması da savunulamaz. Bu nedenle, Türkiye gibi diger ba

zı devletler de bu haksızlıgt gıderrnek için, Sözleşmenin etkisiyle tutuklu

luk süresine bir üst sınır koymuşlardır. Örnegin İskoç hukukuna göre, 

sanıgın işledigi suç ne kadar agır olursa olsun ancak ll O gün tutuklu bı

rakılabilir. Bu süre savcının talebi ve yüksek mahkemenın kararıyla uza

tılabilir. Ancak, uzamaya savcılık sebebiyet vermemiş olmalıdır. Keza 

Avusturya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 5 yıllık hapis cezası

nı aşan suçlarla ilgili yargılamada, azami 2 yıllık bir tutukluluk süresi 

öngörülmüştür. Bu tür önlemlerin ceza yargılamasında ancak belirli öl

çüde etkisi olabilir. Nitekim, ABD'de yapılan bir araştırma, ceza davala

rının uzamasının genelde hakim ve savcıların tu tumlarından kaynaklan

dıgtnı açıklıkla ortaya koymuştur. Bu nedenle, bu tür usuli önlemler ye

rine, öncelikle hakim ve savcıların davayla ilgili tutumlarının düzeltilme

si tavsiye edilmektedir. 027) 

Ülkemizde de tutukluluk haline bir tavan getirilmesi, hakim ve savcı

ları tahrik etmek açısından isabetli olmakla beraber, bunun diger önlem

lerle desteklenmesi ve özellikle malıkernelerin çok basit suçlarla meşgul 

(127~ Murd.och J.L. a.g.e .• Dtpnotu 236 
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edilmeyerek, ış yükünün azaltılması suretiyle, hakim ve savcıların önem
li davalarla daha iyi meşgul olmalarına elverişli bir ortam hazırlanması 
zorunludur. 

c) Salıverme 
Sözleşmenin 5 inci maddesinin (3) bendinin son cümlesinde, tutuklu 

sanıgın, sonraki duruşmalarda hazır bulunmak üzere mahkemenin be
lirleyecegt bir teminatla salıverilece~i öngörülmüştür. Bu hükmün ama
cı, sanıgın, tutuklanmasını gerektiren nedenlerin ortadan kalkması dola
yısıyla geçici olarak salıverilmesini s~amaktır. Gösterilecek teminatın 
şekil ve şartlarının tespiti mahkemenin takdirindedir. Teminatın belirlen
mesinde, tutuklunun kişiligi, mali imkaniarı ve dt~er etkenlerın gözönü
ne alınac~dan kuşku yoktur. 

Türk hukukunda da tutuklu ıçın bu tınkan öngörülmüştür. 3842 Sa
yılı Kanunun konuya ilişkin 7 net maddesinde, gösterilecek teminatın tu
tuklunun "şahsi hallerine" uygun olması şartı ayrıca vurgulanmıştır. 

3. Yakalama ve tutnklamanıq yasalhiJnın denetimi 
Sözleşmenın 5 (4) maddesine göre, yakalanma veya tutukianma su

retıyle özgürlü~ünden yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıq.amasının 
kanuna uygunlu~ hakkında kısa bir süre Içinde karar verilmesini ve ka
nuna uygun görülmemest halinde serbest bırakılınasını s~amak ıçın 
mahkemeye başvurma hakkına sahiptır. 

Sözleşmenın 5 ( 4) maddesi suç şüphesiyle yakalanan kişi açısından 5 
(3) maddesiyle çok yakından ilgtli olmakla beraber, degışık amaçlar güt
tüklerinden birbirtyle karıştırılmamalıdır. Sözleşmenin 5 (3) maddesi po
ltsteki gözaltı süresını kısıtlamakta ve yakalanan kişinin hemen (prompt
ly-aussttôt) hakim önüne çıkarılmasını emretmektedtr. Sözleşmenın 5 ( 4) 
maddesi ise, kişi hakim önüne çıkarıldıktan sonra işlemeye başlayacak
tır. Hakime hitabeden ve karar süresini kısıtlayan bu hüküm gere~ince 
hakim, yakalamanın kanuna uygunlu~ konusundaki kararını, vakit ge
çtrmeden, kısa bir süre içinde (speedtly, d bref delai) vermeltdtr. 

Sözleşmenin bu hükmü "Habeas Corpus" ilkesını güvence altına al
maktadır. Bu ilkeye göre yakalanan veya tutuklanan kişi, hakkında alı
nan bu önlernin kanuna uygunlu~unu denetleyecek bir mahkemeye baş
vurmak hakkına sahiptir. 

Burada kişinin yakalanması veya tutuklanmasına göre iki hali birbi
rinden ayırmak gerekır. Kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alın
mışsa, habeas corpus ilkesi gere~tnce, özgürlü~üntin kısıtlanmasının ya
sal olup olmadı~ını inceletttrmek üzere mutlaka mahkemeye başvurma 
hakkına sahiptir. Örne~in. şartlı salıverilmiş ve daha sonra ingiliz huku
kunda öngörülen, toplum için tehlike arzeden tehlikelt suçlular ve akıl 
hastalarına karşı önlemler çerçevesinde tekrar tutuklanan şikayetçilere 
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yeniden tutuklanmalarına karşı yargı yoluna başvuru imkanının tanın
mamasını. Divan Sözleşmenin 514 maddesine aykırı bulmuştur. 02aı Bu
na karşılık. kişi görülmekte olan bir ceza davası dolayısıyla mahkemece 
tutuklanmışsa tutukluluk kararıilke olarak. hakkındaki nihai hükümle 
beraber kanun yollarına başvuru dolayısıyla üst mahkemede incelene
cektir. U29J 

Komisyon ve Divan. bu son halde de yeni bazı durumların ortaya çık
ması nedeniyle. tutukluluk halinin düzenli aralıklarla gözden geçirilme
sini ve tutuklamayı gerektiren sebepler ortadan kalkmışsa. salıverilmesi
ni tutukluq.un dogal bir hakkı olarak k~bul etmektedir. 03~ 

Habeas Corpus denetımini yapacak mahkeme. tarafsız ve bagımsız 
bir statüye sahip olmalıdır. Mahkeme. tutuklu sanıga kendisini savun
mak ve salıverilmesini haklı gösterecek delillerini sunmak ve gerekirse 
duruşma yapmak zorundadır. Divan. İsViçre'yle ilgili Sanchez-Reisse da
vasında. U3ıı habeas corpus prosedürünün de duruşmalı olarak yapılma
sı gerekligini belirtmiştir. Sözleşme. bu hüküm çerçevesinde sanıga avu
katıyla temas hakkı tanımamıştır. Ancak. örnegin tutuklunun çok genç 
olması gibi bazı durumlarda. kendisinin bir avukat tarafından temsili ge
rekebilir. Sanık ve avukatina dosyayı inceleme fırsatı verilmelidir. Divan, 
Belçika'yla ilgili Lamy davasında. savcı ve hakimin dosyayı ayrıntılı bir 
şekilde incelemelerine ragmen, savunmaya bu fırsatın verilmeyerek k en
dilerin~ sadece sözlü bazı bilgiler verilmekle·yetinilmesini Sözleşmeye ay
kırı bulmuştur. (132) 

Yakalama ve tutuklamanın yasallıgının gözden geçirilmesi prosedürü 
kısa bir süre içinde tamamlanmalıdır. Sözleşmede veya Komisyon ve Di
van kararlarında "kısa süre" kavramının kesin bir tanımı yapılmadıgı için 
bu süre her olayın kendisine özgü şartlarına göre degerlendirilmelidir. 
Örnegtn. De Jong, Baljet ve van den Brink alayında. şikayetçilerin mah
keme önüne çıkanlmadan 6- ı ı gün arasında gözaltında tutulmaları, Di
van tarafından çok uzun ve Sözleşmeye aykırı bulunmuştur. 033l 

Komisyon ve Divanın söz konusu hükmün uygulanması konusunda
ki kararları, genelde tutukluluk halinin kaldırılması için yapılan başvu
rularda bunların inceleme süresine ilişkindir. San ch ez-Re isse davasında 
iadesiistenilen şikayetçilerin durumlarının 3 ı gtin ve 46 günde bir kara
ra baglanması ve kendilerinin bu sürelerde tutuklu kalmaları Divan ta-

(128} Alfatre Thynne, Wilson et Gunnel (23 1 1989/183 '241-243) arret, Strasbourg 25 Octobre 1990 
( 129) Human Rtght FUes, No. : 4, S. 16 
(130) Gomten, D. a.g.e. S. 18 
( 131) Stock-Taking : Supplement, 1985, S. 65 
( 132} a.g.e., S. 60 
( 133) E. Court H.R. De Jong, Baljet and van den Brtnk Judgment of M ay 1984, Sertes A, No. : 77 
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raftndan çok aşırı bulunmuştur. Keza Divan, Bezleheri-İtalya davasında, 
U34) tutuklu sanıgın salıverilme talebi hakkında ancak beş buçuk ay son
ra karar vertimesını ve bu gecikmenın İtalyan hükümetınce mahkemele
rın ~ iş yüküyle izah ed1lmesını kabul etmemiş ve akıt devletlerin Söz
leşme gereklerını yerine getirmek için yargı sistemlerini ona göre düzen
lemek zorunda olduklarını belirtmiştır. Benzer bir· durum Norveç'le ilgtl1 
bir şlkayette söz konusu olmuş ve bır akıl hastanesinde tedavi altında tu
tulan hastanın tahliye talebi 5 hafta sonunda karara b~anmıştır. Nor
veç hükümeti geclkınentn doktorun tatilde olmasından kaynaklandıgıru
savunmuşsa da, Divan bunu mazeret olarak kabul etmemiş v.e Sözleşme
nın ihlal edildi~ kararlaştırmıştır. U35) 

Konu Türk hukukunda, 18.1 1.1992 tarıh ve 3842 Sayılı Kanunun 9 
uncu maddesinde düzenlenmiştir. Kanun, C.M.U.K.nun 1281nct madde
stnde de~şikltk yapan 9 uncu maddesinde polts tarafından yakalanarak 
özgürlüğü kısıtlanan ktş1n1n, htikümde öngörülen 24 saat veya 4 günlük 
süteler sonunda, özgürlük kısıtlanmasının kanuna uygunluğu denetlen
rnek üzere Sulh Hakimi önüne çıkarılacagı belirtilerek, habeas corpus 
hakkı tanınmıştır. 

Söz konusu maddenın 3 üncü fıkrasına göre, Sulh Hakimi, yakalama 
önlem1n1n kanunda öngörülen usulleı:e göre alınıp alınmadıgını ve somut 
olayın özelliklerine göre yerinde sayılıp sayılmayacagını araştırdıktan 

sonra, "yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri or
tadan kalkmış bulunursa" yakalanan kışının bırakılınasına karar verır. 

Milletlerarası Sözleşmelerde yakalanan ktştye tanınan habeas corpus 

hakkı, Türk hukukunda.ktştntn avukatı ve yakınlarına da tanınmıştır. 
Böylece Türk hukukundaki düzenleme, konuya ilişkin milletlerarası 

standartlardan daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. Gerçekten, hükmün son 
fıkrasına göre, "yakalama Işlemine karşı, yakalanan ktşt veya müdafti ve
ya kanuni mümessilt veya btrtnct veya ikinet derecede kan hısmı veya eşt 
hemen serbest bırakılınayı saglamak ıçın Sulh haktınine başvurabilirler." 

Ayrıca, Sözleşmede özgürlük kısıtlamasının kanuna uygunluk dene
t,tmtntn kısa bir süre Içinde yapılması öngörüldüğü halde, Türk huku
kundakl yenı düzenlemede, söz konusu ınceleme ıçın kesin bir süre ko
nulmuştur. Böylece, "kısa bir süre" gıbı çeşitli yorumlara açık belirsiz bir 
kavram yerıne kesin bir süre konularak, özgürlüğü kısıtlanan ktş1n1n 
m~dur olması önlenmiştır. 

(134) Stock-Taktng: Suplement 1988, S. 62 
(135) Murdoch, J,L, Arttele 5 oj the Conventton. S. 28 
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Kişi tutuklanmış ve fakat henüz ceza davası açılmamışsa, 

C.M.U.K.nun 112 nci maddesine göre, hazırlık soruşturması sırasında 
tutukluluk halinin devam edip etmeyecegt, Cumhuriyet Savcısının talebi 
üzerine en geç otuzar günlük süreler içerisinde Sulh Hakimi tarafuidan 
gözden geçirtlir ve tutukluluk nedenleri ortadan kalkmışsa, kişi salıveri
lir. Tutukluluk halinin bu Şektlde periyodik sürelerle incelenmesi özgür
lügünden yoksun kılınan kişiiçin şüphesiz çok büyük bir güvencedir. 

Tutuklu olarak yargılanan sanıkların tahliye taleplerinin ise, davaya 
bakan mahkeme tarafından incelenecegtnden kuşku yoktur. Kanımızca 
bu tür talepler de, C.M. U .K. nun söz konusu hükmünde oldugu gtbi der
hal ve nihayet 24 saat içinde sonuçlandırılmaiıdır. Esasen, tahliye talep
leri duruşma sırasında yapılmışsa, mahkemeler bu tür talepleri duruş
ma sonunda zaten karara b~amaktadır. 

Söz konusu hüküm çerçevesindeki Türk uygulamasının Sözleşmeyle 
uyum gösterecegt ve bir sorun yaratmayacagı temenni edtlir. Hiç degtlse 
öngörülen açık ve kesin inceleme süreleri açısından, şeklende olsa, her
hangibir sorun çıkmayacagı söylenebtlir. Ancak, tutuklunun salıvertlme 
talebinin incelenmesinin şimdiye kadar oldugu gtbi bundan böyle de ru
ttn bir iş olarak kabul edtlmesi ve ret sebepleri açısından hiç bir makul 
gerekçe gösterilmeyerek sadece "suçun niteligt ve tutukluluk süresi" gtbi 
yüzeysel gerekçelerle kategorik bir şekilde reddedtlmesi halinde, bu tür 
bir uygulamanın Sözleşmeye aykırı olacagı muhakkaktır. 1136) Bu neden
le, inceleme, gerekirse duruşmalı olarak ve olayın ayrıntılarını da kapsa
yacak şektlde yapılmalı ve tutuklunun öne sürdü~ nedenler birer birer 
ele alınarak ancak makul gerekçelerle geri çevrilmelidir. 

4. Tazminat isteme Hakkı 
Sözleşmenin 5 (5) maddesine göre, bu madde hükümlerine aykırı ola

rak bir tutuklama veya gözaltına alınma işleminin m~duru olan herke
sin tazmtnat istemeye hakkı vardır. 

Bu hüküm~e. 5 inci maddede öngörülen tlkelere aykırı olarak yaka
lanan veya tutuklanan herkese, maddi veya manevi tazminat isteme hak
kı tanınmıştır. Kişiye tanınan bu hak, Sözleşmenin 50 tn ci maddesinde 
öngörülen "adil tatmin" (Just satısjactıon) hakkı tle birbirini tamamla
maktadır. Ancak, ki si arasında uygulama açısından bir fark vardır. 5 tn
ci maddede öngörülen tazmtnat talebi milli makamlara karşı ve ancak 
milli mahkemeler önünde öne sürülebtldtgt halde, 50 inci maddede belir
ttlen "adtl tatmin" yöntemi, Sözleşmenin ihlali halinde Divan tarafından 
kararlaştırılarak geregt yapılmak üzere devletlere bildirilmektedir. 

( 136) örrıeyın halen Divan gündemtnde bulunan Türktye lle Ugtlt Mansur olay ında. adı geçen 12 Mayıs 
1987 - 30 Nısan 1991 tart/ılert arasında. tutukluluk haline tam 44 kez itiraz etmtş, talebi her sejertnde su
dan gerekçelerle gert çevrtlmtşttr. E. Court H.R. Press R. (21-25 November 1994) S. 13 vd. 
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Sözleşmenin 5 ( 5) maddesı çerçevesinde tazminat ıs teyebUrnek Için, 

aynı maddenin 1-4 paragraflarında belirtilen haklardan bırıstnin Ihlal 

edilmiş olması gerekir. Kişinin Iç hukukta öngörülen şekU ve şartlara uy

gun olarak yakalanması veya tutuklanması yeterli degıldir. Bu tür bir uy

gulama U e aynı zamanda Sözleşme de Ihlal edUmiş olmalıdır.· oıger bir 

ifade Ue, Işlem ıç hukuka uygun fakat Sözleşmeye aykırı Ise. yine tazmi

nat hakkı dogar. Bundan, Sözleşmeyi onayiayan devletlerin ıç hukukla

rının Sözleşmeyle uyumlu hale getirmeleri zorunlulugu açıklıkla ortaya 

çıkmaktadır. 

Konu Türk hukukunda. Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan 

Kimselere Tazminat verflmesine Ulşkln 7.5.1964 tarih ve 466 Sayılı Ka

nunla düzenlenmıştır. Kanunun 1 inci maddesinde aşağıdaki hüküm yer 

almaktadır. 

"Madde ı. - ı. Anayasa ve diier kanunlarda gösterilen hal ve 

şartlar dışında yakalanan veya tutnJdanan veyahut tutuklulukla

nnın devamına karar verUen; 
2. Yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklanndaki iddi

alar kendllerine yazılı olarak hemen büdirilmeyen; 
3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanwıi süresi içinde hikim 

önüne çıkanlmayan; 
4. Hikim önüne çıkarılmaları için kanunda beUrtDen süre 

geçtikten sonra hftkfm karan olmaksızın hürriyetinden yoksun 

kılınan; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durumlan yakınlarına he

men bDclirilmeyen; 
6. Kanun dairesinde yakalaudıktan veya tutuklandıktan son

ra haklannda kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın 

açılmasına yer olmadıima veyahut benatıerine veya ceza verU

mesine mahal olmadıima karar verilen; 
7. Mahkum olup da tutuklu kaldıp süre hükümlülük süresin

den fazla olan veya tutuklandıktan sonra sadece para cezasına 

mahkum edllen kimselerin u~ı"ayacaklan her türlü zararlar, bu 

kanun hükümleri dairesinde Devletçe ödenir. 
8. Aynı cins suçtan mahkum olanlar, itiyadi suçlular ve suç iş

lemeyi meslek veya geçinme Vaısıtası haline getirenler, 6 ve 7 nci 

bendler hükümlerinden faydalanamazlar." 

Görüldü~ü gıb. yukarıdaki hüküm Sözleşmenin 5 (5) maddesinde ön

görülen tazminat ihtiyacını karı~lamaktadır. Ayrıca. Sözleşmenin 1-4 

maddelerinde öngörülen bütün haller sayılmış ve kişi bunlara aykırı ola-
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rak kanunsuz bir şektlde yakalanıp tutuklandığı takdirde, tazminat iste
yebtleceği açıklıkla belirttlmiştir. Bu düzenlemenin Sözleşmeyle tam bir 
uyum içinde olduğunda kuşku yoktur. Ancak uygulamada mahkemele
rimiz ödenecek maddi ve özellikle manevi tazminat miktarlarını çok dü
şük tuttuğundan, uğranılan zararlar tam anlamıyla karşılanamamakta
dır. Uygulama bu doğrultuda sürdürüldüğü ve çok düşük meblağlara 
hükmedtldiği takdirde, Ugiltlerin Sözleşmenin 50 inci maddesi çerçeve
sinde Divana başvurarak zararlarını adU tatmin (Just satisfaction) yönte
miyle karşılamalan kaçınılmaz hale gelebtltr. 

ıs s 
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VI. HAK ARAMA özoimLüöü VE ADiL YARGlLANMA HAKKI 

A. GENEL OLARAK 

"Adalet yok olursa insanlarm dünyada yaşamasının hiç 
bir de~eri kalmaz. " 

lmmanuel KANT 

Sözleşmenin 6 ncı maddesinde yargının işleyişine ilişkin bazı usül 
kuralları öngörülmüştür. Bunların amacı, kişinin hak arama özgürlügü
nü ve adil bir şekilde yargılanmasını güvence altına almaktır. Bu hük
mün 1 inci paragrafı beni hukuk hem de ceza davalan hakkında uygti-

' lanacaktır. 2 net ve 3 üncü paragrafları tse, ceza davaları açısından uy-
gulanmak üzere düzenlenmıştir. 

6 ncı maddede belirtilep adil yargılanma hakkı, sözleşmed e öngörü
len hakların kamu görevlileri tarafından ihlal edilmesi halinde, kişinin şi
kayet hakkını düzenleyen ı 3 üncü maddeyle yakından ilgilidir. Ayrıca bu 
hakkın kapsamı 7 no'lu Protokolle genişletilmiş ve kişiye yeni bazı hak
lar tanınarak adil yargılanma hakkı sağlam temeller üzerıne oturtulmuş
tur. 
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"Madde 6. - ı. Herkes, gerek medeni hak ve hükümlülükleriy
le Dgili anlqmazlıklann çözümlenmesi, gerek kendisine yönelti
len herhangi bir suçlamanın karara bağlanması konusunda, ka
nunla kurulmuş bajımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından da
vasının makul bir süre içinde adil ve açık olarak görülmesini is
temek hakkına sahiptir. 

Hüküm açık celsede verilir, ancak demokratik bir toplumda 
genel ahlik, kamu düzeni ve milli güvenlik yaran veya küçükle
rin korunması veya davaya taraf olaniann özel hayatlannın gizli 
tutulması gerektirdiifnde, veya davanın açık celsede görülmesi
nin adaletin selametine zarar verebDecelf ölçüde, duruşmalar da
va süresince tamamen veya kısmen basma ve dinleyicüere kapa
h olarak sürdürülebDir. 

2. Kendisine bir suç yüklenen herkes, suçluluğ'u kanuna göre 
kanıtlanınca ya kadar suçsuz sayılır. 

3. Her sanık en azından aşajıdald haklara sahiptir: 
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın nitellji ve nedeninden en 

kısa bir zamanda, anladıjı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar 
ecWmek; 

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıkla
ra sahip olmak; 

TBMM KÜTÜPHANESİ



c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceiıl bir savunma
cmm yardımmdan yararlanmak ve e~er avukat tutmak için mali 
fmk8nlardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyor
sa, mahkemece tayin edUecek bir avukatm parasız yardımından 
yararlanabllmek; 

d) İddia tanıklannı sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 
tanıklarmmda iddia tanıklanyla aynı şartlar altmda çajnlması
nm ve dinlenmesinin sağtanmasmı istemek; 

e) Duruşmada kullanılan dili anlamadıiJ veya konuşamadıiJ 
taktirde bir tercümanm yardımmdan parasız olarak yararlan
mak." 

Sözleşmenin dtger hükümlerine oranla sayıca en fazla başvurunun 6 
ncı madde çerçevesinde yapılmış olması. bu hükmün hayati önemint 
açıklıkla ortaya koymaktadır. 6 ncı maddenin 1 inci paragrafı. özel h u
kuka ilişkin hak ve yükümlülüklertn belirlenmesi ve bir suç tsnadı hak
kında karar verUroesi gtbi hem özel hukuka. hem de ceza hukukuna iliş
kin konuları kapsamaktadır. 

1. Özel hukuka ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi 
Komisyon ve Divan kararlarında özel hukuk alanındaki hak ve yü

kümlülük kavramlarının açık bir tanımı yapılmamıştır. Kişiler arasında
ki haksız fiilden kaynaklanan tazminat talepleri. akdi ilişkilerden kay
naklanan hak ve yükümlülükler. aile hukuku alanındaki uyuşmazlıklar 
gtbi geleneksel özel hukuk uyuşmazlıklları. 6 ncı madde kapsamına gir
mektedir. Ayrıca. kişinin hclk ve yükümlülükleriı;ıin belirlenmesi açısın
dan sonuç doguran bütün idari tasarrufların da madde kapsamına gir
dtgı kabul edilmektedir. 

Komisyon. ilk kararlarında söz konusu hükmün idari tasarruflar ve 
davalar konusunda uygulanmayacagı görüşünü savunmuştur. Örnegtn. 
Avusturya ile ilgili Rtngeisen alayında. adı geçen. bir tarım arazisinin sa
tışı akdinin onaylanmasıiçin Bölgesel Arazi Satım Komisyonuna başvur
muş ve talebinin reddi üzerine de Komtsyona şikayette bulunmuştur. 
Ancak Komisyon. olayın idari niteligini gözönüne alarak. konunun 6 ncı 
madde kapsamına girmedigtni kararlaştırmıştır. Olayın daha sonra Diva
na intikal ettirilmesi üzerine. Divan aksi görüşü savunarak. özel hak ve 
yükümlülüklere ilişkin bütün uyuşmazlıkların 6 ncı madde çerçevesinde 
degeriendirilmesi gerektıgtnı kararlaştırmıştır. Divana göre. olay hakkın
da uygulanan kanunların nıteligi de önemli degildir. Bunlar ıster huku
ki. ıster tıcari ve isterse idari kanunlar olsun ve olaya idari bir makam 
veya mahkemeden hangisi bakarsa baksın. konu somut olayda oldugu 
gtbi özel bir hak ve yükümlülügü ilgtlendirdigt taktirde. 6 ncı madde uy-
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gulanmalıdır. Divan somut olayda, Bölgesel Komisyonun idare hukuku 
kurallanna göre verdigt red kararının hukuki işlem açısından dogtırdu
gu sonucu ve olayın hukuki nttelt~i gözönüne alarak, Avusturya'nın 6 
ncı maddeyi ihlal ettıgtnı kararlaştınnıştır. (137) 

Divan, daha sonrada içtihatlarında bu görüşünü geliştirerek, kamu
laştırma, ınşaat ruhsatı vertlmest; aynı şekilde bir meslek veya ekonomik 
faaliyetın terası ıçın yapılan ruhsat başvurularının geri çevrUmesine iliş
kin kararlar dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklan da 6 ncı madde kapsamına 
almıştır. (138) Bir hukukçunun avukatlık stajı için yaptığı başvurunun 
meslek kuruluşunca reddedilmesi, (139) bir gaz şirketi kurmak için ıstenı
len ızttı talebinin geri çevrilmesi, Toplu taşımacılık veya alkollü içki satı
şı ruhsatının geri alınması gtbi uyuşmazlıklar bu uygulamaya örnek ola
rak gösterebilir. (140) Buna karşılık, Komisyon ve Divan seçme ve seçilme 
hakkı gıbı siyasi haklar, kamu görevinde ıstihdam edilme hakkı, iltica 
hukuku, salınan vergtye itıraz, şartlı salıverme talebinin reddi (141J gtbi 
salt kamu hukukuna ilişkin konularda çıkan uyuşmazlıklarda, 6 ncı 
maddenın uygulanamayacagı görüşündedir. (142) 

2. Suç lsDadı hakkında karar verilmesi 
Sözleşmenin 6 (1) maddesinde düzenlenen tkinci konu, bir suç itha

rnı hakkında karar verilmesidir. Bu hüküm. suç itharnı altındaki kişinin 
tarafsız bir mahkemede adil yargılanma hakkını güvence altına almakta
dır. Dtvana göre suç tthamı, .. bir makamın kişiye tşledigi bir suç dolayı
sıyla resmi bildırtde bulunmasıdır." U43l itharn konusunun suç olup ol
madığı kuşkusuz milli hukuka göre belirlenir. Ancak, somut bir olayda 
itharn konusunun ıç hukuk'tarafından suç degtl, disiplin işlemını gerek
ttren bir ihlal olarak nitelendirilmesi halinde, olayın Sözleşme hükümle
rinin ışığı altındaki kesin degerlendirilmesi, Komisyon ve Dtvana aittir. 
Diğer bir ifadeyle, Komisyon ve Divan her somut olayda, suç niteliğini 
kendisi belirleyerek yetkili olduguna karar verdikten sonra, konuyu 6 ncı 
madde çerçevesinde değerlendirmektedir. Nitekim Divan, Hollandı'yla 11-
gtli Engel olayında askeri bir disiplin suçunun 6 ncı madde anlamında 
bir suç sayılıp sayılmayacağını incelemiş ve bu konuda uygulanmak üze
re bazı krıterler geliştirmiştir. Divan bu konuda, ilk önce suçu tanımla
yan ıç hukuk kuralının ceza hukuku veya disiplin hukuku alanından 
hangisine gtrdigtni belirledikten sonra, suçun niteliğine bakmış ve itharn 

(137} Grotrtan A. arttele 6 of the European Conoentton on Human Rtghts-The Rtght to a Fatr Trtal-H (92} 3, 

Councll of Europe. Strasbourg 1992, S. 3 ud; 

(138) Fredln-lsveç: E. Court H.R. Judgment. Press R. 2-24 February 1994 S. 47 a.g.e. 

( 139) De-Moor-Belçlka Information Sheet, No. : 32 Januar.June 1993, Strasbourg 1994, S. 76 ud. 

( 140) Pudııs-Boden-/sveç, Info~matton Sheet No. : 22 (Nouember-1987-Aprtl 1988 S. 12 ud. 

(141) Bkz. aşa. S. 331 
( 142} Dtgest, S. 132 ueL 
( 143) Grotrtan. A. a.g.e .• S. I O 
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edilen kişiye verilen cezanın ~ırlığını da gözönüne alarak dtsipltn suçla
rının 6 ncı madde kapsamına gtrmedtgtnt kararlaştırmıştır. U44) 

Komisyon ve Divan somut bir olayda uygulanan yaptırımın. hukuki 
bir konuyu ceza hukuku alanına intikal etttrilebilecegt görüşündedir. Ör
negtn bir para cezasının ödenmemesı. kışı hakkında bir ceza hükmü ve
rilmesini gerektlrebilir. Nıtektm Öztürk olayında da,durum böyle olmuş
tur. Olayda, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Abdülbakt Öztürk'e 
yaptıgı bir trafik kazası dolayısıyla idari bır makam tarafından 60 Mark 
para cezası kesilmiş. adı geçenın bu cezayı ödememesi üzerıne konu 
mahkemeye intikal etmıştır. Şika.yetçi sonuçta para cezasını ödemişse 
de, kendisine yüklenilen mahkeme tercüman ücretını ödemeyi reddetmiş 
ve Komtsyona şika.yette bulunmuştur. Alman hükümeti olayın 6 ncı 

madde anlamında bir suç degıl. toplum düzenını ihlal (Ordnungswtdrtg

kelt) nıtel®Jıde basıt bır eylem oldugttnu ve 6 ncı madde kapsamına gtr

medi~i savunmuşsa da. Divan bunu kabul etmemiştir. Divana göre. bir 
suçun cürüm veya basıt bir kabahat ya da düzen Ihlali olup olmadıgının 
belirlenmesi akit devletlerin takdırıne bırakılırsa. Sözleşmenın temel hü
kümleri olan 6 ncı ve 7 ncı maddelerin uygulanması hertaraf edilmiş olur 
ki, böyle bır sonucu Sözleşmenın amacıyla b~daştırmak mümkün degtl
dtr. (145) 

B. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜÖÜ 
6 ncı maddeye gıren hukuk ve ceza davalarında, kışinin .. kanunla ku

rulmuş tarafsız ve b~ımsız bir mahkemede" yargılanma hakkına sahip 
oldugu beltrtllmtştlr. Sözleşmenın 6 (1) maddesı. kişinin kanunla kurul
muş tarafsız ve b~sız bir mahkemede yargılanma hakkıyla, bu nite
likteki mahkemeler önünd~ hak arama özgürlügünü düzenlemektedtr. 

ı. Kanunla kurulmUf ve tarafsız mahkeme 
Mahkemenin kanunla kurulmuş olması şartı onun mutlaka yargı er

ki içinde yer almasını gerektirmez. Nitekim Komisyon ve Divan, düzenli 
mahkemeler dışındaki bır çok organı 6 ncı madde anlamında mahkeme 
olarak kabul etmıştır. Örnegın. askeri veya cezaevi disiplin komisyonla
rı, meslek disiplin kurulları, arazi satışı onay komisyonları, toprak refor
mu komisyonları ve hakem mahkemelerı gibi bir çok organ, bu çerçeve
de kanunla kurulmuş mahkeme sayılmıştır. 046) 

Mahkemenin bagtmsız olup olmadıgtnın belirlenmesinde, mahkeme 
üyelerinin atanması, görev süresi ve dış haskılara karşı yeterınce koru
n up korunmadıgt gtbi konular gözönüne alınmaktadır. Üyelerin atanma-

( 144) Stock-Taking : 1954-1984. S. 46 
( 145) Stock-Takıng : 1954-1984 S. 62 ıxi. 
( 146) Grotrlan. A. a.g.e .• S. 13 
(147) a.g.e .• S. 13 
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sı konusunda Divan, cezaevi disiplin komisyonu üyelerinin sorumlu Ba
kan tarafından atanmasını, Bakanın kendilerine emir ve talimat verme 
yetkisi olmadıgııçtn, Sözleşmeye aykırı bulmamıştır. U47) 

Mahkemenin tarafsızlıgı konusunda tse, mahkemenın kuruluş şekli 
ve konumunun kamuoyu ve özellikle taraflara güven verip vermedtgi ko
nuları üzerinde durulmaktadır. Örnegin Belçika'yla ilgili Ptersack olayın
da 048) Divan, savcılık teşkilatında görev yapmış bir savcının daha sonra 
aynı yerde kurulan mahkeme heyetine üye olarak atanmasının kendisi
nın tarafsızlıgını şüpheye düşüreceginden bahtsle, bu tür bir uygulama
nın 6 ncı maddeye aykırı oldugu sonucuna varmıştır. Yine, Belçika'yla il
gili Van Leuven ve DeMeyere alayında, 049) Adı geçen tıp doktorları, vi
zite ücretlerini sürekli olarak Sosyal sıgorta Kurumunca ödenen mebla
ğ;a ayarladıkları ve doktorlara karşı mütecavtz yayınlar yapan Gezond 
dergisi ile tşbtrliğ;i yaptıkları gerekçesiyle, Bölge Tıp Konseyinin Kararla
rıyla bir ay süreyle meslekten men edilmişlerdir. Kendilerının itıraz Kon
seyine yaptıkları başvuru da reddedilmiştır. Komisyon, Bölge Tıp Konse
yi ve İtiraz Konseyinin 6 ncı madde anlamında kanunla kurulmuş mah
keme olarak bagımsızlıkları konusunda hiç bir tereddüt olmadıgına tşa
retle, her tki organın tarafsızlıkları konusunda aynı şeyin söylenemeye
ceğ;int belirtmıştır. Komi~yona göre, özellikle İtiraz Komisyonunun doktor 
üyelerinin ştkayetçiler hakkındaki olumsuz düşünceleri önceden belli ol
dugu için, söz konusu komisyonu 6 ncı madde anlamında tarafsız mah
keme olarak kabul etmek mümkün değ;ildtr. 050) Bu nedenle, bu gibi ko
mtsyonların kararlarına karşı, gerçek ve bagımsız mahkemeler nezdinde 
kanun yolu açık tutulmalıdır. Divan, Portekiz'le ilgili 22 Nisan 1994 ta
rihli en yenı kararında (151) mahkemenin tarafsızlıgı konusunda yenı kri
terler geltşttrmtşttr. Olayda, bir terör örgütünün kurucusu ve başkanı 
olan ştkayetçi, Lizbon Ceza Mahkemesi haldmi Salvado'nun emri üzerine 
tutuklanmıştır. Daha sonra yargılanan sanık, Lizbon Ceza Mahkemesi 4 
üncü Daırestnın kararıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiştir. Şikayetçi, 
hakkında tutuklama kararı veren hakim Salvade'nun da mahkeme heye
ttnde yer almasının, 6 ncı madde çerçevesinde mahkemenın tarafsızlıgı 
ilkesini ihlal ettıgi iddiasıyla Komtsyona başvurmuştur. Komisyonun 8 e 
karşı 9 oyla söz konusu hükmün ihlal edildiglnt kabul etmesine ragmen, 

(147) a.g.e., S. 13: Divan. Fransa lle llgUl Beaumartln olayına Utşkln verdiği en yenl kararında, mahkeme
nın yürütme organına ve taro.jlara karşı bağımsız olması gerekttğtnt vurgulayarak, Fransız Danıştayının 

btr karannı, salt Dışişleri Bakanlığının blr gönişiıne dayandırmasını mahkemenin bağımsızlığı Ukestne ve 
dolayısıyla S<Jzleşmeye aykın bulmuştur. E. Court H.R. Press R (21-25 November 1994) S. 17 vd. 
( 148) Stock-Takıng : 1954-1984, S. 63 
( 149) Stock-Takıng : 1954-1984, S. 66 vd. 
( 150) Stock-Taktng : 1954-1984, S. 63 vd. 
( 151 J Cas e of SaraEva de Carvalho v. Protugal. E. Court H.R. Press R. (strasbourg 18 AprU-2 M ay 1994) S. 
30 vd. 
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Divan sözleşmeye aykırılık görmemiştir. Dtvana göre. 6 ncı maddede ön
görülen tarafsızlık kavramı. subjektif ve objektif olmak üzere tki tes te gö
re beltrlenmeltdir. Subjektif testte. somut bir dava hakkında hakimin ki
şisel görüşü gözönüne alınmalı. objektif testte de bu kişisel görüşün ha
kimin tarafsızlığına olan güveni sarsacak boyutlarda olup olmadı~ araş
tırılmalıdır. Dtvana göre, somut olayda hakimin kişisel tarafsızlı~ tartış
ma konusu de~dir. Objektif tes te göre tse, hakimin davadan önce salt 
sanık hakkında tutuklama kararı vermiş olması. objektif olarak. kendi
stnin tarafsızlıgına karşı şüphe duyulmasıiçin haklı bir gerekçe olamaz. 
Olay hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olması mutlaka kendisinin ön yargılı 
olmasını ve dava açıldığında tarafsız kalmasını engellemez. Sanık hak
kında tutuklama kararı vermiş olan bir hakimin son soruşturmadaki ta
rafsızlıgı konusunda ancak özel durumlarda kuşku duyulabilir. Somut 
olayda tse hakim Salvado. ön soruşturma aşamasında işin esasına gtr
memiş. sadece dosyayı incelemtş. delillerin sanık aleyhinde oldugunu 
tespit etmesi üzerine de tutuklama kararı vermiştır. 

Öte yandan, tarafsızlık ilkesi sadece haktmlerin degil. jüri üyelerının 
de tarafsız olmasını gerektirir. Divan. İsveç'le ilgili bir olayda. 052) jüri 
üyelerinin bir siyasi partiye üye olmalarının tarafsızlık ilkesiyle bagdaş
madıgını kabul etmiştir. 

2. Mahkeme önünde hak arama özgürlüğ'ü 
Sözleşmenin 6 (ı) maddesinde düzenlenen ikinci konu. kişinin nite

likleri yukarıda belirtilen bir mahkemede hak arama özgürlügüne sahip 
olması ve mahkemeye başvuru konusunda hiç bir engelle karşılaşmama
sıdır. Bu hakkın kullanılması, ceza ve hukuk davaları açısından farkılık
lar göstermektedir. 

Hukuk davaları bakımından yargı organları önünde hak arama öz
gürlügü. ilk kez İngiltere ile ilgili Golder olayında kabul edilmiştir. Olay
da hükümlü olan şikayetçi. cezaevinde çıkan bir olayda bif cezaevi görev
lisi tarafından tartaklanmış ve onun hakkında tazminat davası açmak 
için avukatıyla temasa geçmek istemesi. adalet Bakanlı~nca engelle n
miştir. Komisyon. ı Haztran 1973 tarihli raporunda. Sözleşmenin 6 ( 1) 
maddesinin hukuk davası açma hakkını da güvence altına aldığından 
bahisle. şikayetçinin avukatıyla bu konuya ilişkin yazışmasının engellen
mesini Sözleşmeye aykırı bulmuştur. Komisyonun bu görüşü. daha son
ra 21 Şubat 1975 tarihinde Divan kararıyla da teyit edilmiştir. (153) 

Kuşkusuz. kanun yoluna başvuru hakkı da diğerleri gibi mutlak ol
madığından. devletler bu hakkın kapsamını belirleyerek kullanılma şart
ları açısından düzenleme yapabilirler. Ancak, bumeyanda hakkın özüne 

(152) Judgment oj25 Noo. 1993. Holm o. Sweden, E. Court H.R. Press R. 4-29 Nooember 1993, S. 51 od. 
(153) Stock-Taktng, 1954-1984 S. 49 
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hiç bir şektlde dokunulmamalıdır. Devletlerin bu alanda takdir yetktlert 
olmakla beraber, Sözleşmed e öngörülen organların denettmine tabidir. 
Dtvana göre hak kısıtlamasının meşru bir amacı bulunmalı ve yapılan kı
sıtlama bu amaçla orantılı olmalıdır. U54l Hollanda'yla tlgtli bir olayda Dt
van denetımı aşawdakt sonucu vermıştır. U55l 

"Hollanda hukukunun, yüksek Idari makaı"'lllara yapılan başvurn
lara karşı kanun yoluna başvurma hakkını yeterınce güvence altına 
almadııt anlaşılmaktadır. Bu tür tasarruflara karşı stvtl mahkemele
re başvuru yolu açık tutulmalıdır. Uyuşmazlık konusunun kamu hu
kukuna Ilişkın olup olmaması önemli de~ dir." 

Dtv~ daha yenı bir kararında (156) konunun önemint tekrar vurgula
mıştır. Olayda, ştkA.yetçtntn arazısının bulundugt.ı vadi, Fransız Çevre 
Bakanlı~ tarafından dogayı koruma alanı olarak tlan edtlmtş ve karar 
resmi gazetede yayınlanmıştır. Ş ikayetçi bu karara karşı Danıştaya baş
vurmuşsa da, Danıştay 60 günlük süreyi geçirdigt Için başvuruyu geri 
çevtrmtşttr. Dtvana göre, ştkayetçt, devletten, kendi çıkarı tle kamu yara
n arasında uygun bir denge kurmasını beklemek hakkına sahiptır. So
mut olayda ştkA.yetçlye bir Idari tasarrufun lptalltçtn. açık, pratik ve et
kin bir fırsat vertlmemesl, mülkiyet hakkına dowudan müdahale sonu ... 
cu dogt.ırur ve Sözleşmenın 6 ( 1) maddesine aykırıdır. 

Buna karşılık Komisyon ve Divan, Hennıngs-Almanya olayında 0571 

Sözleşmeye herhangibir aykırılık görmemişlerdir. Ş ikayetçi gıyabında ce
za karamamestyle para cezasına mahkum edUmiş ve buna tilşkin karar, 
posta kutusuna not bırakılarak posta idaresine tevdt edtlmtştir. Şikayet
çı, posta kutusunun anahtarını bulamadı~ Için tebligattan haberi olma
mış ve bu arada karara 7 günlük Itıraz süresini kaçırmıştır. Ş ikayetçi ka
nun yoluna başvuru hakkından yoksun bırakıldı~ Iddiasıyla Komtsyona 
başvurmuştur. Olayı Inceleyen Divan, ştkayetçtnln kendi kusuroyla itı
raz hakkını kullanamadıgtna işaretle, bundan Alman hükümetinin so
rumlu tutulamayacagını beltrtmlştır. 

Hukuk davası açmak ıçın mahkeme masraflarını karşılayacak veya 
bazı davalarda tstentlen ternınatı gösterecek mali imkaniardan yoksun 
olmak, bazen hak arama özgürlügü önünde bir engel teşktl edebilir. Ör
negtn, İrlanda tle tlgllt Atrey olayında, Divan Sözleşmenın 6 (ı) maddesi-

( 1 MJ Qrotrtan. A. a.g.e., S. 1 !S 
( 155) Judgment, 27 November 1991, Orlemans-Netherlands. E. Court H.R. Press R. Strasbourg. Nov. 1991, 
s. 26 od. 
(156) Case oj de Geou.ffre de la PradeUa V. Ji'rance-Judgment, 16 December 1992, E. Court H.R. Press R. 
Strasbourg 16-21 December 1992. S. 20 vd. 
(157) Iriformatfon Sheet No.: 32, S. 7 vd. 
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nın Ihlal edildi~ e karar vermıştır. Olayda, adı geçen şlkayetçı kendisi 
için hayati tehltke yaratan kocası aleyhine ayrılık davası açınak ıstemiş
se de, kendisi davasını bizzat savunacak durumda bulunmadıgı ve avu
kat tutacak parası da olmadıgı ıçın, davayı açamamıştır. Divan, somut 
olayda ştkayetçtnin mahkemeye başvuru hakkının engellendtgtnt kabul 
etmiş, ancak devletin her davada adli yardımda bulunmak zorunda ol
madı~a işaretle, hak arama özgürlügünün basıt muhakeme usullertyle 
de güvence altına alınabilece~e dikkatı çekmiştir. 1158) 

Ceza hukuku alanındaki davalar açısından tse, mahkemeye başvuru 
hakkı mutlak bir hak de~dir. Dolayısıyla, yetkili makamlar. örnegtn sav
cılık kişt hakkında takipsizlik kararı vermtşse, artık o kişi olay hakkında 
mutlaka bir mahkemenın karar vermesitçin ısrar edemez. Ancak. savcı
lık veya herhangibir idari makamın kişi aleyhine karar vermesi halinde. 
mahkemeye başvuru yolu açık tutulmalıdır. Örne~. Belçika ile ilgtlt de 
Weer olayında böyle b tr durum söz konusu olmuştur. Olayda, adı geçen 
kasap. Ticaret Bakanlığının kararnamesinde belirtilenden fazla ftyatla et 
sattığı ıçın bakanlık müfettişi tarafından denetlenmiş ve hakkında dü
zenlenen rapor savcılıga intikal ettlr1lmtşttr. Savcı, derhal dükkanın ka
patılmasına ve 1 O 000 Frank ceza ödendigl takdirde bu önlernın kaldırıl
masına karar vermıştır. Şikayetçt, daha fazla zarara girmernek ıçın ceza
yı ödemiş ve İnsan Hakları Komisyonuna başvuruda bulunmuştur. Ko
misyon, bir suçla itharn edilen şikayetçtntn yargı yoluna başvuru hakkı
nın engellenmesini, Sözleşmenın 6 (1) maddesine aykırı bulmuştur. 059) 

Türkıye ile ilgtlt bir başvuruda da (Başvuru No. : 15202-5/89) ştka
yetçiler, işkence ve küçük düşürücü muameleye maruz kaldıkları halde, 
yargı yoluna başvurmalarının engellendi~l tddta etmişlerdir. Söz konu
su başvurular, kendtlerine tazniinat ödenerek dostane çözüm yoluyla so
nuçlandırılmıştır. ııao) 

Anayasanın 125 ınci maddesine göre, ülkemizde, "idarenin her türlü 
eylem ve Işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." Bu tlkenin tek ıstisnası. yi
ne Anayasanın 159 uncu maddesinde yer almıştır. Buna göre. 1-{Akimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı merctlerine başvuru
lamaz. 

Adalet Bakanının başkanlıgında, Bakanlık Müsteşarı ve Yargıtaydan 
üç ve Danıştaydan iki üyeden oluşan kurulun, Bakan dışındaki bütün 
üyelerı yuksek dereceli hakim oldugu için, bizahiti kendisi bir yüksek 
mahkeme niteligtnde kabul edilerek, kararlarına karşı-yargı yoluna baş
vuru hakkı gereksiz görülebtltr. Ancak. kurulun hakim ve savcılar hak-

( 1581 Alrey Cas e. Judgment of 9 October 1979, Sertes A. No. : 32 
( 159) Stock· Taklng, S. 52 vd. 
( 160) Bkz. yuk. S. 123 
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kında meslekten men etmeye kadar varan çok önemli disiplin cezaları 
verme yetkisi bulunması ve buna ragnten yargı yolunun kapalı olması, 
haktın ve savcılar açısından yeterli bir güvence saglamaktan çok uzaktır. 

Söz konusu kurul ve itirazları inceleme kurulunun, Sözleşmenin 6 (ı) 
maddesi anlamında kanunla kurulmuş birer mahkeme sayılac~ında 
kuşku yoktur. Ancak, gerek bu kurulların b~ımsızlıkları ve gerekse ta
rafsızlıkları açısından aynı şeyi söylemek mümkün degildir. Kurula, yü

rütme erkinin temsilcisi olan Adalet Bakanı başkanlık yaptıgindan, ku
rul kararlarında siyasi etkenlerın rol oynaması ihtimali, kurulun bagım
sızlı~a gölge düşürebilir. Kurulıtirazları incelemek üzere toplandıgında 
gerçi Adalet Bakanı çekilmekteyse de, bu kez kurulun kompozisyonu ta
rafsızlıgına olan güven duygusunu sarsabtlir. Nitekim, Kurul bu kez asıl 
kurul üyeleriyle yedek üyelerden oluşmaktadır. Asıl üyeler tse i tiraza ko
nu olan kararı alan ve Itiraz eden hakkındaki olumsuz düşüncelert önce
den belli olan ktmselerdtr. U6ll 

Bu nedenle, Sözleşmenin 6 (ı) maddesinin gereklerint yerine getirmek 
için, kurul kararlarına karşı gerçekten b~ımsız ve tarafsız mahkemler
de yargı yolu açılmalıdır. Nitekim, Birleşmiş Mliletler Genel Kurulunun 
13 Aralık ı 985 tarih ve 401 ı 46 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan, "Yar
gı Bagımsızlıgının Temel İlkeleri"nin U62l 20 nci maddesinde de, haktmle
rin, haklarında yapılan disiplin işlemleri veya geçıcı olarak görevden al
ma ya da göreve son vermeye tltşktn kararlara karşı,' bagımsız yargı or
ganlarında kanun yoluna başvurma hakkına kavuşturulmaları tavsiye 
edilmektedir. 

C. YARGlLAMANIN KAMUYA AÇIK OLMASI 
Sözleşmenin 6 (1) maddesine göre, hüküm açık celsede vertlir; ancak 

demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve milli güvenlik ya
rarı veya küçüklettn korunması veya dava taraflarının özel hayatlarının 
gtzli tutulması gtbi nedenlerle veya davanın açık celsede görülmesinin 
adaletin selametine zarar verebilecegı bazı özel durumlarda, mahkeme
nin zorunlu görecegı ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya 
kısmen basına ve dinleyleilere kapalı olarak sürdürülebilir. 

Yargılamanın ilke olarak kamuya açık olması, adil yargılanma hakkı 
açısından dava tarafları için bir güvence oldugu kadar, kamuoyunun 
yargıya olan güven ve saygısını da arttırır. Dtvanın Hollanda'yla ilgili Kos
tovsky olayında 063) belirttıgı gtbt, bütün deliller kendisine söz hakkı ta
nımak üzere sanıgm da hazır bulundugu kamuya açık duruşmada de
gerlendirilmelidir. 

(161) Bkz. yuk. S. 160 
( 162) Basic Pr!nc!ples on the Independence of the Judtcıary. U.N. Department of Publlc Information, August 

1988 
( 163) Information Sheet, No. : 26, S. 8 vd. 
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Komisyon ve Divana yapılan başvurularda şikayetler daha ziyade ka
nun yollarına başvurulması halinde, üst mahkemelerdeki incelemelerin 
de duruşmalı ve kamuya açık yapılıp yapılmayacagı konuları üzerinde 
yogunlaşmıştır. 064) Bu ilkelerden tlk derecede mahkemelerinde sapılma
sı tse hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. Örnegtn, Belçika ile ilgili 
Muyldermans alayında. bir posta memuresi olan şikayetçi. 5 milyon 
Frank kasa açıgı vermiştır. Hakkında ceza davası açılmarnakla beraber. 
idare mahkemesi evrak üzerinde inceleme ile kendisinin 2 milyon Frank 
ödemesini kararlaştırmıştır. İdare mahkemesinin duruşma yapmayarak 
şikayetçiye davasını savunma imkanı tanımamış olması Sözleşmeye ay
kırı bulunmuştur. (165) 

Komisyon ve Divan. istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurul
dugu durumlarda, üst mahkemelerdeki incelemenin duruşmalı ve kamu
ya açık olup olmayacagını yapılan incelemenın ntteltgtne göre belirlemek
tedir. İnceleme sadece hukuki sorunlara inhisar ediyorsa. duruşma yap
maya gerek yoktur. Buna karşılık. hukuki sorunlarla birlikte işin esası 
da inceleme konusu yapılıyorsa. dava duruşmalı ve kamuya açık olarak 
görülmelidir. Örnegtn Divan, İsveç'le ilgili J. Ekbatani olayın da, 6 ncı 
maddenin ihlal edildigini kararlaştırmıştır. Olayda, sürücü ehliyetı al
mak isteyen şikayetçi, görevlilerden birisini tehdit suçuyla yargılanmış ve 
600 Kron para cezasına çarptırılmıştır. istinaf mahkemesi işin esasını da 
inceledigt halde, şikayetçinin gösterdigl tanıkları dinlemeyi ve duruşma 
yapmayı reddetmiştir. Daha sonra şikayetçiflin temyiz talebi de kabul 
edilmemiştır. Divana göre, bir suçla itharn edilen herkes, 6 ncı madde 
çerçevesinde ilke olarak açık duruşmada hazır bulunma hakkına sahip
tir. Somut olayda, ilk derece mahkemesinde duruşma yapıldıgı halde, is
Unaf incelemesinde sanıgın hazır bul undurulmaması Sözleşmeye aykırı
dır. (166) 

· Divan daha sonra, yine İsveçle ilgili Helmers alayında, ilk derece 
mahkemesinde duruşma yapılmış olmak kaydıyla, istinaf ve temyiz aşa
malarında duruşma yapılmamasının bir dereceye kadar haklı görülebile
cegini; ancak istinaf mahkemesinin sadece hukuki sorunları degil, işin 
esasını da incelemesi halinde mutlaka kamuya açık olarak duruşma ya
pılması gerektıgi şeklindeki görüşünü teyit etmiştir. (167) 

Divan, Ek batani olayın da, 6 ncı maddede öngörülen yargılamanın ka
muya açık olması ve dolayısıyla saydamlıgıilkesinin, demokratik bir top
lumun en temel ilkelertnden birisi olduguna işaret etmiştir. Bu ilkeden 
ancak, söz konusu maddede belirtilen toplum ahlakı, kamu düzenı ve 

(164) Bkz. Albert ve Le Compte-Belçlka olayı, Stock-Taklng: 1954-1994, S. 70 
( 165) Press R.E. Court H.R. Strasbourg. October. 1991. S. 2 
( 166) Stock-Taking Supplement 1985, S. 85. vd. 
( 167) Press R.E. Court H.R .• October 1991, S. 5 
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milli güvenlik gtbt genel mülahazalar ve küçüklertn korunması gtbt bazı 
özel çıkarları korumak amacıyla sapılabilir. 

Türkiye'de ilk derece mahkemelerinde yargılama kamuya açık olarak 
yapılmaktadır. 'c.U.M.K.nun 373 üncü maddesine göre, duruşma herke
se açıktır. Bu ilkeden, Sözleşmede öngörüldü~ü gıbı, ancak genel ahlak 
ve kamu güvenlt~i ve küçüklerin korunması gıbı nedenlerle vazgeçilebt
lir. 

Türkiye'de tstinaf mahkemeleri bulunmadıgı için kanun yoluna Yar
gıtay nezdinde başvurulmaktadır. Temytz incelemesi batı demokrasile
rinde, ülkede hukuk normlarİnın kanun önünde eşitlik ilkesinin bir ge
re~i olarak yeknesak bir şekilde uygulanmasını s~amak üzere sadece 
hukuki sorunlara inhtsar etttgt halde, Türkiye'deki uygulamada Yargıtay 
aynen tstinaf mahkemelerinde olduğu gıbı hukuki sorunların dışında 
işin esasını da incelemektedir. Bu çerçevede, Yargıtaydaki temytz incele
mesinin de duruşmalı ve kamuya açık yapılıp yapılmayacağı sorusu so
rulabilir. Uygulamada, Ceza Davaları açısından 15 yıl gıbı belirli süreyi 
aşan cezalarla ilgili davalar re'sen Yargıtaya intikal ettirilmekte ve talep 
ü~rtne duruşmalı ve kamuya açık olarak görülmektedir. Hukuk davala
rı açısından tse pedtyodik olarak belirli mebl~ar belirlenmekte ve dava 
konusunun bu miktarı aşması halinde, talep üzerıne duruşma yapılmak
tadır. Bu tür bir uygulamanın Sözleşmenin 6 (I) maddesiyle bağdaşıp 
bağdaşmayacağı ancak somut bir olayda Komtsyona başvuru halinde 
açıklı~a kavuşacaktır. 

D. YARGlLAMANIN MAKUL SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRILMASI 
Sözleşmenin 6 ( 1) maddesı, yargılamanın "makul süre içinde" sona 

erdirilmesini belirtmektedir. Komisyon ve Dtvana, bu madde çerçevesin
de yapılan şikayet sayısının çoklu~u. bu hükmün önemint açıklıkla orta
ya koymakla 'beraber, yargılamanın bUirilmesi gereken makul sürenin 
hangi süre olduğunun belirlenmesi büyük güçlükler göstermektedir. 

Yargılama süresi hukuk davalarında, dava dilekçesinin mahkeme ka
lemine kaydı, ceza davalarında da kişinin bir suçla itharn edtldt~t ve hak
kındaki kovuşturmanın başlatıldı~ı andan itibaren işlemeye başlar ve 
yargılamanın bütün aşamalarını kapsar. Hükmün verilmesinden sonra 
isttnaf ve temytz gibi kanun yollarına başvurulmuşsa. buralarda geçen 
zaman da yargılama süresine dahildir. 

Divanın, İsviçre'yle ilgili Zimmermann-Steiner olayındaki de~erlendir
mesine göre, yargılama süresinin 6 ncı madde anlamında makul olup ol
madı~ her olayın özelliklerine göre belirlenmelidir: Bu çerçevede. özel 
durumlar, davanın karmaşıklıgı. ştkayetçi ve kamu makamlarının davay
la ilgili tutum ve davranışları ve davanın ştkayetçi açısından taşıdıgı 
önem gtbi etkenler gözönüne alınmalıdır. Büttin bu unsurlarla birlikte. 
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asıl önemlı olan, gecikmenın kamu makamlannın tutum ve davranışla
nndan kayna.klanıp kaynaklanmadıgıtıın araştırılmasıdır. Olayda İsviçre 
Federal Mahkemesi uzun bir süre dosya üzerınde hiç bit ışlem yapma
dan hareketsiz kalmıştır. İsviçre hükümetinin, Federal Mahkemenin~ 
bir Iş yükü altında bulundu~nu ıstatistikleriyle ortaya koyması ve mah
kemenın bu yüzden davalan önemlerine göre sırasıyla ınceledigl şeklin
deki savunması, geçerli mazeret olarak kabul edilmemiştir. (168) 

Bu nedenle, Sözleşmeye taraf olan devletler yargı teşkılatlarını dava
lan makul sürelerde bittrecek şekılde örgütlernek ve düzenli olarak çalış
malarını s~amak yüküınlülügü altındadır. 

Davanın nıtellgt, kanun yollarına başvurulup vurulmadıgı dava taraf
larının ve adli makamların davayla ılgılı tutum ve davranışları her olayın 
özelliklerine göre farklılıklar gösterdıgt ve dava süresını etkıledigt için, bu 
konuda kesin bir süre belirlemek mümkün ve dogru de~ dır. Nitekim, 
Komisyon ve Divan da bu konuda kesin bir süre vermeksızın, durumu 
her olayın özelligine göre ve olay bazında de~erlendtrmektedır. 

Komlsyona, davaların uzaması konusunda en çok başvurunun İtalya 
hükümeti aleyhine yapıldıgı gözlenmektedir. Örnegtn, 1985-87 yılları 
arasında yapılan 30 ~aşvurudan 22 si haklı bulunmuş ve İtalyan hükü
meti ştkayetçılere muhtelif mebl~arda tazmlnat ödemek zorunda kal
mıştır. (169) 

Komisyon ve Divan içtihatlarından hangı sürenın makul süre oldu~ 
konusunda kesin bir sonuç çıkarmak mümkün olmamakla beraber, ka
rarlardan bazı örnekler, bu konuda bır fikir verebıllr. 

1. Ceza davalan 
- Dobertın-Fransa olayında, (170) casusluk yapmakla suçlanan şika

yetçinln davasına, Fransa'da Devlet Güvenlik Mahkemelerının 1982 de 
kaldırılmasından sonra adli yargıda bakılarak 12 yılda sonuçlandırılma
sı: Kemache-Fransa olayında Cl 7 0 Kalpazanlık suçundan hakkında dava 
açılan şıkayetçtnin davasının sekız buçuk yıl sürmesi; Abdoella-Hollan
da olayında c I72l Cinayete azınettirrnek suçundan yargılanın ş ikayetçi 
hakkındaki davanın 4 yıl4 ay sürmesi, Sözleşmenın-6 (1) maddesine ay
kırı bulunmuştur. 

( 168) Stock-Taking: 1954-1984, S. 82 vd. 
(169) Information Sheet No.: 30, S. 16 vd: Aynı şekUde, Balcanlar Komitesi, 1.9.1993 ve 13.10.1993 ta
rihlerinde, İtalya hakkında davalann uzaması nedentyle toplam 9 rapor kabul etmlşttr. Information She
et No. : 33, S. 46 
( 170) Case oj Doberttn v. France Judgment, E. Court H.R. Prees R. (loFebruary-9 March 1993), S. 30 vd. 
( 171) Case oj Kemache v. France-Judgment. E. Court H.R. Press R. (4-29 November 1992), S. 19 vd. 
(172) Case oj Abdoella v. Netherlands, E. Court H.R. Press R. (15-1 7 November 1992), S. 19 vd. 
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2. Hukuk davalan 
- Wtesinger-Avusturya olayında, 073) bir arazı toplulaştırma işleminin 

9 yıl sürmesinde, Divan olayın karmaşıklıgmı ve şikayetçinin tutumunu 
değerlendirdikten sonra, gecikmenin belediye ve yerel arazı ko misyonla
rı arasındaki bürokratik işlemlerden kaynaklandığını tespttle, 6 ncı mad
denin ihlal edildiğini kararlaştırmıştır. Aynı şekilde, Silva Pontes-Porte
kiz olayında (ı74l bır trafik kazası dolayısıyla açılan tazminat davasının 10 

yılda sonuçlandınlması; 

- Darnell-ingiltere olayında, 075) görevine son verilen bir işçinin iş 
mahkemesine yaptığı başvurunun 9 yılda karara bağlanması Sözleşme
ye aykırı bulunmuştur. 

3. İdari Davalar 
- Pizzettl-İtalya olayında 076l şikayetçı ve 4 arkadaşının, hizmet ilişki

sinden kaynaklanan alacakları ve emekli ve sakatlık ayiıkiarına ilişkin 
uyuşmazlıkların, 4 ila 16 yıl arasında sonuçlandırılması; Scuderi-İtalya 

olayında, terfide maaş hesaplanması dolayısıyla memurlaMaliye Bakan
lığı arasında çıkan uyuşmazlığın 4 yıl5 ay sürmesi; Massa-İtalya olayın
da aynı işi gören kadın ve erkeğin emekli maaşları arasındaki farklılık 
dolayısıyla açılan davanın Sayıştayda 6 yıl sürmesi; 077l Vallee-Fransa 
olayında ( I78l kan hastası olan şikayetçiye kan nakli sırasında aids vtrü
sü bulaştırılması ve bu yüzden açılan tazmtnat davasının 4 yılı aşkın bir 
süre geçmesine ragmen henüz sonuçlandırılmamış olması (179l Sözleşme
ye aykırı bulunmuştur. 

Komisyon ve Divan, ştkayetçinin davadaki tutum ve davranışını da 
özel olarak değerlendtrmekte ve yerine göre şikayeti reddetmektedır. Ör-. 
negtn, 

Monnet--Fransa olayında, 080l şikayetçinin açtığı ayrılık davası 7 yıl 

1 ayda sonuçlanmıştır. Divan, şikayetçının. davanın karmaşık hale gel
mesine ve uzamasına, sayısız dilekçe vermek suretiyle bizzat sebebiyet 
verdiğini tespille Sözleşmeye aykırılık görmemiştır. 

Türkiye'deki uygulamada, davaların makul veya belirli sürelerde so
nuçlandırılmasına ilişkin somut herhangibir hüküm buJunmadığından, 
özellikle hukuk davalarının yıllarca sürdüğü bilinen bir gerçektir. Buna 
karşın usul kanunlarında zaman zaman yapılan değişiklikler dışında et-

(173) Case ofWtestnger v. Austrta.Judgment, E. Court H.R. Press R. (October 1991), S. 1 vd. 

( 174) Cas e of Stlva Pontes v. Portugal.Judgment, E. Court H.R. Press R. (21-30 March 1994) S. 22 vd. 

( 175) Case of DameU v. United Ktngdonı. Judgment. E. Court H.R. Press R. ( 12-2 7 October 1993), S. 17 vd. 

( 176) Press R.E. Court. H.R. ( 1 O February-9 Marc 1993), S. 37 vd. 

( 177) Judgment of Scudert v. Italy. E. Court H.R. Press R. (23 July-25 August 1993) S. 16 vd. 

( 178) Case of VaUee v. France, E. Court H.R. Press R. ( 18 Aprtl-2 M ay 1994) S. 34 vd. 

(179) Aynı konuda Türk vatandaşı Karakaya'da Komlsyona başvurml.ıştur. Komisyon 9 Mart 1994 tarthlt 

raporunda Fransa'nın 6 ncı maddeyi thlal ettiğini tespit ederek raporu Divana havale etmiŞtir. a.g.e. S. 44 

( 180) Case of Monnet v. France, Judgment, E. Court H.R., Press R. ( 12-27 October 1993), S. 24 vd. 
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kin önlemler alınamamıştır. Aynı şekilde ceza davalarının da çok uzun 
sürmesi ve bunun tutuklu yargılanan sanıkların m~durtyetlne sebep ol
ması karşısında, C.M.U.K.nda de~şiklik yapan 18.11.1992 tarih ve 3842 
Sayılı Kanunla, ceza yargılamasının hızlandırılmasına yönelik bir önlem 
olarak tutukluluk süresine tavan getirilmiştir. Söz konusu kanunun 7 
nci maddesfnde, hazırlık soruşturmasının 6 ay içinde bitirilerek dava 
açılması ve davanın da ilke olarak 2 yıl içinde sonuçlandırılması öngörül
müştür. Çeşitli nedenlerle davanın bu sürelerde açılmaması veya sonuç
landırılamaması halinde, suçun cezasına göre tutuklu bihakkın veya 
nakti kefaletle serbest bırakılacaktır. 

Uygulamadaki sonucu zamanla ortaya çıkacak olan bu düzenleme
nin, ceza davalarının hızlandırılması açısından hakim ve savcılar üzertn
de belirli bir etki yapacağında kuşku yoktur. Ancak, adaletin amacı, ger
çek ve dogruların bulunması ve asıl suçluların cezalandırılması olduğun
dan, bu hız sağlanırken geliştgüzel ve yanlış davalar açılması ve hatalı 
kararlar verilmesi tehlikesi daima gözönünde bulundurulmalıdır. Bu ne
denle, bu tür yasal önlemlerin, mahkemelertn araç gereç. teşkilatianma 
ve personel ihtiyacı gibi diğer önlemlerle desteklenmesi gerekir. 

Davaların hızlandırılması ıçın bu tür kapsamlı önlemlerin bir an ön
ce alınmasında büyük yarar vardır. Çünkü, Sözleşmenin 6 ncı maddesı 
çerçevesinde, Türkiye'den de Komtsyona bir çok başvuru yapılmıştır. Ör-

'-nek olarak. bunlardan Komisyonun kabul edilebilirlik kararı vererek 
esastan incelemeye aldığı, Mitap ve Müftüoğlu alayında, Sözleşmenın gö
zaltında bulundurma süresine ilişkin 5 (3) maddestyle, davanın makul 
sürede sonuçlandırılmamış olması nedentyle 6 (1) maddesine aykırılık id
diasında bulunulmuştur. N. Hazar-O. Hazar alayında. yine Sözleşmenin 
6,( I) maddesı anlamında .tarafsız ve bağımsız b tr ntahkemede yargılanma 
hakkının ihlal edildi~ öne sürülmüştür. 08ll Aynı şekilde, Komisyon 
Mansur olayında U82l ve 90/16419-90/16426 sıra sayısına kayıtlı Y. ve 
S. olaylarında. tutukluluk süresinin uzunluğu ve ceza davasının makul 
sürede b\tirtlmemtş olması nedentyle Türk Hükümetinin Sözleşmenın 6 
( 1) maddesının ihlal ettiğini tespıt etmiştir. 083) 

E. MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMASI 
Komisyon ve Divan, mahkeme kararlarının gerekçelt olmasını da Söz

leşmenın 6 ( 1) maddesı çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Divan Yunanıstan'la ilgili en son kararlarından birtstnde, (1841 mahke

me kararlarının gerekçell olmasını, adil yargılanma hakkının bir unsuru 

(181) Human Rlghts News, 12.11.91, 468 (91), S. 2 vd. 
( 182) Bkz. yuk. S. 153, Dtpnot : İ 36 
(183) E. Commtsston H.R.1nformatton Note No.: 116, 3.2.1994. (46) 94. S. 9 
(184) E. Curt H.R. Ca.c;p of Hadjanastasslou v. Greece (69!1991/321/393), Judgment, Strasbourg 16 
December 1992 
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olarak nıtelendirmtştlr. Olayda, bir Yunan subayı olan ştkayetçt, askeri 
sırları. açıga vurma suçuyla askeri mahkeme tarafından mahkum edU
miştir. Divan kararında, Yunanistan Anayasasında tüm mahkeme karar
larının gerekçeli olmasının öngörüldügü, ancak bu hükmün uygulanma
sının askeri mahkemelerin kararları için özel bir kanun çıkartılması şar
tına bağlandıgı ve böyle bir kanunun da henüz kabul edilmedigı dikkate 
alınarak, Yunan yargıtayının gerekçeti olmayan askeri mahkeme karar
larını gerektiği şekilde denetleyemediği ifadeyle, bu hususun adil yargı
lanma kavramıyla bagdaşamayac~ sonucuna varılmıştır. Divana göre, 
akit devletler yargı sistemlerint 6 ncı maddenin gereklerine uydurmak 
hususunda genış bir takdir yetkisine sahip olmakla beraber, mahkeme
ler, kararlarının dayandıgt gerekçelert mutlaka yeterli açıklıkla belirtmek 
zorundadır. · 

Adil yargılanma hakkı mahkemenin kararını, mutlaka ve otomatik 
olarak bir veya dtger tarafın yaptıgı beyanlara dayandırmasını değtl, ken
disine tarafiarca sunulmuş olan bütün fiili ve hukuki delilleri tarafsız bir 
şekilde gözönüne alınasını gerektirir. 085) Mahkeme taraflarca kendisine 
sunulan bütün deltllert, hüküm açısından önemli olsun olmasın, önyar
gısız olarak degerlendirmelidir. Sözleşmenin 6 (1) maddesine göre mah
kemeler kararlarını gerekçelt olarak yazmak yükümlülügü altında ol
makla beraber, bundan, tarafların her iddiasına k_arşı ayrıntılı cevap ve-
rilmesi gerekttgi sonucu çıkarılmamalıdır. <186) • 

Mahkeme, davanın ciddi bir şekilde incelendiği konusunda tarafları 
tatmin etmelidir. Kraska-isvtçre alayında, (187) İsViçre Federal Mahkeme
stnde yapılan bir duruşmada, haidmlerden birisi, zaman kıtlıgından şt
kayetçtn1n temytz dtlekçesintn ancak yansını inceleyebildiğini açıklamış
tır. Ştkayetçinin. adtl yargılanma hakkının ihlal edildiği tddiasın.a karşı 
Divan, kendisinin talebinin kanton hükümeti ve idare mahkemeleri tara
fından tlttzltkle incelendigtne tşaretle, tutumu şikayet konusu olan hakt
rnın duruşmada oynadıgt aktif rolü gözönüne alarak Sözleşmeye herhan-
gibir aykırılık görmemıştır. · 

Anayasanın ı 4 ı inci maddesinde. "bütün malıkernelerin her türlü 
kararlarının gerekçelt" olması öngörülmüştür. Keza Hukuk ve C.M.U.Ka
nunlarında da benzer hükümlere yer verilmiştir. Ancak bütün bu emre
dict hükümlere rağmen, uygulamada mahkemelerimiz bu kurala tam an
lamıyla uymamakta, kararlar genelde gerekçesiz veya yeterli gerekçeden 
yoksun olarak alınmaktadır. Adil yargılanma hakkına aykırı olan bu uy-

( 1 85) Dtgest, S. 94 
( 1 86) Case oj van de Hurk v. Netherlands, Judgr-ıent. E. Court H.R. Press R. ( 18 Aprll-2 M ay 1994) S. ll 
vd. 
( 187) Cas e oj Kraska v. Swttzerland, Judgment of 19 AprU 1993, Iriformatton Sheet No. : 32, S. 33 vd. 
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gulama dolayısıyla, kararlar temytz incelemesinde geregi gibi denetlene
medigt ve bazan da bu yüzc:J.en bozularak mahkemesine iade edildigtn
den, davalar sürüncemede kalarak uzamaktadır. Hatta bizzat Yargıtayın 
kendisi, .. formül onama" denen bir yöntemle bir kaç kelimelik kuru ·bır 
gerekçeyle ilk derece mahkeme kararlarını onamakta veya geri çevirmek
tedir. 

Malıkernelerin saygınlıgı, kararlarının başta dava tarafları olmak üze
re kamu oyunda kabul görmesine bağlıdır. Kararların gerekçelt olması, 
dava tarafları üzerinde. davaların geregt gibi tncelendigi kanısını uyandı
rarak onları tatmin eder ve mahkemelerin tarafsızlıgı konusunda güven 
duygusu yaratarak saygınligını arttırır. 

Bu nedenle, bu uygulamaya son verilerek iç hukuk ve Sözleşmenin 
gerekleri yerine getirilmelidir. 

F. CEZA YARGlSININ ADİL YARGlLANMA iLKELERİ 
Adil yargılanma hakkı, 6 ncı maddenin temelini oluşturmaktadır. Bu 

hak, kanun yollan da dahil ceza yargısının bütün aşamalarını kapsar. 
Yargılamanın adilligt ve mahkeme kararının isabetli olup olmadıgı birbi
rinden ayrı konulardır. Kararın isabetli olup olmadıgı, ancak kanun yol
larına başvuruldugtında istlnaf ve temytz incelemeleri sonucu ortaya çı
kar. Ancak, Komisyon ve Divanın böyle bir yetkisi yoktur. Diger bir ifa
deyle, Komisyon ve Divan şikayet konusu kararı, istlnaf ve temytz mah
kemeleri gibi olayın nitelendirilmesi ve uygulanan hukuk normunun 
dogt-u olup olmadıgı açısından değil. yargılamanın 6 ncı maddede öngö
rülen ilkelere uygunlugu açısından incelemektedir. ıısa) 

Adil yargılanma ilkesinin gerekleri, somut davanın niteliklerine bağlı 
olarak değişebilir. 6 ncı maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtil~n. 
masumluk karinesi, suç itharnı hakkında bilgi edinme hakkı, savunma 
hazırlıgı için yeterli süre ve kolaylıklar sağlanması gibi haklar, ceza yar
gısında uyulması gereken asgari ilkelerdir. Bu ilkeler hukuk davalarında 
uygulanmaz. (189 ) 

1. Masumluk karlnesi 
Sözleşmenin 6 (2) maddesi, ceza hukukunun genel bir Ukesint tekrar

lamaktadır. Buna göre, .. Bir suçla itharn edilen herkes, suçlulugu kanu
na göre kanıtlanınca ya kadar masum sayılır.'' 

Komisyona göre ceza mahkemesi, ön yargı ile hareket ederek, itharn 
edilen kişinin suçu işledigi inancı veya varsayımı U e işe başlamamalıdır. 
Kişinin isnat edilen suçu !şleyip işlemediginin kanıtlanması savcılık ma
kamına düşer. Ceza hukukunun temel ilkelerinden birisinin geregi ola-

( 188) Grotrıan, A. a.g.e. S. 20 
( 189) Manual, S. 32 
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rak, şüphe sanık lehine yorumlanmalıdır. Suçun kanıtlanması için sav

cılık makamı yeterli kanıt getirmek zorundadır. 090) Bununla beraber, 

bazı hukuki veya fiili karineler, makul olmak şartıyla, sanık aleyhine de

lil teşkil edebilir ve bunların aksinin is batı sanıga düşebilir. Örnegtn Ko

misyon, ingiliz hukukunda bulunan bir hükme dayanarak, bir hayat ka

dınıyla yaşayan birisinin, onun geliriyle yaşadıgı sonucunun çıkarılabile

cegtni kabul etmiştir. Aynı şekilde Divan, Fransız gümrük mevzuatında 

yer alan, sınırı geçerken yasak mallarla yakalanan bir kişinin, aksini ka

nıtlamadıkça kaçakçı sayılabilecegt şeklindeki hükmü makul ve 6 ncı 

maddeye uygun bulmuştur. (191) 

Delillerin hukuka aykırı yöntemlerle toplanarak hükme esas alınma

sı halinde, suçluluk, Sözleşmenin 6 (2) maddesi anlamında kanıtlanmış 

sayılabilir mi? Bu sorunun cevabı, öncelikle bu tür yöntemlerle elde edi

len delillerin iç hukuka göre delil sayılıp sayılamayacagına baglıdır. Ör

negin İsviçre'yle ilgili Schenk olayında Divan, İsviçre hukukunda ses ka

yıt cihazı kayıtları, meşru yollardan yapılıp yapılmadıklarına bakılmaksı

zın delil olarak kabul edildigi için, gtzli yöntemlerle elde edilen kayıtları, 

Sözleşmenin 6 (2) maddesine aykırı saymamıştır. 092) Ancak, akit devlet

lerin bu alandaki yetkileri· sınırlı oldugundan, her delili meşru sayarak 

suçu kanıtlamak mümkün degildir. Nitekim, İspanya ile ilgili Barbera ve 

Messegue olayında Komisyc;>n. şikayetçilerin işkence altında alınan ifade

lerinden başka hiçbir kanıt olmadan mahkum edilmelertni, Sözleşmenin 

6 (2) maddesine aykırı bulmuştur. (193) 

Soruşturmanın durdurulması veya davanın tatil edilmesi hallerinde 

suçun kanıtlanmış sayılıp sayılamayacağı sorunu ortaya çıkabilir. Örne- · 

~n. Almanya ile ilgili Uli Lutz olayında, trafik suçu işleyen şikayetçiye 

125 Mark ceza kesilmiştir. Ş ikayetçinin yaptıgt itiraz, mahkemece zama

naşıını süresı doldugu için davaya devam edilmeyecegi gerekçesiyle red

dedilmiş ve dava masrafları şikayetçiye yüklenmiştir. Komisyon, şikayet

çinin ttirazı hakkında bir karar verilmemesine ragiDen, kendisinin suçlu 

sayılarak mahkeme masraflarını ödemek zorunda bırakılmasını, Sözleş

menin 6 (2) maddesinde öngörülen masumluk karinesine aykırı bulmuş

tur. 094) Keza İsviçre'yle ilgili Minelll olayında da Divan, şikayetçi aleyhi

ne açılan takibi ştkayete baglı bir ceza davasının zamanaşıını nedentyle 

sonuçlandırılmadan suçlu sayılıp, mahkeme masraflarının 2/3 sinin 

kendisine yükletilmesintn, Sözleşmenin 6 (2) maddesinde öngörülen ma

sumluk kartnesiyle betgdaşmadıgını kararlaştırmıştır. 095) 

( 190 Dtgest, S. 140 
( 191} Grotrtan. Arttele 6 of the Conventton. S. 21 

( 192) Stock-Taktng : Supplement 1988, S. 49 

(193) Stock-Taktng: Supplement 1985. S. 89 

( 194) Stock-Takfng : Supplement 1985, S. 91 

( 195) Stock-Takfng : 1954-1984, S. 55 11d. 
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Benzer bir olay, Dtvanın yenı tarihli bir karanna konu oluşturmuş
tur. 096) Ştkayetçt, eştnt öldürmek şüphestyle tutuklanmış ve kısa bir 
yargılanmadan sonra beraet etmıştır. Kendisinin haksız yere tutukianma 
dolayısıyla tazmtnat talebi, Avusturya mahkemesince beraettne r~en 
hala şüpheli bulunduğu, cezaevinde şiddete başvurdugu, arkadaşlarını 
tehdit etttgt ve karısının ölümüne sevtndtgt gtbt gerekçelerle reddedilmiş
tir. Dtvana göre, bir kimsenın suçsuzluğu konusunda mahkemenin ke
sin karar vermesine ragmen, hala suçlu olduğuna dair şüphe besleyerek 
tazmtnattan mahrum edilmesi, Sözleşmenin 6 (2) maddesine aykırıdır. 

Komisyon, itharn edilen kişi hakkında henüz ceza davası açılmadan, 
aleyhinde örneğin basın yoluyla yoğun bir kampanya başlatılmasının, 
masumluk kartnesiyle bağdaşıp bağdaşmayacağı konusunu da Incelen
miştir. Bu tür olaylarda, yapılan yayınların hakim ve jürt üyelerint bu 11-
keden sapmaya sevkedecek ağırlıkta olması halinde, Sözleşmenin 6 (2) 
maddesiihlal edilmiş sayılabilir. (197) Örneğin, Rtbemont-Fransa olayında 
böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Fransa'da 1976 da eski bakanlardan 
birisi öldürülmüştür. Zamanın İçişleri Bakanı yanına tki yüksek derece
lt polis görevlisini de alarak yaptıgı basın toplantısında, ştkayetçtyt olayın 
terttpçist olarak itharn etmiştir. Şikayetçt de bunun üzerine bakan aley
hine maddi manevi tazmtnat davası açmıştır. Davaya bakan Idare mah
kemesi, 5 yıllık bir süre sonunda yetkisizlik kararı vererek davayı adli 
yargıya havale etmiştir. Dava burada da 4 yıl 9 ay sürmüştür. Şikayetçi, 
bakanın mahkeme kararı olmadan kendisini suçlamasının masumluk 
karinesine aykırı olduğu ve ayrıca davanın da makul sürede sonuçlandı
rılmadıgı gerekçesiyle Komısyona başvurmuştur. Komisyon bu iddiaları 
kabulle, Sözleşmenın 61 1 ve 2 ncı ma~delertnın ihlal edildigtnı tespıt 
eden raporunu Dtvana havale etmıştır. (198) 

Türkiye'deki ceza yargısının, ceza hukukunun en temel ilkesi olan 
masumluk karinesine uygun olarak gerçekleştirtldiğini söylemek müm
kün degildir. Uygulamada, suçla itharn edilen kişi hakkındaki soruştur
ma kural olarak polis tarafından yapılmakta ve deliller de pol1sçe toplan
maktadır. Polisin modern teknik ve donatımdan yoksun olması ve sorgu
lama tekniklerine yeterince vakıf olmaması, soruşturmanın tatmin edici 
şekilde sonuçlandırılmasını engeliernektedir. / 

Genelde, suç itharnı altındaki kişi lehindeki deliller'önemsenmemek
te ve kendisi sadece aleyhindekı yetersiz delillerle adliyeye sevkedilmek
tedir. Olaya el koyan Cumhuriyet Savcısı ise, yetkisiz bir aracı konumu-

( 196) Sekantna case, Judgment of 25 August 1993, Injormatton Sheet No. : 33, July-Decemher 1993, Stras
bourg 1994, S. 8 vd. 
( 197) Grotrtan. A. a.g.e., S. 23 
(198) E. Court H.R. Press R. (2-24 February 1994), S. 3 vd. 
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na indtrgenmiştlr. Bu uygulamaya göre dellllerin toplanması polts teşkt
latına, degerlendırtlmesi de mahkemeye terkedilmiştır. Cumhuriyet Sav
cısı genelde hiç bır tntstyatıf kullanmadan polisin elde etttgı yetersiz de
ltllere dayanarak ceza davasını açmaktadır. Bu arada, sanık lehindekt 
deliller, ihmal edildtgt ve aradan da zaman geçttgt için çogunlukla kay
bolmaktadır. Bu tür bır uygulama ile, suç tsnadı altındaki ktşt, masum
luk karinesine aykırı bır şekilde, peşin olarak suçlu kabul edilmekte ve 
ona göre işlem yapılmaktadır. 

itharn edilen kişinin suçu tşledigtnin kanıtlanması savcılık makamı
na ait oldugu halde, bu tür bır uygulania ile kendisi peştnen suçlu kabul 
edildtğ;i ve tsbat yükümlülügü tersine çevrildtgt için, kişiye suçsuzlugunu 
kanıtlamak gtbt, son derece güç btr görev yüklenınektedir. 

Ayrıca, ceza davalarının geliştgüzel ve yeterli delil göstermeden açıl
ması, mahkemelertn zaten aşırı olan ış yükünü daha da artırdıgt gtbt, da
valar da çogunlukla beraetle sonuçlanmaktadır. Öyle ki, idam cezası teh
didi altında yargılanan kişilerin, uzun süre boş yere tutuklu kaldıktan 
sonra beraet ederek salıverildtklert, hiç de ender görülen olaylar degıldir. 099) 

C.M.U.K.nun 163 üncü maddesine göre, Cumhuriyet Savcısı ceza da
vasını ancak, "toplanan deliller kamu davasının açılmasına ~eterli tse" 
açabilir. Ayrıca, 153 üncü madde sa~cıya, sanık lehtndekt delillerin top
lanması görevını de vermiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet Savcılarının pa
sif konumlarını terkederek, bu hükümler çerçevesindeki yetki-ve sorum
luluklarının bilincttçinde, ceza davalarının açılması ve görülmesinde da
ha etkin bır rol oynamaları zorunludur. 

2. Suç ithamı hakkında bDgi edinme hakkı 
Sözleşmenın 6 (3) (a) maddesine göre, suçla itharn edilen kişinin, ken

disine yöneltilen suçlamanın ntteltgı ve nedeninden en kısa bır zamanda 
ve anladıgt bir dille ayrıntılı olarak haberdar edilmesi zorunludur. 

Sözleşmenin 5 (2) maddesine göre de, tutuklanan ktşt, tutuklama ne
denlerinni kendisine bildirilmesi açısından aynı hakka sahiptir. Ancak, 
bır suçla itharn edilen kişiye Sözleşmenın 6 (3) (a) maddesi çerçevesinde, 
söz konusu hükme oranla daha ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Adil yargı
lanma hakkının bır geregı olarak, kişi yalnız işledigt suç hakkında değil. 
ithamın nedenleri, suçun niteltgi ve ceza hukukundaki yeri hakkında da 
bilgi sahibi kılın:rİıalıdır. (200) Bu tür bilgiler, kişinin savunmasını hazırla-

( 199) Örneğin 1992 yılı oerUertne göre, bütün Türkiye'de ağır ceza mahkemelerinde göriılen 51776 dava

dan% 60'ı yıliçinde karara bağlannuş olup. verllen bu kararların% 31.5'i beraet.% 53.2'si mahkumiyet

le sonuçlanmıştır. Mahkumlyet ve beraet kararlan açısından görünüm incelendiğinde, beraet oranının % 

37.1'e kadar yükseldiği görülmektedir kt, bu oran çok düşündürücüdür. T.C. Adalet Bakanlığı. Adli Stctl 

ve istatiStik Gn. Md. Adalet istatistikleri (Özetler, Yorumlar) 1992, S. 21 

(200) Dtgest. S. 146 vd. 
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ması açısından son tlerece önemlidir. Bu bakımdan, bu hüküm, Sözleş
menin 6 (3) (b) maddesiyle de çok yakından ilgilidir. c2ou 

Kişiye verilecek bilgi, olayın özelliklerine göre de~şir. Bu konuda Ko
misyon ve Divana fazla olay intikal etmemiş olmakla beraber, itharn edi
len kişinin, savunmasını hazırlayabtlmesilçin gereken bütün maddi ve 
hukuki bilgılerin kendisine aktanlması zorunlu kabul edilmektedir. C202) 

itharn edilen kişi o ülkede konuşulan dili bilmtyorsa, bu bilgiler ken
disine ana dilinde verilmelidir. Durumdan, kendisinin olayı kavradıgt an
laşılıyorsa, bu bilgıler sözlü olarak da verilebilir. Bir yabancı devlet va
tandaşına, resmi yollardan iddianame gıbı suç itharnını ıçeren resmi bir 
yazı gönderildi~de, gönderen makam o kişinin milli dile yeterince vakıf 
oldugıtnu kanıtlayamadıkça, belgeye çevirisi de eklenmelidir. Örne~ 
i talya ile ilgıli Brozicek olayın da, Alman vatandaşı olan şikayetçtye, adli 
tebligat İtalyanca yapılmıştır. Adı geçenın, belgelerin Almanca veya Çek 
dillerinden birisine çevrilmesi ısteminin reddedilmesini, Komisyon, Söz
leşmenin 6 (3) (a) maddesine aykırı bulmuştur. C203l 

3. Savunma için yeterli zaman ve kolayhklara sahip olma hakkı 
Sözleşmenin 6 (3) (b) maddesine göre, sanık savunmasını hazırlamak 

için gerekli zamana ve k olayiıkiara sahip olmak hakkına sahiptir. 
Savunma hazırlıgt yapabilmenin vazgeçilmez temel şartı, kişiniri tt

ham edildi~ suç hakkında bilgılendirtlmestdir. Bu bakımdan, bu hüküm 
Sözleşmenın bir önceki 6 (3) (a) maddesiyle yakından tlgıltdir. 

Savunma hazırlıgt için hangt sürenin yeterli sayılacagı, kuşkusuz her 
davanın kendisine özgü şartlarına baglıqır. Basıt ve kolay davalarda bu 
süre kısa, karmaşık ve agır suçlara ilişkin davalarda uzun olacaktır. 

· Komisyon ve Divan kararlarından bu konuda kesin bir sonuç çıkar
mak mümkün de~dir. Bununla beraber, sanı~ın çok ağır bir suçla tt
ham edildtgt bir davada, duruşmadan sadece bir gün önce kendisine sa
vunmasını hazırlaması ve avukat tutması konusunda haber verilmesi gı
bı bazı durumlarda, Sözleşmenin 6 (3') (b) maddesiihlal edilmiş sayılabi
lir. Örne~ın, Hadjianastassiou-Yunanistan alayında, C204) mahkemenin 
gerekçeden yoksun kararı, 5 günlük temyiz süresı tanınarak şikayetçiye 
te b li~ edUmiştir. Ş ikayetçi bu yüzden yeterli hazırlık yapamamış ve tem
yiz ıtirazlarını ancak duruşmada ögt'endigt bazı bilgılere dayandırabilmtş
tir. Divan, şikayetçtye uygulanan kısıtlamaların kendisinin savunma 
hakkını ortadan kaldırdığına işaretle, Sözleşmenin 6 (3) (b) maddesinin 
ihlal edildiğini tespıt etmiştir. 

(20 1) Manual. S. 23 
(202) Grotrlan, A. a.g.e. S. 23 
(203) Stock-Taktng, Suplement 1988, S. 65 
(204) Bkz. yuk. S. 169 vd. 
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Keza, sanıga savunmasını hazırlaması için hangi kolaylıkların sag
lanması gerektlgt de somut davanın özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu 
kolaylıkların başında, kuşkusuz sanıgtn avukatıyla temas hakkı gelir. 
Bir disiplin cezası sonucu hücreye konmuş bulunan tutuklu sanıgıtı bu 
sürede avukatıyla temasının yasaklanmasını, Komisyon Sözleşmeye ay
kırı bulmamıştır. Aynı şekilde, savuJ!Illa avukatına, bazı tanıkların ıstm
lerinin müvekkiline açıklamasının yasaklanmasında da bir aykırılık gö-
rülmemiştir. (205) · 

Komisyona göre, sanılda avukatı arasındaki güven ilişkisi ve avukat
lık meslek sırrının geregt, tutuklu sanık avukatıyla ilke olarak özel ve gtz
li görüşebilmelidir. Örnegtn, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşı Elvan 
Can, tutukluluk süresinin uzunlugu ve avukatıyla serbestçe görüşmesi
nin engellendigi gerekçesiyle Komisyona şikayette bulunmuştur. Komis
yon, şikayetçtnin avukatıyla yetkililerin gözetimi altında görüştürülmesi
nin Sözleşmeye aykırı oldu~nu tespıt etmiştır. Olay dostane çözümle so
nuçlanmış ve Avusturya Hükümeti şikayetçiye 154.336.62 Avusturya Şi
ltni tazminat ödemıştır. (206} Bununla beraber Divan, İngilt~re'yle ilgili 
Campell ve Fell alayında, avukatın mesleki pozisyonunu kötüye kullan
dıgı konusunda ciddi şüpheler uyandıracak olayların ortaya çıkması gıbı 
bazı durumlarda, özel görüşmenin yasaklanabilecegını kabul etmiştir. 
Avukatın, müvekktltyle tşbirltgl yaparak delilleri gtzlernesi veya ortadan 
kaldırması ya da davayı ciddi şekilde engellemesi gibi olaylar, bu uygu
lamaya örnek ol~ak gösterilebilir. C207l 

Savunma hazırlıgı için itharn edilen kişiye saglanması gereken diger 
bir kolaylık, onun dava dosyasınıincelemesine imkan saglanmasıdır. An
cak, Komisyon, Avusturya ile ilgili Ramasinski olayında, Sözleşmenın 6 
(3) (b) maddesının şikayetçtye soruşturma dosyasınıinceleme hakkı ver
medtgint, bu hakkın avukatina aıt oldugunu ve avukatın görevint ihmal 
ederek dosyayı tncelememesının suçunun devlete yüklenemeyecegını be
lirtmiştir. c2osı 

Türk hukukunda, 28.11. 1992 Tarih ve 3842 Sayılı Kanunla, 
C.U.M.K.nda yapıyan yenı düzenlemede, sanıgın avukatıyla temas hakkı 
tam anlamıyla güvence altına alınmıştır. Söz konusu kanunun 
C.U.M.K.nun 136 uncu maddesinde değişiklik yapan 14 üncü maddest
ne göre, "zabıtaca yapılan soruşturma da dahil olmak üzere. soruştur
manın her safhasında müdafiin, yakalanan kişi veya sanıkla görüşme, 
ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bu
lunma hakkı engellenem ez. kısıtlanamaz." 

(205) Grotrtan. Artıele 6 of the Conventton. S. 24 
(206) Resolution D.H. (88) 5, Can Case, Injormatton Sheet No. : 22. S. 85 
(207) Gomlen. D. a.g.e. S. 31 
(208) Stock-Taklng, Supplement 1988, S. 69 
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4. Kendisini bizzat veya seçecelf bir avukat aracılıpyla savunma 
hakkı 

Sözleşmenin, 6 (3) (c) maddesine göre, sanık, kendı kendisini savun
mak veya seçece~ bir avukatın yardımından yararlanmak ve eğer avukat 
tutmak ıçın mali imkanlardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti ge
rektlriyorsa, mahkemece tayin ed1lecek bir avukatın ücretsiz yardımın
dan yararlanabilmek hakkına sahiptir. 

Bu hüküm, ceza yargısının temel tlkest olan ad11 yargılanma hakkının 
doğal bir sonucudur. Buna göre, sanık kendisini bizzat veya tutacağı bir 
avukat aracılığıyla savunmak gtbt mutlak bir hakka sahiptir. Ancak, bu
nun için mali imkanları olması gerekir. Sanığın avukat tutmak ıçın pa
rası yoksa, savunmasını tlke olarak kendisi yapmak durumundadır. 
Çünkü bu gibi durumlarda, yukarıdaki hükme göre parası olmayan sa
nığa, ancak adaletin selameti gerekttriyorsa avukat atanabilecektir. 

Öte yandan, Sözleşme sadece bir cürümle itharn ed1len kişilerin avu
katın yardımından yararlanma hakkını güvence altına almıştır. Bu du
rumda dahi avukat ücretint ödeyecek mali imkanlardan yoksun olması 
ve adaletin selametinin de avukat atanmasını gerektirmesi gıbı tki ön ko
şul un daha gerçekleşmesi gerekir. Sözleşme ancak bu şartlar altında bir 
avukat güvencesi sağladığı için, bu şartları taşımayan birisinin talebinin 
reddedilmesi, Sözleşmenin ihlali olarak nttelendirilemez. (209) 

Nitekim, Komisyon ve Divan tçtihatlarında, avukat tutamayacak du
rumda olan yoksul sanıkiara sadece ağır suçlarda avukat atanması zo
runlu kabul edilmekte ve aksine davranış Sözleşmeyt ihlal olarak niteltn
dirilmektedir. Örneğin Divan, Oranger olayına ilişkin kararında (210) In
giltere hükümetinin Sözleşmenin 6 (3) (c) maddesını ihlal ettiğini kabul 
etmiştir. Olayda, avukat tutacak mali imkanlardan yoksun olan sanık 
mahkemeden kendisine bir avukat atanmasını talep etmiştir. Adli yardım 
komitesinin, kanun yoluna başvurulması halinde kazanma şansı olma
dığı doğrultusundaki raporu üzerine, mahkeme sanığın talebini reddet
miş ve kendisini 5 yıl hapse mahkum etmiştir. Karara itiraz eden sanık, 
istinaf mahkemesinde de ağır ve karmaşık itharniara karşı kendisini sa
vunamamış ve karar onaylanmıştır. Divan, davanın sanığa bir avukat tu
tulmasını gerektirecek önem ve ağırlıkta olmasına rağmen talebinin bi
dayet mahkemesince reddedilmesini ve bu red kararının lstinaf mahke
mesince de gözden geçirilmeyerek sanığın savunmasız bırakılınasını Söz
leşmeye aykırı bulmuştur. 

Aynı şekilde. Komisyon da, İsviçre Q olayında c211 > Sözleşmenin 6 ( 3) 
(c) maddesının ihlal edildiğini tespit etmiştir. Davada, yapılan hazırlık so-

(209) Manual. S. 35 
(210) Information sheet No.: 26, S. 34 
(211) Iriformatton sheet No.: 26, S. 57 
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ruşturması sonunda tek bir duruşma yapılmış ve duruşmada sanık ken
disine avukat atanmasını talep etmiştir. Mahkeme başkanı, savunma ge
reklerintn bir avukat atanmasını haklı göstermedlgi ve davada özel güç
lükler bulunmadı~ gerekçesiyle talebi reddetmiş ve 25 dakikalık bir du
ruşma sonunda sanık mahkum edtlmtştir. Komisyon, yoksul olan sanı
gm talebine. r~en, tlk soruşturmada kendisine avukat atanmayarak 
savunma deltllertnın yeterince toplanmamasını ve son soruşturma sıra
sında da talebinin yeniden reddedtlerek kısa bir duruşma sonucu kendı
sının mahkum edtlmesini, Sözleşmenin 6 (3) (c) maddesi hükmü anla

mında savunma hakkının ve adil yargılama tikesinin thlalt olarak nttelin
dirmtştir. 

Avukat tutacak mali tınkandan yoksun olan sanıga, hangi durumlar
da mahkemece avukat atanması gerekttgt, Amerika Birleşik Devletlerı 
uygulamasında da büyük tartışmalara neden olmuştur. A.B.D. Anayasa
sının 6 ncı maddesinde, bütün ceza davalarında sanıgın, savunması için 
bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı oldugu öngörülmüş
tür. A.B.D. Yüksek Mahkemesi, 1942 de Betts v. Brady davasında, bü
tün cürüm davalarında, yoksul olan sanıga mahkemece avukat atanma
sına tltşkin anayasanın söz konusu hükmüne r~en, "özel durumlar" 
(spectal crtcumstances) başlıgı altında bir tlke bentmsemtştfr. Buna göre, 
yoksul olan bir sanık, cürüm ışlemekle tthaın edtlmedikçe veya kendıst
ne avukat atanmaması halinde davada savunmasız kalacagını kanıtıaya
madıkça, mahkemeden kendisine ücretsiz avukat atanmasını talep ede
mez. Yüksek mahkemenin bu kararı üzerıne, yerel mahkemeler, yoksul 
ve haklı olduklan halde, birçok sanı~ avukat atanması talebint reddet
miş ve kendtlerint savunmasız bırakmıştır. Yüksek Mahkeme, 18 Mart 
1963 tarihinde Gtdeon davası dolayısıyla bu görüşünü degtşttrmtş ve hiç
bir şart aramaksızın, cürüm işleyen ve yoksul olan bütün sanıkiara malı
kemece ücretsiz avukat atanması gerekttgtnı kabul etmiştir. Bazı eyalet
lerde, yerel mahkemeler bu hakkı kabahat ışleyen sanıkiara da teşmtl et
mekle beraber, Yüksek Mahkeme bu konuda henüz herhangibir tavır ta
kınmaınıştır. (212> 

Sözleşme, avukatın adli yardımından yararlanma hakkını güvence al
tına aldı~dan, yetktlt makamın öngörülen şartları taşıyan bir sanıga sa
dece avukatı atamalda yetinmest yeterlt degıldir. Divanın İtalya'yla tlgtli 
Arttco olayında belirttıgi gtbt, Sözleşme avukat atanma hakkını degil, 
onun yardımından etkin bir şektlde yararlanma hakkını sagladı~ için, 
atanan avukatın savunma için btlfiJl sanı~n yanında yer alması zorun
ludur. Bununla beraber, devlet, bu şekilde atanan bir avuıiatın mesleki 
yeteneksizliklerinden de sorumlu tutulaınaz. (213) 

(212) Dorsen. N. Frontters of Ctvtl Ltbertles. New York 1968, S. 193 od. 

(213) Stock-TaJdng, 1994-1984 S. 58 
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Komisyon, avukatın yardımından yararlanma hakkının kanun yolla
rı da dahil ceza yargısının bütün aşamalarını kapsadı~ görüşündedir. 
Aynı şekfide Divan da, Imbrtoscia olayında C214l avukatın adli yardımın
dan yararlanma hakkının, hazırlık soruşturması da dahil ceza yargıla
mfisının bütün aşamalarını kapsadı~nı ve akit devletlerin hukuk sistem
lerinde bu hakkın kullanılmasını güvence altına almak zorunda oldukla
rını belirtmiştir. Divan somut olayda Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. 
Komisyonun Pekelli olayıyla (2ıs> ilgili kararı, bu hak~ kanun yollarına 
başvurma durumunda da yararlanılabilecegtni açıklıkla ortaya koymuş
tur. Olayda, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Lütfü Pekelliilk derece 
mahkemesince hapis cezasına çarptırılmıştır. Adı geçen, Federal Yargıta
ya başvurmuş ve avukatı da temytz dilekçesini hazırlamıştır. Avukatın, 
sanı~ resmi savunucusu olarak atanma talebi Federal Mahkemece red
dedilmiş ve temytz incelemesi sanık ve avukatının yoklugunda yapılarak 
ceza onaylanmıştır. Komisyon, avukattan yararlanma hakkının kanun 
yollarına başvurulması halinde de güvence altına alındıgından bahisle, 
şikayetçinin bu haktan yoksun bırakılmasının, Sözleşmenin 6 (3) (c) 
maddesiyle bagdaşmadı~ kararlaştırmıştır. 

Komisyon, İngiltere'yle ilgili diger yeniiki olayda da bu görüşünü sür
dürmüştür. Boner olayında, (216) silahlı gasp suçundan mahkum olan şi
kayetçi karara karşı istinafyoluna başvurmuş ve İskoçya adli yardım bü
rosundan avukat talebinde bulunmuştur. Bu talebi, istinaf için yeterlı' 
sebep bulunmadı~ gerekçesiyle reddedilmiştir. Sonuçta şikayetçi avu
kattan yoksun olarak istinaf mahkemesindeki, savcının da hazır bulun
dugu duruşmaya katılarak kendisini savunmuşsa da, karar onaylanmış
tır. Diger olayda ise, sanıkiara ilk derece mahkemesinde avukat atandıg1 
halde, istinaf mahkemesindeki avukat istekleri aynı gerekçeyle reddedil
miştir. Komisyon her iki olayda da Sözleşmenin 6 (1) (3) (c) maddesine 
aykırılık tespit ederek raporunu Divana havale etmiştir. 

Komisyon ve Divan, suçla itharn edilen kişiye, mahkemede avukatı
nın yanında hazır bulunarak kendisini savunma fırsatı verilmesi konusu 
üzerinde özellikle durmaktadır. İtalya ile ilgili F.C.B. olayında adres bı
rakmadan ülkeyi terkeden şikayetçi, duruşmada hazır bulunamamıştır. 
Davaya bakan Milanı Ceza Mahkemesi, başka kaynaklardan, adı geçenin 
Hollanda'da tutuklu oldugunu ögı-enmesine ragmen, davayı tatil etme-

(214) The Case of Imbrtoscla V. Swltzerland, Judgment:. E. Court H.R. Press R. (4-29 November 1993), S. 

36 vd.; Kararda ayrıca devletin, avukatın mesleki yetersizliğinden sorumlu tutulamayacağı da beltrttlmlş

ttr. 
(2I5) Stock-Taklng. I954-I984, S. 58 
(2I6) E. Court H.R. Press R. ( I8 Aprtl - 2 M ay I 994) S. 2: Daha sonra konuyu Inceleyen Divan da. davala

rın ctddlyett ve adaletin selametinin sanıkiara avukat atanmasını gerektirdiği halde bunun reddedllmest

nı. SOzleşmeye ay kın bulmuştur: Judgments In the Case of Boner and Maxwell V. The United Klngdom; E. 

Court H.R. Press R. (24 October - 3 November I 994), S. 27 vd. 
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mtş ve kendisını gıyabında 24 yıl hapse mahkum etmiştir. Adı geçenin 
temytz talebi de reddedflmtştir. Divan. şikayetçt duruşmada hazır bulu
narak kendisini savunmak hakkından açık ve anlaşılır bir şekfide vaz
geçmedtkçe, gıyabında yargılama yapılarak hüküm verflmesinin, Sözleş
menın 6 (3) (c) maddesine aykırı oldugtına karar vermiştir. (217) Divan, ke
za İtalya lle flgill Colozza olayında da aynı kararı vermiş, avukatın duruş
mada özellikle agır cezalı davalarda sanıgı tam anlamıyla temsfl edeme
yece~t. sanıW-n kendisi duruşmada hazır bulunma hakkından vazgeç
tlgınt ·kesin bir şekilde bildtrmedikçe. avuk~tı hazır olsa dahi gıyabında 
karar verilemeyece~ini belirtmiştir. (218) 

Divan. Pottrtmol-Fransa olayında (219) gıyapta yargılanma ve avukatın 
hukuki yardımından yararlanma konularına daha da açıklık getirmiştir. 
Olayda, eşinden boşanan ştkayetçt, velayetlerı anneye verilen çocukları
nı alarak Türkiye'ye gıtmiştir. Şikayetçt hakkında tutuklama kararı çıka
rıldıgı ıçın duruşmaya katılamamış, avukatı aracılı~yla tUrazda bulun
muşsa da, ttirazı reddedilmiştir. Adı geçenin temytz mahkemesine başvu
rusu da, tutuklama kararına uymayan btrtsinin avukatına temytz ttirazı 
için talimat veremeyece~ ve kendısını avukatla temsil ettiremeyece~ ge
rekçesiyle reddedflememtştir. 

Dtvana göre, "davalıya. davanın usul ve esası hakkında bilgi vertl
rnek şartıyla gıyapta ceza yargılaması btzattht (a prlort) Sözleşmeye ay
Içn de~ildir. Somut olayda ihbar şartının yerine gettrfltp getirilmedt
~l araştırmaya gerek yoktur. Çünkü davalı kendisini bir avukatla 
temsil ettirme iradesını beyan etmiştir. Sözleşmenin 6 (3) (c) madde
st uyannca kendısının buna haklq vardır." 

"Sözleşmeye göre suç itharnı altında olan herkesin, mutlak olma
sa da. ihtiyaç halinde kendisine bir avukat atanmasını talep hakkı 
vardır. Kişi salt duruşmada hazır bulunmadı~ gerekçesiyle bu hak
kından yoksun bırakılamaz. Yasa koyucunun haksız yere duruşma
da hazır bulunmama hallerint engellemek için önlem alması hayati 
bir önemi haiz olmakla beraber, somut olayda oldu~ gtbi, bu gtbi du
rumları ilke olarak avukat tu tma hakkından yoksun bırakmalda ce
zalandırarak sanı~ın savunma hakkını elinden almak, Sözleşmeye 
aykıdır." 

Dtvana göre, avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı hiç bir 
şekil şartına ba~lanamaz. Dtvanın Lala-Hollanda olayına ilişkın 

(217) Informalton Sheet. N. 29, S. 25: Bkz. aynca. Kremzow Case, Judgment oj21 September 1993,/nfor
matton Sheet No. 33, S. 14 vd. 
(218} Stock-Taktng, Supplement 1985, S. 9 vd. 
(219} Case ofthe Pottrımol v. France Judgment. E. Court H.R. Press R. (4-29 November 1993) S. 17 vd. 
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22.9.1994 tarihli en yenı kararlarından birisinde de belirttığı gıbı, C220) 

avukatın savunmaya izin vermesi için mahkemeye dilek çe vermemiş ol
ması, savunma hakkını ortadan kaldırmaz. Savunma hakkı teorik değil, 
uygulamada etkin bir şekilde kullanılması gereken bir hak oldugu ıçın, 
bu haktan yararlanma izin alma gıbı bir takım formalıtelere baglanamaz. 
"Mahkeme yargılamanın adil bir şekilde yapılmasını sağlamak ve görü
nüşe göre sanıgı savunmak için duruşmaya gelmiş olan avukata bu fır
satı tanımak zorundadır." 

Komtsyona göre de, mutlak olan avukattan yararlanma hakkı, hiç bir 
gerekçeyle ortadan kaldırılamaz. Örneğin, John Murray-İngtltere olayın
da, İrlanda Cumhuriyet Ordusu aRAJ mensubu olan ştkayetçt, polisin ya
pacağı terörle ilgili operasyanlara zarar verebileceğt endişesiyle 48 saat 
süreyle avukatıyla görüştürülmemtşttr. Şikayetçı avukatı hazır bulunma
dan ifade vermeyi reddetmiş ve yapılan yargılama sonucu, sorgulamada
ki engelleyici tutumu da gözönüne alınarak 8 yıl hapis cezasına mahkum 
edilmiştir. Komisyon, Sözleşmenin 6,3, (c) maddesinin ihlal edildiğini tes
pıt eden raporunu 30.9.1994 tarihinde Divana havale etmiştir. C22J) 

Sanıgın avukattan yararlanma hakkı mutlak olmakla beraber, devlet 
bu hakkın kullanılmastnın sınırlarını çizerek avukatların mahkemelerde 
mesleklerini nasıl tera edeceklerini serbestçe düzenieyebilir ve bazı du
rumlarda da kısıtlamalar koyabilir. Örneğin, sanığın savunmasının 3 
avukatla sınırlandırılması, sanığın mensup olduğu suç örgütlerini des
tekledikleri doğrultusunda kuwetli şüpheler bulunan bazı avukatların 
duruşmaya kabul edilmemesi gibi bazı uygulama!~. Sözleşmeye uygun 
bulunmuştur. <222) Divan, Stanford-İngtltere olayında. (223) tehlikelt bir 
suçlu olan sanığın duruşmada önü cam olan bir kabinde tutulduğu için 
duruşmayı izleyemediği, tanıkları duyamadıgı ve avukatıyla görüşemedi
ğı konularındaki şikayetlerini ciddi bulmamıştır. Aynı şekilde, Tripadi
İtalya olayında (224) mazereti dolayısıyla temytz incelemesine bizzat katı
lamayan bir avukatın şikayet! geri çevrilmiştir. Divan, Komisyonun aksi
ne İtalyan Temytz Mahkemesinde işin esasına değil hukukun uygulan
masına ilişkin inceleme yapıldığı, şikayetçi avukatın taleplerini yazılı ola
rak yapabileceği veya yerine birisini göndermek mümkünken bunu yap
madığı ve dolayısıyla olayda kendi kusurlu olduğuna işaretle Sözleşmeye 
herhangibir aykırılık görmemiştir. 

(220) E. Court H.R. Press R. (7-23 SepterTiber 1994), S. 48 vd. 
(221) E. Court H.R. Press R. (7-23 SepterTiber 1994), S. BO 
(222) Grotrtan. A. a.g.e .• S. 25 
(223) Case of Stanford v. United Ktngdom. Judgment of 24 February 1994, E. Court H.R. Press R. (2-24 
February 1994), S. 43 vd. 
(224) Case of Trtpodt v. Italy, Judgment of 22 February 1994, E. Court H.R. Press R. (2-24 February 1994), 
S. 30 vd. 
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Ancak, bu tür uygulamalar makul gerekçelere dayanmalıdır. İsviçre 

adli makamları, avukatın şahsından kaynaklandıgtnı iddia etti~i bazı sa

kıncalar nedeniyle, hazırlık soruşturması sırasında tutuklu bulunan sa

nıgtn, 7 ay süreyle avukatıyla temasa geçmesini engellemişlerdir. Divan, 

demokratik bir toplumda savunma hakkının adil yargılanma hakkının en 

önemli unsuru oldu~nu vurgulayarak, makul gerekçeden yoksun olan 

bu uygulamanın, Sözleşmenin 6 (3) (c) maddesine aykırı oldu~una karar 

vermiştir. (225> 

Ülkemizde, C.M.U.K.nda de~işiklik yapan, 18.11.1992 Tarih ve 3842 

Sayılı Kanunun yürürlü~e girmesinden önceki uygulamada, yakalanan 

kişi, Polis makamlarınca ifadesi alınması ve Cumhurıyet Savcılıgınca ya

pılan hazırlık soruşturması aşamasında hiçbir şekilde avukatıyla görüş

türülmemiştır. Yakalanan kişinin tutuklama talebiyle hakim önüne çıka

rıldı~ ve sorgusunun yapıldıgı sırada da kendisinin avukatıyla görüşme

sine izin verilmemiştir. 
Mevzuatımızda açıkça yasaklanmamış olmasına ve hatta mümkün 

kılabilecek hükümler bulunmasına r~men, gözaltına alınan sanı~ın tu

tuklanmadan önce ve sorgusu sırasında avukatıyla görüşmesine engel 

olunması, yurt içinde ve yurt dışında birçok şikayetlere neden olmuştur. 

Bu şikayetler genelde, bu tür uygulamanın insan haklarına ilişkin 

milletlerarası Sözleşmelere aykırı oldugu, savunma hakkının ihlal edildi

gı, gözaltına alınan kişinin ifadesinin baskı ve işkence altında alındıgı ko

nuları üzerinde yo~unlaşmıştır. Nitekim, Yargıtay bu şekilde alınan lfa

delerin tek başına sanık aleyhine delil olarak kabul edilemeyecegı gerek

çesiyle heraat kararları vermiş ve dolayısıyla gizli yapılan soruşturma uy

gulamada hiç bir yarar saglamamıştır. <226) 

Uygulamanın bu dogt-ultuda sürüp gitmesi ve şikayetlerin artması 

üzerıne, Başbakanlı~ın tahrtki ile Adalet Bakanlıgınca teşkilata bir genel

ge gönderilerek, (227) mevcut mevzuat çerçevesinde sanıgın avukatıyla gö

rüşmesinin s~lanması istenmiştir .. Ancak, söz konusu genelgenin umu

lan yararı sağlamaması üzerine ikinci bir genelge çıkarılarak, (22Bl Cu m

hurtyet Savcılıklarından şanıgtn avukatı ile görüştürülmesi konusunda 

gereken titızligın göstertlmesi,istenmişse de, bu alanda bir türlü istikrar

lı bir uygulama saglanamamıştır. 
Bunun üzerine, konunun açık kanun hükümleriyle düzenlenmesinin 

daha uygun olaca~ı düşünülmüş ve C.M.U.K. da söz konusu degişiklik 

yapılmıştır. Kanunun 144 üncü maddesinde yapılan degışiklikle, yeni 

(225) Information Sheet, No. : 29, S. 44 

(226) Bkz. yuk. S. 1 22 
(227) Gözaltına alınan sanığın müdafli Ue görüştürülmesi. 26.9.1989-CİGM-13-89 

(228) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü. 30.4.1990, CIGM. 8!49: Konuya lllŞkin son genelge. 

31.10.1994, CiGM. 109/94 
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düzenlemeye göre "yakalanan veya tutuklu bulunan kişi vekaletname 
aranmaksızın müdafttile her zaman görüşebiltr." Ayrıca.' kanunun 136 
ncı maddesinde bir veya birden fazla avukatın yardımından yararlanma 
hakkı tanınmış ve 138 inci maddesinde de, avukat tutacak mali imkful
lardan yoksun olanlara baroca bir avukat atanması tınkanı saglanmıştır. 

Yeni düzenlemede, zabıtadaki gözaltı aşamasından başlayarak ve cü
rüm kabahat ayırımı yapılmadan, bir suçla itharn edilen bütün sanıkla
ra avukat seçme hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme, milletlerara
sı standartlardan iki konuda ayrılmaktadır. Milletlerarası Sözleşmelerde 
sanıgın ilke olarak avukatını kendisi tutması, ancak yeterli mali kaynak~ 
tan yoksun olması halinde avukatın ücretsiz olarak mahkemece atanma
sı öngörülmüştür. 

Şüphesiz, sosyal bir hukuk devletlnde, varlıklılar ve yoksullar için ay
rı ayrı adalet standartları uygulanması düşünülemez. Böyle bir durum, 
yargı erkinin yararlarından yalnızca bedelini ödeyebilenlerin yararlana
cağı duygusunu dogurur ki, (229) bunu hiç bir şekilde hak ve adalet ilke
style bagdaştırmak mümkün de~dir. Bu nedenle, kendilerint savunma
da yetersiz kaldıkları, uygulamada bütün çıplaklı~yla ortaya çıkan yok
sul ve cahil sanıkların savunmaları için mahkemecçe kendilerine ücret
siz avukat atanması, kanun önünde eşitlik ve sosyal adalet ilkesinin do
gal bir sonucudur. Bu bakımdan kanunda öngörülen düzenleme yakla
şım açısından adil ve isabetli olmakla beraber, bu hakkın varlıklı sanık
Iara da teşmU edilmesi, uygulamada gerçekleştırilmesi güç ve devlet büt
çesine büyük bir yük getirecek bti- projedir. Dolayısıyla, bu konuda mil
letlerarası standartların ötesine geçilmeyerek, varlıklıların avukatlarını 
kenditmkaııiarıyla tutması ve yoksul sanıkiara da, mahkemece mutla
ka bir avukat atanması, ülkemiz şartlarına daha uygun düşerdt. 

Yeni düzenlemeyle milletlerarasi Sözleşmelerdeki metinler arasındaki 
dtger farklılık, kanunda sanıgın itharn edildigt suçun niteligi açısından 
hiçbir ayırım gözetmeden kendisine avukat atanması imkanı öngörüldü
gü halde, Sözleşmelerde suçun ağırlıgııtın atamada ölçü olarak kabul 
edilmiş olmasıdır. Gerçekten, B.M. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmest
nin konuya ilişkin 14 (3) (d) maddesinde, sanıga ücretsiz avukat atanma
sı ıçın, yoksullugu yanında, bir "cürüıhle ttham" (crlmtnal charge) ve 
"adaletin selametinin gerekttrmesi" (where the tnterests oj Justtce so re-· 
qutre) şartları; aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 (3) (c) 
maddesinde de, "cürüm" (crlmtnal olfencel ve "adaletin selametinin gerek
ttrmest", şartları aranmaktadır. Her 1k1 Sözleşmenin uygulanmasının de
netim mekanizmaları olan, B.M. İnsan Hakları Komisyonu ile Avrupa İn
san Hakları Komisyonu ve Divanıda uygulamada bu şartları aramakta 

(229) Dorsen. N. a.g.e. S. 207 
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ve yalnız cürümlerde (capital cases) ve adaletin selametinin gerektlrdtgt, 
yanı sanıga avukat atanmaması halınde savunmasız kalacagı ve haksız
l~a u~ayabtlecegt durumlarda, atamanın yapılmamasını Sözleşmenın 
Ihlali olarak nttelendırmektedir. Keza A.B.D.'ndekt uygulamada da~ 
cürüm ifelony) ve kabahat (mtsdemeanor) ayırımı yapılmakta ve sadece 
ciddi cürüm itharnı altındaki yoksul sanıkiara ücretsiz avukat atanmak
tadır. 

Türkiye açısından da, söz konusu kanunda bu tür bir ayırımın gözö
nüne alınması, konuya ilişkin mtlletlerarası standartlara uygun düşece
gı gıbı, ilgili çevreleri ve devlet hazınesini büyük bir yükten kurtaracak
tır. Bu konuda, örnegtn milletlerarası Sözleşmelerde oldugu gıbı cürüm 
ve kabahat açısından bir ayırımı yapılarak cürüm ışleyen sanıkiara üc
retsiz avukat atanabilecegt gıbı, malıkernelerin görev alanı bakımından 
şeklı ayırım yapılarak, sadece agır ceza mahkemelerınde yargılanan sa
nıklar açısından bu tınkan öngörülebilir; yeterli görülmedtgt takdirde as
ltye ceza mahkemelerinin görev alanına gtren suçlar da buna eklenebilir. 
Ayrıca, Sözleşmelerde öngörülen, "adaletin selametinin gerektlrmest" gl
bt, genış yorumlamaya açık bir ilke de bentmsendigf takdirde, hakimin 
eline, kabahat suçları da d$il, hakkaniyet ve adaletin gerektirdtgı bütün 
durumlarda her sanığa ücretsiz avukat atama tınkanı verilmiş olur. 

5. Tanıkiann Dinlenmesi ve Sorguya Çekllm.esi 
Sözleşmenin 5 (3) (d) maddesine göre sanık. "iddia tanıklarını sorgu

ya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da tddta tanıklarıyla 
aynı şartlar altında çağrılmasının ve dinlenmesının saglanmasını iste
rnek" hakkına sahiptir. 

Bu hüküm sanıga, tanıkların dinlenmesi konusunda mutlak bir. hak 
saglamaktadır. Tanıkların davet edtlmest ve dinlenmesi şartlarını Sözleş
meye taraf olan devletle~ın tç hukukları belirler. Özellikle olayla ilgili ol
mayan tanıkların davet 'edtlmest talebi adli makamlarca reddedtlebilir. 
Bu nedenle, bu hükme dayanmak ısteyen sanık, tanıklarının davet edtl
mesintn zorunlu oldugu, onların lfadesine başvurmaksızın gerçegtn orta
ya çıkamayacagı ve dolayısıyla adaletin tecelli edemeyecegı konusunda 
adli makamlarda kanaat uyandırmalıdır. (230) 

Tanıkların aynı şartlar altında davet edtlmesint talep etme hakkı, adtl 
yargılanma kavramı çerçevesinde, stlahların eşttligt tikesinin dogal bir 
sonucudur. Amaç, iddia makamı ve savunmayı, tanıkların davet edtlme
st ve dinlenmesi açısından, aynı düzeyde ve eşıt şartlar altında karşı kar
şıya getirmektir. Avusturya ile Ugtlt Bontsch olayında ştkayetçt, bu ilke
nin ihlal edildtgını öne sürmüştür. Olayda, Avusturya Gıda Kontrol Ens-

(230) Grotnan. A. Arttele 6 oj the Conventton. S. 26 vd. 
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tltüsünün bır raporuna dayanılarak sanık hakkında ceza davası açılmış
tır. Mahkeme, raporu veren enstitü uzmanını btiirktşt atayarak kararını 
vermiştir. Savunmanın başka bir btiirktşt atanması talebitse reddedti
mtştır. Komisyon, Sözleşmenın uygulanması açısından tanık ve btiirkişt 
arasında bır fark olmadı~a. dava açısından her tktsının Işlevının de ay
nı olduğuna tşaretle, Sözleşmenın 6 (3) (d) maddesının ihlal edtldıgını tes
pıt etmıştır. Komisyon kararı daha sonra Divan tarafından da dogrulan
mıştır. (231) 

Sözleşmenın anılan hükmü, savunmaya yalnız tanıkların davet edti
mest açısından degtl. tddta tanıklarının sorguya çekilmesi açısından da 
eşıt haklar tanımaktadır. Savunmaya, iddia tanıklarım, ya başlangıçtaki 
ifadelerı sırasında veya davanın sonraki aşamalarında sorguya çekme fır
satı vertlmeltdır. Örnegtn, Unterpertınger olayında, Avusturya mahkeme
sının ştkayetçtyttkt tanıgın poltste alınan ifadelerine dayanarak mahkum 
etmesi Sözleşmeye aykırı bulunmuştur. Olayda, sanıgın eşi ve üvey kızı 
poltste sanık aleyhınde ifade vermişler ve tanıklıktan çekınme haklarını 
kullanarak mahkemeye çıkmayı reddettlklerınden, sanık kendtlertni sor
guya çekttrınek hakkından yoksun kalmıştır. (232) Aynı şektide, Kostovs
kt olayında, Hollanda mahkemesının· ştkayetçtyt, kimliklerı gtzlt tutula
rak savunmaya vertimeyen tki tanı~ ifadesıne dayanarak stiahlı soygun 
suçundan mahkum etmesini, Divan Sözleşmesının 6 (3) (d) maddesine 
aykırı bulmuştur. (233) Dtvanın kökleşmiş tçtthadına .göre <234) sanık aley
hındekt bütün deltiler, sanıgıtı da hazır bulunduğu açık duruşmada, 
kendisine tanıgı dtnleme ve soru sorma hakkı da tanınarak gettrtimeltdir. 
Örnegtn. Delta olayında, (235) ştkayetçtnın sadece kendi Itiraflarına ve bir 
arkadaşının poltste verdtgt ifadeye; Satdt olayında, <236) polts soruşturma
sında alınan ifadelere; Wtndisch olayında, (237) anonim tki tanıgın poltsçe 
alınan tfadelerıne dayanılarak ve tanıklar duruşmada d.tnlentimeden 
mahkum edtimelerı, Sözleşmenın 6. (3) (d) maddesıne aykırı bulunmuş
tur. Divana göre, sanık aleyhtndekı deliller kural olarak kendısının hu
zurunda ve açık ~uruşmada ortaya konuimalı ve sanıga da bunlara kar
şı savunma hakkı tanınmalıdır. Bununla beraber, duruşmadan önce po
lts sorgusu sırasında elde edtlen deltllerın kullanılması, savunma hakkı
na saygı göstermek şartıyla Sözleşmeye aykırı degtldtr. Ancak bu durum
da savunmaya da kendısını savunacak uygun fırsat vertimesi ve iddiaya 
karşı diyeceklerının sorulması zorunludur. 

(231) Stock-Taktng, Supplement 1985, S. 5 vd. 
(232) Gomten, Short Gulde, S. 32 
(233) Information Sheet, No. : 26, S. 8 vd. 
(234} Judgment of 15 June 1992, Lad1 v. Swltzerland, Informatıon Sheet, No. : 26, S. 42 vd. 
(235} E. Court H.R. Delta Case (26/1989/186/246), Judgment. Strasbourg 27 December 1990 
(236) Judgment oj Saldi v. France, Press R.E. Court H.R. (20-22 September 1993}, S. 6 
(23 7) E. Court H.R. Wlndtsch cas e (25/1989 1 185/245} Judgment, Strasbourg 2 7 September 1990 
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Sanık Uke olarak aleyhtndeki tanıkların dinlenmesi sırasında bulun
ma hakkına sahip olmakla beraber Komisyon, bazı durumlarda, avukatı 

hazır bulunmak şartıyla sanı~ duruşmadan çıkarılabtlece~tnt kabul et
mektedtr. Öme~. Danimarka hukukuna göre, tanıkları tehdit eden sa
nı~ mahkeme salonundan çıkarılması mümkündür. komisyon, bu 
hükme dayanılarak sanı~ salondan çıkarılmasında Sözleşmeye aykırı
lık görmemiştir. Olayda, güvenlik nedeniyle tanıkların kimliklerı de sa
nı~a açıklanmaınış, sadece avukatına btlgı verilmiştir. (238) 

Türk C.M.U.K.nun konuyu düzenleyiş tarzı. Sözleşmenin 6 (3) (d) fık
rasıyla uyum halindedir. Kanunun 215 inci maddesine göre, sanık sa
vunma tanıklarını birlikte getirebtlece~ gtbi, mahkemeye de davet ettire
btlir. Kanun ayrıca, sanığın. iddia makamının tanıklan hakkında bilgt
lendtrtlmesini de öngörmüştür. Buna göre, iddia makamı davet edece~ 
tanıkların isim ve adreslerint zamanında sanı~a bildirmek zorundadır. 
Keza, 217 inci maddeye göre mahkeme, tanık veya bilirkişinin dtnlenece
~i günü. Cumhuriyet Savcısına, sanık ve mürlafline bildirecektir. 
C.M.U.K.nda öngörülen iddia ve savunmanın eşitligını sağlamaya yöne
lik bu hükümler geregi gtbiişletildiğt takdirde, Sözleşmenin öngördügü 
güveneelerin Türk uygulamasında da gerçekleştirtlece~de kuşku yok
tur. 

6. Ücretsiz tercüman hakkı 
Sözleşmenin 6 ncı maddesinde yer alan son hüküm, mahkemede kul

lanılan dili anlamadığı veya konuşamadıgı takdirde, sanıga tanınan. üc
retsiz tercüman isteme hakkıdır. 

Sanı~ mahkemede konuşulan dili aniayamaması sagırlık ve dilsiz
lik gtbi ekstkl1klerden de kaynaklanab1ltr. Bu gtbi durumlarda da sanık 
ücretsiz olarak bir tercümanın yardımından yararlandırılmalıdır. Oil ek
sikltgtnin hangt düzeyde bir tercüman atanmasını gerektirecegt somut 
olayın özelliklerine baglıdır. Genel olarak. sanıgm kendi yeteneğiyle veya 
bir tercümanın yardımıyla davayı aniayıp izieyecek bir konumda olması. 
adil yargılanma hakkının bir geregi kabul edilmektedir. (239l 

Bu hükümden en fazla mahkeme dtlini anlamayan yabancıların ya
rarlanması dogaldır. Nitekim, yabancı ülkelerde, özellikle Almanya'da ya
şayan Türk vatandaşları bu hükümden büyük ölçüde yararlanmışlardır. 
Komisyon, İngiliz, Cezayir ve Türk vatandaşları olan Luedicke, Belkacem 
ve Koç alayında, Alman hükümetinin söz konusu hükmü ihlal ettiglni 
tespitle, adı geçenlerden tahsil edtlen tercüman ücretlerının iadesine ka
rar vermiştir. Daha sonra olayı Inceleyen Divan. mahkemede konuşulan 
dili konuşup anlayamayan herkese ücretsiz bir tercüman atanması ge-

(238) Grotrtan. A. Artfcle 6 of the Conuentlon, S. 27 

(239) Grotrtan. A. Article 6 of the Conventlon, S. 28 
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rektı~tnt, tercüman ücretının sonradan ilgtlilerden talep edilemeyecegtnt 
belirtmiştır. Divana göre bu hak, yalnız duruşmalardaki sözlü çevtriyt de-, 
~il. kanun yo~an da dahil, davanın bütün aşamalarında kişinin adil bır 
şekilde yargılanmasının saglanması için davayla ilgili önemli belgelerin 
çevrilmeslnt de kapsar. Bu belgelere mahkeme kararları da dahildir. (240) 

Aynı şekilde, Türk vatandaşları Akdo~an ve Zengın, Almanya'da yar
gılandıkları Heilbronn Bölge Mahkemesinin tercüman ücretlerının öden
mesi talebtyle karşılaşmışlardır. Komisyon, her iki olayda da yapılan uy
gulamanın, Sözleşmenın 6 (3) (e) maddesine aykırı olduguna karar ver
miş ve düzenledt~i raporu Bakanlar Komitesine intikal ettirmiştır. Sonuç 
olarak, Alman Hükümeti 15 Haztran 1989 tarihli kanunla C.M.U.K. da 
de~şiklik yapmak zorunda kalmıştır. Yeni düzenlemeye göre, Düzene Ay
kırılık Kanunu (Ordnungswtdrlgkettsgesetz) çerçevesinde görülen ceza 
davalarında, Almanca anlamayan sanıklardan, gereksiz yere tercüme 
masrafı yapılmasına kendi hata ve kusurlarıyla sebebiyet vermedikçe, 
tercüman ücreti alınmayacaktır. (241) · , 

Divan, daha sonra Ramasinski olayına ilişkin 19 Aralık 1989 tarihli 
Kararın da: tercüman yardımının kapsamına açıklık getirmiştır. olayda 
A.B.D. vatandaşı Kamastnski, Avusturya mahkemelerınce yargılanarak, 
18 ay hapis ve para cezasına mahkum edilmiş ve mahkemede konuşu
lan dili anlamadı~ gerekçesiyle Komtsyona başvurmuştur. Komisyon, şi
kayetçıntn tercüman yardımından yeterınce yararlandı~ndan bahisie, 
Sözleşmeye herhangibir aykırılık görmemiş ve raporunu Dtvana intikal 
ettirmiştır. Divan, tercümanın yardımından ücretsiz olarak yararlanma 
hakkının yalnız duruşmalardaki sözlü beyanlan değil, duruşma öncesi 
ve mahkeme aşamasındaki bütün belgesel ınalzerneyi kapsadı~ dogrul
fiısundakt eski görüşünü tekrarladıktan sonra, Sözleşmenin 6 (3) (e) 
maddesinin, mutlaka bütün yazılı delil ve diger belgelerin yazılı olarak 
çevtrtilmesint gerekttrmedigtnt, sanıga yapılan çeviri yardımının, "aley
htndeki dava hakkında bilgtlendtrilerek kendisini savunmasına imkan 
saglamaktan ibaret': oldu~nu beltrtmiştır. Divan, somut olayda mahke
me kararının yazılı olarak çevtrttlmemesine ragmen, muhtevasının şika
yetçiye sözlü olarak ingilizce açıklanmasını ve kendisine yapılan di~er çe
vtrileri yeterli bulmuş ve Sözleşmeye aykırılık tespit etmemiştir. (242) 

(240) Stock-Taktng, 1954-1984, S. 60 vd. 
(241) Council oj Europe, Commıttee of Mfntsters, Resolution D.H. (89) 28-D.fl.(89) 29' 
(242) 1njormation Sheet No. : 26. S. 14 vd. 
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w: SUÇ VE' CEZALARlN KANUNİLİÖİ İLKESi 

Sözleşmenın 7 ncı maddesi aş~dakl hükmü ihtiva etnıektedtr: 

"Madde 7. - ı. Hiç kimse lflediif zaman ulusal veya uluslara

rası hukuka göre bir suç sayılmayan bir fill veya ihmalden dolayı 

mahkiim edilemez. Yine hiç kimseye, suçun işlenciiii sırada uy

gnıauabDecek olan cezadan daha aiJr bir ceza verilemez. 
2. Bu madde, lflendlll zamau uygar uluslar tarafından tanınan 

genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiB veya ihmalden suç
laDan bir kimsenin yargıl•umasına ve cezalandırJb:nasına engel 

delfldir." 

Bu hükmün ı ınci fıkrası, hukukunun temelini oluşturan, kanunsuz 

suç ve ceza olmaz (nullum crtmen, nulla poena sine lege) ilkesini tekrarla

yarak, işlendi~ zaman kanunda suç olarak nitelendtrilmemiş bir eylem 

dolayısıyla kişinın cezalandırılmaSını engellemektedir. Diger bir ifadeyle, 

kişiyi btr eylemden dolayı sorumlu tutabiirnek için, davranışının eylernın 

işlendi~ tarihte yürürlükte olan kanunlara gö~e suç sayılmış olması zo

runludur. HÜküm ayrıca, ceza kanunlarının genişletıcı bir şekilde yo

rumlanarak kıyas yoluyla kanunda açık olarak belirlenmemiş benzer 

olaylara uygulanmasını da yasaklamaktadır. (243) 

Maddenin ı inci fıkrasının iklnci cümlesinde, ceza hukukunun, ceza 

kanunlarının geriye yürüyemeyece~ (non retroacttvlty) şeklindeki diger 

önemli bir ilkesine yer verilmiştir. (244) Buna göre, sanıga suçu işledigi sı

rada uygulanabilecek olan cezadan daha agır bir ceza verilemez. Örne

gın, bir sanıgın, kanundaki cezası azami 3 yıl olan bir suçu işlemesi ve 

suçun kanunun de~ştirilmesinden sonra ortaya çıkarılarak kovuşturma 

konusu yapılması halinde, yeni kanunda öngörülen daha yüksek ceza 

kendisine uygulanamaz. 

Maddenin 2 nci fıkrasında ise, ceza kanunlarının geriye yürümesi ya

sagına bir istisna getirilerek, bu ilkenın, işlendigi zaman ''uygar uluslar 

tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre" suç sayılan eylemlerin 

kovuşturulmasına engel teşkil etmeyece~ belirtilmiştir. Sözleşmenin ha

zırlık çalışmalarından anlaşıldığına göre, bu hükmün amacı, ikinci dün

ya savaşı sırasında işlenmiş olan savaş suçlarının failierini yargılayabii

rnek için, sonradan çıkarılan kanunları saklı tutmaktır. <245) Nitekim, sa-

(243) Dtgest, S. 160 

(244) Manual, S. 37 

(245) Dtgest, S. 162 
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vaştan sonra kurulan Nürnberg ve Tokyo Uluslararası Mahkemelerı. sa
vaş suçlularını sonradan kabul edilen bu tür kanunlara dayanarak yar
gılamışlardır. 

Sözleşmede belirtılen, "uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk 
ilkeleri" kavramı, Milletlerarası Adalet Dtvanı Statüsünün 38 inci madde
sinden alınmıştır. Divan, kararlarında diger yazılı hukuk kaynaklarıyla 
birlikte, bu U~ el ert de uygulamaktadır. 

Komisyon ve Dtvana Sözleşmenin 7 ncı maddesı çerçevesinde fazla 
başvuru yapılmamıştır. Komtsyona intikal eden Uk olayda, Komisyon, 
Belçika Ceza Kanununun 123 üncü maddesı hükmünün, Sözleşmenin 7 
nci maddesine aykırı olduguna karar vermiştir. <246) Konuya Utşktn olarak 
Komtsyona yapılan çok yenı bir başvuruda, Komisyon, ceza kanunlarının 
geriye yürütülemeyecegt ilkesinin altını çizmtştir. <247l Olayda, şikayetçt 
uyuşturucu madde kaçakçılıgından dolayı Fransız mahkemelerince 8 yıl 
hapis ve para cezasına mahkum edUmiştir. Suçun tşlendigı zamanki 
mevzuata göre para cezasının ödenmemesı halinde verllecek hapis ceza
sı 4 ayı geçmemektedir. Somut olayda tse şikayetçt para cezasını ödeye
memiş ve sonradan çıkan bir kanun hükümlerı uyarınca 2 yıl hapse 
mahkum edUmtştir. Komisyon, ceza kanunlarının geriye yürütülemeye
cegt Ukestne aykırı olan bu uygulamanın Sözleşmenin 7 nci maddesini 
ihlal ettlgini tespıt etmiştir. Komisyon raporu Dtvana intikal ettirUmiştir . 

. Sözleşmenın 7 nci maddesinde öngörülen bu ilkelere, bütün modern 
demokrasUertn ceza kanunlarında oldugu gibi Türk C~za Kanununda da 
yer verilmiştir. Söz konusu kanunun hemen 1 inci maddesinde de sade
ce lehe olan kanunların geriye yürütülecegi Ukesi benimsenerek, ceza 
hukukunun temelint oluşturan bu evrensel kavramlar, daha 1926 yılın
da Türk Ceza Kanununun kabulüyle birlikte iç hukuka mal edilmiştir. 

(246) Manual, S. 38 vd. 

(247) E. Commlsslon H.R.Injormatlon Note, No.: 118, Strasbourg 2.5.1994 (202) 94, S. 6 
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VDI. ÖZEL HAYAT, AİLE HAYATI VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİGİ 

"Hiç bir sır yoktur ki, herkes duymuş olmasın." 

DOSTOYEVSKİ 

A. GENEL OLARAK 

Sözleşmenın 8 inci maddesı, kişinin özel hayatı, aile hayatı ve haber
leşme özgürlü~ne saygı gösterilmesi konularını düzenlemektedir. Ko

. misyon ve Divan kararlarında, bu hükmün genellikle Sözleşmenin 12 ncı 
maddesiyle birlikte degerlendirildigl görülme~tedir. 

Ayrıca, Komisyonun görüşüne göre, 1 nolu protokolün 2 ncı madde
sı de açık bir şekilde özel hayat ve aile hayatını ilgtlendiren konuları dü
zenlemektedir. Örnegtn, · ek protokol ün 2 nci maddesı çerçevesinde ço
cukların egttımı açısından alınacak bir önlem, kaçınılmaz şekilde aile ha
yatını da etktleyecektir. Çocukların ailelerinden keyfi bir şekilde alınarak 
bir okula veya kuruma yerleştirtlmelert halinde bunun aile hayatını da 
etktleyecegi tahtıdır. (248) Aynı şekilde, eşierin eşıtltgtnı. birbirleriyle ve ço
cuklarıyla olan Uişktlerini düzenl~yen, 7 nolu protokolün 5 inci maddesı 
de, Sözleşmenın 8 inci maddesiyle yakından ilgilidir. 

"Madde 8. - ı. Herkes özel ve ane hayatına, konutuna ve ha
berleşmesine saygı gösterDmesi hakkwna sahiptir. 

2. Bu bakkwn kullandmasına bir kamu oto~tesi tarafından mü
dahale, demokratik bir toplumda ancak ulusal güvenlik, kamu 
güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, birlik ve düzenin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlikwn veya başkala
nnın hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olan ölçüde 
ve kanunla öngörülmüş olmak şartıyla söz konusu olabilir." 

ı. Ane hayatına saygı 

Sözleşmenin 8 inci maddesine göre herkes, özel hayatı, aile hayatı ve 
yazışmalarının gtzltltgine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 
Herkes terimine, özgürlüklerinden yoksun kılınmış ve bazı hakları kısıt
lanmış da 'olsa_. hükümlü ve tutuklular da dahtldir. (249l 

Bu hükme göre, kamu makamları kişinin özel hayatına saygı göste
rerek her türlü müdahaleden kaçınınakla yükümlüdür. Hüküm ilk ba-

(248) Dtgest. S. 166 vd. 

(249) Duff. P. a.g.e. S. 9 
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kışta, devletin kişinin özel hayatına hiçbir müdahalede bulunmayarak 

seyirci kalması gibi edilgin bir rol üstlenmesi gerekti~ izlenimini uyan

dırmaktadır. Nitekim, Divan, Belçika'yla ilgili Linguisttcs olayında, devle

tin bu görevını dowulamıştır. (250) Bununla beraber, Komisyon ve Divan, 

bu hakkın kullanılmasının çerçevesını çizerken düzenleyici rol oynayan 

devlete, etkin olarak da çok önemli görevler düştü~nü vurgulamıştır. 

Örnegtn, Belçika Medeni Kanununa göre, evlilik dışı çocukla anası ara

sında doğumdan nesep ilişkisi kurulmadığından, çocuğa aile statüsü ka

zandırmak için ananın çocuğu tanıması gerekir. Dtvana göre bu düzen

leme, "çocuğu doğuran anadır" (mater serrıper certa est) dogalilkesine ay

kırıdır. Bundan da öte, ana somut olayda bir ikilemle karşı karşıyadır. 

Çünkü çocuğu tanıdığı takdirde, Belçika M. K. 'nun 908 ınci maddesine 

göre miras yoluyla mallarını ona bırakamayacaktır. Çocuğu tanımadığı 

takdirde mallarını ona bırakabilecek ve fakat bu durumda da onu aile 

çevresine al~ayacaktır. Çocuğun ana tarafından evlat edinilmesi de so

runu çözümlememektedir. 

Dtvana göre, aile hayatına saygı, diğerlerı meyanında devlete, bazı at

le bağlarını düzenlerken, aile bireylerının normal bir aile hayatı yaşama

larını sağlamak görevını de yükler. Dolayısıyla, somut olayda da devlet, 

ana ile evlilik dışı çocuğu arasındaki bag. kurarken, doğumdan kaynak

lanan her türlü ayırımcılıktan kaçınmak zorundadır. (251) Sonuçta Belçi

ka hükümeti, 31 Mart 1987 tarihli kanunla, Medeni Kanunda gereken 

de~ştklikleri yapmış ve nesep hukuku ve evlat edinme hukukunu Divan 

kararının ışığı altında yeniden düzenlenmiştir. (252) Divan daha sonra, yi

ne Belçika'yla ilgili Vermetre olayına ilişkin olarak vertd~ 29 Kasım 1991 

tarihli kararında da, bu kez babası tarafından tanınan evlilik dışı şika

yetçintn, Belçika M. K.'nun 756 ncı maddesine göre büyük baba ve an

nesinin mirasından mahrum edilmesini ayırırncılık olarak nıtelendirerek 

bu görüşünü dowulamıştır. (253) Keza Komisyon da, kabul edilebilirlik 

kararı verdiği Stoutt olayında (Başvuru No. : 10978/84) evlilik dışı doğan 

çocuğun İrlanda hukukna göre tabii babasının mirasından yararlandırıl

mamasını, Sözleşmenin 8 ıncı maddesine aykırı bulmuştur. Olay ştka

yetçtye tazmtnat ödenerek dostane çözümle sonuçlandırılmıştır. (254) Ay

nı şekilde, K. olayında evlilik dışı çocuğun babasına, 1969 .tarihli kanun 

hükümleri uyarınca, çocuğun bakım ve gözettmının düzenlenmesınde, 

baba veya vast sıfatıyla hiç bir hak tanınmamıştır. Komisyon, bu uygula-

(250) Gomten. D. a.g.e., S. 43 

(251) Stock-Taking : 1954-1984, S. 100 vd. 

(252) ResoluUan DH (88) 3, Marckx case, Information Sheet No. 11 22, S. 82 

(253) Information Sheet, No. 1129, S. 48 vd. 

(254) InformatiOn Sheet, No. 11 22, S. 39 
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mayı Sözleşmeye aykırı bularak başvuruyu kabul etmiştir. İngtltere, 
1987 tarthlt Atle Hukuku Reformu Kanunuyla, evl111k dışı çocukların ba
balarının çocukla ilişkilertnt yeniden düzenlenmiş ve olay dostane çö
zümle sonuçlandırılmıştır. C255) Bu örnekleri ço~altmak mümkündür. Ör
negtn, Kroon olayında, (256) evli bir kadının başkasıyla ilişkisinden do~an 
çocu~n. evl111k ilişkisi ortadan kalktıktan sonra anne tarafından tabii 
baba adına tescil talebinin Hollanda Nüfus İdaresi ve mahkemelerince 
redded1lınesi, Sözleşmeye aykırı bulunmuştur. 

Divan, Johnston ve di~erlert olayında, başkalarıyla evli olmalarına 
rapen birlikte yaşayan İrlanda'lı bir çiftın çocuklarına ilişkin olarak da 
aynı sonuca vam:lakla beraber, İrlanda'nın 8 inci madde çerçevesinde, 
boşanmayı mü~ün kılabilecek bir mevzuat degtşikligt yapmasına gerek 
olmadıgıtıı da ,belirtmiştir. (257) Divan yine İrlanda ile ilgili çok yeni bir ka
rannda, C258) ana-baba ile evlillk dışı çocuk arasındakiilişkinin önemini 
tekrar vurgulamıştır. Olayda, şikayetçinin bir kadınla evlilik dışı ilişki
stnden olan çocu~nun, do~mdan hemen sonra kendi bilgisi ve rızası 
olmaksızın evlatlık verilmek üzere bir yerde saklanması, 8 inci maddeye 
aykırı buluı'ıınuştur. Divana göre : 

.. devlet dogı.tmdan itibaren çocukla ailesi arasındaki baglan geliştir
mek ve çocugtın ailesine entegrasyonu için gereken hukuki düzenle
meleri yapmak zorundadır. ÇocuJ.Qa ailesi arasındaki baglar, aile iliş
kisinin temelini oluşturur ve ana-baba arasındaki ilişki kopsa da 
devam eder." 

Ne var ki, Divan, aile bamarının önemini kabul etmekle beraber, bu 
koniıda som~t olayın özelliklerine göre karar vermektedir. Örneğin, Fin
landiya ile ilgili Hokkanen olayına ilişkin olarak vermiş oldu~u. 

23.9.1994 tarthli yeni bir kararında, annesinin ölümü üzerine büyük an
ne ve babası tarafından bakılıp gözetilen bir çocu~u babasının görmesi
nin engellenmesi Sözleşmeye aykırı bulunmamıştır. Divan, küçü~ün uz
manların tavsiyest, ile büyük anne ve babasının yanına yerleştirildigtne 
tşaretle, onlara sıkı bir şekilde bamandıgını, arasını evi bildiğini ve gele
cegtnin orada yaşamasına baglı oldu~nu belirterek babanın şikayetini 
reddetmiştir. C259) 

(2,5) Stock-Taking, Supplement 1988, S. 32 

(:ıM;) Judgment In the Case oj Kroon' and others V. The Netherlands, E. Court H. R. Press R. 

(24 October- 3 November 1994), S. 21 vd. 

(257) Gomlen. D. a.g.e., S. 43 

(2M) Judgment In the Case oj Keagan V. Ireland. E. Court H. R. Press R. (24-26 may 1994). S. 17 vd. 

(259) E. Court H.R .• Press R (7-23 September 1994, S. 59)] 
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, Divan yukarıda· anılan Atrey oiayına (260) ilişkın olarak, devletin bu gö
reVini daha kuvvetli .bır şekilde vurgulamıştır. Şöyle ki : 

"Hernekadar 8 ınci maddenın amacı bireyi kamu makamlarının key
fi müdahalel~rtnden korumaksa da, bu hüküm devlete sadece kaçın~ 
mak gtbt olumsuz bir görev de~. buna ilave olarak, özel hayat ve ai
le hayatına saygı açısından bazı olumlu yükümlülükler de yükler." 

Atle hayatına saygı, aile bireylerının birlik içinde yaşamalarının kamu 
makamlarınca teşvık edilmesını ve zorunlu haller dışında, aile birlik ve 
bütünlüğünü etkileyecek müdabalelerden kaçınılmasını gerektirir. Ntjer
ya vatandaşı olan şikayetçtntn, (Başvuru No. : 13078/~7) annelertyle bir-· 
likte İngiltere'de yaşayan çocuklarını, annelerının. ölümü üzerıne ziyaret 
etmek ıçın ülkeye gtrmek Istemesi, İngiliz makamlarınca engellenmiş ve 
sonuçta çocuklar Ntjerya'ya.babalarının yanına dönmek zorunda kalmış
lardır. Komisyon, ailenın birlik ve bütünlügünü tehlikeye atan bu uygu
lama)1. Sözleşmenin 8 inci maddesine aykırı bulmuştur. Neticede İngtliz 
Hükümeti babaya ülkeye gırış ıznı vermiş ve bütün ailenin İngıltere'ye 
dönmesi tçin uçak biletlerini de göndererek, mahkeme masraflarını da 
ödemek suretıyle olayı dostane çözümle sonuçlandırmıştır. (261 l 

Dtvana· göre, 8 ınci madde anlamında aile hayatı, htç de~se yakın 
akrabalar arasındaki baglara saygı gösterilmesini ve devletin bu baıların 
normal bir şekilde gellşmestnt teşvık edtcı bir tavır takınmasını ve aksi
ne tu tum ve davranışlardan kaçınmasını gerekttrtr. Nıtektm Divan Boyle 
olayında (262) aile kavramına yalnız karı koca ve çocukların de~. yakın 
kan hısımlarının da dahil oldugıtna tşaretle, annesinden alınarak bir ku
ruma yerleştırilen küçükle görüşmek ısteyen dayısının bu talebinin red
dedilmesini Sözleşmenin 8 inci maddesine aykırı bulmuştur. 

ingiltere, Mart 1980 de göçmen mevzuatını de~şttrerek, İngiliz kadın
larıyla evlt veya nişanlı olan yabancıların ülkeye gtrtşini kısıtlamıştır .. Bu
nun üzerıne 80 kadar İngtliz kadın ayrı ayrı Komtsyona şikayette bulun
muşlardır. Komisyon bu başvurulardan üçüncü pilot olarak seçmiştir. 
Bunlardan ıncelenen, AbdülaZtz, Cabeles ve Balkandalı olaylarında, (263) 

·İngtltz kadınlarıyla evlenen şikayetçilerin .. İngiltere'nin göçmen mevzu
atındaki kısıtlayıcı hükümler yüzünden ül~eye. sokulmayarak 'düzenli bir 
aile hayatı kurmalarının engellenmesi, Sözleşmeye aykırı bulunmuştur. 

(260) Bkz. yuk. S. 162 vd. 
(261) Information Sheet. No.: 29, S. 55 
(262) Judgment tn the Case of Boyle v. the Untted Ktngdom Press R. E. Court H. R. (21-30 March 1997 

S. 35 vd. . 
(263) E. Co urt H. R. Abdülaztz, Cabales and 8alkondalt, Judgment of 28 M ay. 198!5, Sertes a. No. : 94 
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Bununla beraber, göçmenlerin yakınlannın ülkeye gırışlerinin söz ko
nusu oldugıt olaylarda, gırış ıznt Istenen devlet makamları, ailenin ken- · 
dt ülkelerınde de normal btr aile hayatı sürdürüp sürdüremeyeceklertnı 
araştınp ona göre btr karar vermelidir. Bu son durumda, İngıltere'de ya
şayan ve oturma ıznt bulunan btr yabancı kadının eşini yanına aldırma 
talebtnın, eşierin kendı ülkelerınde de normal btr aile hayatı sür.dürebt
leceklert gerekçesiyle ·gertye çevrflmestnde, Dtvan, Sözleşmenın 8 tncı 
maddestne btr aykırılık görmemıştır. <264) 

Aynı şekilde, devlet, eşierin boşanınalarından sonra da, aile bireylerı 
arasındaki ilişkilerı kesecek şekilde davranamaz. Berrehab alayında, 
Hollanda'lı btr kadınla evlenip boşanan. fakat küçük kızıyla sıkı bagları 
olan ve ona düzenli olarak maddi destek saglayan Faslı btr babanın ül
keden sınırdışı edilmesi, Divan tarafından Sözleşmenın 8 inci maddesine 
aykırı bulunmuştur. <265) Ytne bu çerçevede, lO yıldan beri Hollanda'da 
yaşayan btr Türk vatandaşının 7 yaşındaki çocugunu yanına alma tale
binin redded1lmes1ni, Komisyon kabul edilebilir bulmuş ve ıncelerneye al
mıştır. Hollanda makamlannın çocu~a ülkeye gtrtş izni vermelerı üzerı
ne, şikayet gert alınmıştır. C266) 

Komisyon ve Dıvanın, 8 tnct madde çerçevesinde tncelendtgt olayların 
büyük btr çogunlu~. velayet haklarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle 
çocukların velayettntn ana-babadan alınmasına ilişkındır. 

Norveç'le ilgtli Olsson alayında, ailenın 3 çocu~ bakımları ihmal edil
di~ gerekçesiyle eliertnde alınmış ve aileden uzakta degişik bakıcı ailele
re verilmiştır. Komisyon, çocukların ailelerınden çok uzak yerlerde degt
ştk aileler yanına yerleşttrtlmestni, Sözleşmenın 8 tnct maddestne aykırı 
bulmuştur. Daha sonra olayı inceleyen Divan da alınan önlemlerı çocuk
ların gelecegt açısından Isabetli bulmakla beraber, uygulanış tarzının ve 
özellikle ailenin çocukları ztyaretlertntn engellenmestntn, atlentn bütün
lü~ Ukestyle b~daşmadıgına tşaretle 8 inci maddenın ihlal edtldiğfni 
kararlaştırmıştır. (267) 

İsveç hukukuna göre sosyal yardım kurumları, devlet yetıştırme yurt
lannda bakım ve gözetım altına alınan çocuklarla görüşmeyi yasal olarak 
kısıtlayabtltrler. Bu kısıtlama bazan telefon görüşmesi ve mektuplaşma
yı da kapsayabilir. Divan, btr olayda, (26Bl şikayetçi annenın çocugtıyla gö
rüşmesi ve mektuplaşmasının yasaklanmasını aşırı btr önlem olarak 8 
inci maddeye aykırı bulmuştur. 
(264} Stock-Taldng. Supplement I985, S. I7 
(265} The Protectton oj Mlnors under the European Court of Human Rlghts, Analysts of Case Law, 
Strasbourg 1990, H (90) 7, S. 9 
(266) a.g.e. S. I O 
(267} Iriformatton Sheet. No. : 22. S. 3I vd. 
(268} The Case M. and R. Henderson v. Sweden, Information Sheet No. : 30, S. I O vd. 
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Komisyon ve Divanın. ana-babanın çocuklarıyla olan ilişkileri ve aile 
bütünlügüne verdi~ önemi vurgulayan bu tür kararlardan örnekleri ço
galtınak mümkündür. Örnegtn. İngiltere'yle ilgili B .. W. ve R. olaylarında, 
şikayetçilerin çocuklannın yasal bir dayanak olmaksızın ellerinden alına
rak resmi makamların bakım ve gözetlmi altında çeşitli kurumlara yer
leştlrilmesi ve kendilerine de uzun süreli görüş yasagı konulması, Sözleş
menin S inci maddesine aykırı bulunmuştur. (269) 

Divan, aile hayatının yalnız evleome yoluyla yasal olarak kurulmuş 
meşru aile çerçevesinde degil, evlilik dışı çocukları da kapsayacak şekil
de yaşanıiıası gerektigtni kabul etmekte ve çocuklar ar~sında evlilik ıçı ve 
dışı ayırımı yapılmasına şiddetle karşı çıkmaktadır. (270) 

Durum Türk hukukunda bu açıdan degerlendirildiglnde, Türk Mede
ni Kanununun aile hukukunda yer alan, özellikle nesep hukukuna İliş
kin bir çok hükmün, Sözleşmenin 8 Inci maddesı kapsamın.da sorun ya
ratacak nitelikte oldugu anlaşılmaktadır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 
de bu alanda konuya Komisyon ve Dtvanın anlayışıyla yaklaşmış ve Me
derii Kanunun sahih nesepli çocuklarla evlilik dışı çocuklar arasında ayı
rım yapılmasına neden olan bazı hükümlerini iptal etmiştir. şöyle ki : 

- M. K. nun 292 nci maddesindeki "erkek" sözcügü Iptal edilerek, ev
li erkegin zinasından dogan çocukl~~ da tanınmasına imkan saglan
mıştır. (271) 

· - M. 1:{. nun 31 O uncu maddesinin 2 ncı fıkrası iptal edilerek, cinsi 
münasebet zamanında evli olan erkeklere karşı da babalık davası açıl
masına tmkan saglanmıştır. <272) 

-M. K.· nun 443 üncü maddesinin 1inci fıkrasının 2 ncı cümlesiyle 
2 nci fıkrası iptal edilerek, bab~ın evlilik dışı çocugunun. salıılı nesep-
11 çocuklarına oranla mirasta yan pay alması şeklindeki haksızlık orta-

.· dan kald{rılmıştır. · 

Anayasa Mahkemesi ayrıca, eşler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı 
bulduitu, evli kadının meslek ve sanat terasını kocanın iznine baglayan, 
M. K. nun 159 uncu maddesini de iptal etmiştir. ' 

Anayasa Mahkemesinin bu çagdaş yaklaşımını sürdürerek, somut 
norm kontrolu yoluyla, Medeni Kanun ve başka kanunlanmızda yer 

. alan, aile bireylerı arasındaki normal aile hayatına aykırı ve ayırımcılıga 
yol açan diger bazı hükümleri de iptal edecegtne kuşku yoktur. Ancak, 
bu görev ilke olarak yasa koyucunun üstlenmesi gereken bir ·görevdir. Bu 

(269) Resolution DH (90) 4, 5. 6. Information Sheet No. : 26. S. 108 vd. 
(270) E. Court H.R. MarckxJudgment oj 13 June 1979, Sertes A No.: 31, S. 15 

(271) ~K. 28.2.1991. 90/15-9115 
(272) AMK, 21.5.1981, 80/29- 81/22 
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nedenle, konuya ilişkin _mevzuatıınız, Komisyon ve Divan kararlarının ışı
gı altında gözden geçirllerek gereken de~şikiikler yapılmalıdır. Esasen bu 
yol zaten açılmıştır. Örne~. ·M. K. nun boşanınada kusurlu eşe belirli 
süre evleome yasagı konulmasını öngören 142 nci maddesinin 4.5.1988 
tarih ve 3444 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmasının başlıca gerek
çestni, Divanın İsviçre lle llglli bir kararı oluşturmuştur. Olayda İsviçre 
vat~daşı F. İsviçre Medeni Kanununun 150 inci maddesine dayanıla
rak, boşandıktan sonra kendisin~ yeniden evleome konusunda belirli sü
re yasak konulmasının, Sözleşmeye aykırı oldu~ gerekçesiyle başvuru
da bulunmuştur. Olayı inceleyen Divan, İsviçre Medeni Kanununda yer 
alan, Türk Medeni Kanununun 142 ncı maddesi hükmünün Sözleşme
nin 12 nci maddesiyle çeliştiğini tespitle, Sözleşmenin ihlal edildtgtni ka
rarlaştırmıştır. <273) 

2. Özel Hayatm GizlWif.ve KişDik Hakianna Saygı 

Sözleşmenin 8 ınci maddesı çerçe.vesinde Komisyona yapılan başvu
roların önemli bir kısımı, transseksüel ve homoseksüellerin şikayetlerı
ne tltşkindir. Örne~ .. Van Oesterwtjk - Belçika alayında, transseksüel 
olan şikayetçi do~m kaydının durumuna uygun olarak düzeltllmesint 
talep etmişse de bu iste~ yerine getırllmemiştlr. Şikayetı kabul eden Ko
mi~yon, 1979 tarihli raporunda konuyu aşagıdaki şekfide degerlendir
miştir. <274) 

.. Özel hayata saygı, kişinin kamu oyundan gtzli olarak arzu etti~ şe
kllde yaşamasının korunması hakkıdır. Bu hak, bir dereceye kadar 
bireyin kişlli~i geltştirmesı açısından dıger insanlarla ve özellikle 
duygusal 3ıanda llişktler kurup geliştlrmesinf de kapsar" 

Komisyon, Almanya'yla tlglli Bruggeman ve Scheuten olayında da özel 
hayatın gtzllltgt hakkının çerçevesini çtzmtştlr. Komisyona göre, özel ha
yatına saygı gösterflmesini isteme hakkı bireyin kendi elindedir. Yaşamı
nı gizli tutarak kamu oyuna açmadıgı veya korunan diger toplumsal de
gerlerle çatıştırmadıgı sürece, kişi bu haktan yararlanır. <275) 

Divan İngıltere'yle tlglli Rees ve Cossey olaylarında, devletlerin, Söz
leşmenin 8 ınci maddesine göre do~m kayıtlannda cinsiyet degıştkltgt 
yapmak zorunda olmadıklarını· belirtmiş, ancak bu halde, yanlış cinsiyet 
kayıtları sonucu transseksüellerin birbirleriyle evlenmelertne yol açılabi:
lecegt tehlikesine de dikkat çekmiştir. Bununla beraber Divan, transsek-

(273) The Case of F. v. Swltzerland.. lnjormııtton Sheet No. : 22, S. 22 vd. 

(274) Stock-Taldng, 1954 • 1984, S. 219 

(27!$) Stock - Taldng. 1954 • 1984, S. 223 
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süellerin birbirleriyle evlenmelerinin yasaldanmasını Sözleşmeye aykırı 
saymamıştır. (276l 

Ancak Divan, Fransa'yla liglll B. o layında, (277l ilke olarak bu temel . 
görüşünü korumakla beraber, İngiliz ve Fransız hukuku arasındaki kişi 
hallert hukukuna ilişkin farklılıklara dikkatı çekerek aynı konumdaki bu 
ülkenin Sözleşmeytthlal ettlgtnı tespıt etmiştır. 

Olayda, nüfus kütü~ne erkek olarak tescil edilen şikayetçı, geçırdt
gı bir ameliyattan sonra dogum kaydının kadın olarak düzeltllmestnı ts
temtşse de, bu talebi reddedilmiştir. Divana göre, bilim geltştikçe trans
seksüalizm olgusuna karşı ilgi de artmış ve toplumdaki anlayış degtşmiş
tir. Bununla beraber, bu alanda çalışan uzmanlar, transs~ksüalizmin nt
teligt konusunda aniaşılamayan bazı noktalar oldugunda ve ameliyatın 
da her zaman başarılı sonuçlar vermedigtnde görüş birligl içindedirler. 
Transseksüaltzmın ortaya çıkardıgt hukuki sorunlar tse aşırı derecede 
karmaşık olup, bu alanda üye devletler arasında da bır uyum yoktur. Dt
vana göre devlet, bireylerin günlük yaşamlarında içinde bulunduklan 
şartları gözönüne alarak özel yaşamiarına saygı göstermek ve bu bağlam
da kişisel çıkar la toplum yararını adil bir şekilde dengelemek zorundadır. 

Komisyon ve Divan B inci madde çerçevesinde, devletlerin, homosek
süel faalıyetleri suç sayarak ceza kanunları kapsamına almasıyla ilgili 
bazı şikayetleri de tncelemtştır. Örnegtn, Kuzey İrlanda'da yaşayan İngi
liz vatandaşı Jeffrey Dudgeon, bu' ülkede yürürlükte olan yasaların, reştt 
homoseksüellerin kendi istekleriyle birbirleriyle cinsi münasebette bu
lunmalarını yasaklamasının, Sözleşmenin B inci maddesı anlamında özel 
hayatın gtzllllgi hakkına aykırı oldugundan bahisle Komisyona şikayette 
bulunmuştur. Komisyon, şikayetçı hakkında ceza davası açılmamış ol
masına ragmen, bu alandaki yasaların homoseksüel faaliyetleri tümüyle 
yasaklamasının, şikayetçt üzerinde bır dereceye kadar baskı ve korku ya
ratarak kendisinin özel hayatına saygı hakkının 8 tnct madde anlamında 
ihlal edtldtgtnt kabul etmiştır. Komtsyona göre, 21 yaşını bittren kişllerin 
kendı ısteklertyle homoseksüel temasta bulunmalarının yasaklanması, 8 
ınci maddeye aykırıdır. Komisyon raporunun intikal ettırtldigt Dt van tse, 
homoseksüel faaliyetle~in bu şekilde genel olarak yasaklanmasını Sözleş
meye aykırı bulmuş ve Komisyon görüşünü dogTulamıştır. (278l 

Divan, demokratik bir toplumda devletin, dtger seksüel davranışları 
oldu~u kadar homoseksüel faaliyetiert de ceza kanunlarıyla yasal olarak 

(276) Gomıen, D. a.g.e., S. 44 
(277) The Case oj. B. v. France, Judgment oj. 25 March 1992 Information Sheet No. : 30, S. 24 vd. 

(278) Stock-Taktng 1954- 1984, S. 104 vd. 
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düzenleme ihtiyacında oldu~unu kabul etmektedir. Ancak, bu alandaki 
ceza uygulamaları, toplumun suçtan korunması ve rızaya dayanarak da 
olsa, yaş veya diğer nedenlerle zayıf durumda olan homosoksüellertn sö
mürülmelerinin ve tehlikeye atılmalarının önlenmesi açısından haklı gö
rüleb1lir. (279) Dtvana göre, bu konudaki kesin ve sürekit bir yasak, kişi
nin özel yaşamını doğrudan etktleyen haksız bir müdahaledir. Divan bu 
gerekçeyle, Medtnos alayında, <280) Kıbrıs Ceza Kanununun reştt homo
seks:üeller arasındaki cinsel tltşkt~ yasaklanmasını, Sözleşmenin 8 inci 
maddesine aykırı bulmuştur. 

B. MÜDAHALENİN HAKLI OLDUGU HALLER 

Sözleşmenın 8 inci maddesinin 1 ınci fıkrasında, özel hayatın gtzltltğt 
ilke olarak kabul edtldtkten sonra, 2 ncı fıkrasında, müdahalenın haklı 
olduğu haller beltrttlmtştır; Kamu makamlarınca özel hayata yapılacak 
müdahale demokratik bir ·toplumda ancak, kanunlar çerçevesinde ve 
milli güvenlik, suç ve suçlulukla mücadele, kamu saglığı ve ahlakının ko
runması amacıyla yapılabilir. Ancak, bu tür meşru müdahalelerin ölçü
sü ve sınırı, "demokratik toplumun gereklertdir": 

1. Milli güvenlik ve suçla mücadele 

Komisyon ve Divan, milli güvenlik ve suçla mücadele amacıyla gizli iz
leme, bilgi toplama ve arama konularına ilişkin birçok şikayet incelemiştir. 

Almanya ile ilgili Klass ve diğerlerı olayında, şikayetçiler, polis tara
fından gizli yöntemlerle izlenmelertntn ve haklarında bilgi toplanılması
nın, özel hayat ve haberleşme haklarının gtzltltğtnt ihlal ettiği gerekçesiy
le komtsyona başvurmuşlardır. Şikayetçt inceleyen Komisyon, gtzli izle
me konusundaki Alman G 1 O mevzuatının yeterli açıklıkta ve sözleşme
nin 8 (2) maddesının gereklerine uygun olduğunu tespit etmiştir. Komis
yon, devletin, hür demokratik temel düzeni doğrudan tehdit eden tehli
kelerle mücadele zorunda ve bunun demokratik bir toplumun ve milli 
güvenll~in bir gereği olduğunu belirttikten sonra, bu tür yöntemlerin il
ke olarak yargı denetimine tabi tutulması gerektiğine işaret etmıştır. (281) 

Malone olayında tse, ştkayetçt, telefon ve posta haberleşmesinin polis 
denetımı altında tutulmasının Sözleşmeye aykırı olduğundan yakınmış

tır. Komisyon, konuya ilişkin ingiliz mevzuatının. telefon dinleme ve 
mektup açmanın hangi şartlarla yapılması gerektiğini yeterli açıklıkta 

(2 79) Stock-Taking : 1954 - 1984, S. 105 • 

(280} The Case of Medlnos v. Cypnıs. Judgment of 22 Aprfl 1992. Information Sheet No. : 32. S. 37 vd. 

(281} Duff. Poltce and Human Rlghts, S. 10 
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bellrlemedi~i. hukukun üstünlü~ ilkesi gözetllerek uygulanması gere
ken bu yöntemlerin daha çok idari makamların takdirine terkedildi~i. 
dolayısıyla bu uygulamanın, Sözleşmenin 8 (2} maddesinde belirtllen, 
"hukuka uygunluk" ilkesine aykırı oldu~nu belirlemiştir. (282) 

Aynı şekilde, Kruslin ve Hudvtg olayında da, Divan, şikayetçinin tele
fon konuşmalarının gizlice dinlenilmesini, şikayetçlnin özel hayatına ve 
haberleşme özgürlü~ne saygı ilkesine aykırı bulmuş ve Fransa'nın Söz
leşmenin 8 inci maddesini ihlal etti~i kararlaştırmıştır. Divan 24 Nisan 
ı 990 tarihli kararında, telefon dinlemenin hukuki dayanawnın Fransız 
C.M.U.K. 8ı, ı5I ve ı52 nci maddeleri oldu~nu, Fransız sorgu hakim
lerinin bu hükümlere dayanarak dinleme emri verdiklerini tespitle, Fran
sız hukukunda yer alan bu kuralların, bu yetkilertn kullanılmasında ka
mu makamlarının takdir haklarının sınırlarını yeterli açıklıkta çizmeme
sinin, demokratik hukuk devletiilkesiyle b~daşmadıgııtı belirtmiştir. (283) 
Sonuçta Fransız Hükümeti şikayetçilere tazminat ödemiş ve konuyu Di
van kararının ışı~ altında yeniden düzenlemiştir. 26 Nisan ı 9~ 1 tarihli 
kanunla C.M. U. K. nun 100 üncü maddesine eklenen yeni h~kümlerle 
telefon dinlenmesi, amaç, kapsam ve süre açısından yeni esaslara bagla
narak kısıtlanmıştır. Ayrıca, söz ·konusu kanunun 100-7. maddeslyle, 
sorgu hcikiml tarafından önceden baro başkanına bildirilmedlkçe, bir 
avukatın ev ve büro telefonunun dinlenmesi de yasaklanmıştır. (284) An
cak, yeni düzenlemeye r~en Fransa'yla ilgili şikayetler sona ermemiş
tir. Nitekim Divan,· yeni bir kararında, (285)yüksek rütbeli bir polis şefinin 
amirlerinden habersiz ve hakimin izni olmadan şikayetçinln telefonunu 
dtnletmesıiıl, 8 inci maddede öngörülen haberleşme özgürlü~ne aykırı 
bulmuştur .. 

Buna karşılık Komisyon, Bern'de faaliyet gösteren Sovyet Novostl Ha
ber Ajansı'nın İsviçre makamlarınca kap~tılmasıyla ilgtli olarak yapılan 
başvuruda, Sözleşmenin 8 ınci maddesine herhangi bir aykırılık görme-

. miştir. Olayda, kapatılan ajanstaçalışan İsviçre İşçi Partısı üyesi 2 İsviç
re'll. gazeteci, ajansın kapatılması için gereken bilgtlertn, İsviçre pollsin~e 
ev ve işyeri telefonlarının dinlenerek toplandı~ dan bahisle özel hayatla
rının gtzlili~nin ihlal edildtgınden yakınmışlardır. Komisyon, demokratik 
bir toplumda emniyet makamlarının milli güvenilgi koruma amacıyla bu 
tür yöntemlerle bilgi toplama ihtiyacında oldu~nu kabul ederek şikaye
t! geri çevtrpıiştir. (286) 

(282) Stock-Taklng, Supplement 1984, S. 34 -

(283) Information Sheet, No. : 26, S. 40 vd. 

(284) Dlrectorate of Human Rlghts, Press Cummıinlque, Dlr. (92) 3, S. 9 vd. 

(285) Case of A.v. France, Judgment of 23 November 1993, E. Court H.R. Press R. (4-29 November 1993) 

S. 22 vd. 

· (286) Stock-Taklng, Supplement 1985, S. 53 vd. 
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Komisyon ve Divan, 8 inci maddenin uygulanması çerçevesinde, ev 
veya işyerlerinin aranmasıyla ilgtli bazı olayları da incelemiştir. 

Divan, kendisine intikal eden en son.olaylardan birisinde konuyu in
celemış ve 16. 12.1992 tarihli kararında, bir Alman avukatının bürosu
nun, görülmekte olan bir ceza davasının konusu iftira mektubundakiim
za sahibinin teşhis edilmesi amacıyla aranmasını Sözleşmeye aykırı bul
muştur. Divana göre, özel hayata saygı, bir dereceye kadar kişinin diger 
bireylerle ilişki kurup geliştirmesi hakkını da kapsar. Kişi bu tür ilişkile
ri genelde mesleki hayatında kurup geliştirdtgiiçin, özel hayat kavramı
na kişinin mesleki hayatı da dahildir. Kişinin mesleki ve. özel yaşamını 
kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün olmadıgından~ özel yaşamı
nı Sözleşmenin 8 inci maddesi çerçevesinde koruyarak, mesleki yaşamı
nı bu korumadan yoksun bırakmak Sözleşmenin amacıy~a bagdaştırıla
maz. Somut olayda, söz konusu müdahale mahkemenin arama emrine 
dayanılarak hukuka uygun bir şekilde yapılmışsa da, bunu demokratik 
bir toplumun gerekleri karşısında savunmak mümkün degildir. Ayrıca 
araınada durumun gerektirdiginden fazla belge incelenerek amaç ve öl
çülülük ilkesi aşılmış ve meslek sırrı da ihlal edUmiştir. (287) 

Komisyon ve Divan, milli güveiılik ve suçla mücadele açısından, açık 
ve yeterli yasal dayanak oldukça ve güvenlik önlemleri de alınmak şar
tıyla, gtzli izleme, dinleme, bilgi ve belge toplama gibi konularda, milli 
makamlara geniş bir takdir yetkisi bırakmaktadır. Örnegtn, Fransa ile il
gtli, Funke o layında, ş ikayetçinin bir· gümrük kaçakçılıgı davası dolayı
sıyla ceza tehdidi altında davayla Ugtlt belgelerı teslime zorlanması ve evi
nin aranması; Cremieux ve MaUhe olaylarında yurt dışıyla mali mevzu
ata aykırı işlemler yapılması dolayısıyla görülen bir ceza davasıyla Ugtli 
belgelerin bulunması için evlerinin aranması Komisyonca Sözleşmeye ay
kırı bulunm~ıştır. <288) Ancak, daha sonra olayı inceleyen Divan, bu 
müdahalelerin vergı kaçakçılıgı ve ülkeden sermaye kaçırılmasına engel 
olunması açısından gerekli olabilecegtne .işaretle, somut olayda bu amaç
ların aşıldıgını, yetkinin kötüye kullanıldıgını tespitle, alınan öiılemlerin 
Sözleşmenin 8 {2) maddesine aykırı oldugunu kararlaştırmıştır. !289) 

Türkiye'de, milli güvenlik amacıyla gtzliizleme, bilgi ve belge toplama 
ve arama, Milli istihbarat Teşkilatı ve Polis tarafından yapılmaktadır. Po
lisin bu konulara ilişkin yetkisi, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek-
7. maddesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre "polis, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlügüne, Anayasa düzenine ve genel güvenlige 

(287) The Case of Ntemltz. v. Germany, Judgment of 16 December 1992, Information Sheet No. : 32 S. 9 vd. 

(288) Communlque, lssued by the Seeretray of E.C.H.R. 29 (92), 9.1.1992, S. 5 vd. ' 

(289) Judgments tn the Cases of Funke, Cremtewc and MaUhe v. France, E. Court H.R. Press R. 

(10 February-9 March 1993), s. 21 vd. 
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dair önleyici ve koruyucu te.dbtrlert almak, emniyet ve asayiş! sağlamak 
üzere; ülke seviyesinde istihbarat faaliyetiertnde bulunur; bu amaçla bil
gı toplar, degerlendtrtr ,· yetkili mercUere veya kullanma alanına ulaştırır. 
Devletin diger istihbarat kuruluşlarıyla tşbtrligı yapar." 

Aynı kanunda aramaya Ilişkin hükümlere de yer verilmişse de, bu ko
nuya tltşktn asıl hükümler C.U.M.K. nun, "Zabıt ve Arama" başlığı altın
daki Sekizinci faslında, 86-103 maddeleri arasında yer almaktadır. Ka
nunda. arama ve zaptın ilke ve yöntemleri özel hayata saygı kavramı dog
rultusunda, en ince ayrıntılarına kadar açık ve anlaşılır bir şekilde belir
lenmiş, çerçeve ve amacı çizilmiştir. Kanunun 97 net maddesine göre 
arama kararı verme yetkisi, kural olarak haktmdedtr. Ancak, gecikme
sinde sakınca olan hallerde Cumhuriyet Savcıları ve onun emirlerini ye
rıne getiren zabıta memurları da arama yapabilirler. Özel hayatın gtz1Ui
gıilkestn1 yeterınce koruyan bu hükümler dikkat ve özenle ve amacına 
uygun olarak uygulanmalıdır. Uygulama tamamen polis makamiarına 
terkedilerek yargı denetımı dışına çıkıldığı ve özelllkle polisin takdir yet
kisini aştığı ve kötüye ku~andıgı hallerde bu tür' uygulamaların, Sözleş
menın 8 tn ci maddesı çerçevesinde sorun yaratacagınd~ kuşku yoktur. 

2. Tutuklu ve hükümlül~rin haberleşmesi 

Komisyon ve Divana 8 inci maddenin 2 ncı fıkrası çerçevesinde yapı
lan başvuruların büyük bir çogunlugu, cezaevinde bulunan tutuklu ve 
hükümlülerin yakınlarıyla veya avukatlarıyla yazışma veya haberleşme
lerinin engellenmesi konusundaki şikayetlerine Utşktndtr. 

Komisyon ve Dtvanın, Sözleşmenin ~ ınci maddesının 2. ncı fıkrasının, 
cevaevt yönetimine, tutuklu ve hükümlülerln yazışmalarını denetleme ve 
yerine göre sansür etme yetkisi verdıgını kabul eden bir çok kararı var
·dır. (290} Gerçekten, suçlulukla mücadele, delillerin yok edilmesi tehİıke
sı veya diger yasal amaçlar; cezaeVi yönetıminin bu tür bır denetımini 
haklı gösterebilir. Ancak, cezaeVi yönetımı ve_adli makamlar bu konuda 
bir genelierne yapmaktan kaçınmak ve takdir yetkilerını yerinde ve ama
cına uygun olarak kullanmak zorundadırlar. Divana göre, bir akit devlet; 
tutuklu veya hükümlülere gelen mektupların bir listesini tutmak suretıy
le 8 inci madde çerçovestndekt sorumluluğundan kurtulmuş sayılmaz. 
Ayrıca bu mektupları muhataplarına ulaştırmakla da yükümlüdür. (2911 

Komtsyoiıa göre, bu tür önlemler özgürlük kısıtlamasının ve hüküm
lülere verilen cezanın dogaı bir sonucu olarak makul sayılmalıdır. Ayrı
ca, Sözleşmenin 8 (2) maddesı cezaeVi yönetımtne, tutuklu ve hükümlü
lerin yazışmaianna bazı kısıtlamalar koymak yetkisi tanımıştır. Örnegın, 

(290) Dtgest. S. 182. vd. 
(291) Case of Messina v. İtaly, Judgment of 26 February 1993, Information Sheet No. : 32, S. 30 vd. 
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yönetimin tutuklu veya hükümlünün ancak haftada bir mektup yazma
sına mü~ade etmesi (avukatı, savcı ve mahkeme hariç) veya saldırgan bir 
üslupla veya hakaret içeren ya da tanıkları etkileyecek mektuplar yaz
maktan kaçınmasını istemesi, Sözleşnıentn 8 inci maddesine aykırı de: 

· gtldir. Çünkü kişinin tutuklanarak özgürlügünden yoksun bırakılması, 
zorunlu olarak Sözleşmenın kendisine sagladıgt bazı temel haklardaki kı
sıtlamayı da birlikte getirir. Ancak bunun için tutuklamanın kendisi ya
sal olmalı ve olayın agıriıgı bu tür. bir denetımı haklı göstermelidir. Nite
kim Komisyon,. Belçika'yla ilgili basit pir serserilik suçuyla tutuklanan 
kişilerin mektuplarının açılarak denetlenmesini, Sözleşmeye aykırı bul
muştur. (292) 

Buna karşılık, Komisyon, Alman suç örgütü Baeder-Meinhof (Kızıl Or
du Cephesi) çetesi mensuplarının bu konudaki tüni başvurularını geri 
çevirmiştir. Şikayetler genelde, cezaevi şartlarının kötülügü, diger hü
kümlü ve tutuklulardan tecrit edilerek hücreye konulma, işkence ve in
sanlık dışı muameleye maruz kalma ve yazışma ve haberleşme örgürlü
günün kısıtlanması konuları üzerine yogunlaşmıştır. 

Örgüt mensuplarından Berlin'li Avukat Macıller'in şikayetiniincele
yen Komisyon, Sözleşmeye herhangi b tr aykırılık tespıt etmemiştir. Ko
misyonun degerl~ndtrmesine göre, özellikle tutukluların uzun süre hüc
rede tecrit edilerek diger ~ükümlü ve tutuklularla temastan men edilme
si arzu edilen bir durum olmamakla beraber, bu tür bk önlem kendisi
nin kaçmasını önlemek ve cezaevinin düzenini saglamak açısından zo
runlu olabilir. Kaldı ki, şikayetçinin ~iyaretçil~ri engellenınemiş ve hüc
resinde okuma malzemesi ve radyo bulundurınasına da izin verilmiştir. 
Ayrıca, bizzat kendisinin Kızıl Ordu gurubunun, bu olay dolayısıyla mü
cadeleye devam edecegini açıklaması ve diger malıkurnlara kaçmasına 
yardım için çagrıda bulunması, tecrit edilerek hücreye konulması için 
makul ve haklı gerekçelerdir. <293) 

Keza aynı örgütün üyesi olmakla suçlanan bayan avukat Berberich, · 
Ekim 1970 de tutuklanmış ve Haztran 1974 de 12 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır. Adı gt:çenin aynı gerekçelerle ve özellikle tutukluluk süre
~intn uzunlugu dolayısıyla Komisyona yaptıgı şikaxet reddedil~iştir. Ay
nı şekilde, anılan örgüt mensuplarından Baeder, Matnz. Meinhof ve . 
Grundman'ın, kendilerinin hücreye. konulmak suretiyle diğerlerinden 
tecrit edilmeleri, ziyaretçilerinin kısıtlanması, yazışmatarının ve gazete 
okumalarının engelenınesi dolayısıyla Komisyona yaptıkları başvurular 
da kabul edilmemiştir. Örgüt üyelerinden G. Ensslin. A. Baeder ve J. 

(292) Dtgest, S. 182 vd. 

(293) Stock-Taktng. 1954- 1984, S. 179 . 
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Raspe'nin 30 Ağustos 1977 de Münih Stammheim Cezaevinde esrarengtz 
bir şekilde ölmeleri üzerine, Komisyon üyeleri cezaevini ziyaret ederek ce
zaevi koş~llarını yerinde incelemiş ve adı geçeniere işkence veya aşagıia
yıcı muamele yapılniadıgı ve ölümlerinde de bir gayrı-tabiilik bulunmadı~ 
gı sonucuna varmıştır. (294) 

Tutuklu ve hükümlülerin yazışmalarında denetimin ölçüsü, amaca 
uygunluk ve olayın özelligtnin bu tür bir denetimi haklı kılmasıdır: Örne
gtn Divan, Boyle ve Rice olayında, cinayet işlernekten ömür boyu hapse 
mahkum edilen şikayetçinin, bir arkadaşına yazdıgı mektuba ingiliz ce
zaevi yönetımı tarafından el konularak yerine ulaşmasının engellenmesi
nt, keyfi bir ·ışlem olarak nıtelendtrmiş ve Sözleşmenin 8 ınci maddesine 
aykırı bulmuştur. (295) Yine İngiltere'yle ilgili Silver olayında, (296) şikayet

çi ve 7 arkadaşının, hukukçulara, parlamento üyelerine, üst düzey yöne
ticilerine, siyasi şahstyetlere, aile ve dostlarınayazdıkları -toplam 64 mek
tuba cezaevi yönetımince el konulmuş ve adreslerine gönderilmemiştir. 
Mektuplarda cezaevi şartlarından yakınılmış, bazı davalar anlatılmış ve 
çeşitli konularda bilgt, belge ve yardım taleplerinde bulunulmuştur. Mek
tuplara ingiltere İçişleri Bakanligının cezaevi kuralları çerçevesinde çı
kardıgı genelgelere dayanılarak elkonulmuştur. Komisyon ve Divan, hü
kümlü ve tutukluların bilgilerı dışında çıkarılan ve onlara ulaştırılmayan 
söz.konusu genelgeleri Sözleşmenin _8 (2) maddesine aykırı bulmuştur. 

Bu konuda, tutuklu ve hükümlünün avukatıyla yazışmasına özel bir 
önem verilmekte ve en kÜçük bir engelleme dahi Sözleşmeye aykırı sayıl
maktadır. Örnegtn, Schönenberger-Durmaz o layında, Türk vatandaşı 
Durmaz, İsviçre'nin Zürih kentinde tutuklanmıştır. Bunun üzerine eşi 
derhal Avukat Schönenberger'le temasa geçmiş ve eşinin vekaletini ver
mek istemiştir. Avukat cezaevindeki Du~maz'a mektup yazarak, kendi
style temasa geçineeye kadar hiç kimseyle konuşmamasını, savcının so-. 
rularına cevap vermemesını ıstemiş ve ·sessiz kalmasının kendisi yararı
na olacagını bildirmiştir. Cez~evi yönetiminin mektuba el koyarak savcı
ya verme st ve yerine ulaşt-ırmaması Sözleşmenin 8 inci maddesine aykı
rı bulunmuştur. Divan, avukatın isteklerinin davanın seyrini hiçbir şe
kilde etkilemeyecek taktik tasviyeler olduğunu belirtmiştir~ <297) Divana 
göre, sanıgın avukatıyla yazışması, diger yazışmalarına oranla daha im
tiyazlıdır. Cezaevi yönetimi sanıga gelen mektupları ancak, içinde yasa 
dışı maddeler oldugu konusunda makul şüpheler bulundugu takdirde 

(294) Stock-Taklng. 1954- 1984. S. 179 vd. 

(295) 1nformatton Sheet, No. : 22, S. 31 

(296) Stock-Taking. 1954 - 1984, S. 40 

(297) Schönenberger-Durmaz Case, Judgment, Sertes A. No.: 137, (1989), ll EHRR, 202. 
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açabilir. Ancak bu halde dahi mektuplar okunmamalı, okuma ancak çok 
istisnai durumlarda mümkün olmalıdır. Somut olayda mektubun okun
ması açısından makul ve acU.bir ihtiyaç olmadıgından, 8 tnct madde ih
lal edilmiştir. (298) 

Bu bağlamda, tutuklu ve ~ükümlülertn Avrupa Konseyine yaptıgı 
başvuruların ön emt özellikle vurgulanmalıdır. Sözleşmenın 25 tn ct mad
desille 'göre Komisyona kişisel başvuru hakkını kabul etmiş olan devlet
ler, bu hakkın bireyler tarafından e.tktn bir şekilde kullanılmasına hiçbir 
surette engel olmama yükümlülüğü altına girmiş_ oldukları cihetle, tu
tuklu ve hükümlülerill de bu haktan yararlanmak üzere Komisyona ya
pacakları başvurular hiçbir nedenle engellenmemelidir. Komisyon bu ko
nuda hiç ödün vermemekte ve tutuklu ye hükümlüyü Avrupa Konseytne 
mektup yazmaktan alıkoyacak hiçbir haklı neden kabul etmemektedir. (299) 

Türkiye'deki 'uygulamada, tut~klu ve hükümlülerin dış dünya Ue ha
berleşmeleri ı967 tarihlt bir Tüzükle. (300) düzenlenmiştir. Tüzügün ı44 
üncü maddesine göre .. hükümlülere gelen ve bunlar tarafından gönderi
len mektuplar kurum müdürlügünce incelenir. Resmi mercUere yazılan 
dtlekçeler bu hükme tabi degtldir." 

Uygulamada, hükümlü ve tutuklu tarafından yazılan mektuplar, zar
fı kapatılmaksızın. kurumdaki bir posta kutusuna atılmak ta ve gönderU
mesillde sakınca görülmeyenler. zarf kapatılarak postahaneye verilmek
tedir (M. ı45). Gelen mektuplar tse açılıp tncelendikten sonra ilgilllere tes
liı):ı edilmektedir. (M. İ46). İnceleme sonucu, mahalltne gönderilmesi veya 
ilgilisine teslim edilmesi sakıncalı görülen mektuplar, disiplin kurulunca 
sansür edildikten sonra muhatabına verilmektedir. Tamamen sakıncalı 
görülen mektuplar ise imha edilerek yazarına bilgi verilmektedir. (M. ı 4 7). 

Tutuklu ve hükümlülerill avukatlarıyla, görüşme ve haberleşmelerine 
de bazı kısıtlamalar getirUmiştir. Konuya ilişkin uygulama, ı 990 tarihli 
bir genelge (301) çerçevesillde yapılmaktadır. Genelgenın ı3 üncü madde
sille göre, .. hükümlü ve tutuklu, avukatı ile görüştükten sonra, koguşu
na gitmeden önce, yine memurlar tarafından tekrar aranacak ve avuka
tınca kendisine verilmiş madde, eşya, evrak, belge ve dökümanlar varsa, 
görevli memurlar tarafından tanzim edilecek bir tutanaga dercedilece~. 
savunma ile alakaları bulunup bulunmadıgını tespıt etmek ve ilgtliler h~
·kında geregt yapılmak üzere bunlar C. ~aşsavcılıgına teslim edilecektir.·· 

(298) E. Court H.R. Case ojCampbeU V. Untted Klngdom (52/1990/243/331), Judgment, Strasbourg, 
25 March 1992 
(299) Duff. P. a.g.e., S. 13 

· (300) Ceza İnfaz Kurumlan tle Tevkif Eviertnin YönettmJne ve Ceialann İnjazına Datr Tüzük, Resmi 
Gazete : 1.8.1967 tarih ve 12662 sayı 
(30 1) Adalet Bakanlığı. Asaytş GüvenUk 30.69 S. 13.6.1990 tarth 
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"Bulunan bu madde, eşya, belge ve dökümanların, · suç teşktl etme~ 
diklerinin ve yalnız savunma tle tlgili olduklarının tespiti halinde tlgiltle
rine iade edtlmelert saglanacaktır." 

Bu uygulamaya göre, tutuklu ve hükümlünün avukatıyla dahtl; tüm 
yazışmaları cezaevi yönettminin denettm ve sansürüne tabi tutulmuştur. 
Belgeler ziyaret eden avukat tarafından getirtlmişse, keza bunlar da de
netlenmekte ve ancak savunmayla ilgili oldu~ anlaşılanlar muhatabına 
teslim edtlmektedtr. 

Komisyon ve Divanın bir çok kararında belirttldtgt gtbi, tutuklanarak 
özgürlü~ünden yoksun bırakılan bir kimsenin, bu önleme uygun olarak 
diger bazı haklarında da kısıtlamalara ugraması makul ve do~al sayılma
lıdır. Ancak bu tür özgürlük kısıtlamaları, Sözleşmenin B (2) maddesinde 
öngörülen,· milli güvenlik, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzentntn 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sagiık ve ahiakın korunması gi
bi makul ve haklı gerekçelere dayanmalıdır. Bu tür sakıncalar söz konu
su ·olmaksızın ve işledtkleri suçun ~ırlığı gözönüne alınmaksızıiı bütün 
tutuklu ve hükümlülerin tüm yazışmalarının yeknesak olarak denetime 
tabi tutulması ve sansür uygulanması, Sözleşmenin anılan hükmü açı
sından sorun yaratacak niteliktedir. Özellikle, tutuklu ve hükümlünün 
avukatıyla yazışmal3!Jlla da aynı işlemin uygulanmasını Sözleşmeyle 
b~daştırmak mümkün degtldtr. 

Öte yandan, Türkiye'de bazı askeri ve sivil. egtttın kurumlarında, as
keri birliklerde ve di~er bazı kurumlarda, ögı-enci, asker ve kurum men
suplarının yazışmalarının da yönetietler tarafından kategorik bir şektlde 
denetlendtgt btlinen bir gerçektir. Tutukianma ve haklarında ceza hük
mü vertime gibi önlemlerle özgürlüklerinden yoksun kılınmamış veya ce
zalandırılmamış olan bu kiştlertn yazışmalarının da denetime ve sansü
re tabi tutulmasını, hiç bir gerekçe haklı göstereinez. Bu nedenle, yasal 
dayanagı bulunmayan ve Sözleşmenin 8 (2) maddesine açıkça aykırı olan 
bu durumun gözden geçirtlerek uygulamaya son vertimesi zorunlud~r. 

lOS 

TBMM KÜTÜPHANESİ



IX. DÜŞÜNCE, DİN VE viCDAN ÖZGÜRLÜGÜ 

"Kafamızdan geçenleri bilselerdi, aramızda pek aı;ının başı 
yerinde kalırdı. " 

Anatole FRANCE 

Sözleşmenın düşünce, vicdan ve din özgürlü~üne ilişkin 9 uncu mad
de$i şöyledir : 

"1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlü~ne sahiptir. Bu hak, 
din veya Inanç degtştırme özgürlügü ile açık veya özel biçimde Ibadet, 
ögrellin, uygulama ve tören yapmak suretıyle tek başına veya toplu 
olarak dtn1nl ve inancını açıklama özgürlügünü de içerir. 

2. Din veya Inancını açıklama özgürlü~. demokratik bir toplum
da ancak kamu güvenli~. kamu düzentnın, genel sağlığın veya 
ahiMan ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için 
gerekli olan tedbirlerle ve kanunla sınırlanabilir." 

A. GENEL OLARAK 

Din ve ınanç özgürlügü tarihte ancak uzun mücadeleler sonunda ka
zanılabtlmtştir. Bu özgürlük günümüzdeki anlamıyla ilk kez 1776 tarth
li Amerikan Virjinta Haklar bildirisinde yer almıştır~_ (302) 

"Yaradanımıza borçlu oldugumuz din veya inanç ve bunların ge
reklerini nasıl yerıne gettrece~iz. zorlama ve kuvvetle de~. ancak 
akıl ve tnançla belirlenebilir. Bu nedenle, bütün insanlar dintn tera
sını vicdanlarının emirlerine göre yerıne getirmekte eşıt hak 
sahibidirler." 

Dtn ve vtcdan.özgürlü~. 3 Eylül 1791 tarthl1 Fransız İnsan ve Vatan
daş Hakları Bildirisinde ise şöyle ifade ~dtlmtştır. (303) 

"Hiç kimse, dini de olsa fikirlerı yüzünden, ifadeleri, kanunla ku
rulan kamu düzenını ihlal etmedtgt sürece, kınanamaz." 

· Bu özgürlükler daha sonra, milli anayasalarda yer almış ve B. M. İn
san Haklan Evrensel Bildırısı ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde ay
rınWı bir şeklide düzenlenmıştır. 

B. ÖZGÜRLÜKLERiN KAPSAMI 

Kışinin düşüncesi, vıcdani kanaatı ve dini inancını kesin çizgilertyle 
birbirinden ayırmak mümkün de~ dir. Bunlar kişinin kalbi ve beyninde 

(302) Frlschauer, P. a.g.e. S. 291 
(303) a.g.e. S. 312 
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şekillendi~ ve açığa vurulmadı~ için, Komisyon tarafından iç alanda (fo
rum lntemum) cereyan eden olgular olarak nitelendirilmiştir. (3041 

Düşünce ve inançlar açığa vurulduğu takdirde, bunlar Sözleşmenın 
ı O uncu maddesi kapsamında değerlendirUm ektedir. Nitekim, Komisyon 
ve Divan, genelde bu tki maddeyi birlikte ele almaktadır. 

Sözleşmenin 9 uncu maddesi, kişinin düşünceleri, vıcdani kanaali ve 
dini inancı gibi, iç dünyasına Uştkin çok geniş bir alanı tlgılendirmekte
dir. Maddenin ı inci fıkrasında, düşünce, vicdan ve dtn özgürlüklerinin 
tanımı yapılarak topluca güvence altına alınmıştır. Kişinin sahip olduğu 
bu özgürlükler, onu polis soruşturması ve yargılama aşaması da dahtl; 
her durumda kamu makamlarının, düşünce, vıcdani kanaat ve dini 
tnaıicını itiraf etmeye zorlamasına karşı korumak~dır. (3051 

Komisyon önceleri, bu özgürlüklere sadece gerçek kişllerin sahip ola
b1leceğtn1 belirtti~ halde, sonraki kararlarında bu görüşünü gözden ge._ 
çirerek, geniş bir yorumlamayla, ktl1se ve çeşitli dini cemaatlertn de Söz
leşmenın sağladıgt bu himayeden yararlanabileceklerini kabul etmiştir. (3061 

1. Din özgüri-üp 

"Deki : Gerçek rabbinizdendir; dileyen inansın dileyen 
inkar etsin." 

Kuran, Kehf, 29 

Sözleşmenın 9 uncu maddesinde dtntn tanımı yapılmamıştır. Bu hü
küm sadece çok yaygın olan büyük dünya dtnlertni de~. btltnmeyen en
der dinleri de kapsamaktadır. Komisyon bu baglarnda dini geniş anlam
da yorumlamakla beraber, somut b~ dtntn gerçekte mevcut olup olmadı-

. gını da ar·aştırmaktadır. (307) 

9 uncu madde tlk planda dtn özgürlüğünü güvence altına almıştır. 
Buna göre, birey istedi~ dtn veya inancı kabul etmek, de~ştirmek veya 
hiç bir dtn veya inancı tanımamak hakkına sahiptır. Divan Yunanistan'la 
tlgtli Kokinakis olayında (3osı bu özgürlügün sınırların~ çizmiştir. Olayda 
ştkayetçt, evine davet etti~ bir kimseyi "Yehovanın Şahttleri" mezhebine' 
girmeye ikna etmeye çalışırken yakalanıp eşiyle birlikte ·cezalandırılmış
tır. Dtvana göre : 

(304) Skakkebaek. C. "Arttcle 9 of the European Conventton on Human Rlhts, Human Rlghts Information 
Center, Dtrectorate of Human Rlghts, Strasbourg, December 1992, H (92) 16, S. 6 
(305) Manual. S. 44 ' 
(306) Skakkebaek. C. a.g.e. S. 6 
(307) Skakkbaek. C. a.g.e. S. 6 
(308) Case of Koktnakts v. Greece, Judgment of 25 May 1993, Iriformatton Sheet. No. : 32, S. 38 vd. 
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' 
Sözleşmenin 9 uncu maddesinde düzenlenen din, düşünce ve vic-

dan özgürlü~ demokratik bır toplumun temellerinden btrtstdtr. Bu 
özgürlük sadece Inananların kişilik ve hayat anlayışını degil, tnanç
sızlar, dtn düşmanları ve şüphecilerin dünya görüşünü de korur." 

Kararda, dtn özgürlü~nün nasıl kullanılacagı, ne şekilde açıga vuru
lacagı konusunda tse şunlar Ifade edilmiştır : 

.. Maddede öngörülen din özgürlügü yalnızca, btreytn dini Inancını .. 
dilerlertyle topluluk hallnde veya aynı Inancı paylaşanlar arasında 
açı~a vurma özgürlügünü degtl, tek başına, özel olaraK~ örnegtn ·ay- . 
dıiılatma yoluyla komşusunu tnandırma hakkını da kapsar." 

Divan, Avusturya ile ilgili Otto-Premtnger -Instttut olayı dolayısıyla 
vermiş oldugu çok yenı bir kararında (20.9.1994), dini duyguların korun
masında devletin sorumluluk derecesını tncelemtşttr. (3091 Olayda ştka
yetçt, sahibi olduğu stnemada, .. Das Ltebeskonzil" başlıklı bır mm oynat
mak tstemtşse de, Katoltk kiltsesının başvurusu üzerıne hakkında dini 
duygulan renelde etmekten ceza davası açılmış ve mm de müsadere edi-· 
lere~ göstertlmestne izin verilmemıştır. 

Dtvana göre, azınlık veya çogunluk dini olsun, bir dtne ınananlar, il
ke olarak o dtne karşı olanların o diniinkar etmelerine, aleyhinde propa
ganda yapmalarına anlayış ve hoşgörü -göstermek zorunda olmakla bera
ber, bu tahammülünde bır sınırı vardır. Dini ınanç ve doktrinlere karşı 
konularak inkar etmenın tarzı, bazı durumlarda devletin sorumlulugunu 
ve dolayısıyla müdahelesını gerektırebiltr. Bu nedenle devlet, başkaları
nın düşünce din ve Vicdan özgürlüklerine saygı ilkesiyle bagdaşmayacak 
bazı tutum ve davranışları yasaklayabiltr, bu tür bilgt ve düşüncelerin 
yayılmasını engellemek için önlemler alabilir. Ülkelerdeki çeşitli din ve 
ınanç farkı dolayısıyla bu konudaki anlayış her ülkede degişik olacagın
dan, bu tür önlemlerin alınmasinda aktt devletlere geniş bir takdir yetki
si tanınmalıdır. 

Divan bu gerekçelerle, somut olayda mmın gösterilmek tstendtgt böl
gede halkın büyük bir ço~ı:iıuğunun katolik mezhebtnt benimsemiş ol
duklarına ~şaretle, kamu m~amlannm. bölgede dini barışı saglamak ve 
ınananların dinlerine haksız bir şekilde tecavüz edilmesini önlemek ama
cıyla ftlmtn gösterilmesini yasaklamalarında Sözleşmeye aykırılık görme
mıştır. 

(309) E. Court H. R. Press R. (7-23 September 1994), S. ll ud. 
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Din özgürlü~ kopıısunda Komisyona fazla bir başvuru yapılmamış 
ve şik~yetlerin tümü reddedilmiştir. Komisyonun kabul ed1leb111rl1k kara
rı verdigt tek. olay killse vergısine ilişkindir. 

İsveç'te çalışan Finlandiya vatandaşı Darby, Ülkede oturma izni olan 
yabancıların kilise vergısınden aynk tutulma hakları olmasına ragıtıen 
kendisinden Protestan Kilisesi vergısı tahsil edilmestnin Sözleşmeye ay
kırı oldugu gerekçesiyle şik~yette bulunmuştur. Komisyon, bu uygula
manın 14. maddede öngörülen eşitlik ilkesine aykırı oldugunu tespitle, 9 
uncu madde çerçevesinde bir degerlendlrme yapmaya gerek görmemiştir. 
Raporda ayrıca, yöneUmin bireyi vergı veya diger yollarla kiliseyt mali açı
dan desteklemeye zorlayamayacawna işaret edilmiştir .. (310l 

Komisyon ve Divan 9 uncu maddenin ne tür dini inançları koruyarak 
güvence altına aldıgını ve hangılerinin madde kapsamına gtrdigtnipelir
lemeye çalışmıştır. Komisyon ilk olarak, laikl1k ilkesini benimseyere k 
devletin belirli bir dini resmi din olarak kabul etmek yükümlülü~ altın
da olmadıgını, belirli bir din e ınananların, dini inançlarını başka yapılan
malarda da sürdürebileceklerini belirtmiştir. (Başvuru No : 8652/79). 

' İkinci olarak, dini inanç ve uygulamalarına aykırı oldugu gerekçesiyle, 
kişinin herhangi bir işleme karşı yaptıgı itiraz kabul edilmemektedir 
(Başvuru No. : 10180/82). Ömegtn ortodoks bir yahudiden, dini boşan
manın gerekleriİli yerine getirerek eski eşine tazminat ödemesi veya kili
senin işlemine itiraz etmesi ya da kiliseden ayrılması talep edilmiştir. (311) 

Komisyon 'bu b~amda, Türkiye ile ilgili 2 başvuruda (Başvuru No. : 
16278/90-91), üniversite yönetiminin, egitimlerini bitiren 2 kız ö~enci
ye başı açık fotograflarını vermedikleriiçin diplomalarını vermeyi reddet
. mestrii, Sözleşmeye aykırı bulmamıştır. (3 12ı 

Komisyon yine Türkiye'yle Ugtll, (Başvuru No. : 18673/91) kökten 
dinci şikayetçintn tutuklanarak ordudan uzaklaştırılması hakkındaki 
başvurusunu görüş hUdirmek üzere hükümete intikal ettirmiştlr. (313l 

Bu Konuda bir hükümlü tarafından yapılan şikayetle Ugtli olarak Ko
misyon, akit bir devletin 9 uncu madde çerçevesinde, hükümlülertn em
rine, dini inanç veya hayat felsefelerine uygun kitaplar tahsis ·etmek zo
runda olmadigtnı bellrtriıiştir. (314l 

(31 0) Gomfen. D. a.g.e., S. 50 vd. 
(311) Gomfen. D. a.g.e. S. 350 
(312} E. Çommtssfon H. R., Injormatfon Note No. : 112. 28.6.93, 269 (93), S. 3 
(313} E. Commtssfon H. R~ Injorrnatfon Note No.: 116, 3.2.94, 46 (94). S. 4 
(314) Dtgest, S. 188 · 
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2. Düşünce ve vicdan özgürlüp 

"Düşüncelerine dildcat et! Onlar eylemlerinin başlangıcıdır." 
· Çin Atasözü 

Sözleşmenin 9 uncu maddesı din özgürlügü yanında düşünce ve vic
dan özgürlüğÜnü de güvence altına alınıştır. Vicdan özgürlügü dini nite
likte olmayan inançlan da kapsar. Kişinin felsefi dünya görüşü, örne~n 
silahlı askerlik hizmeti konusundaki düşüncelert bu alana gtrer. 

Komisyon, geri Çevırdt~ başvurnlara tltşktn olarak yaptıgı ınceleme
lerde, düşünce ve vicdan özgürlü~nün sınırlarını çizmeye çalışmıştır. 
Örnegtn Arrowsmtth olayında, (315) şıkayetçı. Kuzey İrlanda'daki ingtltz 
askerlerı arasında btldtri dawtarak onları ınançlan yüzünden askerlıkten 
kaçınmak için teşvık etmiş ve bu yüzden yargılanarak cezaya çaıptırıl
mıştır. Şıkayetçi, kendisinin inanmış bir pastftst oldugundan bahisle, in
gtltere'ntn Sözleşmenın 9 uncu maddesınde güvence altına alınan vicdan 
özgürlü~nü ihlal ettlgtnden yakınmıştır. Komts~on, pasiflzmin 9 uncu 
madde kapsamına gtrdtgtnt kabul etmekle beraber, btt konuda b.ildiri da- · 
gıtılarak bu inancın açıga vurulmasının bu çerçevede degerlendtrilmeye
ce~ı. ayrıca mtlli güvenlık ve orduda düzenı s~amak açısından, yapı
lan müdahalenın meşru ve yerinde oldugunu beltrtmtşttr. Komisyon da
.ha önce konuya tltşktn olarak vermiş oldugu başka bır kararda, askerltk
ten kaçınmak isteyenlerin salt vıcdani kanaat ve dini inançlarını öne sü
rerek bu görevden kurtulamayacaklarını,. 4 üncü maddenin açıkça, bu
nun yerine başka bir görev yapılması zorunlulugu öngördügünü belirte
rek, konuyu ayrıca 9 uncu madde çerçevesinde degerlendtrmeye gerek 
görmemiştir. C316J 

Aynı şekilde, İsviçre'yle ilgtlt bir olayda (Başvuru No. : 106401 83) as
kerlik görevini yapmayı reddeden ştkayetçtntn yargılanarak cezalandırıl
masında d~. 9 uncu maddeye bir aykırılık görülmemıştır. Keza, benzer 
b tr olayda (Başvuru No. : 77051 76) _askerltk görevinden kaçınan ştkayet
çtye alternatif olarak sivil b tr hizmet önerilmiştır. Ş ikayetçinin bu görev
den de muaf tutulması talebinin Alman makamlarınca reddedtlmesi, 
Sözleşmeye uygun bulunmuştur. (3171 

Komisyon, seçimlerde oy verme zorunlulugu getir:Jlmesine ilişkin baş
ka bır olayda, böyle bir zorunlulugun seçmenin belirli yönde oy vermesi
ni gerekttrmedigı, düşünce ve inanç özgürlüğüyle çelişınediği gerekçesiy-

(315) Stock-Taklng: 1954 • 1984, S. 217 vd. 
(316) Dtgest. S. 188 
(317) Gomlen. a.g.e. S. p1. Bkz. yuk. S. 127 
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le Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. Komisyona göre. oy verme zorunlu
lugn konulmakla seçlmde bir tercih yapılmamakta. nihayet usulü bir tş

. lem yerıne getırtlmektedtr. Kaldı ki, kişi bu zorunluluga uymakla bera
ber, istedigl adaya oy verebtlecegt gibi, oyunu boş da atabtlir. (318) 

C. ÖZGÜRLÜK KlSlTLAMASININ HAKLI OLDUGU HALLER 

Sözleşmenın 9(2) maddesi, din özgürlügünün, demokratik bir top
lu~da, hangi hallerde kısıtlanabtleceglni beltrtmektedtr. Bu haklar an-
cak kanunlarla ve kamu güvenltgt, kamu düzeni, genel s~ık ve ahlak ve 
başkalarının hak ve özgürlüklerının korunması amacıyla kısıtlanabtlir. 
Ancak, buradaki kısıtlama, 1 ıncı fıkrada tanınan hakların tümü bakı
mından degtl, sadece din veya inancı açıklama özgürlügü açısından söz 
konusudur. (319) Düşünce ve vicdan özgürlügü kışının Iç dünyasını tlgi
lendiren olgular olarak kısıtlama kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Din ve ınancı açıklama özgürlügünün sınırlarının belirlenmesınde, 
bu özgürlüge dayanan bireyin özel durumu gözönüne alınmalıdır. Bu
nunla beraber Komisyon, bir devlet ktltsesının, ktlise cemaatı mensupla
rıyla ktltse görevltlerıne din özgürlü~ tanımak zorunda olmadıgını belirt
miştir. Kiliseye kaydolmak ve ayrılmak serbest oldugıından, bu özgürlük 
zaten güvence altındadır. Aynı şektlde dtn adamları veya görevltler, göre
Vi kabul edip etmemekte serbesttirler. Ancak, kendi isteklertyle işe gir
dikten sonra kilise kurallarına uyinak zorundadırlar. C320) 

oıger bir olayda. İngtltere'deki bir okul ıdaresi, müslüman bir ögret
menın Ct.ima günü Iş saatlerınde Cuma narnazına gitmesıne tzın verme
mlştir. Komisyon. ştkayetçının stajı esnasında okul idaresini bu arzu
sundan haberdar etmedigtne ve 6 yıllık görevi süresınce bu konuda her
hangi bir talepte bulunmarlığına işaretle, görevının dini tnançlarıyla ça
tıştıgt kanısında.ıse görevden ayrılmakta serbest oldpgunu belirtmiş ve 
Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. (321) 

1. Kamu güveDliif 
Komisyon, Avusturya Nasyonal Sosyalıst Partısı üyesi ştkayetçtntn 

başvurusunu reddeder~en, konunun kamu güvenltgt açısından' taşıdıgı 
önemi aşagtdaki şektlde vurgulamıştır. (322) 

(318) Dtgest. S. 188 
(319) Bkz. yuk. Koktnakts-Yunanistan olayı, S. 207 vd. 
(320) Skakkebaek, C. a.g.e. S. 13 
(321) a.g,e. S. 13 
(322) Dtgest, S. 190 

211 

TBMM KÜTÜPHANESİ



"Şikayetçinin Avusturya Nasyonal Sosyalist Partısının yasaklan
masına ilişkın kanun çerçevesinde yargılanarak cezalandırılması.· zo
runlu olarak kendisine Sözleşmenın 9 ve 1 O uncu maddeleriyle s~a
nan haklardaki kısıtlamaları da birlikte getirir. Ayrıca, şikayetçının 

'Avusturya'daki nasyonal sosyalist faaliyetleri gözönüne alındıgında. 
hakkında uygulanan kısıtlamaların. kamu güvenli~. milli güvenlik ve 
başkalarının haklarının korunması açısından, demokratik bir toplum
da alınması gereken önlemler oldu~ kabul edilmelidir. Bu nedenle 
kendisi hakkında uygulanan ceza, Sözleşmenın 9(2) ve 10(2) mad-· 
deleri anlamında haklı ve yasaldır." 

Tutuklu ve hükümlülere ilişkin olarak, Komisyon, kamu güvenli~ ve 
k1mltk teşhisi açısından bir hükümlüye sakal bırakma, diger bir hüküm
lüye hücre cezası çekti~ sürece ibadet yasagt konulmasının Sözleşmeye 
aykırı olmadıgını kararlaştırmıştır. (323) 

2. Kamu düzeninin konınması 

Hollanda Yargıtayı, konuya ilişkin olarak, Hollanda Anayasasında yer 
alan bir hükmün~ Sözleşmenın 9 uncu maddesiyle bagdaşıp bagdaşma
dıgıtıı tncelemiştir. <324) 

30 Kasım 1848 tarihli Hollanda Anayasasının 184 üncü maddesi aşa
gıdaki hükmü ihtiva etmektedir.: 

"Bina .dahilinde ve kapalı yerlerdeki bütün dini törenlere, kamu 
düzeni ve sükunet! s~ayacak gerekli önlemler alınmak şartıyla izin 
verilmelidir. 

B~ yerler dışındaki töreniere ise, mevcut kanun ve düzenlemeler 
elverdtgi ölçüde, aynı şar~arla izin verilmeye devam edilecektir." 

Bu hükme göre bina ve kapalı yerler dışındaki dini töreniere ancak, 
Anayasanın kabul edildigi 1848 yılında yürürlükte olan kanunlar izin 
verdigi ölçüde müsaade edilecektir. 

Konuya ilişkin olarak, Arnhem Mahkemesi, anayasanın söz konusu 
hükmünün Sözleşmenın 9 uncu maddesine aykırı oldugu gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. ' 

Anayasa Mahkemesi ~ 9 Ocak 1962 tarihli kararında, 184 üncü mad
dede öngörülen bina ve kapalı yerler dışındaki dini tören kısıtlamasının, 
bu yüzden çıkabilecek kışkırtma ve gerilimleri önleyerek kamu düzenini 
korumak amacına yönelik olduguna işaretle, bu hükmün Sözleşmenın 9 
uncu maddesiyle çeltşmedigtne karar vermiştir. 

(323) Skakkebaek. C. a.g.e. S. 13 
(324) Manual. S. 44 vd. 
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Benzer.bir konuda Norveç hükümeti, 1814 tarihli Norveç Anayasasın
da yer alan, "Cezvit tartkatı m ensuplarına mü samaha edtlmeyecektir." 
şeklindeki bir hüküm dolayısıyla, Sözleşmeyt onaylarken 9·uncu madde
sine çekince koymuştur. Aİıcak, Norveç daha sonra anayasanın bu hük
münü kaldırmış ve 30 Kasım 1956'da da koydugu çekinceyt geri almış
tır. (325) 

Komisyon, 9 uncu madde çerçevesinde hükümlülertn bazı ştkayetle
rtnt de incelemtştir. Komtsyona göre, dtntn tcaplarını yerıne getirmek ıçın 
zorunlu olan bazı araçları talep eden hükümlülertn bu ısteklerınin ~ed
dedtlmest, kamu düzeni, hükümlülertn güvenlıgı ve cezaevi distpltni açı
sından, Sözleşmenın 9 (2) maddesı anlamında haklı görülebtlir. Komis
yon başka bir olayda da, cezaevi dtstpltntnt bozmadıkça hükümlülertn 
ınandıkları dinin ıcaplarını yerıne getırebtleceklerini belirtmıştır. <326) 

Komisyon bu b~amda, tutuklu ve hükümlÜlerin, din ve tn~çları
nın bir geregt oldugunu kanıtlamaları halinde, tek tıp elbise gıymeyt red
dedebtleceklertni belirtmiştır. Ancak, ne bir Hintli Sth, ne de siyasi s'uç
lu olduklarını iddia eden bir gurup terörist böyle bir kanıt getiremedikle
rinden şikayetlerı reddedtlıntştlr. (327) 

3. Kamu sağtıp 
Şikayetçt, sığırlarda veremın önlenmesine tltşktn Hollanda mevzuatı

nin, Sözleşmenin 9 uncu maddesine aykırı oldugundan bahtsle Komtsyo
na başvurmuştur. Ş ikayetçi, Protestan Kiltsesının sü tçü çtftçtlere genel 
yasal yükümlülükler getirUmesine karşı çıktıgmı ve kendisinin de bu ki
ltsentn üyesi oldugu tçtn bu zorunlulugun dini inancına aykırı oldugunu 
btldtrmtştir. Koıntsyona göre, dini ınanç 9 uncu madde çerçevesinde ko
runmakta beraber, demokratik bir toplumda bu tür yükümlülükler zo- · 
runludur. Kamu s~ıgının korunması, makul olarak sığırlar arasında da 
hastalık yayılmasının engellenmesini gerektirdtgtnden, Hollanda mevzu
atındaki söz konusu düzenleme, modern bir toplumda kamu yararına 
alınmış bir önlem olarak Sözleşmeye aykırı de gü dir. <328) 

Komisyon, İngiltere'de cezaevinde bulunan bir Hint'lt Sihe hücresinin 
tabanının temtzletttrtlmestntn, dtger hükümlülertn sagtıgı açısından ge
reklt bir önlem; bir başkasının da motor kullanırken türbanu~ı çıkartma
ya zorlanmasının kendi güvenltgt açısından haklı bir müdahale oldugu 
görüşündedir. (329) 

(325) Manual. S.· 45 vd. , 
(326) Dtgest, S. 190 
(327) Skakkebaek. C. a.g.e. S. 13 
(328) Otgest, S. 192 
(329) Skakkebaek. C. a.g.e. S. 13 
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4. Başkalannın hak ve özgürlüklerinin korunması 

Komisyon, yine bir Hollanda vatandaşının 9 uncu madde çerçevesin
de yapmış oldugu başvuruyu, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko
·runması açısından reddetmiştir. 

Şikayetçi, insanların başına gelen her türlü iyilik ve felaketin Tanrı
n~ takdiri oldu~unu, bu nedenle, muhtemel felaketierin etkisini önce
den azaltmak amacıyla yapılan bütün sigorta sistemlerinin Tanrının ira
desine karşı ge.lmek anlamına geldi~i ve bunun.vicdanını huzursuz et
ti~i öne sürerek, Hollanda mevzuatına göre zorunlu olarak kara yolları 
motorlu taşıt mali mesuliyet sigortası yaptırmak yükümlülüğü altmda 
bulunmasının, Sözleşmenin 9 uncu maddesine aykın oldu~unu iddia et
miştir. Komisyon, şikayetçinin yakındıgı mevzuatın, trafik kazalarının 
kurbanı olabilecek üçüncü kişilerin menfaatlerini korumaya yönelik bir 
düzenleme olarak Sözleşmenin 9 (2) maddesiyle çelişmediglni belirtmiş 
ve Sözleşmenin bu hükmünün demokratik bir toplumda başkalarının 
hak ve-özgürlüklerini korumak amacıyla, açıkça bu tür kısıtlamalara im
kan verdi~ e işaret ederek şikayeti reddetmiştir. (33o> 

D. TÜRK HUKUKU 

Türkiye'de din ve vicdan özgürılügü anlayışı ilgtnç bir tarihi geçmeşe 
sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu dönemtnde toplum yaşamının bütün 
alanları Kurana dayalı şertat hukukuyla düzenlendiği için bu dönemde 
din ve vicdan özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. İmparatorlu
gtın müslüman olmayan tebaasının kendi dini inançlarını korumalarına 
müsamaha edilmekle beraber, müslüman nüfus devlet gücüyle yaşamla
rını, t~tu~ ve davranışlarını İslam dini kurallarına uygun olarak sürdür
mek zorunda bırakılmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra, 3 Mart 1924 tarihinde 
431 Sayılı Kanunla hilafetln kaldırılmasıyla birlikte, din ve devlet işleri
nJn birbirinden ayrılması ve laik devlet düzeninin kurulması doğrultu
sunda önemli bir adım atılmıştır. Yine aynı tarihte kabul edilen 430 Sa
yılı Kanunla dini eğitim veren medreseler, tekke ve zaviyeler kapatılarak 
bütün eğetım kurumları Milli Egitim Bakanlığına bağlanmak suretıyle 
eğitimde birlik sağlanmıştır. Keza aynı tarihli 425 Sayılı Kanunla din iş-

. leriyle görevli Şeriye ve Evkaf vekalett de kaldırılmış ve görevleri yeni ku
rulan Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. Bu dönemde devlet din
den tamamen arındırılamamıştır. Nitekim, 20 Nisan 1924 tarihli Anaya
sanın 2 nci mad~esinde, devletin dininin İslam olduğu açıklıkla belirtil
miştir. Anayasadaki bu hü~müri 5 Şubat 1937 de kaldırılmasıyla laik 

(330) Dtgest, S. 191 vd. 
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devlettikesikabul edtlmişse de, (331) devlet din işlerinden elini tamamen 
çekmemiştir. Çünkü din işleri ve dini hizmetler devlet teşkilatı içinde yer 
alan Diyanet İşleri Başkanlıgı tarafından yürütülegelmişttr. Anayasanın 
136 ncı maddesi uyarınca bugün, de yürürlükte olan bu sistemde "genel 
idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlıgı, laiklik tikesi dogı-uıtusun
da, bütün siyasi görüş ye düşüncelerin dışında kalarak ve mtlletçe daya
nışma ve bütünleşmeyt amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri 
yerine getirir." 

Din işlerinin hala devlet eliyle düzenlenmesi Türkiye'ye özgü bir du
rum ve tarihi sürecin bir sonucudur. Batıda Hristlyanlıgın başından be
ri ktlise ve devlet ayrı kurumlar olarak varlıklarını sürdürdükleri halde, 
İslamiyet dogtışundan başlayarak bu iki kurumu birleştirmiş ve bunlar 
tarthin seyri içinde ıç ıçe ve birlikte yaşamışlardı.r. İslamda devlet başka
nı aynı zamanda halife, yanı toplumun dini lideri konumundadır. Htlafe
tin ve medrese, tekke ve zavtyelerin kaldırılmasından sonra, dogan boş
lugtın kamu düzenı açısından Dtyanet İşleri Başkanlıgı gtbt bir kamu ku
rumu tarafından doldurulması isabetli ve makul bir yaklaşım oldugu ka
dar bir yerde zorunluluktur. Çünkü batıdaki bagımsız kiliseler gtbt bu 
göreVi üstlenecek b~msız bir kurum yoktur. Kaldı ki, bu düzenlemeye 
ragnten devlet vatandaşların din ve Vicdan özgürlüklerine karışmamakta 
onları dini inançlarında serbest bırakmaktadır. 

Öneekı anayasalarda oldugu gtbi 1982 Anayasası da, laiklik tikesini 
benimsemtştir. Laiklik tlkest, devletin vatandaşları arasında dini inanç
ları açısından bir ayırım yapmamasını gerektirir. Yani devlet kişilerin dt
ni inançları karşısında tarafsız davranmak ve her türlü dini ınanç ve dü
şünceye saygı göstermek zorundadır. oıger bir ifadeyle.' laiklik ilkesi bir 
dine inananları oldugu kadar irianmayanları da korumakta dini inancı 
olsun olmasın bütün ınsanları vtcdanlarıyla başbaşa bırakmaktadır. La
iklik hiç bir şektlde dinsizlik veya din düşmanlıgı olarak algılanmamalı
dır. Tam tersine, bu ilke din ve vicdan özgürlügünü güvence altına al
mak-tadır. Çünkü, dini esaslara dayalı bir devlette, zorunlu olarak devle
tin de bir dini olac~ından ve devlet kurum ve kuruluşlarının bu· dintn 
esaslarına göre oluşturulması gerekeceginden, dinsiz veya başka dtne 
inananlar açısından bu güvence söz konusu olmayacaktır. 

(331) Laiklik llkest (Latztsmus, latctte, seculartsm), Türk Hukuk Lugatında şöyle tanımlanmıştır. 3. Baskı. 
Ankara, 1991, S. 210 

"Deıılet Idaresinde lllm ve fen teaplannın ve mühnasıran dünya Ihtiyaçlannın göz önünde tutulması
na ve dtntn ancak vtcdanci taalluk edtp dünya ve siyaset Işlerinde müdahalesi doğru olmayacağına ve f?u 
kanaatle tesis edilen bfr Idarenin haktki terakklyl temin edeceğtne Inanıştır kl, Cumhuriyet Halk Parttstntn 
ana vasiflarından beşinet maddeyi teşkil etmekte tken 5 Şubat 1937 tarlhtnden Itibaren anayasaya alın
mıştır." 
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Hukuk devrimtyle laik batı hukukunun benimseı:ımest ve böylece ba
tı uygarlıgının temsıl etti~ ortak de~erlerin paylaşılması, Türkiye'de de
mokrasi ve insan haklarının gelişmesine büyük katkıda b1:1lunmuştur. 
Bu beklenti, laiklik ılkest, din ve vicdan özgürlü~ ve eşitlik ılkesi gıbı te
mel hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ariıacı, Medeni Kanun'un ge
rekçesinde şöyle belirtilmiştir : · 

"Kanunların gayesi herhangibir örf ve adet veya yalnız vicdanla 
alakadar olması icap eden alıkarnı diniye de~. siyasi, içtimat, iktisa
di, milli btrlt~ her ne babaya olursa olsun temin ve tatminidir. çag
daş medeniyete mensup devletlerin ilk nıtelt~ din ile dünyayı ayrı 
görmektir. Bunun aksi, devletin kabul etti~ din esaslarını kabul et
meyen kimselerin vicdaniarına tahakküm olur. çagdaş devlet görüşü 
bu anlayışıRabul edemez. Din, devlet nazarında vicdanlarda kaldık
ça muhteremdtr ve masumdur. Dinin hüküm halinde kanunlara gtr
mest·tarthin seyrinde ekseriya tacidarların, mütegalltbenın, kavılertn 
keytfve arzularını tatmine vasıta olmasınıtstilzam etmiştir. Dini dün
yadan ayırmakla çagdaş devleti, insanlık tarihi bu kanlı beliyesinden 
kurtarmış ve dine haktki ve müebbet bir taht olan vicdanı tahsis et
miştir. Özellikle muhtelıf dinlere mensup tebaayı ihtiva eden devlet
lerde tek bir kanunun bütün camiada tatbik kabıltyetint thraz edebil
mesi için bunun din ile ilişkisinin kesilmesi milli hakimiyet için de bir 
zarurettir. Çünkü kanunlar dine m üstenit olursa vicdan hürriyetını 
kabul mecburtyetinde bulunan devlete muhtelıf diniere salık tebaası 
için ayrı ayrı kanun yapmak tcap eder. Bu hal, ça~daş devlette esas 
şart olan siyasi, tçtimai, ınıili birltge tamamen aykırıdır." 

Hukuk devriminin gerçekleştırılmesı, Türk insanının demokrasi ve 
insan haklarına sahip olma bilineint de geliştirmiştir. Çünkü Cumhuri
yetin kurulmasıyla yalnız hukuk sistemi de~. yönetim şekli de de~şmtş, 
egemenli~ kayıtsız şartsız millete aıt oldu~ çagdaş temsıli demokrasi 
ilkelert kabul edilmiştir. 

. Türkiye Cumhuriyetinin temelini oluşturan laiklik ilkesi, Anayasanın 
2 ncı maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca bu ilkenin önemini vurgulamak ve 
İslamın demokrasi ılkesiyle ba~daşmayan teokrattk devlet anlayışına ge
ri dönüş yollarını tıkamak için 4 üncü maddeyle Cumhuriyetın nitelikle
rını belirten bu hükmün degiştirilmesi de yasaklanmıştır. 

Anayasa böylece, devletin meşruiyet temeli olan h ür demokratik dü
zenı en üstün hukuk normlarıyla saglamlaştırmış ve korumaya almıştır. 
Artık Anayasayı de~şttrebılecek ço~nluga sahip bir siyasi parti veya 
partıler koalisyonunun, halk egemeJ?.li~ne dayalı demokrasinin. ilkeleri-
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ne aykırı başka bir rejimi yerleştirmelerı mümkün degıidlr. Esasen, siya
si partilerin tüzük ve programlarının de,mokratlk ve laik cumhurıyet Ilke
lerine aykırı olamayacagına ilişkin Anayasanın 68 ınci maddesı hükmüy
le,· bu kon.uda siyasi partilerin önü kes~lştir. 

Anayasanın 24 üncü maddesı, din ve vicdan özgürlüğünü temel bir 
hak olarak düzeniemtştir. Bu hükümde aynen Sözleşmenin 9 uncu mad- -
destndekllfadeyle, herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sa
hip oldu~ öngörüldügü cihetle, bu düzenlemenın Sözleşmeye uygun ol
dugtında kuşku yoktur. Ancak bu/ özgü~ lükler, Anayasanın I 4. üncü 
maddesınde de öngörüldügü gıbı, dll, ırk, din ve mezhep ayırımı y~at
mak. veya başka yoldan bu kavram ve görüşler e dayanan bir devlet dü
zeni kurmak amacıyla kötüye kullanılamayacaktır. B.u hüküm Anayasa
nın, digerleri meyanında laikllk·llkesine aykırı akımlara karşı da öngöür
düğü .diger bir yasal güvencedir. 
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X. İFADE ÖZGÜRLÜGÜ. 

"XVI. Louis'nin Basrille Cezaevinde, Voltair~ ve Rausseau'yu 
kasten: 
"Fransa'yı bu ikisi-yıktı" demesi üzerine, Napo/yon : "Bour
bon 'lar kağıt ve mürekkebi denetim altında tutsalardı, iktidar-
larını sürdürebilirlerdi. " · 

Sözleşmenin 1 O uncu maddesı. 9 uncu maddesinde düzenlenen dü-
· şünce özgürlüğünü tamamlayarak, düşüncelerin serbestçe açı~a vurul
ması hakkını güvence altına almıştır. 

"Madde 10. -Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgür
lüjüne . sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüpnü, kamu 
otoritelertnin müdahalesi ve ülke sınırlan söz konusu olmaksızın 
haber veya fikir alma ve verme özgürlü.Aünü de içerir. Bu madde, 
devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin 
rejimine bağ1ı tutmalarına engel değildir: 

2. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, 
demokratik bir toplumda, zorunlu tedbfi.ler nitelijinde olarak, 
ulusal güvenlig:tn toprak bütüolüj'ünün veya kamu güvenliğinin 
korunması, asayişsizİijin veya suç işlenmesinin önlenmesi, 
sağlıim veya ahlakın, başkalannın ün ve haklarının korunması, 
gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması, 
veya yargı gücünün otorite ve tarafsıztıpnın ~ğ1anması içbı 
kanunla öngörülen bazı formalitelere, şartlara, sınırlamalara ve 
yaptınmlara ba~Jaııabilir." 

A. iFADE ÖZüÜRLÜGÜNÜN ANLAMI VE KASPAMI 

Aristo bir tirana, iktidarda kalabilmesi için şu tavsiyelerde bulun
muştur. (3321 

"Toplu yemekler, kulüp toplantıları ve kendisine düşmanca hisl~r aşı
layan e~ıttm kurumları yasaklanmalıdır. Aynı şekilde edebi topl~tı ve 
tartışmalar da yasaklanmalıdır. Halkın birbirini iyi şekilde tanıması ön
lenmeli ve ancak kapılarının önüne çıkmasına izin verilmelic:Iir. Halk ara
sına nifak ·tohumları serpUmeli ve casuslar yerleştirilmelidir. Halk yok
sullaştırılmalı, Mısır firavunların~ piramitleriinşa ettirdikleri gibi sürek
li olarak büyük işlerle meşgul edilmelidir ... 

Tiranlıgın aksine demokratik sistem, düşünce ve görüşlerin serbest
çe açıga vurularak milli iradenin engellemesiz bir şekilde ortaya çıkması 

(332) Russel, B. a.g.e. S. 202 
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esası üzerine kurulmuştur. Bir toplumda halk, yaşamını ve gelecegtnt il
gilendtren.konular üzerınde fikir üretemez ve bunları açıga vuramazsa, o 
toplum demokrasi olarak nıtelendtrilemez. Demokrasi sadece seçilenlertn 
düşünce ve konuşma hakkına sahip oldugu bir rejim degtldir. Günümü
zün modern· çogulcu ve katılımcı demokrastlertnde, seçilmiş yöneticilerle 
birlikte halk da kendı gelecegint ilgilendiren bütün konularda düşünce
lerını açıga vurmak suretıyle karar alma sürecini etkilemekte ve katkıda 
bulunmaktadır. 

Demokratik bir hukuk devletinde, kişının salt aklını kullanarak fikir 
üretınesi ve bunları medya aracılıgıyla açıga vurması ilke olarak cezalan
dırılmamalıdır. Açıga vurulan düşünceler, ancak suçu övmest, suçu ve 
şiddeti teşvik edici nitelikte olması veya toplum ahlakını b~zması gtbt ne
denlerle cezalandırılabilir ki, zaten bunlar. ceza kanunlarında da fikir de
gıı, suç olarak nttelendirtlmişttr. Ne var ki, günümüzde bu anlamda her
hangibir suç ışlememiş olmalarına ragmen, belirli görüşlerin propagan
dasını yaptıkları gerekçesiyle bir çok kişinin mahkum oldugu ülkelerin 
bulundugu da bir gerçektir. (333) 

Demokrasi kamu oyunun ortaya çıkması esası üzerine dayanır. Dü
şünceler açıga vurulmaksızın kamu oyu oluşamayacağı ıçın, düşünce 
suçu kavramını demokrasi ilkesiyle bagdaştırmak mümkün degildir. Do
layısıyla, düşünceler ve onları açı~a vurmaya elverişli araçlar olmaksızın 
bir rejim demokrasi olarak nttelendirilemez. (334) 

ifade özgürlügü, her türlü inanç, fikir ve düşüncenin açıga vurularak 
serbest bir tartışma ortaını yaratılması esası üzerine kuruludur. Böyle 
bir ortam olmaksızın, toplumda hakim olan değerler tartışılamayacağın
dan. bunlar "ölü doğma"lar olarak kalmaya mahkfımdur. Günümüz de
mokrasilerinde insanların belirli kon~lar ve toplumsal değerler üzerinde 
görüş birliği sağlaması gtderek güçleştt~den. farklı görüşleri savunan 
gurupların varlığı olagan ve doğal sayılmalıdır. Çogulcu bir demokraside, 
bazı gurupların özelllkle siyasi konularda aşırı ve antı-demokratik görüş
lerı temsil etmesi bir dereceye kadar normal sayılarak hoşgörü ile karşı
lanmalıdır. Bu tür gunipların baskı altında tutulması, kamu oyunu 
önemli sosyal ve siyasi konular üzerinde düşünmekten alıkoyar. Düşün
celerin açığa vurulmasının engellenmesi, düşmanlıkları kökleşttrir, mu-· 
halefett yer altına iter ve toplumsal sorunların akıl yoluyla değil, kuvvet 
kullanarak çözümlenmesine yol açar. (335) 

(333) Günlük bir gazetemiZden alınan aşağıdaki satırlar. ülkemizin bu alandaki düzeyint ortaya koymak
tadır. "Komünizm propagandası glttl. bölücülük propagandası geldi. O zaman dajlklr cezalandınldı, bu 
günde öyle. Insanlar demokrasilerde düşüncelerinden. kitaplanndan dolayı demir parmaklık arkasına atı
lamaz. Şiddet eylemi cezalandınlır, jlktr değ U ... " Hasan CEMAL, Sabah 29 Aralık 1992. 
(334) M ane J. Bemard, Human Rlghts or a way oj life in a democracy. Strasbourg. 1985, S. 32 
(335) Emerson. Thomas I. F'reedom for poltttcal speech, The Supreme. Court and Human Rlghts, New 
Haven 1982, S. 69 vd . . 
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Bır toplumda, Ifade özgürlü~nü tümüyle tehlikeye atmaksızın, dü
şünce ve inançların baskı altında tutulmasının ne kadar güç ve hatta ım

. kansız oldu~nu tarihi örnekler açıklıkla ortaya koymaktadır. Bir kere 
. ço~nlugtın demokrasi anlayışına ters düşen, "totaliter", "ırkçı" veya .. an

tl-demokratik" kavramlarının gerçekte neyiifade et~ konusu üzerinde 
bir görüş btrligt s~anamadıgından, ço~nluga .ters gelen bu görüşlerin 
hangi ölçüde kısıtlanacagt belli degıldir. Ayrıca, toplumda hakim olan si
yasi güçlerin, meşru siyasi muhaliflerint etki~iz hale getirmek için bu tür 
mazeretierin arkalarma sığınma egillminde olduklan hiçbır zaman hatır
dan çıkanlmamalıdır. Baskı ancak, demokrasi anlayışıyla her zaman 
bagdaşmayan, gizli polis, muhbtr kullanma ve dosyalama gibi arzu edil-

. meyen yöntemler kullanılarak s~anablltr ki, bu yöntemler demokrasi
nin temelini oluşturan özgürlük ortamını yok edecegtnden toplumun 
s~ bır şekilde gelişmesini engeller. (336) 

·ABD Yüksek Mahkemesi, ifade özgürlü~nün sınırlandırılması konu
sunda, "açık ve mevcut tehlike" (clear and presf!nt danger) kavramı al
tında Ugtnç bir ölçü geliştırmıştır. Buna göre, yapılan kon~şma veya öne 
sürülen düşünceler toplum açısından açık ve mevcut bır tehlike oluştur
duğu takdirde yasaklanabilir. Bunun için, açıklanan düşüncelerin sözde 
kalması yeterli degıldtr. Ayrıca bunların hukuka aykırı bir eylemi kışkırt
mayayönelik olması ve. dolayısıyla mevcut hukuk düzeninin ihlali açısın
dan açık bır tehlike oluşturması gereker. Konuşma veya açıga vurulan fi
kirler yüzünden hukuk düzeninin bozulması tehlikesinin mevcut oldu~. 
veya büyük bir ihtımalle ortaya çıkabllecegtnin kabul edllebllecegt ve bu 
tehlikeyi savuşturmak için yeterli zaman ve çare bulunamadıgt böyle du
rumlarda konuşma veya ifade özgürlü~ kısıtlanablltr. (337) 

Düşünce ve bunları açıga vurma özgürlügü, kamu oyunun oluşması 
ve gelişmesinin bir aracı olarak demokratik süreete çok önemli bır yer tu
tar. Bu özgürlük, yeni ve daha iyi ilkirlerin ortaya çıkmasına ortam yara
tarak, bunlar arasında seçim yapma imkanı sağlar. Tartışma olmaksızın 
kimse kendi düşüncelerinin dowu veya yanlış oldu~ndan emin olamaz. 
Demokratik bır toplumda, ifade özgürlügü, yönetıcllerin veya kamu ma-· 
karnlarının hoşuna gidecek şeyleri söyleme hakkı degtl, her türlü düşün
ceyi serbestçe açıklama özgürlügüdür. (338) 

ifade özgürlügü sadece demokrasinin en temel tlkelerinden birtsi de
gü, Sözleşmeyle güvence altına alınan diger temel hak ve. özgürlüklerden 
yararlanmanın vazgeçilmez bır ön şartıdır. Komisyon ve Dtvana yapılan 

(336) Emerson. Thomas, I. a.g.e. S. 71 vd. 
(337) Emerson. Thomas, I. a.g.e. S. 71 vd. 
(338) Dorsen. N. a.g.e. S. 62 vd. 
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/ 
başvuruların büyük bir çoğunluğunun ı O uncu maddeyle birltkte Sözleş
meniri diger maddelerinin de ihlal edildigi gerekçesiyle yapılması, bu ger
çegi bütün açıklıgtyla ortaya koymaktadır. 

ifade ·özgürlügü yalnız sözlü ifade ve açıklamalar açısından degtl, dü
şüncelerin resim, müzik gibi güzel sanat alanlarında açıga vurulması açı
sından da geçerlidir. 

Bütün temel hak ve özgürlükler gibi, demokratik bir toplumda ifade 
özgürlügünün de sınırlan oldugundan, Komisyon ve Divan, bu sınırları 

· çizmeye ve özgürlügün kapsamını belirlemeye çalışmıştır. 

ı O uncu madde çerçevesinde Komisyona intikal eden ilk olaylardan 
birisi olan· de Becker olayında, Komisyon Belçika Ceza Kanununda yer 
alan bazı hükümlerin, Sözleşmenin ı O uncu maddesiyle bagdaşıp bag
daşmadıgt konusunu incelemiştir. (339) 

Olayda, Belçika Le ·Soir Gazetesinin yayıncısı gazeteci yazar Raymond 
de Becker, savaş sırasında iŞgalci Alman kuwetleriyle işbirligt yaptığı ge
rekçesiyle Brüksel Savaş Konseyi tarafından ı946 yılında ölüm cezasına 
mahkum edilmiştir. Hüküm de, kendisinin Belçika Ceza Kanununun ı23 
üncü maddesi uyarınca bazı haklardan mahrum edilmesi de kararlaştı
rılmıştır. 

Komisyon, ı960 yılında düzenledigi raporunda, Belçika Ceza Kan u
nunun anılan hükmünün, ifade özgürlügünü temelinden yok ettlgt ge
rekçesiyle, bu hükmün Sözleşmenin ı O uncu maddesiyle çeliştlgtni tes
pit etmiştir. Komisyon, Sözleşmenin ı0/2 nci maddesininakit devletlere, 
kamu düzeni, saglık ve ahiakın korunması suçla mücadele, başkalarının 
şeref ve hayslyetlerinin korunması açısından ifade özgürlügünü kısıtla
ma hakkı verdigini kabul etmekle beraber, şikayet edilen kısıtlamqların 
farklı olduğunu belirtmiştir. Komisyona göre Sözleşmenin ıo;2 nci mad-. 
desi çerçevesinde, savaş süresiyle kısıtlı olmak üzere siyasi fikirleri ya
yınlama yasagt konulabilir. Ancak somut olayda bunun çok ötesine ge
çilmiş ve konuyla hiç ilgisi olmayan yasaklar da konulmuştur· ki, bunu 
demokratik bir toplumun gerekleriyle bagdaştırmak mümkün degildir. 

Keza Divan, İngiltere'yle ilgili baŞka bir olayda Sözleşmenin ı O uncu 
maddesinin kapsam ve çerçevesini belirlemiştir. 

ingiliz yayıncı Handyside ı971 yılında, ·"Küçük Kırmızı Okul Kitabı" 
başlıklıDanimarka kaynaklı bir kitabın ingilizCe çevirisini yayınlama ha
zırlıgtna başlamıştır. Kitap egitim ve ögretimle ilgili olmakla beraber, sek
süel sorunları da incelemektedir. Kitabın yayınlanmasından kısa bir sü
re önce, kamuoyundaki şikayetler üzerine, ingiliz makamları müstehcen 

(339) Manual, S. 4 7 
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yayın mevzuatı çerçevesinde gereken önlemlerı almış. basılan kıtapiara el 
koyar?k dağıtımını engellemiş ve yayıncıya para cezası uygulaınıştır. Da
ha sonra mahkeme de kitapların imha edilmesine karar vermiştir .. 

Yayıncı mahkemeye başvurmuşsa da mahkeme, yayının müstehc<:n 
oldugu ve gençlerin ahlakını bozacağı gerekçesiyle başvuruyu geri çevtr
miş ve bunun üzerine konu Komtsyona intikal ettirilmiştir. 

Olayı daha sonra inceleyen Divan. İngiliz makamlarınca alınan önle
min, Sözleşmenin öngördügü. gençlerin ahlakını korumak amacına yö
nelik oldugunu belirledikten sonra. bu tür bir önlernin. demokratik bir 
toplumda ahlaki degeriert korumak için zorunlu olup olmadıgt konusu 
üzerinde durmuş ve aşağıdaki gözlemlerde bulunmuştur : (340) 

"ifade özgürlügü demokratik bir toplumun en esaslı temellerinden 
birtstnt oluşturur. Bu özgürlük sadece toplumda begent ve hoşgörü 
ile karşılanan bilgi veya düşüncelerin açıga vurulmasını değil devleti 
veya halkın bir kesimint rahatsız eden. şoka. ugratan bilgi veya fikir
leri de kapsar. Çogulculugun. hoşgörü ve açık flkirliltgin geregt olan 
bunlar olmaksızın demokratik bir toplum düşünülemez." 

Divan bu çok çarpıcı gözlemden sonra. söz konusu kitabın yayınlan
masının engellenmesinde Sözleşmeye aykırı1:ık görmemiştir. 

Komisyon ve Dtvana ı O uncu madde çerçevesinde yapılan ştkayetle
rtn çogu. çeşitli mesleki faaliyetlere aıt bilgilerin açığa vurulmasına iliş-
kindir. · 

. Almanya ile 1lg111 Bariliold olayında, (341) veteriner olan ştkayetçt. hay
vanlara acU yardım servislerinin durumu Ue ilgilt.olarak basınla bir rö
portaj yapmıştır. Aynı bölgede görev yapan bazı veterinerler. bu davranı
şın meslek kurallarıyla bağdaşmayan reklam nıteligtnde olduğu gerekçe
style ştkayette bulunmuşlardır. Bunun üzerine Veterinerler Birligı. adı 
geçen e basınla bu tür röportajlardan kaçınmasını ıhtar etmiştir. Şikayet
çı. Birligın bu tasarrufunun Sözleşmenın ı O uncu maddesı çerçevesinde 
ifade ~zgürlügünü ihlal ettıgtnden bahtsle Komtsyona başvurmuştur. Da
ha sonra olayı inceleyen Divan. konuya Utşkin Alman mevzuatının. Söz
leşmenin ı O uncu maddesıyle güvence altına alınan ifade özgürlüğüyle. 
bağdaşmadıgını tespıt etmiştir. Dtvana göre. bir meslek mensubunun bu 
şe~ilde kamuya açıklamada bulunmasının engellenmesi, ayrıca basının 
haber alma kaynaklarını da kuru tur. 

(340)Marta. J. Bemard, a.g.e. S. 33 vd. 
(341) Stock-Taktng: Supplement 1985, S. 23 
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Casade Coca alayında, C342> a\rukatlık yapan ştkayetçtnin düzenli ola
rak gazete ve dergtlere bürosunun ilanını vermesi ve çeşitli tıcari işletme
lere mektuplar yazması üzerine, Barselona Barosu kendisi hakkında bir 
dizi disiplin işlemi uygulamıştır. Divan, İspanya'da baroların devletin gö
zetimi altında kamu kurumu ntteltgtnde meslek kuruluşları oldugunu 
tespttle aşagıdakt gözlemlerde bulunmuştur.' 

"Bagımsız meslek kuruluşları olan baroların üyeleri ticari işletme
lerle bir tutulamaz. Baroların yargı erkt ile toplum arasında aracı ku
rum niteliğinde olması, ilan ve reklamlarda kısıtlamayı haklı kılabilir. 
Avrupa Konseyine üye devletlerin konuya ilişkin mevzuatı birbirinden 
farklıdır. Baro teşkilatı yetkilile:r:t toplum yararı ile meslek kuralları 
arasındaki dengeyi kurmak, meslek haystyett ve yargının gerekleri 
arasındaki ve özellikle de toplumun hukuki yardım konusunda bilgt 
edinınesi ihtiyacı karşısında ne gibi önlem alınabilecegtni Divan 
hakimlerine oranla daha iyi bilecek konumdadır." 

ı. Basın Özgiirlüp 

Basın özgürlügünün ı O uncu madde çerçevesinde özel bir yeri vardır. 
Bu baglarnda yapılan ştkayetlertn önemli bir- bölümünün basın yoluyla 
ifade özgürlügüne ilişkin olması, söz konusu hükmün basın özgürlügü 
açısından önemint vurgulamaktadır. 

Basının ana görevi, kamuoyunu ilgilendiren konularda haberler ya
yınlamaktır. Komisyon ve Dtvana intikal eden olaylarda, her tki organ da, 
basın özgürlügüyle kişilerin bilgi edinme hakkı arasındaki duyarlı denge
yi korumaya çalışmıştır. 

Komisyon ve Divanın ı O uncu madde çerçevesinde incelendigi en 
önemli olay, Sunday Times, davasıdır. (343> ı959- ı 962 yılları arasında İn
gtltere'de, anneleri gebelik sırasında uyuşturucu veya uyku ilacı olarak 
Thalidamide kullandıkları için bir çok bebek sakat olarak dogınuştur. 
Bunun üzerine çocukların an:a babaları ilacı ingiltere'de üreten firma 
aleyhine tazmtnat davaları açmışlardır. 

Sunday Ttm es Gazetesi ı 972 yılında, "Thaltdomide çocukları milli 
utancımız degilmidir?" başlıklı bir makale yayınlamış ve ilacın üretimi ve 
ilaçla yapılan deneyierin bu faciaya nasıl yol açtıgını ayrıntılarıyla açık
laya~ak bir seri yazı dizisi yayınlayacagını ilan etmiştir. İlaci üreten fir
ma, söz konusu makalelerin görülmekte olan davaları etki altına almayı 

(:342) E. Court H. R. Judgment of 24 February 1994, Press R. (2-24 February I 994), S. 59 vd. 
(343) Stock-Taklng: 1954-1984, S. 92 vd. 
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ve yargıya müdahale ederek saygınlıgııtı ihlal etmeyi amaçladığı iddiasıy
la mahkemeye başvurmuştur. ingtltz mahkemesi, yayınlanacağı Uan edi
len makaleler ıçın yayın yasağı koymuş ve bu yasak 1976 yılına kadar 
kaldınlmamıştır. 

Bunun üzerine gazete yönetımı, konulan yayın yasağının, Sözleşme
nin 1 O uncu maddesıyle güvence altına alınart ifade özgürlüğüne aykırı 
olduğu gerekçesiyle konuyu Komtsyona intikal ettirmiştir. Olayı incel e- . 
yen Divan, yargının saygınlıgııtı korumaya Utşktn ingtltz mevzuatının yar
gının tarafsızlık ve otoritesını korumayayönelik Qlduğunu, 10 uncu mad
denın de bu gtbt durumlarda ifade özgürlüğünün kısıtlapmasına imkan 
sagladığını, bu bakımdan konulan yasağın şeklen Sözleşmeye uygun ol
duğunu kabul etmekle beraber, dernokTattk bir toplumda, uyuşmazlıkla
rın yargı organlarınca tartışıJarak çözümlenmestntn, bunların özel yayın
lar veya basın gıbı başka forumlarda tartışılmasına engel teşkil etmeye
ceğtne tşaretle, konulan yayın yasağının Sözleşmeyle bağdaşmadığını ka
rarlaştırmıştır. Dtvana göre, yargının saygınlığını saglamak amacıyla ya-

ı 

yın yasağı konularak basının eli kolu baglanmamalıdır. Bu tür btlgt ve fi-
kirleri yaymak basının görevi, bunları ögrenmek de kamunun hakkıdır. 
Somut olayda da, Thaltdomtde faciasına karışan atlelertn sorunun ne
denlerı ve muhtemel çözüm yollarını ögrenmeye hakları vardır. Bu hak
ları ancak, bu tür haberlerin yayınlanması yargının saygınlığı açısından 
mutlak bir tehdit oluşturdugu takdirde ellerinden alınabilir ki, somut 
olayda böyle bir tehlike söz konusu değildir. Kaldı ki, basın, yayın yoluy
la bazı gerçeklerı gün ışığına çıkarmak suretıyle kamu oyundaki spekü
latif tartışmaları önlemek açısından frenleytci bir rol de o~ayabtlir. Dt
van böylece, kamu oyunun olabildiğince fazla btlgi edinmesinin kamu ya
rarına olacağı varsayımından hareketle, basın özgürlüğüne yüksek dü
zeyde bir koruma saglamıştır. 

Divan, bu ilkeleri Lıngens olayında da uygı.ılamıştır. Olayda, bir der
glnin yayın müdürü olan ştkayetçt, Avusturya Cumhurbaşkanının bu 
makama uygunluğunu tartışma konusu yapan iki makale yayınlamıştır. 
Cumhurbaşkanının kendisi aleyhinde tki iftira dav~sı açması ve davala
rın kendısının mahkfımtyetl lle sonuçlanması üzer~e şikayetçi, Avustur
ya mahkemelerinin malıkurniyet kararlarının, Sözleşmenin 10 uncu 
maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ·thlal ettiği iddtasıy- · 
la Komisyona başvurmuştur. Olayı daha sonra inceleyen Divan şu göz
lemlerde bulunmuştur. (344) 

(344) Gomlen. D. a.g.e. S. 58 vd. 
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"Basın özgürlü~. siyasi liderler hakkında öne sürülen düşünce
lerin kamu oyunda şekillenmesini sağlayan en önemli araçlardan bi
risidir. Ayrıca demokratik birtoplumun ana nıteligt olan siyasi tartış
ma, Sözleşmenin öncelikle koruduğu hakların başında gelmektedir. 
Bu nedenle, bir politikacı hakkındaki kabul edilebilir eleştiri sınırı, 
diger bireylere. oranla daha geniş olmalıdır. Politikacı, Özel kişilerden 
farklı olarak, her söz ve davranışını bilerek ve_ isteyerek gazeteci ve 
kamu oyunun görüş ve eleştirisine açmıştır. Sözleşmenin ı O uncu 
maddesı kişilerin şeref ve haysiyetlerini korumaktadır. Bu koruma
dan politikacılar da yararlanmalda beraber, böyle durumlarda koru
manın zorunlu olup olmadıgı, siyasi konuların açıkça tartışılması 
geregı açısından ayrıca degerlendirilmeli ve ona göre karar veril-

. melidir." . 

Divan ayrıca, Avusturya'nın kişilik haklarının korunması· mevzuatını 
da eleştirerek, iddiaların dogrtilugunu ispat yükünün itharn edilen kişi
ye yükletilmesinin dahi tek başına Sözleşmenin ı O uncu maddesine ay
kırı olduğunu belirtmiştir. Divana göre, bir davada gerçekler ve deger 
yargıları arasında dikkatli bir ayırim yapılmalıdır. B~ ı gerçek olayların 
varlıgı kanıtlanabilir; ancak deger yargılarının dogrulugu kanıtlanama
yacagından, gazetecilerin mahkum olmaktan kurtulmaları hiç bir şekil
de ınümkün değildir. Bu nedenle, Avusturya hukukuna göre, değer yar
gılarının kanıtlanması gıbı imkansız bir şeyin istenmesi bizatihi Sözleş
menin 1 O uncu madde~inin temelini oluşturan düşünce özgürlüğüne ay
kırıdır. 

Dtvana göre, bir siya~i şahsiyeti eleştıren gazeteciye yaptırımlar uygu
lanması, gelecekte onu bu tür eleştiriler yapmaktan alıkoyacak bir nevi 
sansür niteligindedir. Siyasi tartışmalarda gazetecilere bu tür yaptırım
lar uygulanması, onların toplum yaşamını etkileyen konuların tartışıl
masına katkıda bulunmasını ve dolayısıyla basının kamu adına "bekçi 
köpegr· (public watchdog) görevi yapmasını engeller. 

Divan keza Avusturya ile ilgili Oberschlik olayına ilişkin yeni kararla
rından birisinde (2ı Mayıs 1991) de demokratik bir toplumda basın öz
gürlüğünün önemini yeniden vurgulamıştır. Ş ikayetçi, 20 Nisan 1983 de 
bazı kişilerle birlikte, Avusturya'lı politikacı Grabher-Möyer'in işledigi

ni iddia ettiği suçlara ilişkin olarak Forum Dergisinde bazı bilgiler. 
yayınlamıştır. Nasyonal Sosyalizmin Yasaklanması Hakkındaki Ka
nun, toplumu kışkırtıcı ve huzur bozucu nitelikteki bu tür yayınların ya
pılmasını yasaklamıştır. Ş ikayetçi, Avusturya mahkemesince iftira su
çundan dolayı mahkum edilmiş ve mahkeme Forum Dergisinin toplatıl-
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masını ve kararının da aynı derginin yeni sayısında yayınianmasını ka
rarlaştırmıştır. (345> 

Konuyu inceleyen Divan, ifade özgürlüğün ün demokratik bir toplu
mun temelini oluşturdugu, bireyin kendisini geliştirmesinin vazgeçilmez 
bir şartı oldugu ve bu özgürlüğün yciınız toplumda begenilen fikir ve dü
şünceler açısından degil, toplumu sarsan ve şoka ugratan fikirler açısın
dan da. geçerli oldugu şeklindeki kökleşmiş görüşünü tekrarladıktan 
sonra, Sözleşmenin' ı O uncu maddesinin ihlal edildigini kararlaştırmış
tır. 

Somut olayda şikayetçi, politikacının ırkçılık yaparak nasyonal sos
yalizmin amaç ve felsefesine uygun beyanlarda bulundugunu yayınla
mıştır. Divana göre, vatandaş ve yabancıların sosyal yardım alanında 
farklı işleme tabi tutulup tutulmayacaklarının tartışılmasında kamu ya
rarı bulundugundan, şikayetçi bu yayınıyla kamu oyunun dikkatini çek
mek istemiştir. Yayınları gerçegi yansıtmakta ve ayrıca politikacının be-

. yanları hakkında deger yargılarını içermektedir. Şikayetçi, deger yargıla
rının dogrulugunu kanıtıayamaması nedeniyle mahkum edilmiştir ki, 
salt kendisinden böyle bir ş~y beklenınesi dahi·ifade özgürlügüne aykırı
dır. Kaldı ki, konunun kamu oyu açısından önemi gözönüne alındıgında, 
şikayetçinin ifade özgürlügü sınırlarını aşmadıgt sonucuna kolaylıkla va~ , 
rılabilir. 

Divan son olarak Castells olayında, (346) basın özgürlügünü yeniden 
degerlendirmiştir. 

Bir İspanyol senatörü olan şikayetçi, Bask bölgesindeki faili meçhul · 
cinayetler le ilgili bir makale yazarak bir dergide yayınlamıştır. Makalede, 
işlenen cinayetlerle bunları işleyen faşist örgütlerin bir listesi yapılmış ve 
bütün bu cezasız kalan suçların arkasında,-başta hükümet ve onu oluş
turan idare olmak üzere bütün devlet teşkilatının bulundugu iddia edil
miştir. Bunun üzerine şikayetçinin dokunulmazlıgı kaldırılarak, "hükü
metin manevi şahsiyetine hakaretten" yargılanmış ve ı yıl J gün hapis 
cezasına mahkum edilmiştir. 

Divana göre, ifade özgürlügü herkes açısından önem taşımakla bera
ber, halkın seçilmiş temsiletleri bakımından bilhassa önemlidir. Seçme
nini temsil eden temsilci, onların dikkatlerini olaylara çekerek çıkarları
nı savunur. Divan, olayın parlamentodaki bir muhalif üyenin ifade öz
gürlüğüne müdahale teşkil ettigine işaretle konunun ayrıntılı bir şekilde 
ele alınması gerektigini belirtmiş ve aşagıdaki gözlemlerde bulunmuştur. 

(345) Information Sheet No. : 29. S. 7 vd. 
(346) E. Court H. R. Case oJCastells v. Spaln (2/ 1991 /2~4!325), Strasbourg 23 Aprll 1992 
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"Somut olayda şikayetçt ftktrlertnt senato kürsüsünden değU, kt 
bunu hiç bir müeyytdeye u~ama korkusu olmaksızın rahatça yapa
btltrdt, kendi seçtiği dergtde açıklamıştır. Ancak bu yöntemt seçmiş 
olması, kendisinin hükümeti eleştiri hakkını kaybettiği şeklinde an
laşılmamalıdır. 

Hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir devlette, basının çok 
önemit b tr yere sahip olduğu hiç bir şektlde unutulmamalıdır. Her ne 
kadar basının, karışıklıkl~n önlenmesı ve başkalarının şeref ve hay
styetlertnın korunması gtbt bazı sınırları varsa da, ana görevi, siyasi 
sorunlar ve kamu oyunu UgUendtren diğer konularda haber ve fikir
lerı yaymaktır. 

Basın özgürlüğü topluma, siyasi ltderlerının düşünce ve tutumla
rını keşfetme Imkanını saglayan en önemit araçlardan btrtstdtr. B as in 
özellikle palttikacılara kamu oyunu UgUendtren konularda yorum ya
parak bunları yansıtma fırsatı verır. -Basın böylece herkesin serbest 
tartışmaya katılmasını sağlar kt, bu demokratik toplum Ukestntn çe
kirdeğidir. 

Kuşkusuz, siyasi tartışma özgürlügü mutlak bir ntteltkte değtldtr. 
Bir aktt devlet bu özgürlügü ceza tehdidi altında bazı kısıtlamalara ta
bt tutabtltr. Ancak, aktt devletlerce alınacak bu önlemlerin ı O uncu 
maddede öngörülen Ifade özgürlüğüyle bağdaşıp bagdaşmadığını be
lirleme yetkisi de Dtvana aıttır. 

Hükümet hakkındaki eleştirinin caiz olan sınırları, özel ktştlere, 
hatta bir palttikacıya yapılan eleştiriye oranla daha genıştır. B tr de
mokratik sistemde hükümetin eylem, Işlem veya hataları, sadece ya> 
sama ve yargı organlarının değU, basın ve kamu oyunun da ayrıntılı 
ıncelemesıne tahtdir. Ayrıca hükümet, medyadaki haksız saldırı ve 
eleşttrilerı başka yollarla önlemek varken, ışgal ettiği hak~ pozisyon 
dolayısıyla ceza davası açarak önlerneyi tercih etmıştır. Kamu güven
liğinin garantörü olarak yetktli devlet makamları, hakaret, kast veya 
kötü niyetle yapılan yayınları önlemeye yönelik olmak üzere, ceza 
niteliğinde olanlar da dahU gereken önlemleri almak yetkisine sahip
tır. Ancak bunda hiç b tr şektlde aşırı ya kaçılmamalıdır." 

Divan bu gerekçelerle ispanya'nın ı O un c~ maddeyiihlal ettiğini tes
pıt etmıştır. 

2. Radyo ve televizyon yayınlan 

Komisyon ve Divanın ı O uncu madde çerçevesinde incelediği şikayet
lerden bazıları, radyo ve televizyon yayıniarına Utşktndtr. Komisyon ve Di
van ilk olarak radyo-televizyon yayınlarında devletin tekel hakkı olup ol
madığını, daha sonra da yapılan yayınlara müdahalenin ı O uncu madde 
çerçevesinde haklı olup olmadığını incelemtştır. 
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a) ·Yayın hakkı 

Sözleşmen~ ı O uncu maddesinin ı inci fıkrasında, devletlerin radyo, 
televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarının ifa
de özgürlugünün ihlal etmeyecegi açıkça belirtildigt için, Komisyon ve Di
van, devletlerin bu konulardaki tekel konumunu kabul ederek, özelişlet
meleri ruhsata baglamak suretiyle yayınlan bazı kayıt ve şartlara tabi 
tutma yetkilerini tanımaktadır. Komisyon, ı968 tarihli bir kararında, 
Atrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ıo uncu maddesindeki ruhsat te
riminin, hiç bir şekilde kamu televizyon tekelini engellemeyecegine işa
retle, 1972 yılındaki başka bir kararında bu görüşünü teyit ederek, bu 
hükmün somut olayda davalı durumunda olan ingiltere hükümetine 
ülkesinde özel yayın işletmelerini yasaklama hakkı verdigini kabul et
miştir. (347l 

Komisyon ve Divan, konuya ilişkin en yeni k~arlarında da, özel rad
yo televizyon istasyonları kurulmasını anlayış ve hoşgörü ile karşılamak
la beraber, bu alandaki devlet tekelini tartışma konusu yapmamakta an
cak, ilgili devlet mevzuatının, ruhsat sistemine dayalı özel radyo ve tele
vizyon istasyonları kurulmasına imkan vermemesini de büyük bir eksik
lik sayarak Sözleşmeye aykırı bulmaktadır. 

Divan, 28 Mart ı 990 tarihli kararına konu olan, İsviçre'yle ilgili bir 
olayda, bir zamanlar Türkiye'deki fiili duruma benzeyen bir davayı ince
lemiştir. (348l 

ı 983 Ekim ayında İsviçre hukukuna göre kurulan bir limited şirket 
İtalya'da Pizzo Groppera'da güçlü bir verici kullanarak, İsviçre'deki dıri
leytcilerine radyo yayınları yapmaya başlamıştır. Yayınlar özel radyo seti 
sahipleri tarafından dinlenmiş, kabiolu yayın şirketleri tarafından da alı-
narak yeniden yayınlanmıştır. · 

ı Ocak ı 984 de İsviçre Federal Meclisi bir kararname çıkararak, rad
yo ve telekomünikasyon alanındaki milletlerarası sözleşme gereklerini 
yerine getirmeyen, yayın lisansına sahip İsviçre kabiolu yayın şirketleri
nin yayın yapmalarını yasaklamıştır. Ancak bunlardan Zürih yakınların
da kurulu bir şirketin yayınlarını sürdürmesi üzerine, önce Zürih Kan
ton makamları, daha sonra da Federal Milli Posta ve Telekomünikasyon 
idaresi, şirketten yayınlarını durdurmasını talep etmiştir. Şirket, idare
nin bu tasarrufu· aleyhine Federal Mahkemeye başvurmuş, Groppera Ra
dio AG de davaya müdahil olmuştur. Federal Mahkeme şirketin başvu
rusunu reddetmiştir. 

(34 7) Schwartz, Ivo E. Broa.dcastlng and EEC Treaty, European law Revtew, 1986, ll J 1 S. 40 
(348) The Cas e of Groppera Radto AG and others v. Swttzerland, Information Sheet No. 26, S. 31 vd. 
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Groppera Radio AG bunun üzerine Komtsyona başvurmuştur. Komis
yon' başvuruyu Sözleşmenin 1 O uncu maddesı çerçevesinde haklı bul
muş ve raporunu hazırlayarak Dtvana havale etmiştir. 

Dtvana göre, İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlü~ea gtrdi~ tarihten 
beri vukubulan teknik gelişmeler ve özellikle kabiolu yayınların ortaya 
çıkması, Avrupa ülkelerinde devlet tekelinin kaldırılmasına neden ol
muştur. Artık devletler, milli yayın şirketlerinin yayınlarını düzenlerken, 
milletlerarası kuralları da gözönüne almak zorundadır. 

Dtvana göre, Sözleşmenin 10 uncu maddesinin ı inci fıkrasının 3 ün
cü cümlesi, <;levletlerin ülkelerindeki yayınları ruhsat sistemtyle kontrol 
edebilmeleri amacıyla sevkedilmiştir. 

Somut olayda, Pizzo Groppera şirketinin İtalya'nın yargı yetkisine (Ju
rtsdtctton) gtrdi~de kuşku yoktur. Ancak onun programlarını yeniden 
yayıniayan Maur Şirketi İsviçre uyruklu~nda oldu~ndan, bu şirkete 
konan yayın yas~. İsviçre .bölgesel yayın sısteminin bir gere~ olarak 
milletlerarası telekomünikasyon düzeninin ve kişilerin haklarının korun
ması amacıyla yapılan, yerinde bir müdahaledir. 

Divan, kararında çeşitli etkenlerı gözönüne almıştır. İlk olarak, ı 983 
· kararnamesi yürürlü~e gtrdt~de, kabiolu yayın şirketlerinin çogu, şika

yetçt şirketin programlarının yayınianmasını durdurmuşlardır. Ayrıca, 
İsviçre makamları İtalya'daki Pizzo Groppera'dan yapılan yayınlara hiç 
bir şekilde müdahale etmemiş, yasak sadece, bütün aboneleri İsviçre'de 
bulunan ve İsviçre hukukuna göre kurulmuş olan b~ şirket:pı yayınları
na konmuştur. Kaldı ki aboneler dt~er ıstasyonların yayınlarını da dinle
mekted.ii. Son olarak, yasaklama, yayınlanan programların ıçeri~ ve e~t
limtyle ilgili olmadı~ için bunu sansür olarak nitelendirmek de mümkün 
de~dir. Yapılan işlem, İsviçre mevzuatındaki kısıtlamadan kurtulmak 
için sınırın öbür tarafında faaliyet gösteren ve makul olarak bir İsviçre is
tasyonu sayılabilecek bir istasyona ~arşı alınan bir önlemden ibarettir. 

Dolayısıyla, Divan, Komisyonunun aksine ·Sözleşmenin ı O uncu 
maddesinin ihlal edilmedi~ sonucuna varmıştır. 

Yine İsviçre'yle ilgili di~er bir olayda, bir İsviçre şirketi, bir Rus televiz
yon uydusundan yapılan televizyon programı yayınlarını Sarısürsüz bir şe
kilde alıp tekrar yayıniayabilmek için özel çanak anten kurma izni istemiş
tir. Divan, 22 Mayıs 1990 tarihli kararıyla şirket talebinin İsviçre makam
larınca reddedilmesint, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 inci madde
sine aykırı bulmuştur. Sonuçta, İsviçre hükümeti, 21 Kasım 1990 tarthl1 
bir kanunla, konuya ilişkin 1922 tarihli. kanunu de~şttrerek özel ıy şir
ketlerine bu tür yayınları alıp tekrar yayınlama hakkı tanımıştır. (349) 

(349) Autrontc AG case, Council of Europe, Human Rtghts, Information Sheet No.: 29, Strasbourg 1959, 
S. 159 vd. 
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Radyo ve televizyon yayınlarının katı bir devlet tekeline tabi oldugu 
Avusturya'daki hukuki durum da aynen Türkiye'deki gibidir.· 

Komisyonun inceledıgı bir olayda, şikayetçi ı 978 yılında Linz Bölge 
Posta ve Telekomünikasyon idaresine başvurarak, aboneleri için yayın 
yapmak üzere bir kapalı devre televizyon sistemi kurmak için ruhsat is
temiştir. Bu talep ı979'da, özel televizyon istasyonu kurmak için yasal 
dayanak olmadıgt gerekçesiyle reddedilmiştir. Aynı şekilde, şikayetçinin 
Anayasa Mahkemesine yaptıgt başvuru da geri çevrilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi red gerekçesinde, televizyon yayın tekelinin devlete ait oldu
gunu, Sözleşmenin ı O 1 ı inci maddesi anlamında ruhsata dayalı bir sis
tem kurulmasına izin veren bir kanun kabul edilmedikçe özel Şirketlere 
bu konuda izin verilemeyecegtni, yasal dayanaktan yoksun yayın yapıl
dıgı takdirde, ortaya çıkacak herkesin istedigı yayını yapabilmesi gıbı bir 
sonucun, Sözleşmenin 1 O uncu maddesinin amacına aykırı olacağını be
lirtmiştir. 

Ş ikayetçi, bunun üzerine konuyu Komisyona intikal ettirmiştir. Ko
misyon Avusturya yayın mevzuatının ruhsat almak şartıyla özel radyo te

. levtzyon istasyonları kurulmasına izin vermemesini, Sözleşmenin ı o un
cu maddesine aykırı bularak hazırladıgt raporu Divana intikal ettirmiş
tir. (350) 

Kararını 24. ı ı. ı993 de veren Div~a göre, (351) Sözleşmenin ı o; ı tn
ct maddesinin son cümlesi, devletlere ülkelerindeki televizyon yayınları
nı ruhsat sistemine bağlama yetkisi tanımıştır. Buna göre, ruhsat veril
mesinde teknik imkanlar gözönüne alınabilir ve devletler ruhsat verip 
vermemeyi başka şartlara da.tabi tutabilir .. Kurulması düşünülen ıstas
yanun nitelik ve amacı, milli, bölgesel ve yerel seyirci sayısı, seyirci kitle
stnin hak ve ihtiyaçları ve milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yü
kümlülükler bu arada degerlendirilebilir. 

Divan, Avusturya'daki tekel sistemini, idari makamlara medya üze
rinde gözetim hakkı tanıyarak, yayınların kalite ve dengesine katkıda bu
lundu~u için ı o; ı inci maddeye uygun bulmakla beraber, özel istasyon
ların yayıniarına müdahalenin "demokratik bir toplumun gereklerine" 
uygun olup olmadıgt konusu üzerinde durmuştur. 

Davada Avusturya hükümeti ilk planda audio-visual faaliyetlerin si
yasi boyutlan üzerinde durmuş ve Avusturya yayın hukukunun, haber 
vermenin objektifligı ve tarafsızligını güvence altına aldıgını, düşünce 
farklılıklarını gözettigini, dengeli program yapılmasını ve progr~ yapan 

(350) lriformatlonvereln Lentla and Others v. Austrla; Communlque lssued by the Secretary to the 
European Commtsslon oj Human Rtghts, 502 (92), 11.11.1992, S. 7 
(351) E. Court H. R. Press R. (4-29 November 1993), S. 40 vd. 
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kişi ve kuruı_nların bağımsızlıklarını sağladıgtnı savunmuştur. Avusturya 
hükümetinin görüşüne göre, bu ihtiyaçları ancak Avusturya'daki gibi bir 
tekel sistemi gerçekleştirebilir. 

Divan, ifade özgürlügünün demokratik bir toplumda oynadıgt temel 
role işaretle, özellikle basın aracılıgtyla yayılan~ genel ilgi uyandıran ha
ber ve düşünceleri ö~enmenin toplumun dogal hakkı oldugunu belirt
miştir. Ancak, bu tür yayınlar devletin güvencesi altında ve çogulculuk 
ilkesiri e uygun olarak yapıldıgt takdirde yararlı olabilir. Bu gözlem özel
likle, çok geniş bir yayın alanına sahip görsel-işttsel (audio-visual) medya 
açısından geçerlidir. 

Bu alandaki kamu tekeli, yayınların sadece milli televizyon istasyon
ları aracılıgıyla yapılmasına izin verdigt için ifade özgürlügüne çok aşırı 
kısıtlamalar getirmektedir ki, bu ancak çok zaruri ihtiyaçların gerekli kıl
ması halinde haklı olabilir. 

Son zamanlardaki teknik gelişmelerin düzeyi, bu tür kısıtlamaların 
mevcut frekans ve kanalların yetersızligi gerekçesiyle yapılmasını da 
haklı göstermez. Ayrıca, somut olayda, Avusturya'da bir çok yabancı te
levizyon istasyonları da çok geniş kitleler tarafından izlenmektedir. Öte 
yandan, bir çok ülke, özel televizyon istasyonlarına belirli şartlarla ruh
sat vererek, onlara da milli televizyon kurumlarıyla birlikte yayın hakkı 
tanımıştır. 

Dolayısıyla, Avusturya hükümetinin, "demokratik bir toplumun ge
rekleri" ile bağdaşmayan bu müdahalesi 10 uncu maddeye aykırıdır. 

Avrupa Toplulugu Adalet Divanının konuya ilişkin katı tekelct'yakla
şımı Komisyon ve Divanınkinden farklıdır. Nitekim, Topluluk Adalet Di
vanı, Selanik Belediyesinin kurmak istedigt özel televizyon istasyonuna,. 
Yunan Radyo-Televizyon İşletmesinin (ETVJ karşı çıkması üzerine vermiş 
olduğu, 18.6.1991 tarihli kararında, devletin radyo ve televizyon işletme 
konusundaki tekelinin, Topluluk hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesiyle çelişmedigt sonucuna varmıştır. (352) 

b. Radyo ve televizyon yayınlan açısından Türkiye'deki hukuki 
durum 

Türk h.ukukunda radyo ve televizyon istasyonları kurulması ve işle
tilmesiyle ilgili hükümler, Anayasa ve 3984 Siiyılı, Radyo ve Televizyon
ların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda yer almaktadır. 

(352) Les ActivEtes de la Cour de Justlce et du Trlbunal de premlere lnstance de Communautes Europeens, 
A.ff. C-260/89, Lüxembourg 5 Julllet 1991 S. ll vd. 
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Anayasa 26 ncı maddesinde radyo ve televizyon yayınlarını düşünce
yi açıklama ve yayma özgürlü~riün bir aracı olarak de~erlendirerek bu
nun kullanılmasının ilkelerini koyup sınırlarını çizmiştir. 

Anayasanın 26 ncı maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ıo 
uncu maddesinin bir tekrarı niteliğindedir. (353) Hatta Anayasa Sözleşme 
Hükmünü daha da belirgtnleştirmiştir. İki metin arasındaki tek fark dü
şünceyt açıklama ve yayma özgürlüğünün uygulama alanı açısından or
taya çıkmaktadır. Sözleşme .. resmi makamların müdahalesi ve memle
ket sınırları mevzuubahis olmaksızın" ifadesi kullanıldığı halde, 26 ncı 
maddede sadece "resmi makamların müdahalesi'' ifadesine yer verilmiş 
ve "ülke sınırları" sözkonusu edilmemiştir. Bu kısıtlama bilinçli olarak 
yapılmışsa, bundan Türk Anayasasının düşünceyi açıklama ve yayma 

. özgürlüğünü, radyo ve televizyon yayınları açısından ülke sınırları ile kı
sıtladığı ve sınırlar ötesi yayınlara izin vermediği sonucuna varmak ka
bildir. Bu tür yayınların fiilen yapıldığı günümüz şartl.arında bu kısıtla
ma gerekçekçi değildir. Kaldı ki Türkiye Avrupa Sınırötesi Televizyon Söz
leşmesini de onaylamıştır. (354) 

Sözleşmenin kabul edildiği ı 950'li yıllarda radyo ve televizyon ku
rumları tam anlamıyla birer devlet tekeli niteliği taşıyordu. Aslında son
radan özelişletmelerin de bu alanda faaliyette bulunmaları, devlet tekel
lerini tamamen ortadan kaldıramamış. konumlan biraz sarsılmakla be
raber kamu hukuku tüzelkişiliği kimliklerini günümüze kadar koruyabil
mişlerdir. Bu nedenle, Sözleşme, radyo ve televizyon işl~tmelerinin ı 950 
yılında içinde bulundukları statüleri gerçekçi bir yaklaşımla oldukları gi
bi kabul ederek bunların kurulmasının izne tabi tutulabileceğini ve bu 
hususun Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini açıklıkla belirtmiştir. Türk huku
kunda da, Anayasanın 26 ncı maddesinde yer alan aynı hüküm dolayı
sıyla, radyo ye televizyon yayınlarını izne tabi tutabilme imkanını hiç bir 
şekilde düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün ihlali olarak nitelen
dirmek mümkün olmamalıdır. Varılan bu sonuç Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesiile uyum halindedir. Çünkü Anc;ıyasanın söz konusu hükm-ü 
Sözleşmedekinin bir tekrandır. 

Anayasanın 133 üncü maddesi yürürlükteyken radyo ve televizyon 
istasyonlarının ancak devlet eliyle kurulması mümkündü. Nitekim Ana
yasa Mahke.mesi, bu dönemde radyo. ve televizyon verici istasyonlarının 
PTT tarafından işletilmesine ilişkin 35 17 Sayılı Kanunun iptaline ilişkin 
olarak vermiş olduğu kararında (355) yayınları düzenleme, yurt içine ve dı-

(353) Aynı hüküm İnsan Haklan Eorensel Beyannamesinin 19 uncu maddesinde yer almıştır. 
(354) Onay Kanunu oe Sözleşme metniiçin bkz. R. G. 12 Aralık 1993-21786 
(355) AMK. 18.5.1990, 1989!9-1990/8, R. G. 20 Temmuz 1990, S. 20586 
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şına yayın yapma tekelinin Anayasadan kaynaklanan 2954 sayılı Kanun
la TRT Kurumuna verilmiş oldugunu belirtmiştir. 

Hukuki durum böyle olmakla beraber, merkezi Liechtenstein'da bu
lundugu anlaşılan, Magic Box Incorporated (356) isimli bir anonim şirket 
Türkiye'de· ülke düzeyinde televizyon yayını yapmaya başlamıştır. Söz ko-· 
nusu şirket daha sonra ortaklar arasında çıkan bir uyuşmazlık dolayı
sıyla logosunu değiştirmiş ve yayınlarını S tar- 1 ve Interstar adı aifında 
sürdürmüştür. Bunu başka TV yayınları izlemiş ve Teleon, Show TV., 
HBB, Kanal6 ve Kanal D gibi yeni TV istasyonları kurulmuştur. Yurt dı
Şında yayın yaptığını iddia eden bu istasyonlar yanında, yüzlerce radyo 
ve TV i~tasyonunun yerel yayınlar yaptığı ifade edilmektedir. (357) Konu, 
kamu hukuku ve özel hukuk açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

aa. Kamu hukuku açısmdan 

Bu tür bir yayın, hiç şüphesiz· Anayasanın söz konusu hükümlerine 
ve TRT Kanunun~ açıkça aykırı olarak yapılmıştır. Kanuna karşı hile ya
pılmış ve kanunların açıkça yasakladığı bir sonuca başka imkanlardan 
yararlanılarak ulaşılmak istenmiş ve bunda da başarı sağlanmıştır. 

Anayasanın 133 üncü maddesinin yürürlükte olduğu dönemde Tur
kiye'de radyo ve televizyon yayın tekeli doğrudan TRT Kurumuna ait ol
dugtından, bu TV istasyonlarının Türkiye sınırları içindeki hukuka aykı
rı olan bu davranışını, hukukun himaye etmesi düşünülemez. Anayasa 
Mahkemesinin de vurguladığı gibi, (358) "Özel stüdyoda program hazırla
nabilirse de, buralarda üretilen programın vericilere ulaştırılarclk yayın 
yapılmasına Anayasa elverişli değildir". Nitekim TRT Kurumu da bazı 
programlarını özel şirketlere yaptırmakta, ancak bunları kendisi yayİnla
maktadır. 

TRT Kurumunun yanında, anılan TV istasyonlarının da Türkiye'de 
yayın faaliyetlerini sürdürmesi, bu kuruluşlarla TRT arasında büyük bir 
rekabet ve çekişme ortamı yaratmış ve tekel konumu dolayısıyla TRT Ku
rumunun alacağı reklamların bir bölümü söz konusu istasyonlara veril
miştir. Bu durum TRT Kurumunun gelirlerinde azalmaya neden olmuş, 
devlet bütçesinden finans<? edilen kuruma ayrılacak meblağlar giderek 
artmış ve bunun yükü de hiç şüphesiz vergi yükümlülerinin om\)zunda 
kalmıştır. Gerçekten, bu alanda özel şirketlerle TRT ·Kurumu arasında 
büyük bir savaş sürmektedir. Bir günlük gazetemizden alınan aşağıdaki 
satırlar, (359) durumu bütün açıklığıyla ortaya sermektedir. 

(356) Milliyet, 6.8.1991 , 
(357) Hürriyet, 10 Şubat 1993 
(358) AMK. 18.5.1990, 198919·1990/8 
(359) Milliyet, 6.8.1991 
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"Türkiyenin ilk özel televizyonu Magtc Box, uzun bir suskunluk· 
dönemtnden sonra yeniden TRt'ye savaş açtı. Geçen Mayıs ayında, 
Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Cumhurbaşkanlıgı Kupası karşılaş

masının hukuka aykırı olarak TRT'den naklen yayınlandıgını öne sü
ren M~gıc Box, 5 milyar lira tazmtnat ıstemtyle mahkemeye başvur
du. TRT'yi ticari örf ve adetlere aykırı hareket etmekle suçlayan Ma
gıc Box, .bu ~arşılaşmanın TV-I 'de yayınlanması nedentyle büyük 
reklam kaybına ugradığını öne sürdü." 

bb. Milletlerarası özel hukuk açısından 

Özel TV şirketlerının Avrupa ülkelerinde kuruldugu ve bu ülkelerden 
uydu aracılıgıyla başka ülkelere degil yalnızca Türkiye'ye yayın yaptıgı 
varsayımından hareketle, şirketlerin bu ülkelerle iltşkilerı· milletlerarası 
özel hukuk açısından kısaca aşagıdakt şekilde degerlendirilebilir. 

aaa. Şirketlerin kurulduklan ülkeyle ilişkisi 
1 . 

Mevzuatımızda Türk vatandaşlarının başka ülkelerde şirket kurmala-
rını engelleyen herhangibir hüküm olmadığından, ilgililerin yabancı ül
kelerde şirket kurmaları mümkündür. 2675 Sa~ı Milletlerarası Özel Hu
kuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 8 ınci maddesi geregınce, Tür
kiye'de bu şirkete hak ve fiil ehliyetl açısından işletme merkezinin bulun
dugıt devlet hukuku uygulanacaktır. Ancak, Liechtenstein gibi vergı cen
neti (tax heaven) sayılan küçük ülkelerde kurulan şirketler, posta kutu
su şirketleri (Brlejkastengesellschajten) olarak nitelendirilmekte, asıl şir
ket işleri başka ülkelerden yönlendirilmektedir. Nitekim, somut olayda 
bizzat zamanın Maliye Bakanı, Magtc Box şirketi hakkında, "Kardeşim 
siz Ltechtenstein firması değilsiniz. Çalışanlar Türk, Türkçe yayın yapı
yorsunuz. Reklamlarınızı Türkiye'den alıyorsunuz. O zaman siz Türk fir
masısınız." sözlerini kullanmıştır. (360) Gerçekten, bu gıbı durumlarda 
Türk hukukunda böyle yabancı tüzel kişilere yabancılık niteligı izafe edil
mernekte ve gerçek işletme merkezleri Türkiye'de bulunduğundan kendi
leri Türk şirketi sayılarak Türk hukuku uygulanmaktadır. Nitekim, 2675 
sayılı söz konusu kanunun 8 inci maddesi, bu tür tüzelkişilerin fiili ida
re merkezinin Türkiye'de olması halinde Türk hukukunun uygulanaca
gını öngörmüştür. 

Türk hukukunun bu düzenlemesi milletlerarası hukuka uygundur; 
çünkü milletlerarası hukuk, tüzelkişilerin kuruluş yeri ile fiili idare ve 

. gerçek işletme merkezinin farklı ülkelerde bulundugu böyle durumlarda, 
en sıkı ilişki içinde (most closed connectlon) bulunan ülke kanunlarının 
uygulanmasını gerektirmektedir. 

(360) Mtllfyet 7 Ağustos 1991 
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bbb. Şirketlerin uydu kanah kiraladıklan ülkelerle Dişklleri 

Şirketlerin uydu kanalı kiraladıkları ülkelerle olan ilişkilerine gelince; 
şirketlerin bu ülkelerde bir yayın şirketiyle anlaşarak, haberleşme uydu
larından yayin kanalları kiraladıkları anlaşılmaktadır. Söz konusu anlaş
ma, iki şirket arasında belirli bir ücret karşılıgı yapılan bir kira sözleşme
sidir. Yabancı ülkede şirket kurmada olduğu gibi, Türk hukukunda Türk 
vatandaşlarının yabancı uyru,klu gerçek ve tüzelkişilerle kira sözleşmesi 
yapmalarını engelleyen herhangi bir hükÜm mevcut değildir. Tam tersi
ne, 2675 Sayılı Kan1:1nun 24 üncü maddesi, irade muhtariyetinin (party 
autonomy) bir gereği olarak, tarafların sözleşme ile istedikleri şekilde borç 
ilişkisi kurabileceklerini ve bu. ili~kilerine uygulanacak kanunu da ser
bestçe seçebileceklerini öngörmüştür. Eğer taraflar böyle bir kanun seç
memişlerse, borcun ifa yeri olan Türk hukuku uygulanacaktır. Çünkü 
taraflar arasındaki kira sözleşmesi, Türkiye'ye· uydu aracılıgıy1a televiz
yon yayını yapılmasını öngördüğünden borcun ifa yeri Türkiye'dir. 

Öte yandan, Borçlar Kanununun I 9 uncu maddesi uyarınca, bir ak
din mevzuu, kanunun gösterdiği sınır çerçevesinde serbestçe tayin olu
nabilirse de bunun sınırları söz konusu maddenin 2 nci fıkrasında çizil
miştir. Buna göre bu tür Sözleşmeler ancak, "kanunun kati surette em
reylediği hukuki katdelere veya kanuna nıuhalefet; ahlaka (adaba) veya· 
umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugaytr bu
lunmadıkça" geçerlidir. 

_Özel TV şirketlerinin yabancı şirketlerle yapmış oldukları kira sözleş
meleri bu hüküm çerçevesinde değerlendirilecek olursa, birçok aykırılık
lar tesbit etmek mümkündür. Televizyon yayını bir kamu hizmeti olarak 
toplumu çok yakından ilgilendirdiğinden söz konusu kira sözleşmeleri
nin konularının Türk kamu düzeni açısından, Yeni Radyo Televizyon ka
nunun amir hükümlerine uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Ayrıca 
özel şirketler tarafından yapılacak televizyon yayınları, telif haklfiTını da 
ihlal edebilecek nitelikte olabileceğinden bu sözleşmelerin B. K. 'nun 19 
uncu maddesinde öngörülen kişisel haklara zarar verip vermediği de in
celenmelidir. Özel TV şirketlerinin ilgili yabancı şirketlerle yapmış olduk
ları bu tür kira sözleşmelerinin bu konularda Türk hukukuyla çelişki 
içinde olmaları halinde, bunların Türkiye'de hukuki sonuç doğurmaları 
mümkün değildir. 

eec. Sonuç ve önerDer 
Mevzuatları incelenen devletlerin tümünde, radyo ve televizyon yayın

İarı kamu tüzelkişiliği niteliğindeki kurumlar tarafından düzenlenınekte
dir. Hatta bu yayınların başlangıçtan beri özel ticari şirketler tarafından 
üstlenildiği ABD'de dahi, kamu kurumu niteliğ~ndeki Federal İletişim Ko
misyonu, kamu adına tek yetkili olarak bu tür faaliyetleri etkin bir dene-
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tim altında tutmaktadır. Ekonomık. sosyal ve teknik gelişmeler. bütün 
ülkelerde devletin yayın tekeltnt sarsmış sa da. sona erdtrmeyi başara
mamış ve özel yayın işletmeleri şu veya bu şekilde yine kamu adına gö
rev yapan kuruluşlar aracılıgıyla denetim altına alınmıştır. Halen ·özel btr 
hukuki düzenleme ·bulunmadı~ı tçtn geliştgüzel yayın yapılan İtalya dı
şındaki bütün ülkelerde, radyo ve televizyon ışletmesı kurmak ve yayın 
yapmak, yetkili kamu kur.uluşundan ruhsat alınması şartına baglanmış
tır. 

Bu ülkelerden Fransa ve İtalya'da, radyo ve televizyon yayınları gele
neksel olarak partlzanca btr siyasi denetim altında bulunmakta've siya
si yayınlarda gerçeklik, objektif denge ve tarafsızlık güçlükle saglanabil
mektedtr. Yine geleneksel olarak tarafsız ve gerçek yayınlar yapmakla ün 
yapmış İngiltere ve Almanya gtbt ülkelerde tse, yayın kurumlarının fark
lı yapıları çeşitli siyasi görüşlerin etkisine açık oldugundan, bu tür şika
yetler daha ender olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında, radyo ve televizyon 
yayıncılarıyla siyasi parttler arasındaki uyuşmazlık ve gerilim, demokra
si tle yönettlen hiçbır ülkede tam anlamıyla ortadan kalkmış de~tldtr. (3611 

Ortaya çıkan di~er btr sonuç. sınırlarötesi yayınlar açısından libera1. 
btr anlayışa ortam hazırlanmış olmasıdır. Bu konuda bütün dünya dev
letlerının üye oldu~u Birleşmiş Milletiere oranla daha mütecalı.ts kuru
luşlar olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Toplulu~u çerçevesinde oldukça 
ileri adımlar atılmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin I O uncu 
maddesindeki anlamında fikirlerı ifade ve haberleşme özgürlü~ü. sınırla
rötesi televizyon yayınları açısından gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlar
dan Avrupa Konseyi, hazırlamış oldu~u Sınırlarötesi Televizyon Sözleş
mesi, Avrupa Toplulu~ tse bütün üyelerine httabeden bir dtrektifle, sı
nırlarötest televizyon yayınlarının ilkelerint tespit ederek oyunun kural
larını koymuşlar ve bu tür yayınların belirli btr düzen içinde yapılması 
tçtn gereken çerçeveyi çtzmişlerdtr. 

Türkiye'de, bu gelişmeler karşısında fiili oluşumlar ve teknik tınkan
ların hukuk düzenini zorlamasıyla, Anayasanın radyo televizyon alanın
da devlet tekelini öngören 133 üncü maddesi kaldırılmış ve bunu huku
ki alanda önemli degişiklikler izlemiştır. Nitekim daha sonra, Avrupa Sı
nırötest Televizyon Sözleşmesi onaylanmış ve nihayet uzun süredir sü
rüncemede bırakılan, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak
kındaki 13.4!1994 Tarih ve 3984Sayılı Kanun kabul edilmiştir. (3621 

(361) Kuhn. R. a.g.e. S. 3 Durum totallter rejtmlerle yönetilen ülkelerde şüphesiz çok daha ağırdır. Örneğin 
Çavusesku'nun Romanya'daki televizyon yayınlarının günde 4 saatten 8 saate çıkanlmasının planlandı
ğını kendisine söyleyen yönetiellere : "tyi hoş da ben her gün 8 saat ne konuşacağım" dediği söylenmek
tedir. 
(362) Kanun Metni Için bkz. R. G. 20 Nisan 1994-21911 
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Yenı kanun, radyo ve televizyon yayınlarının hukuki ve teknik çerçe
vesini çizerek yayınların belirli bır düzen içinde yapılmasını amaçlamış ve 
bu alandaki fiili durumu sona erdirmiştir. Artık, devlet sektörü ve özel 
sektörün ortak faaliyet gösterdigl modern ikili sistemde, özel sektörle 
devlet radyo ve televizyonu arasında kesin bır sınır çizmek mümkün ve 
dogru degtldtr. Radyo ve televizyon yayınları bütün topluma httaben bir 
kamu görevi oldugu ve demokratik yaşamın, toplumun ekonomik, sosyal 
ve kültürel degeriert üzerinde aynı etkiyi dogtırdugtı Için, programların 
kimin tarafından yapıldı~ ve yayıiılandıgı konusu önemint yitirmiştir. Bu 
açıdan bütün radyo ve televizyon işletmelerinin aynı_ kurum çatısı altın
da toplanması isabetli olmuştur. Yeni kanuna göre bu yayınlar bundan 
böyle üst kurulun gözettm ve denettiDt altında yapılacaktır. 

Kanunun 6 ncı maddesine göre, "üst kurul, basın, yayın. iletişim tek
nolojisi, kültür, din, egtttm ve hukuk alanlarında birikimi olanlardan ve 
yüksek ögi-ettm görmüş, devlet memuru olma nıteltgtne sahip, beşi ikti
dar partisi veya partileriniİı, dördü muhalefet partllerinin gösterecegt 

· adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden 
oluşur". 

Söz konusu kanun, tepkici, sansürcü, engelleyici, sınırlayıcı, özel gi
rişimleri körelticl, kişisel hak ve özgürlükleri ihlal edici, eksik ve hatalı 
bır düzenleme olarak nitelendirilmiş ve agır eleştırilere ugramıştır. (363) 

Ancak en ~ eleştir1ler üst kurulun oluşum tarzına karşı yön el tilmiştir. 
Gerçekten de, ~ayın EKŞİ'nin de beltrttlgt gıbı (364) "bundan böyle kimse 
radyo ve TVlerden, özellikle çok önemli konularda .Partllertmlzi ciddi bir 
şekilde eleştıren herhangibir yayın beklemesln, çünkü çok geniş yetkiler
le donatılan bu üst Kurulun,.dolayısıyla siyasi partilert kızdıran herhan
glbir radyo ve TVyt cezalandırması, yayın hakkını iptal etmesi işten bile 
degtldtr". 

Özel radyo-televizyon istasyonlarının sürdürdükleri fiili yayınlarla 
günlük hayata renk ve çeşitlilik kattı){ları inkar edilemez. Özellikle yurt 
dışından yayın Ya.pan televizyonlar, TRT'nin kuru, kısıtlanmış ve içerik
ten yoksun resmi haber bültenlerine oranla daha serbest. zengın ve do
yurucu haber ve em.ence programlarıyla seyircinin begentsint kazanmış
lar ve en çok Izlenen TVler olmuşlardır. 

Halen, fiilen de olsa, demokrasinin geregt olan böyle bır çok seslilik 
düzeyine ulaşılınışken~ üst kurulun tamamen·: siyasi parti temsilcilertn
den oluşturulması, yayınlarda tarafsızlık ve gerçeklik yerine partlzanlık 

(363)Heper. ~an. MIUiyet 2 Mayıs 1994 
(364) Hürriyet 14 Temmuz 1993 
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tohumları atılmasına neden olacaktır. Kaldı ki, böyle bir yapılanma, gö
revi sona eren TRT Yönetim Kurulunun oluşumundan da geriye düşmek-
tedir. · 

Kanunun 1 O uncu maddesinden, üst kurul üyelerinin ço~unlu~unun 
büyük bir olasılıkla kamu görevlileri arasından seçilece~i anlaşılmakta
dır. Bu bakımdan, ister iktidar ister muhalefet partisince aday gösteril
sinter, bunların kamu yönetimindeki görevlerini koruyabilmek için siya
si iktidarın sözünden çıkamayacakları açıktır. 

Ancak, başıboş radyo televizyon yayınlarının sona erdirilerek, toplu
mun ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki degerierindeki tahribatın gide
rilmesini s~ayacak yeni düzenleme, bir boşlugıtn daldurulması acısın
dan bütün eleştirilerde bu tür eleştiri ve yakınmalar gözönüne alınarak 
yayın özgürlügü gerçekleştirilmeli, bunun sınırları da çok iyi çizilmelidir. 
Çok tartışmalı olan bu konuda, Sözleşmenin 10/2 maddesi hükmü, hiç 
de~şttrilmeden oldugu gibi kanun metnine alınmalıdır. Böylece, milletle
rarası standartlara uyum sağlandıgi gibi, yayın özgürlügü ancak objektif 
kriteriere göre kısıtlanabilecektir. Nitekim, Avrupa Sinırötesi TeleVizyon 
Sözleşmesinin önsözünde de, özgür bilgi ve düşünce akışı ile yayıncıların 
bağıınsızlıgi ilkelerine bağlılıgııt. yayıncılık politikasının vazgeçilmez te
melini oluşturdugıt vur~lanmıştır. 

Radyo~Televtzyon Üst Kurulu ise, ~daş demokrasilertn çogtllculuk 
ve katılırncılık ilkelerine uygun bir yapıya kavuştunilmalıdır. 

Yayınların yalnız siyasi partilert de~. bütün toplumu ilgtlendtrdi~ 
gözönüne alınarak, Üst Kurul, üniversite, meslek kuruluşları, özel TV ve 
diger medya kuruluşları ve nihayet yayınların asıl muhatabı olan halk 
temsilcilerinden oluşturulmalıdır. iktidar veya muhalefetle olsun, siyasi 
partilerin muhtemel parttzanlık yaklaşımlan ancak-bu şekilde engellene
bilir. 

B. iFADE ÖZGÜRLÜÖÜNÜN YASAL OLARAK KlSlTLANMASI 
"Hoşlarına gitmeyen diişüncelerin yayılmasını engelle

mek için ifade özgürlülünü baskı altında tutan hükümetler, gö
rünmemek için gözlerini kapayan çocuklar gibidir." 

Ludvig BORNE 

Sözleşmentnl0/2 maddesinde, demokratik bir toplumda ifade özgür
lügünün h.angi durumlarda meşru olarak kısıtlanapilecegt belirtilmiştir. 

· Bu hükme göre ~fade özgürlügü, milli güvenlik ve kamu düzeninin ko
runması, suç ve suçlularla mücadele, toplum saglık ve ahlakının korun
ması, yargı erkinin otorite ve tarafsızlıginın saglanması gıbı amaçlarla kı
sıtlanabiltr. Kuşkusuz, bu gibi durumlarda aktt devletlere çok geniş bir 
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takdır yetkisi tanınmıştır. Komisyon ve Divan, akit devletlerin bu yetktle
rını yerınde ve amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını büyük 
bır dikkatle ezlemektedtr. 

1. Milli güvenlik ve kamu düzeni 

Divan, 26 Kasım 1991 tarihli yenı bır kararıyla, Sunday Times, The 
Observer ve Guardtan tstmlt İngtltz gazetelerınde yapılan bır yayın dola
yısıyla, ifade özgürlügünün sınırlarını milli güvenlik açısından belirleme
ye çalışmıştır. 

Olay, Avustralya'da yaşayan e~eklt bır İngıltz istihbarat Teşktlatı 
mensubunun yazmış oldu~ Spycather başlıklı hatıratının anılan gaze
telerde yayınlanmaya başlamasıyla tlgtltdtr. (365) 

Observer ve Guardtan Gazetelerı 1986 Haztran ayında, hatıra kitabı
nın ayrıntıları hakkında btlgtler yayınlamışlardır. Bunun üzerine İngılte
re Başsavcılıgı anılan gazeteler aleyhine milli güvenltgt sarsmaktan dola
yı dava açarak yayınların durdurulmasını talep etmiş ve mahkeme de ya.., 
yınlan durdurmuştur. Kitap aynı yıl Temmuz ayında ABD'deyayınlanmış 
ve en çok satan eser olmuştur. Kıtabın bazı nüshalan ingııız vatandaşla
rı tarafından da sa~ alınmış, ancak, İngtltz makamları kitabın yurda so
kulmasının yasaklanması konusunda herhangtbtr karar almamıştır. 

Daha sonra Sunday Times Gazetesi kitaptan bazı bölümlerı yayınla
maya başlamıştır. Lordlar Kamarası, 30 Temmuz 1987 de, daha önceki 
makkeme kararına dayanarak, mahkeme kararlarının b~ayıcılıgı ve say
gınlıgı açısından, anılan gazete ve diger bütün medya araçların~ yayın ya
sagı koymuştur. l<"....itap bu arada İngıltere dışındaki bır ço~ ülkede yayın
lanmıştır. 

Divan, İngtltz mahkemesının, Observer ve Guardtan Gazetelerine koy
duğu geçıcı yayın yasagının milli güvenlik açısından gereklı olduğuna tşa
retle Sözleşmeye aykırılık görmemıştır. Sunday Times ve diger medya 
araçlarına konan tktncı yayın yasagı tse, demokratik bır toplumda ge
reksiz bır müdahale olarak nıtelendtr1lmtşttr. Divana göre, hatıralar 

ABD'de yayınlandıktan sonra gtzliltgt kalmadıgtndan, milli güvenllgt koru
ma gerekçesi ortadan kalkmıştır. Geriye kalan, istihbarat teşktlatının et
kinlik ve ttıbarinın korunması tse yayın yasagı konulması ıçın tek başına 
yeterlt bır gerekçe degtldtr. 

Komtsyôna 10 uncu madde çerçevestnqe Türkiye'den de başvurular 
yapılmıştır. Örnegtn, Zana alayında, (366) bır gazetede Kürdistan İşçi Parti-

(36) Information Sheet. No.: 29, S. 7 vd. 
(366) Zan(l v. Turkey (App, No. : 18594191) E. Commtsston H.R. Information Note No. : 115, 15.11.1993, 
469 (93), S. 2: Aynı şekilde, NA olayınd~ da (22948/93) Öğretmenler Sendikası görevlist olan ştkayetçtntn 
dtstplln cezasına çarptınlmasına Utşktn başvurusu kabul edllmtşttr;' Information Note No. : 122 (10-21 
October 1994), S. 3 
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sı lehine yazı yazdılı ve bu yüzden yargılanarak ·cezaya çarptınld® için 
yapılan şikayet hakkında, Komisyon kabul edtlebil1rlik kararı vererek 
gündemine almıştır. 

Divan, Chorherr olayında qa, (367) ftkirlerin bildiri yoluyla açıga vurul
ması konusunu incelemtştir. Olayda şikayetçı, Viyana Belediye meyda
nında 50 bin kişinin katıld® Avusturya'nın tarafsızlıgının 30 uncu yılı 
kutlama töreninde, Avusturya ordusuna avcı uçaklan alınmasını protes
to tçtn bildiri dagttması üzerine huzuru bozdugtı gerekçesiyle cezaya çarp
tırtlmıştır. Divan, kendisine yapılan müdahalenin 1 O uncu maddenin 2 
nci paragrafı çerçevesinde kamu düzentntn korunması ve çıkabilecek ka
nşıklıklan önlemek amacıyla yapıldığını tespttle, Sözleşmeye aykırılık ·gör
memiştir; 

Komisyon ve Divan, Sözleşmenın 10/2 nci maddesi çerçevesinde, ka
mu görevine talip olma ve kamu görevlilerinin ifade özgürlüklerinin kısıt
lanmasına ilişkin bazı olaylan da ~:Dcelemtştir. 

Alman Anayasasına göre, bütün kamu görevlilerı Anayasa ve onun 
temsil ettlgt h ür demokratik temel düzen degerierine saygı gösterecekleri
ne dair yemin etmekle yükümlüdür. Alman hükümeti, Glasenapp ve Ko
stek olayında, (368) birisi aşırı sol, eligeri aşırı sag görüşü savunan iki staj
yer ögı"etmentn atanma talebint reddetmiştir. Konuyu inceleyen Divan, 
Sözleşmenin, kamu görevine girme hakkını güvence altına almadıgına işa
ret ettikten sonra, kamu görevlerine talip olan adayların düşünce ve dav
ranışlannın degerlendirilmesinin kamu makamlannın hakkı oldugtınu, 
bu tür bir denetlmin, adayın üstlenecegt görevi geregt gibi yapıp yapma
yacagının anıaŞılması açısından zorunlu oldugunu belirtmiş ve Sözleşme
ye aykırılık görme~iştir. Buna karşılık Komisyon, Vogt alayında, (369) ay
nı durumdaki başka bir Alman ögretmentn görevine son verilmesını Söz
leşmeye aykırı bulmuş ve raporunu Divana havale etmiştir. 

Diger bir olayda, Norveç'li bir üst düzey kamu görevlisi psikiyatrik ne
denlerle görevinden alınarak başka bir göreve atanmış ve kendisi bu ata
ınayı kamu oyu önünde protesto etmiştir. Komisyon, Norveç hükümetın
den akl1 melekelen bozuk olan şikayetçtyt böylesine önemli bir birimin ba
şında tutmasının beklenemeyecegtnı, ayrıca kamu görevlilerinin de belirli 
bazı kurallara uyma yükümlülügü altında olduklarından bahtsle, adı ge
çentn şikayetint geri çevirmiştir. 

(367) Judgment tn the Case oj Chorherr u. Austrta, E. Court H. R. Press R. (23 July - 25 August 1993), S. 
35 ud. 
(368) VUllger, Mark. E. a.g.e. S. 347 
(369) Gomlen. D. a.g.e. S. 52 
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Kamu görevlllertııtn hak yükümlülüklerine ilişkin başka bir olayda, bir 
kamu görevlisi, katılmasına amirlertntn iZin verınemesine r~en, bir te
leviZyon programına iştirak ederek görevtıie ilişkin konularda röportaj 
yapmış ve kendisine disiplin cezası ver1lınes1 üzerine de Komisyona baş
vurmuştur. Komisyon, llgill hükümetin tasarrufunu, Sözleşmenın ı O 12 
net maddesine uygun bulınuştur. (370) 

Komisyon, inceledi~ di~er 1k1 olayda mesle~ hukukcu 9lan şikayetçt
Ierin ifade özgürlüklertntn Sözleşmenin 10/2 net maddesı çerçevesinde kı
sıtlanabtlec_egınt kabul etmiştir. Olaylardan btrtsinde· (Başvuru No. : 
ı0414/8~) avukat olan ştkayetçi duruşmada hakaret ve tehdit içeren be
yanlarda bulunmuş, digerinde de hakim olan ştkayetçi (Başvuru No. : 
ı 02791 83) bazı kovuşturınalar hakkında siyasi de~erlendtrmelert içeren 
b1ld1rtler daWtmıştır. Komisyon. ştkayetçller hakkında yapılan disiplin iş-· 
lemlerintn 10/2 maddeye uygun oldu~nu belirtmiştir. (371) 

Komisyon, televiZyon yaYınıarına ilişkin olarak bazı kararlar vermiştir. 

İrlanda'da bir radyo televiZyon muhabtrtne IRA üyelertyle televiZyonda 
görüşme yapması yasaklanmıştır. Komisyon, bu yas~ amacının, örgüt 
mensuplarının yasa dışı faaliyetlertntn propagandasını yapmak için med
yayı kötüye kullanınalarının önlenmesi oldu~na tşaretle, Sözleşmeye 
herhangibir aykırılık_ görmemiştir. Rapor Divana havale edtlmi~ttr. (372) 

Buna karşılık Divan,_ Jersllt\olayında, (373) Danimarka hükümetlntn 
Sözleşmeyithlal ettl~nt tespit etmiştir. Olayda, bir teleViZyon programcısı 
olan ştkayetçi, · 3 gençle Danimarka'daki göçmen ve e~ gruplar hakkın
da bir görüşme yapmıştır. Gençler bu arada ırkçı ve marjinal açıklamalar
da bulunınuşlardır. Programın televiZyonda yayınlanması üzerine, yayma 
katılanlar yargılanarak para cezasına rtıalıkum edilmişlerdir. Olayı ıncele
yen Divana göre, (374) ştkayetçi. kendi düşüncelertnt açıklamamış, televiz
yon muhabtrt olarak başkalarının düşüncelerinin yayılmasına aracılık 
yapmıştır. Görev ve sorumluluk açısından, görsel-işitsel (audio-visual) 
medyanın yazılı medyaya oranla çok daha güçlü bir etkiye sahip oldu~n
da kuşku yoktur. Somut olayda Danimarka mahkemesi, programı kendi
si hazırladıgı için ştkayetçtntn, yeşll ceketlllerin ırkçı beyanlarda buluna- . 
cagını önceden btldiğini, ayrıca programın seyri sırasında sorularla bu tür 

(370} a.g.e. S. 52 
(371} a.g.e. S. 53 
(372} VUllger, Mark. E. a.g.e. S. 352 
(373} E. Court H. R. Press R. (Strasbourg 18 Aprfl- 2 May 1994), S. 26 vd.} 
(374) Judgment oj JersUd v. Denmark. 23.9.1994, E. Court H. R. Press R! (7-23 September 1994), S. 53 vd. 
Benzer btr olay Türkiye'de olmuş; tanınmış btr gazetecı ve televizyon programı yapımcısı. prograrrunda yer 
verdtğt. ülkenın güneydoğu bölgesınde görev yapan erlertn geç terhis edUmelertnden yakınmalannı 
yayınladığı ıçın. askeri mahkemede yargılanaralc kameramanla birlikte beşer ay hapis cezasına 

çarptırılmıştır. Sabah. 27 Kasım 1994. 
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lamalan teşvik ettlğini ve kendi katkısı olmaksızın bu tür aşırı görüşlerin 
genış bir izleyici kitlesine ulaşamayacagım vurgulamıştır. 

Dtvana göre, program tümüyle ~le alındıgtnda, bunun ırkçı görüş ve 
düşüncelert yayma amacıyla yapılmadıgt bütün açıklıgtyla 'anlaşılmakta
dır. Röportaja dayalı haber, yönlendirilsin, yönlend1rilmesin, basının bek
çi köpeğt (publtc watchdog) görevint gereğ1 gtbt yapabilmesitçin en önemli 
bir araçtır. Bir gazetectntn başkalarıyla yaptıgt söyleşide, onların fikirleri
nt yaymasından dolayı cezalandıiılması, kamu oyunun ilgisini çeken ko
nuların tartışılması önünde ciddi bir engel oluşturacağından, çok önemli 
ve geçerli nedenler olmadıkça bu yola başvurulmamalıdır. 

Divan, bu gerekçelerle Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit etmiştir. 

2. Toplum sağtık ve ahlakının korunması 

au ·başlık altında Komisyon ve Divan gündemini genelde müstehcen 
yayınlar ışgal etmiştir. Örneğ1n İsviçre vatandaşı Müller ve 9 arkadaşı, 
sergiledikleri restmlerin müsadere edilerek kendilerine ceza verilmesinin 
Sözleşmeye aykırı oldu~ndan bahtsle Komtsyona şikayette bulunmuşlar
dır. (375) 

Komisyon, şikayetçt ve arkadaşlarına·uygulanan İsviçre Ceza Kanunu
nun 204 üncü maddesinin, toplum ahlakı ve başkalarının haklarının ko
runm"-sı gtbt meşru bir amaçla sevkedildigint belirledikten sonra alın~ 
önlernin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadıgt konusunu tncele
mtştir. Komtsyona göre, somut olayda davayı inceleyen 3 İsviçre mahke
mesi de estetik açıdan bir degerlendirme yapmaksızın sergtlenen restmle
rt müstehcen bulmuştur .. Ayrıca, sadece insanlarla hayvanlar arasında 
cinsel ilişkilert tasvir eden resimlerle veril~ek istenen mesaj da anlaşıl~
mamıştır. Kültürel, sosyal ve dini etkenlerle, restmlerin sergilend1ğ1 Frtbo
urg Kantonundaki halkın yapısı ve sergının her yaş grubuna açık oldugu 
gözönüne alınırsa İsviçre makamlarının aldıgt önlem, Sözleşmenin 1 O 12 
nci maddesine aykırı değ1ldir. 

3. Başkalannın şeref ve haysiyetlerinin konınınası 

Avusturya Ceza Kanunu ordu mensuplarının ttibarları aleyhine basın 
yoluyla yayın yapılmasını ceza tehditi altında yasaklamıştır. Komisyon, 
"başkalarının şeref ve haystyetlerint korumak" amacıyla konulan bu yasa
gm Sözleşmenin 10/2 net maddesine aykırı olmadıgtnı belirtmiştir. C376 l 

Buna karşılık yine Avusturya ile ilgtlt bir olayda, C377) askeri bir derginin 
askeri barakalarda dagıtılmasının yasaklanması Sözleşmeye aykırı bulun
muştur. 

(375) Stock·TaJdng, Supplement 1988. S. 53 vd. 
(376) Dtgest. S. 202 
(377) E. Commtsston H. R. Information Note No.: 114. 29.9.1993, 389 (93). S. 6 
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Keza Divan da, Engel alayında, (378} Hollanda'lı askerlerin çıkardıkları 
bir dergtde bazı yüksek dereceli subayların eleştirilmesi konusunu tncele
mtştir. Dtvana göre, belirli s6syal guruplar içinde asgari btr düzen sağlan
malıdır. Ordudaki disiplin ve düzenin ~ozulm«l;sı tse bütün toplum haya
tını etkileyecek sonuçlar dogtırabilir. Bu nedenle dergtytyayinlayan asker
lere disiplin cezası verilmesi, ordunun disiplin ve düzenint saglamak ama
cına yönelik oldugtından, Sözleşmeye aykırı değtldir. 

Polisin faaliyetlerine ilişkin olarak tse, Thorgeirson alayında, (379} gaze
teci olan şikayetçt İzlanda polisinin adadaki barbarca tutumunu, "üntfor
malı. canavarlar", "barbarlara ve sadistlere sapıklıklarını uygulamaya izin 
verin" gtbt ifadelerle agır bir şekilde eleştirmiş ve yargılanarak polise ha
karetten hüküm gtymtşttr. Komisyon, şikayetçinin mevcut soruşturma 
yöntemlerinin yeterstzl@ne kamu oyunun dikkatini çekmek amacını güt
tü~nden bahtsle, Sözleşmenin ihlal edildigtni tespit etmiştir. 

Komisyon, sivil kişilerin kişilik haklarına karşı yapılan saldırılara iliş
kin olarak da bazı şikayetleri incelenmiştir. 

/ ' 

Tolstoy Miloslavsky alayında, (380} şikayetçt, bir kolej müdürü olan 
Lord Aldtngton'un aslında bir savaş suçlusu oldugu konusunda bir bro
şür hazırlayarak ö~enci ve velilere d~tmıştır. Açılan tazmtnat davası so
nucu ı 500 000, İngtliz Lirası manevi tazmtnat ödemeye mahkum edilen 
ştkayetçt, karara karşı tstlnaf mahkemesine başvurmak tstemtşse de, ı 4 
gün içinde istenilen teminatı yatıramaması ve ek süre istemesine rağmen 
verilmemesi nedentyle bu hakkını kullanamamıştır. 

Komisyon, adil yargılanma hakkının ihlal edildigt (m.6) ve ifade özgür
lüğüne aykırı davranıldıgıru tespit ederek, hazırladı~ raporu Dtvana gön
dermtşttr. 

4. Yargının etkinlik ve saygınhiJnın korunması 

Komisyon ve Divan, Sunday Times olaylarında oldu~ gtbt, di~er bazı 
olaylarda da, Sözleşmenin ı0/2 nci maddesi çerçevesinde yargı erkinin 
saygınlı~ın ihlal edilip edilme~! konusunu incelemıştir. Örne~. Da
nimarka ilgtli Barford alayında, (381} şikayetçı olan gazeteci, hukukçu ol
mayan iki hakime hak~et etti~ gerekçesiyle Grönland Ceza Kanununun 
7 ı inci maddesine göre mahkum edilmiştir. Olayda, yerel bir yönetim ma
kamı, adadaki bir Amerikan üssünde çalışan Danimarka'lıların yerel se
çimlerde oy veremeyeceklertne ilişkin bir karar almıştır. Şikayetçı. bu ka
rarın iptali için dava açmışsa da reddedilmiştir .. Ştkayetçi bunun üzerine 

(378) Bkz. yuk. S. 133 
(379) Press R. E. Court H. R. (January 1992) S. 27 vd. 
(380) E. Court H. R. Press R. (21 • 30 March 1994), S. 43 vd. 
(381) Cour Europeenne des Droıt de l'Hom.me, A.ffalre Baiford {13/1987/136!190) Arret, Strasbourg 22 
Fevrler 1989 · 
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bir gazetede yayınladı~ makalede, talebini reddeden mahkemenin kuru
ltiş tarzını eleştırmıştır. Gerçekten, mahkeme meslekten bir başkanla, da
valı tdarede müze müdürü ve ıskan danışmanı olarak görevli hukukçl;l ol
mayan tki üy~den oluşmuştur. Şikayetçt makalede, 1k1 üyenin davalı ida
renin memurları olduğu ıçın b~sız ve tarafsız davranmadıklarını, nite
kim tktye karşı bir çoğunlukla aleyhinde karar verdtklertni iddia etmıştır. 
Grönland Yüksek Mahkeme başkanı, söz konusu makalenin yargının say
gınlıwru ve vatandaşların yargı erkine güvenlerini sarstıgt gerekçesiyle _şi
kayette bulunmuş ve adı geçen yargılanarak mahkum edtlıntşttr. Adı ge
çentn şikayetini inceleyen Divan, devletin hakimlertn saygınlık ve hayst-

yetlertntn korunmasıyla yükümlü oldu~ndan bahtsle yapılan uygulama
da Sözleşmeye aykırılık görmemiştır. 

Buna karşılık Prager ve Oberschltck alayında, (382) Komisyon farklı so
nuca varmıştır. 

Olayda şikayetçt Forum Dergisinde, "Dikkat~ Haktmler" (Beware! 
severe judges) başlıklı bir makale yayınlamış ve Avusturya hak1mlertntn 
ceza davalarındaki tutumlarını eleşttrmtşttr. Yazıda, aralarında hakim J, 
de olmak üzere Viyana bölge mahkemesının 9 hakimin1n isimleri özellik
le anılmıştır. Hakim J. nin açtıgt hakaret davası sonu cü şikayetçtlertn pa
ra cezasına mahkum edtlınelertnt, Komisyon ı O uncu maddeye aykırı bul
muştur. 

C. TÜRK HUKUKU 

Sözleşmenın ı O 12 nci maddesinde öngörülen kısıtlama hallerine, Ana
yasanın 26 ncı maddesinde de yer vertlmtşttr. Sözleşmenin aksine, ulusal 
güvenlik, toprak bütünlü~ ve kamu güvenllgt gerekçesiyle yapılabtlecek 
kısıtlama halleri Anayasanın 26 ncı maddesinde yer almamıştır. Bu konu
lar da, temel hak ve özgürlüklerin genel sınırlarını çizen ı3 üncü madde
de beltrtlldtgt cihetle, Türk Anayasasının konuyu düzenleytşi, Sozleşmey
le uyum içindedir. 

ifade özgürlü~nün sınırlannın çtztlmesi son derece güçtür. Bu bag
lamda bir ayırım yapılarak, siyasi hayata ilişkin düşüncelerin açı~a vurul
ması açısından tam bir özgürlük tanınması, buna karşın, başkalarının şe~ 
ref ve haystyetlertne saygı göstertlmesi ve küçüklertn korunması açısın
dan özgürlüğün kısıtlanması önerilmektedir. (383) 

ifade özgürlü~yle bu özgürlü~ kısıtlayan yasalar arasında bir geri
lim ve çatışma olması do~aldır. Bütün dt~er özgürlükler gibiifade özgür
lü~ de mutlak de~dtr. Ömegtn, suç işlerneyi teşvik eden veya azmettl-

(382) E. Court H. R. Press R. (18 AprU- 2 May. 1994). S. 45 
(383) The European Parltament. ResoluUan onfreedDm ojexpressıon.jreeclDm of the press andfreedam of 
lnforma.UOn. OJ No. : C. 284, 2.11.1992, S. 44 
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ren terörizmi destekleyen söz ve ifadeler, bu hakkın kötüye kullanılması
nın bir tezahürü olarak, bütün geltşmiş demokrasilertn ceza kanunların
da, ·ceza tehdidi altında yasaklanmıştır. Aynı şekilde, başkalarının şeref ve 
haysiyetlerıne karşı yapılan iftira ve saldırılar da, etkin bir tazminat hu
kuku sistemtyle yaptırıma baglanınıştır. Bu nedenle, konu özel hukuk ve 
ceza hukuku açısından de~erlendtrıınieltdir. 

1. Özel Hukuk AÇISIDdaD 

ifade özgürlü~nün en etkin ve yaygın aracı basındır. Yargıtay, basın 
özgürlü~nü gayet tsabetlt bir şekilde şöyle de~erlendtrmektedir. C384l 

"Genel hatlarıyla basının görevi,, umumi yararlar açısından toplu
mu ilgtlendiren ya da toplumun ilgtlenmest gereken konularda halkı, 
gerçeldert yansıtmak suretiyle ve objektif bir btç·tmde aydınlatmak, çe
şitli sorunlarla ilgil1· eleştlrt, yorum ve uyarılarla fertleri düşüneeye 
sevketmek, bil1nçlend1rmek, kamu görevillerint harekete geçirmek ve 
daha önemltsi; kamu gücünü eltpde tutanlar üzerinde toplumun de
netimtne aracı olmaktır. Basın, kamu görevi nıtelt~deki bu denlı et
k111 ve kapsamlı fonksiyonunu hiç bir baskı ve karşı koymaya maruz 
kalmadan ve çekinmeden yerıne getırebilmest için yasal· kaynagt olan 
bir güce dayanmalıdır ki, bu güç Anayasanın 28 inci maddesinin ön-

. gördüğü "basın özgürlüğü" dür." 

"Ne var ki, basın özgürlüğü ve bu özgürlükten yararlanma hakkı 
da tüm hak. ve özgürlükler gibi mutlak ve sınırsız de~dir. Anayasal te
mele dayanan bu özgürlüğün de, ceza hukuku açısından oldugu ka
dar özel hukuk açısından da belli bir kullanma sınırı .ve makul bir öl
çüsü bulunmak gerekir. Anayasanın 26 ve 27 ncı maddeleriile özel 
hukuk bakımından Medeni Kanunun 24 ve Borçlar Kanununun 49 
uncu maddelerinin getir~ düzenlemeler, bu sınır ve ölçüyü tayın ve 
tespıt amacına yöneliktir." 

.. Günümüzde, doktrtner görüşler ve yargısal içtihatlar basın özgür
lüğü ve bu özgürlükten yararlanma hakkını, a) Haberde gerçekltk, b) 
Kamu yararı ve,toplumsalilgi; c) Güncelltk, d) Konu lle ifade arasında 
düşünsel bagiılık kurallarıile sınırlı görmektedir. Haber verme, eleşti
ri, yorum ve uyarı, ancak bu sınırlar içinde kal~ sürece -kişisel de- · 
geriert zedelese dahi- hukuka uygundur. Bu kurallardan herhangibi
rine ters düşülmesi halinde tse "kamU yararı, kişlltk hakları" dengesi 
bozulur. norm Ihlal ed111r ve hukuka 'aykıiilık dolayısıyla tazmtn yü
kümlülügü dogar". 

(384} Y. K. D. C. XIII. S. 8, Ağustos 1987, S. 1161 vd. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Türk hukukunun basın yoluyla ifade özgürlügünü kısıtlayarak kişp.tk 
haklarını koruyan söz konusu normlarının yer aldı~ Medeni Kanun ve 
Borçlar Kanunu İsviçre'den iktihas edildi~ ıçın söz konusu nonnlar, Söz
leşme ve uluslararası standartlarla ~bir uyum halindedir. Ayrıca, yük
sek mahkemenın konuyu yorumlayış tarzı, demokrasinin temel ilkelerine, 
insan haklarına ve Sözleşmenın denetim organlarının içtihatlarına uygun
dur. Türk mahkemelerı bu çagdaş çizgtslnt sürdürdü~ sürece, husust 
hukuk açısından herhangibir sorun çıkması beklenmemelldtr. 

2. Ceza Hukuku Açısından 

Ceza hukuku açısından tse durum farklıdır. Türkiye'de ifade özgürtü
günün çok aşırı derecede kısıtlandığı bir gerçektir. Yukarıda da beltrtlldt
gı gtbt, Anayasanın konuya ilişkin 26 ncı maddesı. normatıf açıdan Söz
leşmenın ı O uncu maddesiyle eşdeger niteliktedir. Konuyu düzenleyen di
ğer normlar tse başta T.C.K. olmak üzere, Terörle Mücadele Kanunu ve 
Basın Kanununda yer almıştır. Ancak, şıkayetler genelde, Terörle Müca
dele Kanununun, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü~ne kar
şı yazılı ve sözlü propaganda yapılmasını yasaklayan 8 tnct maddesı üze
rinde yo~nlaşmaktadır. Söz konusu hükmün bu şikayetler açısından ye
niden değerlendirtlece~de kuşku yoktur. Ancak hemen beltrtllmeltdtr kt, 
ifade özgürlügünün ülke bütünlügü açısından sınırlandırılması tmkaru, 
bizzat Sözleşmenın ıo uncu maddesinde de öngörülmüştür. 

ifade özgürlüğünün ceza tehdidi altında sınırlandırılmasında, yasal 
düzenlemelerdeki aşırılık ve ekstkllkler bir tarafa, bütün so~n kanımızca 
uygulamadan kaynaklanmaktadır. Bunda, ifade özgürlü~nü kısıtlayan 
devlet makamları kadar bu özgürlükten yararlanan 'Qtreylertn de büyük 
ku s uru vardır. Sözleşmenın ı O 12 net maddesının gırış cümlestnde, ifade 
özgürlügünün kullanılmasının görev ve sorumluluklar yükledi~ açıklıkla 
belirtilmiştir. Örneğin bir gazeteci, basın ahlak kurallarına u yınalı ve ha
ber vermeden önce o haberin kayn~ ve gerçeklik derecesını ar~tırarak 
kamu 'oyunda karışıklık yaratacak gerçek dışı haber vermekten kaçınma
lıdır. 

Türkıye'de ifade özgürlügünün aşırı derecede kısıtlanmasının diğer bir 
nedeni kamu makamları ve politikacıların eleştirilere karşı hoşgörüsüz tu
tum ve davranışlarıdır. Özellikle iktidarda bulunan politikacılar, basın ve 
yayınları titizlikle izleyerek eleştirilere karşı ceza davası açmakta dahil her 
türlü önleme başvurmaktadırlar. Durum Avrupa Toplulu~ ülkelerinde 

· de farklı olmamalı ki, Avrupa Parlamentosu bu konuda politikacılara hoş
görü ve anlayış telkın ederek kamu makamlarına muhalillerintn hücum 
ve eleştirilerine karşı dava açmadan önce cevap hakkını kullanmalarını 
tavsiye etmektedır. ( 385) 

(385) Anılan tavsiye karan (E) bendi 
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Ceza davası açılması halinde. ceza hakimlerine çok önemli görevler 
düşmektedir. Yapılan bir yayında kamu güvenliği ve düzenini ve ülke bü
tünlüğünü tehdit eden ve suça ve suçluluğu övücü. suça azmetttrtct, te
rör ve şiddeti teşvik edici unsurların bulunup bulunmadığının belirlenme
st çok güç bir görevdtr. Uygulamada konu btltrktştlere havale edtlmekte, 
onlar da kendi dünya görüşlerı ve siyasi anlayış ve eğtl1mlerine göre hazır
ladıklan raporlarda suç unsuru bulunup bulunmadığını mahkemeye btl
dtrmektedtr. , 

Demokratik bir toplumda, basın ve yayın yoluyla açığa vurulan dü
şüncelertn kamu düzen1 ve güvenliğini, ülke bütünlüğünü tehdit edici ni

telikte bir suç oluşturup oluşturmarlığını en tyt bilmesi gereken ktşt, hiç 
kuşkusuz b~sız ve tarafsJZ n1teltklertyle hakimin bizzat kendisidir. Bu 
nedenle bu gtbi. olaylarda bütün sorumluluk btlirktştlertn .subjektif görüş
lerine terkedtlmemelt, ancak zorunlu durumlarda bu yola başvurulnıalı
dır; 

Bu alanda ceza mahkemelerı de hukuk· mahkemelerinin, anlayışlı, 
hoşgörülü ve çağdaş yaklaşımını beniiİısedtklert takdirde, yakınmalarll) 
büyük ölçüde ~alacc@nda kuşku yoktur. 
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XI. TOPLANTI, DERNEK VE SENDİKA KURMA ÖZGÜRLÜGÜ 

"Birleşik olmayan her güç cılızdır." 

LA FONTA/NE 

Sözleşmenın toplantı. demek ve sendika kurma özgürlügüne ilişkin ı ı 
inci maddesine göre : 

"Madde 1 ı. - ı. Herkes b&nfÇı amaçlarla toplantılar yapmak, 
demek kurmak, aynca çıkarianDı korumak için başkalaayla bir
Ukt~·seDdikalar kurmak ve bwılara katdmak lıaklaima sahiptir. 

2. Bu hakiann ku11anılması, demokratik bir toplumda zonmlu 
tedbirler niteliğinde oiJu:ak ulusal güvenlik, kamu güveıılili, bant 
ve düzenin sağ1aıiması ve suç işlemenin önlenmesi, sağ1ıiJn veya 
ahiakın veya başkalannm hak ve özgürlüklerinin konınmaa 
amaçlanyla ve ancak kanunla sımrlanabWr. Bu madde, bu bakla
nD ·ırunanılmasmda silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleriyle devle
tm idare mek&nizmasında görevU olanlar hakkında yasal smırla
malar konmasma engel deiüdir." 

A. GENEL OLARAK 
1 

Sözleşmenın ı ı inci maddesinde güvence altına alınan haklar. dem ok
ratlk bir toplumun sosyal ve siyasi degerlertdlr. Maddede ayİ-ıca·sendikal 
bazı özgürlüklere de yer vertlerek. tşçllertn bazı ekonomık ve sosyal hak
lan da korunmuştur. Sözleşmed e sagianan Sendika kurma hakkıyla. bu 
hüküm, BM İnsan Haklan Evrensel Blldlrısı (386) ve Uluslararası Çalışma 
Teşkllatının (ILO) Sözleşmelerıyle uyumlu hale getırllmtştlr. (387> 

Sözleşmenın ı ı ınct maddesı. 8- 1 O maddelerı gıbı 2 paragraftan oluş
muştur. ı ınci paragrafta toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlü~ 
açıklanmış. 2 ncı paragrafta da bu özgürlüklerin hangi şartlar altında kı
sıtlanablleceğı beltrttlmiştır. Komisyon ve Divan. önce şıkayetlertn bu 
madde kapsamına gırıp gtrıned1ğtnt tespıt etmekte. tktricı aşamada da bu 
özgürlüklere yapılan müdahalelerin 2 ncı paragrafa göre haklı olup olma
<I®nı araştırınaktadır. 2 net paragrafa göre. bır müdahalenın haklı telak
ki edllebllmest tçın. kanunda öngörülmüş olması. milli güvenlık ve kamu 
düzenı. suçluluğun önlenmesı. toplumun saglık ve ahlakının korunması 
ve riihayet başkalannın haklarının korunması gibi meşru amaçlarla yapıl
ması ve demokratik btr toplumun gereklerının yapılan müdahaleyi zorun
lu kılması şarttır. 

(386) Manual. S. 52 
(387) Gomlen, D. a.g.e. S. 65 
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Maddenın 2 net paragrafında, sUahlı kuwetler ve güvenltk güçlertyle 
devletin idare mekanizmasında görevlt olanların, bu özgürlüklerden ya
rarlanmalarına bazı kısıtlamalar gettrUebUece~ öngörülmüştür. Buna gö
re, aktt devletler, mUli güvenlik, kamu düzenı ve başka amaçlarla, polis, 
güvenlik güçleri ve devlet memurlarının toplantı, gösteri, dernek ve sendt
ka kurma haklarına bazı yasal kısıtlamalar getirebUeceklerdtr. Dtger bir 
Ifadeyle, anılan devlet görevlUertntn bu haklardan yararlanmalan mutlak 
olmaktan çıkarılmış ve aktt devletlerin takdtrtne bırakılmıştır. Ancak, aktt 
devletlerin bu takdir yetktstntn · de Komisyon ve Dtvanın denettmine açık 
oldugunda kuşku yoktur. 

B. BARIŞÇI AMAÇLARLA TOPLANMA HAKKI 

Toplantı ve Ifade özgürlüklert, birbirleriyle çok sıkı bir şekUde b~dır. 
Bu nedenle, Komisyon ve Divan bir çok olayda bu tki özgürlügü birlikte 
degerlendirmtştir. Örne~. Jurasienne olaYında, (388) İsviçre makamları
nın · bellrli bölgelerde bütün siyasi toplanWarı yasaklaması üzerine, Ko
misyon aşagıdaki gözlemlerde bulunmuştur : 

"ll tnci maddede öngörülen barışçı amaçlarla toplanma özgürlü
gü. demokratik bir toplumun temel bir hakkı olar~. Ifade özgürlügü 
gtbt böyle bir toplumun temellerinden birisi oldugu içtn, somut olayda 
bunları birbirinden ayırmak mümkün degtldir." 

Toplanma özgürlügü sadece kapalı yerlerde yapılan sabıt toplanWarı 
degu, gösterı ve yürüyüşleri de kapsar. 

Toplantı ve gösterı özgürlüğü konusunda devletin görevi, bunlara kar
şı hiç bir tavır takınmayarak pasif şekUde seyirci kalmak degtl. toplantı ve 
gösterinin gerçekleşttrUmesttçtn gereken önlemleri almaktır. Komisyon ve 
Divan "Platform Arzte für das Le ben" o layında, (389) devletin bu alandaki 
görevını açıklıga kavuşturmuştur. Olayda, yasal kürtaja karşı olan bir 
doktorlar dernegt, gösterı yapmaya karar vererek bu konuda Avusturya 
makamlarından gereken tznt almıştır. Avusturya poltsi yürüyüşün yapıla
cagı güzergahta gereken önlemleri almıştır. Yürüyüşü düzenleyenler, kar
şı gösterı yapılacagı endişesiyle son anda yürüyüş güzergahını degiştir
miştir. Polis bu degtşiklige tttraz etmemiş ve korumayı da reddetmemiştır. 
Ancak, yürüyüş karşı gösterietierin müdahalesiyle çıgırından çıkmış ve 
çatışma başlaması üzerıne polis sadece Çatışanları ayırmak üzere müda
hale etmiştir. 

Olayı inceleyen Komisyon, göstericUertn tamamen polis korumasından 
yoksun bırakıldıklarının söylenemeyecegtnden bahisle, ştkayetçi geri çe
virmiştir. Divan ise aşagıdaki gözlemlerde bulunmuştur. 

(388) Lewts-Anthony. S. The Rtght to Freedam of Peaceful Assembly and to Freedom of Assoctatton as 
guarenteed by Arttele ll of the European Conventton on Human Rtghts, Strasbourg 1992, H(92) ll, S. 4 
(389) Stock-Taktng: Supplement 1988. S. 60 vd. 
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"Bir gösteriye katılanlar gösteriyt, karşı göstericilerin şiddet eylem
lerine maruz kalmadan· yapabileceklerinden emın olmalıdır. Bir de
mokraside karşı gösteri yapma hakkı, gösteri hakkını tamamen yasak
lamakla önlenemez. Barışçı amaçlarla gösteri yapma özgürlügü, dev
letin hiç bir müdahalede bulunmaması gibi olumsuz bir şekilde algı
lanmamalıdır. Bu tür bir anlayış. ı ı inci maddenin amacına aykırı 
olur. Devlet. bireyler arasındaki ilişkiler gerektırdigt takdirde, olumlu 
olarak bazı önlemleri de almalıdır. Gösterileriii ·yasal ve barışçı amaç
larla yapılabilmesi için gerekli makul önlemlerin alınması devletin gö
revi olmakla beraber, bu her zaman mutlak olarak saglanamayacagın
dan, devletlerin bu alanda geniş takdir hakkı vardır." 

Divan somut olayda, polis tarafından alınan önlemlerin etkinlik ve ye
terliligt konusunda görüş açıklamaksızın, Avusturya hükümetinin gerek
li önlemlerı almanıakla suçlanamayacagını belirtmiştir. 

. . 
Maddenin ı inci paragrafı sadece barışçı amaçlarla yapılacak toplantı 

ve gösterileri korumaktadır. Barışçı (peacejul) teriminin bir tanımı yapıl
mamış olmakla ,beraber. Komisyon, toplantıyı düzenleyen ve katılanların 
kamu düzenini bozmaya yönelik şiddet ·eylemlerine başvurma niyetlerinin 
anlaşılması halinde, o toplantı ve gösterinin barışçı sayılamayacagını be
lirtmiştir. (390l 

Öte yandan, btzatihi toplantının konusunun şiddet içermesi veya baş
kalarının insan haklarını inkar etmesi halinde de ı ı inci madde uygulan
maz ve Sözleşme bu gibi durumlarda akit devlet makamiarına toplantı ve 
gösteriyi kısıtlama veya yasaklama yetkisi tanımıştır. Örnegin. Komisyon. 
Hollanda Halk Bırligi Partisinin bu konudaki bir başvurusunu reddetmiş
tir. Olayda. toplantı için hazırlanan bildtrilerde, Hollanda'da yaşayan be
yaz ırka mensup olmayan kimselerin, istenmeyen yabancılar olarak zorla 
sınır dışı edilmeleri istenmiştır. Komisyon, başkalarının temel hak ve öz
gürlüklerini inkar ederek açıkça ırkçılık yapan ştkayetçilerin, Sözleşmenin 
sagladıgı himayeden yararlanamayacaklarını belirtmiştir. (39Il 

İdari makamlar. karşı gösteri yapılabilecegt ve toplantı ve gösterinin 
şiddet olayiarına sahne olabilecegı endişestyle, aslında barışçı amaçlar 
güden bir toplantı veya gösteriyi ·engelleyebilir. Komisyon, Christian ·aga
inst Racism and Fascism alayında, (392l böyle bir durumla karşılaşmıştır. 
Olayda, çıkan olaylar yüzünden Londra bölgesindeki bütün gösteri ve yü
rüyüşler bazı istisnatar dışında 2 ay süreyle yasaklanmıştır. Bu yasak, fa
şist ideolojiler güden Milliyetçi Cephe örgütünün düzenledtgi toplantı ve 
gösterilerde olaylar çıkması üzerine konulmuştur. Dini bir cemaat men-

(390) Lewts-Anthony. S. a.g.e. S. 7 
(391) Duff. P. a.g.e. S. 15 
(392) Lewts-Anthony. S. a.g.e. S. 7 
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su bu olan ştkayetçiler, Londra bölgesinde bir gösteri yapmak istemişse 
de, amaçları barışçı olmakla beraber, Milliyetçi Cephe örgütünün görüş
lerine ters düştügü için, olay çıkabileceği endişesiyle izin vertlmemiştir. 

Komtsyona göre, karşı göstericilerin veya toplantıyı düzenleyenierin dı
şındaki bazı ·Şiddet yanlısı aşırı uçların olay çıkarması ihtimali, ilke olarak 
barışçı amaçlarla toplantı yapma hakkını ortadan kaldırmaz. Komisyon, 
genel bir toplantı yas~ ancak gerçek bir karışıklık tehlikesinin mev
cut olması ve bunun daha gevşek önlemlerle engellenemeyeceğinin anla
şılması haltnde haklı olabilecegtne işaretle somut olayda böyle bir tehlike
nin varlığını kabul ederek Sözleşmeye herhangibir aykırılık görmemiştir. 

Komisyon, ı ı tn ci madde çerçevesinde bireylerin ve bazı meslek men
su plannın şikayetlerini de tncelemiştir. Ezelin olayın da, (393) Hukukçular 
Birliği Derneğinin başkan yardımcısı olan şikayetçi, bazı kişilerin cezalan
dırılmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen bir yürüyüşe katılmış
tır. Yürüyüş sırasında göstericilerden bazıları kamu binalarının duvarla
rına yazılar yazmış ve polis ve yargı· aleyhinde sloganlar atılmıştır. Ancak 
şikayetçt sorgu hakimine ifade vermekten kaçınmış ve yasal olmayan bir 
gösteriye katılmaktan dolayı disiplin cezasına çarptırılmıştır. 

Komisyon, şikayetçintn kendisinin sakin kalarak olaylara karışmadı
ğından bahisle, kendistntn bu yüzden toplantı ve gösteri hakkından yok
sun bırakılaınayac~ı belirtmiş ve Fransa'nın Sözleşmeyt ihlal ettigini 
tespıt etmiştir. Daha sonra Divan da 26 Nisan ı 991 tarihli kararıyla Ko
misyon görüşünü doğrulaınıştır. 

Oturma eylemi (sit in) yapılarak yolların kesilmesi ve trafiğin aksatıl
ması yüzünden bu t4r eylemleri yapanların cezalandırılması Sözleşmeye 
aykırı bulunmaınıştır. Almanya'da cereyan eden olaylarda göstericiler, 
Amerikan askeri barakalarma giden yolları kesmişler ve belirli sürelerle 
gırış ve çıkışları engellemtşlerdir. Komisyon, eylemcilere verileri cezanın 
salt bu tür bir gösteriye katıldıkları için değil, gösteri sırasındaki tutum ve 
davranışiardından dolayı verildigint ve haklı olduğunu belirtmiştir. (394) 

Komisyon, kişinin toplanma özgürlüğüne, başkalarının haklarını ko
rumak amacıyla gürültü yüzünden müdahale edilmesinin Sözleşmeye ay
kırı olmadığını belirtmiştir. Avusturya ile ilgili S. olayında, (395) şikayetçi, 

ilgili makamlara başvurarak müzik aletleri ve ritmik aletler de kullanıl
mak üzere yürüyüş yapılmasına izin verflmesini istemişse de, bu talebi 
daha önce bu tür gösterilerde çok gürültü yapıldığı gerekçesiyle reddedil
miştir. Komisyon, Avusturya makamlarının yasaklama yerine yürüyüşün 
yapılmasına izin vererek, çok gürültü çıkması halinde dağıtma imkanına 

(393) Injormatton Sheet No.: 26, s. 56 
(394) LewtS-Anthony, S. a.g.e. S. 8 
(395) a.g.e. S. 9 
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da sahip olmakla beraber bu hususların takdJrtn1n tlgtlt makamlara aıt ol
dugtına ışaretle, Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. 

Kamuya açık toplantı ve göstertlertn tztn ~istemine tabi tutulması, 
hakkın özüne müdahale sayılmaz. Özelltkle, tZnin amac~. kamu ma
kamlarına toplantı ve gösterinin barış ve düzen tçtnde ·yapılmasını sagta
maya yöneltk önlem almalarına imkan vermek olması halinde, Sözleşme
ye aykırılık yoktur. Bununla beraber, özel toplantıların da idari makam
ların takdirine bırakılması, Sözleşmenin ll 12 net maddesine aykırıdır. 
Ömegtn, Yunanıstan olayında, (396) askeri yönettm dönemtnde her türlü 
özel siyasi toplantıların yapılması, polis ve askeri makamların takdir ve iz
nine tabi tutulmuştur. Komisyon raporunda, bu yetkinin nasıl ve hangt 
şartlada kullanılac~a ilişkin htç bir yasal düzenleme olmaksızın, bu 
tür özel toplantıların da devlet makamlarının takdtrtne bırakılmasının, de
mokratik bir toplumun karşıtı olan .. polis devleti" yaratmak anlamına ge
lece~t belirtmiştir. 

Toplantı ve gösterı yürüyüşü düzenleme hakkı, Türk hukukunda Ana
yasanın 34 üncü maddesıyle düzenlenmiştir. Buna göre "herkes, önceden 
tzın almadan, stlahsız ve saldırısız toplantı ve gösterı yürüyüşü hakkına 
sahiptir." Anılan bükümde yer alan, "stlahsız saldırısız" deytınt, Sözleşme
de kullanılan, "barışçı" tertmtnt karşılamakta ve aynı amaca hizmet et
mektedir. Anayasanın bu hükmü, Sözleşmeden de tlerı gtderek, toplantı 
ve göstertntn "önceden ıztn almadan" düzenlenebtlece~t öngörmüşse de, 
bu hakkın kullanılmasında uygulanacak şektl ve şartlan gösteren, 29 ı ı 
Sayılı Toplantı ve Gösterı Yürüyüşü kanunu tlke olarak tztn sıstemıne da
yandırılmıştır. Ancak bunda Sözleşmeye · herhangibir aykırılık yoktur. 
Çünkü. Sözleşmenin denettm organları, toplantı ve gösterının barış, dü
zen ve huzur tçtnde geçmesını s~ayaca.a'< önlemlerı almakla görevli olan 
idari makamlann, kamuya açık toplantıları tztn · sıstemine tabJ tutmasına 
karşı çıkınamaktadır. 

Sözleşmenın 1 I /2 ncı maddesı, toplantı ve gösterı yürüyüşü düzenle
me hakkının ancak kanunla ve maddede öngörülen gerekçelerle kısıtlana
btlece~t öngörmüştür. Türk hukukunda tse, kısıtlama hallert yasaya bı
rakılmamış, bizzat 34 üncü maddenın 3 üncü fıkrasında düzenlenmıştır 
kt, bu daha özgürlükçÜ bir yaklaşımdır. Anılan fıkrada öngörülen kısıtla- · 
ma nedenleri genelde icamu düzenı ve mtlli güvenllge dayandıgı halde, 
Sözleşme daha başka konularda da kısıtlama yetkisi tanımaktadır. Ancak 
bunlar Polis Vazife ve Selahtyet Kanunu gtbt özel kan~nlarda yer almıştır. 

Türk hukukunun konuyu düzenley1ş şeklı, Sözleşmenın öngördüğü 
şartlara ve denettm organlarının görüşlerine tlke olarak uygundur. Çü n'- · 
kü özgürlügön kısıtlanması, Sözleşmenin öngördüğü şektlde yasalara bı-

(396) a.g.e. S. 9 
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rakılmış ve bu yasalarda ytne denettm organlannın aradığı şektlde, ıdari 
makamların bu yetktlertnt nasıl kullanacaklarını en ınce ayrıntılarına k~· 
dar düzenlemiş ve keyflltgt önlemiştir. 

Yasal durum böyle olmakla beraber, bütün sorun, bunların yerinde, 
ölçülü ve amacına uygun bir şektlde kullanılmasıdır. 

Ne var ki, 34.üncü maddenın son fıkrasında, dernekler, vakıflar ve ka· 
mu kurumu ntteltgtndekt meslek kuruluşlan açısından öngörülen toplan· 
tı ve gösterı düzenleme yas~. sorun yaratacak niteliktedir. Ço~lcu ve 
katılımcı demokrastlerde, bırer baskı gurubu olan bu gıbı kuruluşların 
kendtlertnt do~udan veya dolayısıyla Ugtlendtren konularda toplantı ve 
göstertler düzenleinelerı ve bu gıbı toplantılara katılmaları, demokratik . 
sistemin bir gere~dtr. Ömegtn, amacı mensuplannın çıkarlarını korumak 
olan bir tşçt sendikası, destekledtgt bir siyasi partının toplantı ye göstert
sine katılabtlmelt ve bizzat siyasi görüşünü açıklayabtlmeltdtr. Bu neden· 
le Anayasa bütün maddelerinde bt,t tür yasaklardan arındırılmalıdır. 

C. DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜÖÜ 

Sözleşmenın Ilinet maddesı, yasal amaçlarla dernek kurma özgürlü· 
~nü de güvence altına almıştır. Divan Young, James ve Webster olayın
da, (397) dernek veya btrltgt, ktştlertn gönüllü olarak kendi tradelertyle or
tak b tr amaca yönelmelerı şekltnde tanımlamıştır. 

Gönüllü olmak ve trade unsuru iki açıdan önem taşımaktadır. Btrtn
ctst, ktştntn mevcut bır demege kendı ıradestyle katılmasını, ikincıst de, 
başkalarıyla birlikte yine kendı ıradestyle yenı bir demek kurmasını ifade 
eder. İrade unsurunun olumsuz yönü tse, kişının mevcut bir dernege üye 
olmaya veya başkalarıyla birlikte yenı bir demek kurmaya zorlanamama
sıdır. Ömegtn, İzlanda lle Ugtli bir olayda, (398) taksi şofôrü olan şikayetçt, 
İZlanda'da btr bakanlık genelgesi uyarınca bır dernege kaydolmak zorun
da kalmıştır. Genefgeye göre, ticari taksiruhsatı alan bütün araçların şo
förleri, bır otomobtl demegtne (Framt) üye olmak zorundadır. Şikayetçı de 
başlangıçta üye olmuşsa da, sonradan dernege btlgt vererek üyeltge de
vam etmeyece~nı btldtrmtş ve atdat ödemelerini durdurmuştur. Bunun 
üzerine ticari taksi lisansı bakaniıkça iptal edUmiş ·ve taksisinin plakası 
da sökülmüştür. 

Divan, Frami Dernegının kamu yararına amaçlar güttü~nün ve _ama
cına ulaşmasını kolaylaştırmak için bölgedeki bütün taksi şofôrlertntn ya
sa gere~ dernege üye olmalan zorunlulugu ge~~tldigtfitn btltncinde oldu
~na işaretle, ştkayetçtntn iradesi dışında ve ruhsat iptali tehdidi altında 
üye olmaya zorlanmasının, hakkın özüne yapılmış Sözleşmeye aykırı bir 

(397) Stock-Taldng: 1954-1984, S. 107 vd 
(398) The Case oj Slgurdur A Slgur:Jonsson. Judgment of 30 June 1993. 1rifonnatton Sheet No. : 32, S. 61 uc1 
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müdahale oldugunu belirtmiştır. Dtvana göre, ll inci madde, bir derneğe 
üye olmak kadar. üye olmamak hakkını da kapsar. 

Ancak, Komisyon ve Dtvaiı. kararlannda sürekli olarak, kamu kuru
mu nttelt~dekt meslek kuruluşlarına üye olmak zorunlulugu gettrılıne
stntn Sözleşmeyle çeltşmedt~ vurgulamıştır. Bunun için. Uglli kurulu
şun bütün meslek mensuplarının menfaatlerini koruması ve kendilerinin 
başka amaçlarla demek kunnalanna, engel olunmaması şarttır. (399) örn e
~. Le Compte, Van Leuven ve Meyere olayında. (400) ştkayetçt doktorlar 
Belçika Tıp Kurumuna üye olmaya zorlandıklarından yakınmışlardır. Ku-

·rum un amacı, üyelertntn meslek şeref ve haystyetlert Ue tıp ahlakını ko
rumaktır. Komisyon ve Divan. bu kurumun yasal nitelik ve kamu yaran
na hizmet etmesi açısından. ll inci madde anlamında üyelertntn özgür 
tradelertyle kurulmuş bir dernek olmadıgını kabul etmekle beraber. üye
lerinin mesleki davranışlarını düzenlediğiiçin ortak btr amaca sahip oldu
gunu ve dolayısıyla ştkayetçtlerin kuruma üye olmaya zorlanmalannın 
Sözleşmeye aykırı olmadığına karar vermiştir. 

Aynı şektlde. X-İn@tere olayında. (401) ştkayetçı. avukatlık yapabtlmek 
tçtn bölge barosuna üye olmak zorunda bırakılmasının Sözleşmeye aykırı 
oldu~ndan yakınmıştır. Komisyon, baroların ll tn ct madde anlamında 
dernek değtl. avukatların mesleki tutum ve davranışlarını düzenlemek 
üzere yasayla oluşturulmuş kamu kurumu ntteltgtnde kuruluşlar oldugu-
na tşaretle, Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. · 

Derneklerin tüzelktştltk kazanmak tçtn tç hukukta tesctl zorunlulugtı
na tabi tutulması. Sözleşmeye aykırı değtldtr. Sözleşmenin ll /2 net mad
desı. suçun önlenmesı ve kamu düzentntn korunması amacıyla özgürlük
lerin kısıtlanmasına Imkan verdtğttçtn. hukuka aykırı amaçlar güden der
neklerin kurulmasına tztn vertlemez. Örne~. X-Avusturya olayında. (402) 

kurul~şundan kısa bir süre sonra yasadışı faaliyetlerı yüzünden dagttılan 
.. Ay Mezhebi" derneği üyelertntn şikayetlerı üzerine Konilsyon. Avusturya 
makamlarının söz konusu derneği. Sözleşmenın ll /2 net maddesınde ön
görülen kamu. düzeninin korunması amacıyla. yasaların verdiği yetkiye 
dayanarak d~ttığına ve bu müdahalenin demokratik bir toplumun ge
reklerine uygun oldugtına tşaretle, Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. Ko;. 
misyon ve Divan. belirli bir dernek veya siyasi partlye üye oldukları ıçın 
görevlerine son vertlen kamu görevlllert tarafından yapılan bir çok ştkayetl 
de tncelemtşttr. Ancak, her tki organ da devletlerin bu konudaki yetktlert
nt genış olarak yorumlamaktadır. Örn e~ Almanya U e Ugtlt Q o layında, 
(403) ştkayetçt Alman Komünist Partisine üye oldugu ve bu partlntn görüş-

(399) VUllger Mark. E. a.g.e. S. 364 vd 
(400) Stock-Taklng: 1954-1984, S. 65 vd 
(401) Lewts-Anthony. S. a.g.e. S. 10 
(402) a.g.e. S. ll 
(403) Gomten. D. a.g.e. S. 69 
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leri dogıu_ıtusunda faaliyet gösterdi~ için, memurtyet görevinden uzaklaş
tınlmıştır. Komtsyona göre, şikayetçinin görevine son verilmesiyle devlet 
memurluguna ehil olup olmadıgt konusu arasında sıkı bir ilişki vardır.· 
Kamu görevine ehltyettn en önemli ölçütlerinden btrtst, görevlinin hür de
mokratik sistemi kişisel olarak desteklemesidir. Komünist partlstntn ama
cı bu tür bir hükümet sistemini devirmek oldugu cthetle, ştkayetçt memu
rtyet için gereken ehltyett yitirmiştir. 

Demek kurma ve kurulu derne~e katılma özgürlü~ çerçevesinde, il
gili deme~ bir amacının bulunup bulunmadıgtnın belirlenmesi her za
man kolay de~dir. Öme~ bir olayda Komisyon, ortak amaç bulunma
dıgt için, ll inci madde anlamında bir deme~ söz konusu olamayac~
ni kararlaştırmıştır. Olayda, bir grup mahkum demek kurmak istedikle
rini, ancak kendilerinin ayrı hücrelerde muhafaza edilerek bir araya gel
melerinin engellendt~nden bahtsle, haklarının ihlal edildt~den yakın
mışlardır. (404) 

D. SENDiKA ÖZGÜRLÜÖÜ 

Komisyon ve Dtvana ll inci madde çerçevesinde yapılan başvuruların 
büyük bir çogunlugu sendikal haklara ilişkindir. Anılan bükümde bu 
hak, "çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve
ya bunlara katılmak" şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre, bir işçi kendi 
çıkarlarını en iyi şekilde koruyac~ına tnandtgı sendikayı seçerek ona üye 
olabilecek, mevcut sendikalardan hiç birisini uygun bulmadıgt takdirde, 
başkalarıyla birleşerek yeni bir sendika kurabilecektir. 

·Komisyon ve Divan ll inci maddenin kapsamını ve devletin bu mad
de kapsamındaki görevlerint tam anlamıyla açıklığa kavuşturamamıştır. 
Cheal olayın da, (405) ştkayetçt kayıtlı oldugu sendikadan çıkarak,. kendi çı
karlarını daha iyi koru~uğuna tnandıgt başka bir sendikaya girmiştir. İn
gtltere'de sendikalar arasında yürürlükte olan bir ilke anlaşması gere~n-

. ce, sendikalar birbirlerinin üyelerint kendi sendikalarına kabul etmemek
le yükümlüdürler (closed shop agreement). Ştkayetçt de bu ilkenın uygu
lanması çerçevesinde ikinet sendikadan çıkarılmış ve ilk sendikasına ye
niden üye olmaya davet edilmiştir. Komtsyona göre, ll inci madde kişiye 
mutlak olarak istediği sendikaya gtrtp çıkmak hakkı sağlamaktadır. Sen
dikalar, üyelik koşullarını kendi kurallarına göre belirlemekte serbest ol
malıdır. Devletin bu alandaki görevi, sendikaların hakim pozisyonlarını 
kötüye kullanarak üyelerinin h~larınıthlal etmelerint önlemek veya hak
sız ve keyfi şekilde sendikadan çıkarıimalarını engellemektir. Somut olay
da işçi, sendikalar arasındaki closed shop onlaşinası çerçevesinde tkinet 
sendikadan çıkarıldığı ve bu yüzden işinden de olmadıgt için, bu tür bir 
uygulama ll inci maddeye aykırı değildir. 

(404) Stock-Taktng; Supplement 1985, S. '58 
(405) Stock-Taklng: 1954-1984, S. 205 vd. 
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Ancak, yine İngıltere'yle tlgtli, Young. James ve Webster alayında, <406) 

Divan Sözleşmenin ihlal edtldigini beltrlemiştlr. Olayda şikayetçiler İngil
tere DDY'na iş için başvurmuşlar, kendilerinden ıstihdam için öncelikle 
demiryolu sendikasına üye olmaları talep edilmiştir. Divan, davacıların işe 
gtrebilmeleri için tradelerine aykırı olarak .Sendikaya üye olmak zorunda 
bırakılmalarım Ilinci maddeye aykırı bulmuştur. 

Sendikalar:ın en önemli görevlerinden birisi üyeleri adına toplu sözleş
me müzakereleri yapmaktır. Ancak Divan, Belgtan Police Case ve Swedish 
Engtne Drivers olaylarında, (407) Komisyondan farklı olarak, ı 1 inci mad
denin toplu sozleşme pazarlı~a katılma hakkını açık olar~ güvence al
tına almadı~dan bahisle, sendikaların devlete karşı toplu sozleşme mü
zakerelerinln kendilertyle yapılması veya kendilerinin de müzakerelere ka- _ 
tılmalarının sctglanması gtbi taleplerde bulunamayacaklarını belirtintştir. 
Divana göre, ll inci madde· sadece, Sendikaların kendi üyelerinin hakla
rını korumalarım güvence altına almıştır. Toplu sözieşme müzakerelerine 
katılmak ve grev hakkı, hiç kuşkusuz bu koruma araçlarının en önemli
lert olmakla beraber, diger araçlar da vardır. Komisyon ve Divan, sendika
ların, üyelerini temstl etmek, onlar adına beyanda bulunmak ve üyeleri
nin çıkariarım koruma, hakkına sahip olmalarını ll inci madde çerçeve
sinde yeterli bulmaktadır. (408) 

E. HAKLARlN YASAL OLARAK KlSlTLANMASI 

Sözleşmenin Ilinci maddesinin 2 nci fıkrası, aklt devletlere, ı inci fık
rada öngörelen hakları yasal olarak kısıtlamak yetkisi tanımaktadır. 

Toplantı, dernek ve sendika kurma hakkı bu hükme göre, objektif ola
rak bazı konularda ve subjektif olarak da hak sahibi baz! kişi kategorile
ri açısından kısıtlanabtlir. 

Sözleşmenin ll 12 nci maddesi ilk olarak akıt devletlere, ulusal güven
lik, kamu güvenligt, barış ve düzenin saglanması ve suç ışlemenin önlen
mesı, saglık veya ahiakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko
runması gıbı amaçlarla, toplantı, dernek ve sendika kurma haklarını kı
sıtlama yetkisi tanımıştır. Bu gibi hallerde dahi, hak kısıtlaması yasal ola
rak ancak bir kanuna dayanarak yapılabtİir. Kanunda hakların kullanıl
masının kısıtlanacagı haller açıkça belirtilmelidir. 

Hak kısıtlamasının yasal olduğu dıger haller tse bazı kamu görevlilerı
ni kapsamaktadır. Buna göre, aktt devletler silahlı kuvvetler mensupları,. 
güvenlik güçleri ve bazı kamu görevlilerı açısından toplantı, dernek ve 
sendika kurmak hakkını kısıtlayabilir. Keza bu gıbı hallerde de hak kısıt
lamasının yasal bir dayan~ bulunmalıdır. 

(406) Gomten, D. a.g.e. S. 68 
(407) Stock-Taklng: 1954-1984, S. 208 vd. 
(408) Lewls-Anthony. S. a.g.e. S. 16 
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Komisyonun bu· hükmü yorumladığı bır olayda, (409) İngtliz hükümeti, 
hükümetin askeri ve resmi görüşmelerini saglayan, Devlet _İletişim Baş
kanlıgında görevli bır memurun sendikaya üye olmasını yasaklamıştır. 
Başvuruyu inceleyen Komisyon, ş ikayetçinin ı ı in ct maddenin 2 nci fık
rası anlamında kamu görevlist oldugunu belirledikten sonra, konulan ya
sağın İngiliz iç hukukunda yasal dayanagt da olduğuna ve .şikayetçinin bu 
işleme karşı kanun yollarına başvurma hakkı bulunduğuna tşaretle, ya
pılan işlernde Sözleşmeye aykırı herhangibir yön görmemiştir.· 

Anayasanın 5 ı inci maddesinde, işçiler ve işvereniere üyelerinin çalış
ma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkı tanınmıştır. 

Konunun ayrıntıları daha sonra kabul edtlen, 282 ı Sayılı Sendikalar ve 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarıyla düzenlenmiştir. 

Gerek Anayasa ve gerekse söz konusu yasalar, Sözleşmenin ı ı tn ci 
maddesine uygtın olarak, işçilerin sendika kurma veya kurulmuş olan bir 
sendikayaüye olma veya üyelikten çıkma haklarını güvence altına almıştır. 

Ne var ki, durum devlet memurları açısından açıklıga kavuşturulama
mıştır. Bu konuda Anayasada herhangibir hüküm bulunmadıgı gibi, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunuİlda da, memurların sendika kurabilecek
lerine ve toplu pazarlık müzakerelertrie katılabileceklerine ilişkin bir dü
zenleme mevcut degildir. Tersine, söz konusu kanunun 27 nci maddesin
de, memurlarıngrev yapmaları yasaklanmıştır. 

İç hukuk açısından durum böyle olmakla beraber, devlet memurları
nın uzunca bir süredir sendikal çalışmalar yaptıkları sendikalar kurarak 
tescil talebiyle valiliklere başvurdukları bilinmektedir. Bu durumun me
murlarla yöneticiler arasında sürtüşmelere ve bu şekilde fiilen kurulan. 
bazı sendikaların kapatılmasına neden olması üzerine, konu bir Başba
kanlık genelgesiyle idari teşkilata duyurularak, memurların sendika kur
malarını engelleyici davranışlardan kaçınılması istenmiştir. <4IO> 

Konuyu inceleyen Danıştay ı inci Dairesi 22.4. ı 992 tarihli kararında, 
Anayasada kamu görevlilerinin sendika ve· üst kuruluş kurma hakkının 
Anayasal bir hak olarak yer almadıgına ancak bunu yasaklayan bir hük
mün de bulunmadıgtna işaret edildikten sonra aşagıdaki görüşlere yer ve
rilmiştir. (411) 

"Yurttaşların bütün haklarının Anayasada bir bir sayılmasına ola
nak bulunmadıgı gibi, buna gerek te yoktur. Esa&en Anayasalar temel 
hak ve özgürlükleri belirtmek bunları anayasal güvenceye baglamakla 
yettnir. Anayasada yer almayan diger hakların konusu, kapsamı ve 

(409) Gomlen, D. a.g.e. S. 71 vd. 
(410) Başbakanlık. Personel ve Prensipler Gn. Md., 15.6.1993 t. ve 3837159 Sayı 
(411) Danıştay Dergisi. Yıl: 23, Sayı: 86, 1993. S. 52 vd. 
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kullanılış biçimi y~alarda· düzenlenir. Yukarıda da degtntldıgı gıbı, 
kamu görevlilerının sendikal örgütlenmesım yasaklayan bir hüküm 
anayasada yer almadıgına göre bu husüsun kanunla düzenlenmesin
de Anayasaya aykırılık söz konusu olamaz ... Sonuç olarak, Anayasa
nın 51 inci maddesinde kamu görevltlertntn sendika ve üst kuruluş 
kurma hakkı konusunda bir düzenleme yer almamış olmakla birlikte 

. Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)'nun Sendika Özgürlügüne ve Ör
gütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme ( 1948 
Sözleşmesi) ile Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının korunmasına 
ve İstihdam Koşullarımn Belirlenmesi yöntemlerine ilişkin 151 sayılı 
sözleşmenın onaylanarak kamu görevlllert de dahil olmak üzere her
kese sendika kurma hakkı tanınmasına ve konunun yasal olarak dü
zenlenmestne Anayasal bir engel bulunmadığı görüşüyle dosyanın Da
nıştay Başkanlıgına sunulmasına 22.4.1992 gününde oybirligtyle ka
rar verildi.·· 

Kararda belirtilen görüşler .ve anılan Uluslararası ·çalışma Teşkilatı 
(ILO) Sözleşmelerin onaylanması karşısında, (412) devlet memurlarının sen
dika kurma hakları önündeki engeller ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Esasen konuyu yasal açıdan düzenlemeyi amaçlayan, "Kamu Görevltlert 
Sendikaları Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu"· başlıklı bir tasarı halen 
TBMM Komisyonlarının gündeminde bulunmaktadır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesının konuyu düzenleyen ll inci mad
desi, devlet memurlarının sendika kurma haklarını da güvence altına al
mış olmakla beraber, Divan Belçika Polis Sendikası ve İsveç Lokomotif 
Sürücülerı Sendikasının şikayetlerine ilişkin olarak vermiŞ oldugu karar
larda, (413) bu hakkın toplu sözleşme pazarlıgı hakkını kapsamadıgını, 
sendikaların devlete karşı toplu sözleşme müzakerelerine katılmalarının 
saglanması gıbı taleplerinin sözleşme şemsiyesi altında korunmadıgını be
lirtmiştir. 

Ayrıca, ll inci maddenın 2 nci pragrafının son cümlesinde bu madde
nın, "bu hakların kullanılmasında stlahlı kuvvetler ve güvenlik güçleriyle 
devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında yasal sınırlama
lar kanmasına engel" olm~dıgı ifade edtlmiştir. Bu hükme göre, akit dev
letler ilke olarak devlet m eniurlarına sendika kurma hakkı tanımak yü
kümlülügü altında olmakla beraber, kamu güvenligi bakımından. stlcililı 
kuvvetler ve güvenlik güçleri mensupları ve devletin idari teşkilatında 
hassas görevlerde bulunan bazı kamu görevlileri açısından bazı kısıtlama
lar yapabilme yetkisine sahiptir. 

Yeni düzenlernede bu konuların da gözönüne alınacağında kuşku yoktur. 

(412) Sözleşmeler 8.1.1993 tarihinde onaylanmış ve Sözleşme metinleri 25.2.1993 t. ve 21507 Sayılı R. G. 
· de yayınlanmıştır. 

(413) Bkz. yuk. S. 256 
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XU. EVLENME VE AİLE KURMA HAKKI 

"Mutlaka evleniniz; eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa 

filozof olursunuz. " 

SOKRATES 

Sözleşmenın evlenme ve aile kurma hakkını düzenleyen 12 net mad-
desı şöyled~ : · 

"Madde 12. - Evlenme çağ:uıa gelen erkek ve kadın, bu hakkwn · 
kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar uyannca evlenme ve ai
le kuniıak bakkwna sahiptir." 

Sözleşmenın 12 net maddesı, evlenerek aile kurmak hakkını güvence 
altına almıştır. Evlenme ancak bir kadınla bir erkek arasında söz konu
sudur. Komisyon bu hüküm çerçevesinde transsekseüllertn du rumiarım 
da incelemtştir. 

Orterwick olayında, (414) bir kadının seksüel özelltklertnt taşımakla be
raber, geçirdtgt bir sert ameltyat sonucu kendisini erkek olarak hisseden 
ştkayetçt, Belçika makamlarınca evlerimesine tztn verUmemestnden yakın
mıştır. Komisyon somut olayda, Belçika mevzuatının ştkayetçintn ne bir· 
kadınla ve ne de bir erkekle evlenmesine tztn vermedi~tni tespttle, 12 net 
maddenın evlenme hakkını akit devletlerin iç hukukuna bırakmasına rağ
men, devletlerin belirlt bir kişi veya kişi gruplarını evlenmekten tamamen 
men .edemeyeceklertnden dolayı, Sözıe·şmentn ihlal edildtgını b~ltrlemtşttr. 

Ancak Komisyon İngUtere Ue ilgili Rees alayında, (415) aynı durumdaki 
bir ştkayetçtntn başvurusu hakkında farklı bir sonuca varmıştır. Komis-· 
yona göre, 12 nci maddede düzenlenen evlenme hakkımn sosyal amacı 
do~rma yeteneğine sahip olmaktır. Bu nedenle aktt devlet, transseksüel 
olduklarr için fiztki olarak bu yetene~e sahip .olmayanlarla, aynı cinse 
mensup iki kadın veya iki erkek arasında oldugu gtbt do~urganlıgın söz 
konusu olamayac~ durumlarda, kişilerin birbirleriyle evlenmelerini ya
saklayabUtr. 

Keza Divan da bir kararında 12 ncı maddenin kapsamını yorumlamış
tır. Olayda, (416) kusuruyla boşanmaya sebebiyet vermiş olan eşe, İsviçre 
M. K. nun 150 inci maddesine dayanılarak 2 yıl yeniden evlenme yasagı 
ceza.Sı verUmiştir. Divana göre, 12 nci maddeyle güvence altına alınmış 
olan temel hakkın kullanılması, kişisel, sosyal ve hukuki sonuçlar do~u
rabUir. Bu hakkın kısıtlanması aktt devletlere bırakılınakla beraber, hak
kın özü ortadan kaldırılmaınaiıdır. Sözleşmenın 12 ·net maddesi, boşan
mış olan eşiere de makul olmayan kısıtlamalar olmaksızın yeniden evlen-

(414} Stock-Taktng: 1954-1984, S. 219 vd. 
(415} Stock-Takfng: Supplement 1985, S. 100 vd. 
(416} E. Court H. R. Case oj F. v. Swttzerland (21/1986/119/168) Judgment, Parts 18 December 1987 
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me hakkı tanımıştır. Somut olayda kısıtlama, hakkın özünü ortadan kal
dırd.ıgt ve erke~ evlenecegt yeni eşinin haklarını da etkiledigiiçin. Söz
leşmenin ı2 nci maddesine·aykırıdır. 

Türk Medeni Kanununun ı 42 nci maddesinde yer alan aynı yasak. Di
vanın bu kararının da etkisiyle, 4.5. ı988 tarih ve 3444 Sayılı Kanunla 
kaldınlmıştır. 

Komisyon. hükümlü ve tutukluların bu hakka hangi ölçüde sahip ol
duklarını da (417) araştınnıştır. Olayda bir Alman tutuklu. cezaevi yönett-

, minin kendisine evlenme izni vermediginden yakmarak Komisyona şika
yette bulunmuştur. Cezaevi yönetimi, şikayetçinin suç işlerneyi ittyat ha
line getirdigini, kendisi uzun süreli bir ceza tehdidi altında oldu~ için 
müstakbel eşiyle ev kurup ortak yaşam sürdürmesinin uzun zaman ala
cagını, esasen kendistnin evlenme niyetinin ciddi olmadıgını ve nihayet 
hükümlü ve tutukluların evlenmelerinin cezaevlerinin disiplin ve düzeni
nı bozabtlecegi görüşünü savunmuştur. Komtsyona göre, konu Sözleşme
nin 5 inci maddesini de Ugtlendirmektedir. Bu· hükmün ı (c) paragrafına 
göre kişi sadece hakim önüne çıkarılmak veya mahkemece vertlen cezası
nı çekmek üzere özgürlügünden yoksun bırakılınaktadır. Avrupa Konse
yine üye devletlerin ceza kanunları. hükümlü ve tutukluların evlenmele
rini yasaklamamaktadır. Keza Alman hukukuna göre de tutuklunun hak
ları sadece kendisine verilen cezanın infaz edilmesi amacıyla kısıtlanmış
tır. Bu Uke Alman hukukuyla güvence altına alınmış olan evlenme hakkı 
için de geçerlidir. Ancak Alman uygulamasında hükümlü ve tutuklulara 
evlenme izni verilmesinin somut olayın durumuna göre degiştfgi anlaşıl-

. maktadır. Bu izin vertlirken hükme,dilecek cezanın süresi ve çezaevinin di
siplin ve düzeninin de gözönüne alınması dogaldır. Komisyon, bu gerek
çelerle Sözleşmeye herhangi bir aykırılık tespit etmemiş ve şikayetçtnin 
başvurusunu reddetmiştir. · 

(417) Manual. S. 53 vd. 
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:xm. ŞİKAYET HAKKI 
"Hak/anı savunmayan, onu kaybeder." 

E.RAUPACH 

Sözleşmenın 13 üncü maddesı, Sözleşmede öngörülen temel hak ve 
özgürlükleri ihlal edilen herkese, kendisine karşı yapılan haksız eylem ve 
işlemlere karşı şikayette bulunabilme hakkını güvence altına almıştır. 

"Madde 13. - Bu Sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükle
ri ihlal edllen herk~, ihlal fWi resmi görev ifa eden kimseler ta
rafından bu sıfatıanna dayanılarak yapılı:iıış da olsa, durumun dü
zeltllmesi için ulusal bir makama başvurma hakkına sahiptir." 

Bu hükme göre, şikayet hakkı sadece Sözleşmede öngörülen hakları 
kapsamaktadır. Ancak, bireyin genel hükümler çerçevesinde diger konu
larda da idareye başvuru hakkı bulunduğunda hiç bir kuşku yoktur. 

Şikayet hakkını, Sözleşmenın 6 ncı maddesinde düzenlenen yargı or
ganları önünde hak arama özgürlügü ile karıştırmamak gerekir. 6 ncı 
madde, Sözleşmenın diger maddeleri gıbı ayrı bir konuyu. bireyin adil yar
gılanma hakını güvence altına alan münferıt bir maddedir. 13 üncü mad
de tse, 6 ncı madde de dahil olmak üzere Sözleşmenin bütün maddeleri
nt kapsamakta ve bu maddelerde s~lanan hak ve özgürlüklerin ihlal edil
mesi halinde, milli makamlar önünde bireye ştkayette bulunma hakkı ta
nımaktadır. Kuşkusuz, bu tür bir şikayetln sonuç vermemesi halinde, atı
lacak t~ct adım, 6 ncı madde çerçevesinde yargı organları önünde hak 
aramak olacaktır. 

Usül hukukuna ilişkin bir hüküm olduğundan, tek başına 13 üncü 
maddeye dayanılar3k şikayette bulunmak mümkün degtldir. Bu hükme 
ancak, Sözleşmenin bireye somut hak tanıyan herhangibir maddesının 
ihlali dolayısıyla ve o maddeyle birlikte başvurulabilir. C4ısı Nitekim, Ko
misyon ve Divana yapılan şikayetler de bu şekilde yapılmaktadır. 

Sözleşme, başvurulacak makam açısından herhangibir özel nitelik 
ararnamaktadır. Ancak, yeterince bağımsız olan idari bir makka şikayet 
yolu açık tutulmalı ve bu makam şikayet konusu tasarrufu Sözleşmeye 
veya iç hukukun buna paralel hükümlerine uygunluk açısından tnceleye
bilmelidir. İnceleme sonucu somut tasarrufun iptal edilerek geri alınıp 
alınmaması da ö~emli degildir.' Şikayetçintn varılan sonuçtan tatmin ol
maması halinde, kanun yollarına başvurac~ına kuşku yoktur. C4I9J 

(418) Vllllger, Mark, E. a.g.e. S. 372 
(419) a.g.e. S. 373 
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Bu tür başvurular, şikayet konusu tasarrufu yapan i<hu"entn üst ma
kamlarına yapılabilecegt gibi, bazı Avrupa Ülkelerınde oldu~ gibi, om~ 
hudsman denilen, idarenın dışındaki tarafsız ve bağımsız kurumlara da 
yapılabilir. Ülkemizde de, herhangibir idari tasarrufun Sözleşmede öngö
rülen somut bir hakkını ihlal ettıgtnı düşünen herkes, bizzat o tasarrufu 
yapan tdareye veya daha üst makamlara şikayette bulunabilirse de, ge
nelde bu yöntemle olumlu sonuç almak mümkün de~dir. Ayrıca, kişi ta
rafsız ve bağıınsız o!ganlar olarak, TBMM Dilekçe Komisyonu ve -özellikle 
de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurabilir. Öme~ın. bu Ko
misyona, 1 Mart 1991-31 ~stos 1992 tarihleri arasında gelen 2948 baş
vurudan 2077'st (%70,45) hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan, 1743'ü 
hakkındaki işlemler, Komisyonun görev alanına gtrmedigt, yargıyı ilgilen
dirdigl ve konunun yeni yasal düz~nlemeyt gerektiridgl gibi gerekçelerle, 
hiç bir işlem yapılmadan sonuçlandırılınış, sadece 334 başvuru ilgili ba
kanlık ve kuruluşa intikal ettir1lerek geregtntn yapılınası istenmiştir. (420) 

Şikayetçi genelde daha önce tasarrufu yapan kuruluşa bizzat başvurdu
~u ve bir sonuç alamadığı için Komisyona başvurdu~ cihetle, Komisyo
nun da somut sorunları çözüme kavuşturması çok kuşkuludur. 

Komisyon ve Divana 13 üncü madde çerçevesinde fazla başvuru yapıl
mamıştır. "Platzform Artzte für das Leben" olayında, (42Il gösteri yürüyüşü 
yapan şikayetçiler, karşı gösteri yapanlara karşı korunmaları konusunda 
başvuruda bulunmalarına r~en, polisin gerekli korunınayı sagiamadı
ğı gerekçesiyle, ll inci maddeyle birlikte 13 üncü maddenın de ihlal edil
di~den yakınmışlar, Komisyon da şikayetçileri haklı bulmuştur. Konu
yu Inceleyen Divan ise, yürüyüş gözergahının de~iştirilmtş olmasına r~
men, göstericileri korumak ıçın çok sayıda polis btrli~tntn tahsis edildigi
ni ve gösteride ciddi bir olay çıkmarlığını tespttle, Avusturya makamları
nın şikayetçilertn başvurusu üzerıne uygun önlemleri aldığı sonuc4na 
varmış ve 13 üncü maddeye aykırılık görmemiştir. 

Komisyon ve Divana 13 üncü maddeye ilişkın olarak tutuklu ve hü
kümlüler tarafından da bazı şikayetler yapılmıştır. Örne~. bir olayda, <422) 

bir hükümlü, cezaevi yönetiminin başvurusunu zamanında yetkili maka
ma ulaştırmadığı için yakınmıştır .· Komisyon, yönetimin başVtıruyu yasal 
süresi içinde Intikal ettirmemekle beraber, yeterli inceleme yaptı~ından 
bahisle, Sözleşmeye aykırılık görmemiştir. Aynı şekilde, hükümlünün, 
dosyasının geç incelemeye alındığına .ilişkin şikayetleri, Sözleşmenın 13 
üncü maddesi anlamında· bir yüksek makama yapılan başvuru şeklinde 
degil, işin esasına ilişkın bir yakınma olarak de~erlendirilmtş ve Sözleşme 
kapsamında mütalaa edilmemiştir. 

(420) TBMM. İnsan Haklannı Inceleme Komlsyonu Başkanlığı Faaliyet Raporu, 1992, S. 18 vd. 
(42i) Bkz. yuk. S. 249 vd. 
(422) Dfgest, S. 210 
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XIV. AYlRlM YAPMA YASA{U 1 

"Akla kara diye ayıramazsm insanları; iyilikleri de kötü
lükleri de karmakarışıktır." 

Bemard SHAW 

Sözleşmenin 14 üncü maddesi eşitlik ilkesinden hareketle, Sözleş
mede öngörülen haklardan yararlanmada her türlü ayırımcılı~ı yasak
lamıştır. 

"Madd~ 14.- Bu Sözleşmeele tanınan hak ve özgürlüklerden 
yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ya da başka görüş
ler, ulusal veya sosyal köken, ul~sal bir· azınlıia mensup olma,· 
servet, doiuş veya herhangi başka bir d~ bakımından hiçbir 
ayının gözetilmeksizin sağlanır." 

A. İLKE 

Sözleşmenin F:ransızca metninde çok genel bir ifadeyle. 14 üncü mad
denin her türlü ayırımcılı~ı (sans distinctlon aucune) yasakladı~ belirtil
miştir. İngilizce metin ise-(wtthollt discrimination) daha dar bir anlam ta
şımaktadır. Madde hükmü Fransızca metinden anlaşıldı~ gibi çok geniş 
bir şekilde yorumlandı~ takdirde uygulamada eşitlik ilkesi ugt-una ortaya 
çok garip sonuçlar çıkabilir. 

Farklı sorunların. niteliklerinin do~ası olarak. farklı şekilde çözümlen
mesi gerekece~den bazan farklı uygulamalar ayırımcılık·değil. tam ter
sine adalete uygun sonuçlar verebilir. Bu nedenle önemli olan. somut bir 
olayda farklı uygulamayı haklı gösterecek objektif sebepler bulunup bu
lunmadı~ınin belirlenmesidir. Nitekim Divan da bu yaklaşımla. somut 
olayda farklı uygulamayı haklı kılacak makul ve objektif sebepler bulunup 
bulunmadı~ını araştırmakta ve yoklu~u h~inde farklı uygulamayı Sözleş
menin 14 üncü maddesine aykırı saymaktadır. <423) 

Ayırırncılık yasagının etkili olabilmesi için. bu yasaga yasalarda oldu
~u kadar uygulamada da uyulması gerekir. Örne~in. genel olarak herke
se uygulanması öngörülen bir önlem sadece belirli bireyler hakkında uy'" 
gulanmışsı. yapılan işlem ayırımcılıktır. 

Ayırımcılı~ın söz konusu edilebilmesi için. iki veya daha fazla birey ve
ya guruplar arasında karşılıştırma yaparak. bireyler veya birey gurupları
nı di~erlerlnden farklı muamele görüp görmediklerinin. görmüşlerse yapı
lan ayırımın haklı nedenlere dayanıp dayanmadı~ıpın belirlenmesi gere
kir. Komisyon ve Divan bu konuda akit devletlere geniş bir takdir hakkı 
tanımaktadır. Örne~in. 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı MKanununun uy.: 

(423) Dtgest, S. 212 vd. 
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gulanması çerçevesinde, Komisyon Türkiye'den toplam 25 başvuru yapıl
mıştır. Ayrılıkçı terörist olan şikayetçtler, şartlı salıverilmelerı konusunda 
kendilerine diğer hükümlülere oranla daha agır şartlar yüklendtgtnden 
bahtsle, bunun eşitlik ilkesine aykırı olud~undan yakınmışlardır. Komis
yon, bütün başvuruları kabul edilemez nitelikte bularak geri çevtrmtştlr. 
(424) 

İrlanda ile ilgili dt~er bir olayda, Divan farklı bir sonuca varmıştır. 
Olayda, yerel bir ·planlama ve geliştirme komisyonu, bir vadtde bulunan 
bütün arazı sahiplerine yapı tznt verdiği halde, şikayetçtye vermemiştir. 
Divan 9 Şubat 1993 tarthlt kararında, C425l bu uygulamayı, Sözleşmenin 
14 üncü maddesinde öngörülen yasa önünde eşitlik ilkesine aykırı bul
muştur. Olay, Sözleşmenin 50 inci maddt:si çerçevesinde İrlanda hükü
metinin ştkayetçtye maddt·ve.manevi tazminat ödemesiyle sonuçlandırıl
mıştır. 

Divan, aynı şekilde, Belçikalı bayan Vermetre'nin evlilik dışı olduğu ge
rekçesiyle büyük babasının mirasından mahrum bırakılmasını Sözleşme
nin 8 ve 14 üncü maddelerine aykırı bulmuştur. C426J. 

B. ı4 ÜNCÜ MADDENİN SÖZLEŞMENİN DİÖER HÜKÜMLERİYLE 
İLİŞKİSİ 

Sözleşmenin 14 üncü maddesı tek başına gözönüne alınarak uygula
nabilecek bir hüküm ihtiva etmekle beraber, ayırırncılık genelde bir hak
kın kullanılması çerçevesinde yapılan bir uygulama dolayısıyla söz konu
su oldu~undan. ı4 üncü madde, Sözleşmenın di~er hükümlerinın uygu
lanması çarçevesinde ve onlarla birlikte de~erlendtrilmektedtr. Örne~. 
Sözleşmenın 8- ı ı maddelerinin 1 ınci paragrafiarı b elir lt hak ve özgürlük
leri güvence altına almakta. 2 nci paraflarında da. devletlere bazı koşullar 
altında bu hakları kısıtlama yetkisi tanımaktadır. Akıt devletler kısıtlaina
ya ilişkin bu yetkilerini kullanırken Sözleşmenın ı 4 üncü maddesını gö• . 
zönüne almak zorundadırlar. Ayrıca, kısıtlama Sözleşmeye uygun olarak 
yapılmış olsa da, uygulama keyfi ve ayırırncı olduğu takdirde, bu durum 
ytne ı 4 üncü maddeye aykırıdır. Bu nedenledir ki, anılan hükümlere iliş
kın ştkayetlerde, Sözleşmenın 14 üncü maddesının de ihlal edildiği iddia 
edilmektedir. 

Bu konuda, Danimarka ile ilgili bir olay örnek olarak gösterilebilir. 
Olayda Danimarka'lı bir koca, eşının do~urdu~u çocu~un kendisınden ol
madıgından bahisle nesebtn reddi davası açmışsa da yasal süreyi geçirdi-

(424} E. Commtsston H. R. Information Note No.: 116, 3.2.94. (46} 94, S. 12 
(425} E. Court H. R. Judgment tn the Case oj Plne Valley Development Ltd and Others v. Ireland. Press R. 
( 1 O February-9 March 1993), S. I 
(426) E. Court H. R. Press R. (12-27 October 1993). S. 2 
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gl ıçın dava reddedilmiştir. Şikayetçı bunun üzerıne, eşinin çocuğun rüşt 
yaşına kadar babalık davası açma hakkı olmasına rağmen kendisine kısa 
süreli b tT dava açma hakkı tanınmasının Sözleşmenın 8 ve ı 4 üncü mad
delerine aykırı olduğu iddasıyla Komtsyona başvurmuştur. Danimarka 
hükümeti bu konuda erkek ve kadın arasında ayırıriı yapılmasının haklı 
olduğunu ortaya koymuş ve Divan olayı Sözleşmenin 8 ve ı4 üncü mad
delerı çerçevesinde de~erlendirtlerek herhangibir aykırılık belirlememiştir. 
(427) 

Ancak, ~omisyon ve Divan, ı4 üncü maddenin Sözleşmenin dt~er hü
kümleriyle de~erlendirildi~i durumlarda, Sözleşmenin di~er bir _hükmüne 
aykırılık tespit.ettigt takdirde; bu tespitle yetinmekte ve olayın ayrıca,ı4 
üncü madde çerçevesinde de~erlendirilmesine girmemektedir. 

C. AYIRIMCILIK NEDENLERİ 

ı. Cinsiyet 

· Komisyona göre, ı 4 üncü maddede öngörülen cinsiye te dayalı ayırım 
yapma yasaw. devletleri homoseksüellikle mücadele için, Sözleşmenin 8 
(2) maddesi çerçevesinde homoseksüelli~e karşı önlem ·almaktan alıkoya
maz. (428) 

Divan, 22 Şubat 1994 tarihli çok yenı bir kararında cinsiyet ayırımı 
bakımından 14 üncü maddenini yorumunu yapmıştır. (429J Ştka.yetçiler 

Susanna Burghartz Alman ve İsviçre, Albert Schnyder ise sadece İsviçre 
vatandaşıdır. Taraflar Almanya'da evlenmişler ve bu. ülke hukukuna göre 
aile soyadı almışlardır. Kadın Burghartz adını korumuş, erkek Schnyder 
Burghartz adını almış ve bu adın İsviçre nüfusuna tescilini istemiştir. Me
mur tse sadece kocanın soyadı olan Schnyder't tescil etmiştir. 

Divana göre, 8 inci madde soyadı konusunda açık bir hüküm ihtiva et
memektedir. İsim, kişisel bir teşhis aracı olarak kişinin kendisini ve aile 
yaşamını Ugtlendirir .. Devletin isim konusunu düzenlemeye ilgi d uyması 
da bu gerçe~i de~iştirmez. Somut olayda, erke~in akademik çevrelerde 
kullandı~ ve tanındı~ı ismini kadının soyadının önüne koyarak birlikte 
kullanmasında yararı vardır. İsviçre hukukuna göre, kadınlar kocalarının 
·soyadını almakla beraber, bunun önünde kendi kızlık soyadlarını da kul
lanabilmektedtr. Divana göre, kadın erkek eşitli~i Avrupa Konseyine üye 
devletlerin ana amacıdır. Ancak çok paklı ve makul nedenler, kadın erkek 
arasında ayırım yapmayı Sözleşmeye göre haklı kılabilir. Somut olayda 

(427) Gomten, D. a .. g.e. S. 89 vd. 
(428) Dlgest. S. 218 .. 
(429) E. Court H. R. Press R. (2-24 February 1994). S. 16 
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kadının ı 984'den beri İsviçre hukukuna göre bu hakka sahip olmasına 
r~en erkegtn bundan yararlanamaması bir çelişkidir. Sözleşme, günü
müz şartlarının ışı~ altında ve eşitlik ilkesine göre yorumlanacagından, 
yapılan uygulama, 8 inci ve ı 4 üncü maddelere aykırıdır. 

2.Irk 

Sözleşmenın ı 4 üncü maddesi ır ka dayalı ayırım yapmayı da yasakla
mıştır. Bu baglarnda Komisyona intikal eden bir olayda, İngiliz hükümeti 
Uganda, Kenya ve Tanzania'dan sınırdışı edilen İngiliz pasaportu taşıyan 
Afrika'lı zencileri ülkeye kabul etmeyi reddetmiş tir. Ş ikayetçiler, ingilte
re'ye gırış yapmaktan men edilmelerinin, ırkadayalı bir ~ygulama olarak 
Sözleşmenın ı4 üncü maddesine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. Söz
leşme, kişilerin_ ülkeye gırış ve· yerleşme hakkını güvence altına alma:. 
malda beraber, somut olayda Komisyon, ırk ayırımınadayalı bazı uygu
lamaların Sözleşmenin ı4 ve 3 üncü maddelerine aykırı olduğunu belirt-

' miştır. (430) 

s.nn 
ı 4 üncü madde, dil farklılı~ dolayısıyla ayıı:ıİn yapmayı da yasakla

mıştır. Örneğin Komisyon, Belçika ile ilgili bir olayda, (431) Belçika hükü- · 
metinin Sözleşmenin ı 4 üncü maddesini ihlal ettigtni kararlaştırmıştır. 

Olayda, Fransızca konuşan bir grup aile .. çocuklarının Brüksel çevre
sinde okullara kabul edilmediği ıçın Komisyona başvurmuştur. Belçika 
makamları o bölgelerdeki okullara, bölgede ıkarnet eden aileterin çocukla
rının kaydedilmesine izin vermiştir. Ancak, Flamanca konuşari ailelerden 
bu koşulu yerine getirmelerı istenmemesine rağmen, Fransızca dilinin ya
yılmasının engellenmesi için bunun sadece Fransızca konuşan ailelerden 
talep edilmesini Komisyon, sert ve eğit~m hakkında ayırım yapan bir uy
gulama olarak değerlendirmiş ve Sözleşmeye aykırı bulmuştur. 

4. Din 

ı 4 üncü maddenın yasaklandığı diğer bir konu, kişiler arasında dini 
ınançları dolayısıyla ayırım yapmaktır. Bu konuda Komisyona yapılan 
başvuruların çoğu kabul edihnemiştir. Örneğin, Hollanda'yla ilgili bir 
olayda, Hollanda Emeklilik Kanununda yer alan dini inançları dolayısıyla 
sigorta yapılmasına tümüyle karşı çıkanlari~. bir kı~ım sigorta türlerini 
kabul etmeyenler arasında ayırım yaparak farkla emekli aylığı bağlanma
sını öngören düzenlemenin Sözleşmeyle çelişınediği sonucuna varılmıştır. 

Aynı şekilde Almanya He ilgili başka bir olayda, katoiik veya protestan 
mezhepleri dışındaki mezhep mensubu papazların askerlik görevinden 

(430) Gomlen, D. a.g.e. S. 88 
(431) Belglan Ltngulstlc Case, 1968, Dlgest, S. 218 
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muaf tutulınalarında, Sözleşmeye herhangibir aykırılık görmemiştır. Ko
misyona göre, ayırım yapmak bazı durumlarçla makul ve haklı nedenlere 
dayandı~ takdirde meşru olabilir. 

Buna karşılık, Divan, Hoffmann olayında, (432) bir kadının Jehova'nın 
Şahttiert mezhebine mensup olması dolayısıyla, boşanma sonucu çocuk
ların velayettntn, salt kadının bu dini tnancına dayanılarak, babaya veril
mesini, Sözleşmenın S inci 14 üncü maddelertne.a~kırı bulm.uştur. 

(432) Judgment of 23 June 1993 tn the Case of Hoffmann v. Austrta. Information Sheet No. : 32 S. 51 vd. 
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ALTINCI BÖLÜM 

EK PROTOKOLLERDE GÜVENCE ALTINA ALINAN TEMEL 

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

I. BİRİNCİ PROTOK9L 

20.3.ı952 tarihli ı No. lu Protokol, 18 Mayıs ı954 tarihinde yürürlü
ge gtrmiştlr. OJ Protokol Türkiye tarafından ı o Mart 1954 tarih ve 6366 
sayılı Kanunla onaylanmıştır. <2> Protokolde, mülkiyet hakkı, ana-baba
nın çocuklarını egttme ve terbiye ,hakkı ve seçim hakkı gibi konular dü
zenlenerek Sözleşme kapsamına alınmıştır. 

A. MÜLKİYET HAKKI 

Protokolün, kısaca mülkiyet hakkı olarak nitelendirilen ı inci madde
si şöyledir : 

"Madde ı. - Her gerçek veya tüzelkişi mallanndan yararlan
masına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Herhangi bir kimse 
ancak kamu yaran icabı olarak ve kanunun öngördüğü şartlar ve 
devletler hukukunun· genel ilkeleri çerçevesinde mülkünden 
mahrum edilebilir. 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mailann kamu yaranna uy
gun olarak kullanılmasına düzenleme veya vergilerin veyahut di
jer yükümlülüklerin ya da para cezalannın tahsili için zanıri gör
dükleri yasalan yürürlü~e koymak hususunda sahip bulundukla
n yetkiye halel getirmez." 

ı. Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Sınırlan 

Hazırlık çalışmalarında, mülkiyet hakkının protokol kapsamına alı
nıp alınmaması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmiştır. Sonuçta, 
totaliter devletlerde bireylerin mailarına keyfi ve sorumsuz bir şekilde el
konuldugu gözönüne alınarak bu konunun da Sözleşmede düzenlenme
si gerekttgı dogruıtusunda bir görüş birligi saglanmıştır. Diger bir tartış
ma konusunu da, elkonulan mallara ödenecek tazminat konusu oluştur
muşsa da, sonuçta bu konunun milli mevzuata bırakılması uygun görül
müştür. Hükümde "kanunda öngörülen şartlar altında" ifadesi yer aldı
gina göre, milli mevzuatın nasılsa tazmtnat konusunu da düzenleyecegi 
varsayılmıştır. Yine ı ınci fıkrada yer alan, "devletler hukukunun genel 

(1} Information Sheet No. 32, S. I 
(2} R.G. 19 Mart 1954-8662 
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ilkeleri" ifadesi, yabancılar düşünülerek konulmuştur. Yoksa hiçbir devlet 
bu ilkelerin kendi vatandaşlarına da uygulanac~ı düşünmemiştir. (3} 

ı inci maddeniİl ı inci fıkrası, mülkiyet hakkını güvence altına almış
tır. Bu hakka dayanabilmek için, ştkayetçinin her şeyden önce malik ol
dugunu kanıtlaması gerekir. C4l Mülkiyet hakkı, bütün kazanılmış hakla
rı (acquired rights, droits acquts) oldugu kadar sınai ve fikri mülkiyet hak
larını da kapsar. Hüküm ayrıca, mülkiyet hakkının kullanılmasının en 
dogaı sonucu olan tasarruf yetkisini de güvence altına almıştır. csı 

2. Mülkiyet Hakkına Elkoyma 

i inci maddenin 1 inci fıkrası, bireyin mülkiyet hakkına hangi şart
larla elkonularak kendisinin bu hakkından nasıl yoksui?- bırakılacagı ko
nusun~ düzenlemiştir. Mülkiyet hakkına bu tür müdahaleler genelde 
kamulaştırma veya devletleşttrme yöntemlertyle yapılmaktadır. Anılan 
hükme göre, bu tür bir müdahale yasal olarak ancak k~u yararı dü
şüncesiyle yapılabilir. 

Bu konuda tdareye geniş bir takdir yetkisi bırakılmış olmakla bera
ber, yapılan müdahalelerin haklı ve alınan önlemlerin amacına ve Sözleş
meye uygun olup olmadıgının incelenmesi de Sözleşmenin denettm or
ganlarına düşen bir görevdir. ca ı Örnegın Divan, İsveç'le ilgili Sporrong 
and Löntroth alayında, idarenin takdir yetkisinin sınırlarını ve bu yetki
nin sınırlarının aşılıp aşılmadıgını degerlendirmtştir. (7} Olayda, Stock
h olm şehir yönetimine bir kararnameye dayanarak, şehirde bulunan bü
tün taşınniazlara sınırsız bir şekilde müdahalede bulunma ve kamulaş
tırma yetkisi tanınmıştır. Divan, çıplak mülktyetlerın ştkayetçilerde bıra
kılınasına ragmen, pratikte kendilerinin o mallardan geregı gıbı yararlan
malarina engel olunmasını Sözleşmeye aykırı bulmuştur. Divana göre, 
Sözleşme, kamu yararı ve bireyin hakları arasında çok duyarlı bir denge 
kurmuştur. Somut olayda oldugu gibi, bu dengenin birey aleyhine bozul
muş olması halinde, kendisinin şikayet hakkı vardır. 

Divana göre, "kamu yararı" geniş bir kavramdır. Ekonomik ve sosyal 
politikalarını uygulamak zorunda olan devlete, bu konuda geniş bir tak
dir yetkisi bırakılması, dogaı ve anlaşılır olmakla beraber, kamu makam
larından beklenen, bu yetkinin, ölçülü, makul ve amacına uygun şekilde 
kullanılmasıdır. csı Örnegın Divan, 22.9.1994 tarihli çok yeni bir kararın
da Fransız makamlarının kamu yararı kavramını amacından saptınll-ak 

(3) Manual, S. 55 vd. 
(4) Dlgest, S. 388 
(5) Vturger, Mark E. a.g.e. S. 384 
(6) Dtgest. S. 388 
(7) Stock-Taktng. 1954-84, S. 112 
(8) Gomlen, D. a.g.e .• S. 75 
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bu yetktlertnı kötüye kullandıklarını tespıt etmiştır. (9) Olayda şikayetçi, 
Strasbourg'ta bir arazi alınış ve düşük vergi ödemek için tapuda araziyi 
piyasa de~ertntn altında göstermiştır. Bunun üzerıne, Fransız vergi ida
resi. vergı kanununun 688 inci maddesine dayanarak önalım hakkını 
kullanmış ve tapuda belirtilen fiyatın % ı O fazlasını ödeyerek araziyi Is
tlmlak etmiştir. Şikayetçt. istlmlakın kamu yararınayapılmadı~dan ya
~~ştır. Divana göre. kamu yararı çok geniş bir kavram olarak akıt 
devletlerin takdirine bırakılmış olmakla beraber. somut olayda önalım 
hakının şikayetçiye karşı beklenmedik bir şekilde ve geliştgüzel kullanıl
masının ayırırncılık oldugtına tş~etle yapılan işlemin Sözleşmeye aykırı 

oldugunu belirtmiştır. 
Kamulaştırmada ödenecek tazmtnatın miktarı konusu özel bir önem 

arz etmektedir. ı inci maddenın ı inci fıkrasında tazminatbın hiç söz 
edilmedi~ için bu hükümden kamulaştırmada tam tazminat ödenece~ 
şekltnde bir sonuç çıkarmak mümkün ve dowu de~dir. Tazminat konu
sunda, amaçla alınan önlem arasında bir denge kurulmalı ve kamulciş
tırmadakt kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin 
çıkarı karşılaştırılarak üstün olan tercih edilmelidir. Her halde, bireye, 
kamu yararına çok aşırı yük (excessive burden) yüklemekten özenle ka
çınılmalıdır. (10) 

3. Mülldyetten Yararlanmanın Düzenlenmesi 
Protokolün: ı inci maddesinin 2 nci fıkrasında, mülkiyet haklarından 

yararlanma ve onun kullanılmasına yapılacak müdahaleler konusu dü
zenlenmiştir. Bu hüküm çerçevesinde yapılacak uygulartıalar bireye taz
mtnat talebinde bulunma hakkı saglamaz. Sözkonusu uyguiamalar ilk 
planda vergtler, yükümlülükler ve para cezalan gibi önlemlerdir. Ancak, 
denetim organlarının kararlarına göre, ölüme baglı tasarruflarda yapılan 
kısıtlamalar, nı> kum oc~ işletme imtiyazı veya tçkili lokanta ruhsatının 
gert alınması, belirli konutların kiralarının devlet tarafından tespıt edil
mesi veya btr ceza davasına ilişkin olarak malların rnüsaderesi gibi ko
nular da bu madde çerçevesinde de~erlendirilmektedir. Bu gibi hallerde 
müdahalenin önşartı, kamu düzeni, kamu saglı~. kamu ahlakı gibi ge
rekçelerin bu tür müd~aleleri haklı kılması ve müdahale için yasal bir 
dayanak bulunmasıdır. 02) 

Komisyon özellikle vergı kanunları dolayısıyla yapılan şikayetlerde 

1 inci maddenın yorumunu yapmıştır. Bu konuda, Almanya'nın Külfet
lertn Denkleştirilmesi Kanununa (Lastenausgleichgesetz) ilişkin olarak 
yapılan başvuruda, Komisyon şu gözlemlerde bulunmuştur : 0 3 > 

(9} E. Court H. R .• Press R (7-23 September 1994}. S. 36 vd. 
(10} VUJiger, Mark E. a.g.e. S. 385 
(ll} Bkz. yuk., Vermetre olayı. s.191 
( 12} VlUiger, Mark. E. S. 385 vd. 
(13} Manuaı. S. 57 
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.. Şikayet konusu kanun Alman makamları tarafından tkinet dünya 
savaşı sonucu yapılan ekonomik ve mali reformlar çerçevesinde, ül
kenin yenı demokratik yapısının sağlam bir ekonomik temele oluştu
rulmasını amaçlamaktadır. Kanun, Alman parasındaki deger kaybı
nın vatandaşlar- arasında güçlerı oranında paylaştırılmasını öngör
düğünden kamu yararına uygun olup Sözleşmeyle çelişktli degtldir." 

Aynı konu İrlanda'yla tlgili olarak da Komisyon önüne getirtlmiştir. 
Komtsyona göre: 04) 

"Vergı koymak ve diger yükümlülükler getirmek amacıyla yasa çıkar
mak hiç kuşkusuz bir devletin egemenlik yetktlertndendir. Şikayet 
konusu 1957 tarih ve 44 sayılı Kanun, ülkede ekonomik ve mali dü
zenin sağlam temellere oturtulması amacıyla çıkarılmış olup, hükü
metin de belirttıgt gıbı kamu yararının bir geregtdir. Bu nedenle bu 
kanuna dayanarak konulan vergiler Sözleşmeye aykırı sayılamaz. 
Esasen. I inci maddenın 2 net fıkrası dabu amaçla, yani kamu yara
rına, vergı koyma yetkisi tanımıştır." 

Mülkiyet hakkı, Türk hukukunda en üstün bir temel norm olarak 
Anayasanın 35 iri ci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Bu hükme gö
re, mülkiyet hakkı aynen Sözleşmede oldu~ gtbi kamu yararı amacıyla 
kısıtlanabtlir. 

Mülkiyet hakkına müdahelenin en belirgin örnegt olan kamulaştırma 
konusu ise, taşıdıgı önem dolayısıyla özel bir hükümle ve ayrJ..!ltılı olarak 
düzenlenmiştir. Ramulaştırmanın en önemli şartı olan tazmınat konusu
na Sözleşmede degtnilmedtgi halde. Anayasanın 46 ncı maddesi bu ko
nuyu da ayrıntılı bir şektlde düzenlemiştir. Sözkonusu hüküm. kamulaş
tırma bedelinin hesaplanma tarz ve usulunü kanuna bıraktıgı halde, be
delin tespıtinde gözönüne alınacak tlkeleri bizzat belirleyerek, bu konu
da yasa koyucuyu da kısıtlamış ve böylece kamu makamlarının yetktle
rtni kötüye kullanmaları veya aşmaları ihtimalint de ortadan kaldırmış
tır. Aynı şekilde. Anayasanın 4 7 ·nci maddesı. devletleşttrmeye ilişkin ola
rak, bunun ancak "gerçek karşılığı üzerinden" yapılacağını belirtmek su
retıyle, özellikle yabancıların haklarını da korumuştur. 

Sözleş.menin uygulanması çerçevesindeki diğer müdahale hallerı tse 
çeşitli kanunlarımızda gayet ayrıntılı şektlde düzenlenmiştir. Kentlerde 

( 14) Dtgest, S. 390 vd. 
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imar Kanunu ve belediye bölgelerınde de Belediyeler Kanunu bu konu
larda uygulama alanı bulmaktadır. Türk hukukundaki bu düzenlemele
rin, en azından Sözleşmenın öngördü~ yasal dayanak açısından, yeter
li bir düzenleme oldugu ve tazminat hakkı gibi bir çok konuda bireyin 
mülkiyet hakkını Sözleşmeye oranla daha belirgin bir şekilde gözettigt 
ifade edilebilir. 

Ancak bu alanda bütün sorun uygulamada dügümlenmektedir. Uy
gulamada takdir yetkisinin yerinde, amacına uygun, kamu yararına kul
lanılması, mülkiyete müdahalenin ölçülü bir şekilde yapılması ve zama
nında ve uygun bir tazminat ödenmesi halinde bu konuqa·hıçbir sorun 
çıkmayacaktır. 

Nitekim, bu konuda Türkiye aleyhine yapılan tki başvuru hakkında 
Komisyon kabul edilebilirlik ·kararı vererek gündemine almıştır. Olayda, 
arazilerı tstimlak edilen S. ~- (Başvuru No. : ı 9263/93} ve Mehmet Ak
çay (Başvuru No. : 1964ı /92) kendilerine ek tazminatın çok geç olarak 
ve enflasyon miktarının yarısı kadar bir faizle ödendıgınden yakınmışlar
dır. (15) 

B. EÖİTİM VE ÖÖRETİM HAKKI 

"İyi bir egitim, gençlik için ögrenme, yaşlılık için teselli, fakir için 
zenginlik ve zenginlikiçi'nde ziynettir." 

DİOGENES 

ı. Protokolün 2 nci madest, egitim hakkı konusunda şu hükmü ihti-
va etmektedir: 

"Madde 2. - Kimse eğitim hakkın~an mahnım edilemez. Devlet, 
ejitim ve öğretim alanında üstleneceği görevlerin yerine getiril
mesinde, ana babanın bu eğitim ve öğrenimi kendilerinin felsefi 
inançlarına göre salılamak h~a riayet edecektir." 

Hükmün 1 inci cümlesinde, kimsenın egıtım hakkından yoksun bıra
kılmayacagı belirtilmiştir. Yani devlet, kimsenin egitim hakkına karışma
yacak; örnegın kimseyi devletin sagladıgı egttimin, imkanlanndan yarar
lanmaktan alıkoyacak gırıştmlerde bulunmayacaktır. Maddenin 2 nci 
cümlesinde ise egitim hakkına ilişkin iki temel ilke belirtilmiştir. Birinci 
ilkeye göre, egitim ve ögrentmtn nitelik ve kapsamı ve devletin bu alan
daki görevlerı ve rolü tamamen devletin kendi takdirine bırakılmıştır. Bu 
durumda devlet hiçbir şekilde, kimseye karşı belirli bir egitim türü sag
lamak veya arzu edilenegitimi vermek gibi bir yükümlülük alİında degil-

(15) E. Commission H. R.lnformation Note No.: Jl6, 3.2.1994, 46 (94), S. 10 
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dir. Maddenın son cümlesinde ise devletin, çocukların egitiminde ana ba
banın tercihlerine saygı göstermesi konusu düzenlenmiştir. U6l 

1. Resmi Okullarda E~tim Hakkı 

Divan,· Belçika'yla ilgtli linguistlc alayında, (17l egıum hakkının kapsa
mını çfzmiştir. Divan, protokolün tmzaya açılması sırasında Avrupa Kon
seyine. üye devletlerin tümünde genel ve resmi bir egtttm sisteminin yü
rürlükte olduguna işaret ettikten sonra, 2 nci maddenın 1 inci cümlesiy
le sadece üye devletlerde belirli bir zamanda mevcut olan resmi egitim 
kurumlarına girme hakkının güvence altına alındıgını belirtmiştir. Yoksa 
devlet, belirli tür ve düzeylerde egitim kurumları oluşturmak ve herkese 
bu kurumlarda egitim yaptırmak zorunda degildir. 

Protokolün hazırlık çalışmalarında yapılan müzakereler de bu görüşü 
. dowulamaktadır. Gerçekten, bu çalışmalarda, egitim hakkının olumlu 
veya olumsuz bir üslupla ifade edilmesi konusunda görüş ayrılıgı çıkmış
tır. Bazı uzmanların, bu hak olumlu bir şekilde ifade edildigi takdirde, 
devletin herkese istedıgı egitımi saglamak yükümlülügü altında oldugu 
şeklinde yorumlanabilecegi dogruıtusunda endişelerini belirtmeleri üze
rine, olumsuz ifade kullanilarak, kimsenin egitim hakkından mahrum 
edilemeyecegi şeklindeki mevcut metin kabul edilmiştir. (1Bl 

Bu durumda, Sözleşmenin bireye istedigt eğitimi yapma konusunda 
mutlak bir hak sağlamadıgı, sadece mevcut egitim kurumlarına girme 
konusunda fırsat eşıtligi tanıdıgı açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 

2. Ana - Babanm Çocuklann E~tim Üzerindeki Hakkı 

2 nci maddenin 2 nci cümlesinde, akit devletler çocukların egitimin
de ana-babanın dini ve dünyevi görüşlerine saygı göstermekle yükümlü 
tutulmuştur. Totaliter devletlerin, çocukları ana-babalarının etkisinden 
çıkararak onları sistematik şekilde belirli bir dogmatik görüşü aşılamak . 
suretıyle egitmeleri, ·bu hükmün sevkedilmesinin başlıca nedenidir. Ha
zırlık çalışmalarında, ana-babanın sadece dini görüşünün mü yoksa 
dünya görüşünün de mi gözönüne alınması gerekttgi konusu üzerinde 
uzun tartışmalar yapılmış ve sonuçta egitlmin her ikisiİli de kapsaması 
konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Ancak hemen belirtilmelidir ki bu hiç
bir şekilde devlete, çeşitli dini tarikat ve mezhepleri ögretecek okullar aç
mak veya kamu fonlarından bunları desteklemek gibi bir zorunluluk 
yüklernemektedir. ( 19) 

( 16) Gomlen, D. a.g.e. S. 76 
(17) Stock-Taklng 1954-84, S. 97 
( 18) Manual, S. 62 
( 19) Manual, S. 61 vd. 
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Sözleşmeye göre devlet, çocukların eğttlminde sadece ana-babanın di
ni ve felsefi inançlarına saygı göstermekle yükümlüdür. Yoksa, ana-ba
banın dil tercihleri hiçbir şeklide gözönüne alınmaz. Dtvana göre.<20) dev
letin, ülkenın resmi dUtnden başka bir dtlde egitim yaptırması gibi biryü
kümlülügü bulunmadıgı, protokolün hazırlık çalışmalarından açıkça an
laşılmaktadır. Gerçekten de, hazırlık çalışmaları sırasında bu doğrultu
da bir 9nerı yapılmışsa da, çogunluk, bu konunun etnik azınlıklar soru
nuyla tlgt oldugunu ve Sözleşme kapsamına alınamayacagını belirterek 
öneriye karşı çıkmıştır. 

Din egttımı konusunda tse ana-babanın tercihine saygı gösterilecek
ttİ'. örnegtn, ana-baba çocugunu zorunlu din dersine katılmaktan alıko
yabtltr. 

Ana-babanın çocukları üzerındekı velayet hakkı, başta çocukların 
eğıtım ve terbtyest olmak üzere, kendilerine bazı görevler de yüklemekte
dir. Komisyon, ana-babanın bu hakkını kabul ederek, çocuklarını devle
tın resmi egitim kurumları dışında özel eğ1time tabı tutma hakkını tlke 
olarak kabul etmekle beraber, devletin özel egttım kurumlarını destekle-

. mek zorunda olmadıgını da özellikle belirtmektedir. <21) Ancak, devlet tl-
kögi"ettmt zorunlu kılabtltr. · 

Komisyona göre 2 nci, madde özellikle tlkögretımi düzenlemektedir. 
Yüksekögrettm ımkanıarının sınırlı olması dolayısıyla, devletin bu ögretı
mı kısıtlaması ve beltrll düzeydeki ögrenctlere açması 2 nci maddeye ay
kın degtldtr. <22) 

Komisyon ve Divan. Kjeldsen ve digerleri alayında, çocuklara verlle
cek egtttmtn düzey ve niteliğini de belirlemtştır. <23) Olayda bazı veliler Da
ntmarka'da orta dereceli okullarda sex egttlmi verflmesine karşı çıkarak, 
Komtsyona başvurmuşlardır. ' 

Dtvana göre, çocukların eğitim ve ögrettmt birinci derecede ana-baba
nın sorumlulugunda oldugundan, devlet onların dini ve felsefi inançları
na saygı göstermdtdtr. Ancak, 2 nci ma,ddenin 2 ncı cümlesi de devlete, 
eğitim ve ögretim görevını yerine getirirken. gereken bilgilerin objektif, 
eleştirisel ve çoguıcu bır yaklaşımla verilmesi görevini yüklemtşttr. Dev
lete yasaklanan sadece,· ana-babanın dini ve felsefi inançlarına aykırı bir 
şekilde dogmatik bilgllerin verilmestdir. Sınır budur ve bu sınır aşılma
malıdır. Divana göre, ögrenciler ana-babalarının inançlarına ters düşen 
derslere katılmaktan alıkonulabilir veya özel okullara gönderilebilir. Ne 

(20} Bkz. Yuk. Belgtan Llngutsttc case, S. 266 
(21} Gomten. D. a.g.e. S. 80 
(22) a.g.e. S. BO 
(23} Stock-Taktng. 1954-84, S. 209 
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var ki, bu hak devletin 2 net madde çerçevestıideki sorumlulugunu etkt
lemez. Somut olayda da sex egitlmi bazı deger yargılarını sarsabtlir veya 
ana-babanın inançlarına ters düşmüş olabtlir. Ancak, Danimarka hükü
metinin amacı çocuklara belirli bir doktrtnt aşılamak değil, onları btlgt
lendirmek oldugundan, Sözleşmeye aykırı degildir. 

Egitim hakkı Türk hukukunda, başta AÖayasa olmak üzere, çeşitli 
kanunlarla düzenlenmiştir. Anayasanın konuya Utşkin 42 net maddesi, 
Protokol ün , 2 net maddesindeki ifadeyi aynen tekrarlayarak, kimsenin 
egitim ve ögı-ettm hakkından yoksun bırakılamayacagtnı belirtmiştir. 

Bu hükme göre, egitim ve ögı-etim Atatürk Ukeleri ve inkılapları dog
rultusunda, çagdaş btlim ve egitim esaslarına göre devletin denetim ve 
gözetimi altında yapılır. hkögı-etım kız ve erkek bütün vatandaşlar açısın
dan zorunlu olup devlet okullarında parasızdır. 

Anayasanın bu hükmü' Sözleşmenin 2 nci maddesiyle uyum ·ıçınde
dir. Ayrıca Komisyon ve Divanın yor~mlarıyla da herhangi bir çelişki ta-. 
şıınamaktadır. 

Ne var ki, Anayasanın din ve vicdan hürriyetine ilişkin 24 üncü mad-
desi, diniegitim konusunda şu hükmü ihtiva etmektedir. 

"Madde 2414. - Din ve ahlak eiftim ve öğretimi devletin gözetim 
ve denetimi altmda yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve 
ortaöğretim kurumlannda okutulan dersler arasılıda yer alır. Bu
nun dışmdaki din elıftim ve öğretimi ancak, kişDerin kendi iste
ifne, küçüklerin de kanuni temsficisinin talebine bağlıdır." 

Türkiye, 3 Mart 1927 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrtsat Kanunu Ue 
laik egitim sistemini benimsemtştir. Sözkonusu kanunla Şeriye ve Evkaf 
Vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönettlen bütün medrese ve okul
lar Milli Egitim Bakanlıgtna devredtlerek, devletin denetim ve gözetimine 
terkedUmiştir. 

Türkiye'nin bu kanunu kabul etmesine ve Avrupa İnsan Hakları Söz: 
leşmestni onaylarken de bu kanunu saklı tutarak çekince koymasına rag
men, Anayasanın 24 üncü maddesine göre din egıumtni zorunlu kılması, 
Sözleşmeyle oldugu kadar koydugu çekinceyle de ters düşmektedir. 

Yabancı dtlle egitim konusunda ise Anayasanın 42/Sinci maddesi şu 
hükmü ihtiva etmektedir. 

"Tiirkçeden başka hiçbir dU, e~tim ve öiJ"etim kurumlarında 
Türk vatandaşlarma ana dilleri olarak okululamaz ve öğretfie-
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mez. Eiftim ve öfıretim kurumlannda okutulacak yabancı diller 
De yabancı dille eiftim yapan okullann tabi . olacaiJ esaslar ka
nunla düzenlenir. Milletlerarası andiaşma hükümleri saklıdır." 

Yabancı dille eğitlin Sözleşmenin 2 nci maddesi kapsamına girmediği 
cıhetle, devlet kendi vatandaşlarına istediklerı yabancı dille eğitim yap
tırtmak ve bu amaçla eğıtım kurumları kurmak zorunda değildir. Bu ne
denle Anayasanın sözkonusu hükmü, Sözleşmeyle herhangi bir çeltşkt 
göstermemektedir. Yabancı dille eğitipi bir azınlık sorunu olarak değer
lendirildiği ıçın Sözleşme kapsamına alınmamıştır. (23al Anılan hükmün 
son cürp.Iesj de isabetli bir şekilde milletlerarası andiaşma hükümlerint 
saklı tutarak. konuyu bir azınlık sorunu olarak değerlendirmtştir. Bu 
hükme göre ülkede,yaşayan Rum, Ermeni gtbi azınlıklar Lozan An~aş
ması çerçevesinde keq.di eğitim kurumlarında kendi dUlerinde eğitim ya
pabileceklerdir. Sözleşmenin 2 ncı maddesi çerçevesinde devletin başka 
hiçbir azınlığa karşı yabancı dilde eğitim yaptırma konusunda herhangi 
bir yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 

C. SEÇiM HAKKI 

"Politikacı gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür." 

William GLADSTONE 

Protokol ün 3 üncü maddesi seçim hakkı konusunda aşağıdaki h ük
mü ihtiva etmektedir : 

"Madde 3. - Yüksek ikit taraflar, yasama organmm seçimi 
konusunda, halkın kanaatinin serbestçe açıfıa vurulmasına elve
rişli şartlar altmda uygun sürelerle gizli oyla serbest .seçimler 
yapmayı taahhüt ederler." 

Protokolün bu hükmü, Sözleşmenin siyasi haklara ilişkin tek madde
si olarak, aktif ve pasif seçim hakkını düzenlemektedir. Bu hükümle akıt 
devletler dört türlü yükümlülük üstlenmişlerdir. (24l 

- Uygun aralıklarla serbest seçimler yapmak. "Uygun aralıklar" teri
minden ne anlaşılması gerektiği, egemen devletlerin normal uygulamala
rına göre belirlenir. 

Seçimler serbest olmalıdır. 

- Gizli oyla yapılmalıdır. 

(23a) Bu konu yeni tmzaya açılnuş olan, .. Milli Azıniıkiann Korunması Çerçeve Sözleşmesi" lle düzenlen
miştir. bkz. aşa. S. 369 vd. 
(24) Manual, S. 63 vd. 
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- Seçim yöntemt halkın kanaatlerinin serbestçe oluşmasına elverişli 
olmalıdır. · 

Sözkonusu seçimler, yasama organı seçimleridir. 

3 üncü madde, aktt devletlerin herkese serbestçe seçime katılma 
hakkı tanımasını gerektirmez. Devletler, örneğin yurtdışında ıkarnet 

edenler gtbt bazı vatandaş kategorilerint oy verme hakkından yoksun bı
rakabilirler. Nitekim bu konuda Komisyona yapılan başvurular kabuJ 
edtlmeyerek geri çevrilmiştir. (25) 

Komtsyona göre, .. aktt devletlerin serbest seçimler yapmak taahhü
dünde bulunmaları, ilke olarak genel oy hakkı tanımalarını gerektirir. 
Dolayısıyla, oy vermekten alıkonulan bir kimsenın 25 inci madde çerçe-

. vestnde ştkayete hakkı vardır ve Komisyon da bu konuyu incelemeye yet
kilidir. Bununla beraber, 3 üncü madde herkese tsttsnasız olarak seçim
lere katılma hakkı s~amaz_. Gerçekten, bazı sınırlı birey gruplarının oy 
verme hakkından yoksun bırakılabilecegt, genelitki e kabul edilen bir uy
gulamadır. Bu nedenle 3 üncü madde oy verme hakkına mutlak olarak 
güvence altına alm:mııştir." (26) 

Divan tse bu konuda şimdiye kadar sadece Belçika'yla Ugilt Mathten
Mehin and Clerfayt olayını tncelemtşttr. (27) Belçika seçim kanunu, Fla~ 
man Konseyine seçilenlerin Flamanca yemin etmelerint öngörmüştür. 
Fransızca konuşan ştkayetçiler, bu hüküm kendilerinin Fransızca konu
şan bir adaya oy vermelerint engelledt~inden bahtsle ştkayette bulun
muşlardır. Daha sonra olayı inceleyen Divan, demokrasinin temelini 
oluşturan seçim ilkesini düzenled.tgt için, 3 üncü maddenin önemine işa
retle, bu hükmün belirlt bir siyasi sistemi öngörmedi~ini, mutlak ço~un
luk veya ntspi temsil sistemi arasında bir tercih yapmadı~ını: keza bütün 
ayların eşit ağırlıkta sayılması veya bütün adayların eşit kazanma şansı
na sahip kılınması gtbt konuları güvence ~tına almadı~nı, Komisyon ve 
Divanın tek yetkisinin ise, akit devletlerin bu temel hakkın özünü orta
dan kaldırıp kaldırmadıklarını incelemek oldu~nu belirtmiş ve ştkayeti 
geri çevirmiştir. 

(25) Manual, S. 64 
(26) Digest, S. 418 
(27) Gomien, D. a.g.e. S. 82 
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D. DÖRDÜNCÜ PROTOKOL 

"Öyle bir hale geldik ki, insan borcunu ödedi mi bUyUk iyilik sayılıyor." 

TERENIVS 

Türkiye'nin 23.2.1994 tarih ve 3975 sayılı Kanunla onayladı~ (28) 

~6.9.1963 tarihli 4 üncü Protokol, borçtan dolayı hapis cezası verilmesi 
yas~. seyahat özgürlügü, yurda serbest gırış yapma ve toplu sınırdışı 
edilme yasagı konularını düzenlemiştir. · 

A. BORÇTAN DOLAYI HAPiS CEZASI VERME YASAÖI 

Protokolün 1 inci maddesine göre, "hiç kimse yalnızca Sözleşme
den dolan bir yükümlüi-üp yerine getirememesinden dolayı özgür
lüğünden yoksun bırakılamaz." 

Bu hüküm borçlar hukuku Uişkisinden kaynaklanan borçlarını rıza- · 
sıyla ödemeyen bir borçlunun, bu yüzden hapis cezasıyla cezalandırılma
sını yasaklamıştır. Borcun ödenmemesi, ya borçlunun malvarlıgı bulun
madıgı için çaresizlikten, veya buna ragnten kötü niyetten olabUir. 

Birinci halde, yani kendi ihmal veya kusuru olmaksızın borcunu öde
mekten acze düşen kişi, bu yüzden hapis cezasına çarptırılamaz. Ancak. 
borçlunun hUe Ue. veya kasten borcunu ifa etmekten kaçınması halinde. 
protokol ün bu hükmünden yararlanması mümkün degtldir. (29) 

Akte muhalefetin suç sayılarak hapis cezasıyla cezalandırılabUmesi 
için, suçun yasal unsurlarının bulunması gerekir. Örnegtn, borçlarından 
kurtulmak için ülkeden kaçma hazırlıkları yapan bir kişinin özgürlügün
den yoksun bırakılması, Sözleşmeye aykırı sayılamaz. (30) 

Nitekim, bu gerekçeyle İ. i. K. nun 331 ve onu izleyen maddelerinde 
kötü niyetli borçlular için cezai müewtdeler öngörülmüştür. Buna göre. 
alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlıgını eksUten. borç ödemeden 
aczine kendi flliiyle sebebiyet veren borçluların hapis cezasıyla cezalan
dırılmaları mümkündür. Bu gibi hallerde yasal dayanak i. İ. K. nun söz
konusu hükümleri oldugu için. borçluların cezalandırılması, Protokolün 
bu hükmüne aykırı sayılmamalıdır. 

Borcun lfasının imkansızlıgı. sonradan borçlunun mali durumunun 
bozulması yüzünden ortaya çıkabUecegt gibi, başlangıçta, yani akdin ya
pıldıgı anda da sözkonusu olabUir. Örnegtn. B. K. nun 117 nci maddesi
ne göre, "borçluya isnat olmayan haller münasebetlyle borcun ifası 

mümkün olmazsa, borç sakıt olur." Bu ikinci halde borç kendUigtnden 

(28) R. G. 26 Şubat 1994 • 21861 
(29) Manual. S. 74 
(30) a.g.e. S. 74 
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ortadan kalkacağından, borcun ödenip ödemnemesi zaten sözkonusu de
ğtldir. 

Öte yandan, İ. İ. K. nun 344 üncü maddesinde, nafaka ödemeye 
mahkum olup da ilamda gösterilen ödeme şartlarına uymayan borçlu
nun, ·alacaklının şikayetı üzerine hapse mahkum edilebilecegi öngörül
müştür. Ancak bu halde, nafaka borcu Sözleşmeden de~il. yasadan ve 
ona dayalı olarak mah~eme kararından kaynaklandı~ ve ortada Sözleş
menin 5,l(a) maddesi anlamında bir mahkeme kararı oldu~ için, borç
lunun bu nedenle özgürlü~ünden yoksun bırakılması, Protokolün sözko
nusu hükmüne aykırı sayılmamalıdır. 

B. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜÖÜ 

"Özgürlüge öyle düşkünarn ki, koca Hindistan 'ın bir köşesini barıa 
yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse." 

MONTA/GNE 

Protokolün 2 nci maddesi yerleşm·e ve seyahat özgürlü~ünü düzenle
miştir: 

"Madde 2. - ı. Bir devletin ülkesi üzerinde yasal olarak bulu
nan herkesin orada serbestçe dolaşma ve ikametgih11Jl serbestçe 
seçme hakkı vardır. 

2. Herkes, herhangi bir ülkeyi, kendisininki dahil olmak üze
re, terketmekte serbesttir. 

3. Bu hakiann kullanılması kanunun öngördüğü nedenler dı
şında başka bir kısıtlamaya konu olamaz. Bunlar demokratik bir 
toplumda, ulusal güvenlik, kamu giivenlilf, kamu düzeninin safı
lanması, suçlann önlenmesi~ saibk veya ablak1n yahut başkala
nnın hak ve hürriyetlerinin korunması için alinan gerekli önlem
lerdir. 

4. ı inci paragrafta tan1nmış olan haklar, belli bazı sınırlar 
içinde kısıtlamalara konu olabilir; bunlar demokratik bir toplum
da, yasa ne öngörülmüş kamu yararının haklı kıldıiJ kısıtlamalar
dır." 

ı inci paragraf yerleşme ve seyahat özgürlüğünü güvence· altına al
makla ber~ber, akit devlet ülkesinde yaşayan yabancıların da, Sözleşme
nin ı inci maddesi çerçevesinde aynı haklardan eşit şekilde yararlanma
ları sözkonusu de~ildir. Yabancıların hukuki statüsü akit devletlerin ya
bancılar hukuku kurallarına göre belirlenmiş olup, bu alanda Avrup~ 
Konseyine üye devletlerin mevzuatı arasında bir uyum yoktur. Yabancı
ların bu haklardan yararlanabilmeleri için ülkeye yasal yollardan, yani 
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vize alarak giriş yapmaları ve idari makamlardan oturma veya çalışma iz
nt almaları gereklidir. Ancak bu iznin şartları ilgili devletin yabancılar po
litikasına göre çok büyük farklılıklar göstermektedir. 

Öte yandan, Almanya'daki uygulamada olduğu gibi, ülkeye yasal yol
lardan girmeyerek iltica talebinde bulunanlar, belirli merkezlerde ikame
te mecbur edildiklerinden, bunlar bu özgürlüklerden hiçbir şekilde ya
rarlanaınamaktadır. 

3. Paragrafta, yerleşme ve seyahat özgürlüğünün ulusal güvenlik ve 
kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi, sağlık ve ahiakın ko
runması gtbi amaçlarla kısıtlanabil eceği öngörülmüştür. Akit. devletlerin 
bu imkandan yararlanarak, özellikle yabancıların özgürlüklerini olabildi
ğince kısıtlama eğil~inde oldukları gözlenmektedir. 

Komisyon ve Divaha bu çerçevede fazla başvuru yapılmaınıştır. İtal
ya ile tlgili Raimondo olayında, (31) şikayetçi mafia uyesi olduğu şüphesiy
le tutuklanmış ve daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıl
ınakla beraber, evinde göz hapsinde tutularak ikame te mecbur edilmiş
tir. Divan, mafia tipi suç örgütlerinin demokratik toplumlar için büyük 
bir tehlike oluşturduğunu kabul ederek suç ve suçlulukla mücadele için 
alınan ev hapsi önlemini makul karşılamakla beraber, mahkemenin ön
lemin kaldırılmasına karar vermesine rağmen, 5 aya yakın bir süre bu 
önlernin uygulanmasına devam edilmesini, ·Protokol ün 2 nci maddesine 
aykıiı bulmuştur. 

Türk vatandaşlarının yurt içinde seyahat ve tkaınet ve yurtdışına çı
kış özgürlükler!, Anayasanın 23 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Yurt
dışına seyahat açİsından konunun ayrıntıları tse 2682 sayılı Pasaport 
Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun 23 üncü maddesinde, "yurtdışına 
çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında. 
genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tes
pit edtlenlere, vergıden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkil~ mak~
larca bildirilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez" hükmü yer 
almıştır. 

Anayasanın konuyu düzenleyiş tarzı ve öngörülen yasal kısıtlama 
halleri ilke olarak Protokol hükmüne uygundur. Ancak, Pasaport Kanu
nunun 22 nci maddesindeki, genel güvenliğe ve vergı borçlularına ilişkin 
kısıtlama halleri sorun yarat~cak niteliktedır. Ceza .soruşturması ve ko
vuşturması gıbı nedenlerle çıkış yasağı konulması Ek Protokolün sözko
nusu hükmüne de uygundur. Ne var ki, maddede geçen, "memleketten 

(31) Judgment ın the Case oj Ralmondo v. Italy oj 22 February 1994, E. Court H. R. Press R. (2-24 
Februruy 1994), S. 22 vd. 
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ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulundugu İçişleri 
Bakanlıgtnca tespıt edtlenler" ifadesi, her türlü yoruma açık olduğu gtbt, · 
geçmişte haklarında yasal anlamda şekli bir ceza kovuşturması bulun
mayan bir çok ktştntn bu hükme dayanılarak yurtdışına çıkışlarının en
gellendtğt btltnen bir gerçektir. A}rrıca, vergi borçlulartna tlişkin yasak da, 
kategorik olarak bütün vergı borçlularını kapsayacak şektlde değtl, an
cak belirlt meblağın üzerindeki vergı borçluları hakkında uygulanmalİ, 
ihmal veya hatayla çok düşük miktarlardaki vergi borçlarını ödemeyen
Ierin yurtdışına çıkışları ~ngellenmemelt~ir. 

Her iki konuda da, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı görevltieri
nin takdir haklarını yerinde, amacına uygun ve ölçülü olarak kullanma
ları zorunludur. Aksi halde, geçmişteki keyfi uygulama sürdürüldüğü 

· takdirde, bunun Sözleşmeye aykırı olacağında kuşku· yoktur. 

· Yabancıların bu özgürlüklerden nasıl yararlanacakları ise, 15 Tem
.muz I 950 tarih ve 5683 sayılı, "Yabancıların Türkiye'de İkarnet ve Seya
hatleri Hakkında Kanun"da düzenlenmiştir. <32) Sözkonusu kanunda, 
Türk vatandaşlarına oranla yabancılar açısından çok aşırı kısıtlamalar 
öngörüldüğü cihetle, kanunun, Sözleşmenin ışığı altında ve diğer ülkele
rin konuya tltşkin mevzuatları tle karşılaştırılarak günümüz koşullarına 
uygun hale getirtimesi uygun olacaktır. 

Türkiye ayrıca, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok devletle ıka
rnet ve seyahat antlaşmaları imzalamıştır. 

C. SINIRDIŞI ETME YASAÖI 

Protokolün 3 üncü maddesine göre, "hiç kimse vatandaşı olduğU 
devletin ülkesinden bireysel olarak, ya da topluca sınırdışı edile
mez ... ülkesin~ ·girme hakkından yoksun bırakılamaz." 

Maddede bireyin kendi ülkesinden tek başına veyatoplu olarak sınır
dışı edilmesi kesin bir ifadeyle yasaklanmak.ta ve ülkesine serbestçe giriş 
yapma hakkı güvence altına alınmaktadır. 

Bu konu, özellikle 12 Eylül askeri harekatından sonra Türkiye'den 
kaçanların yurda dönüşlerinde uzun süre Türkiye'nin gündemini işgal 
etmiştir. 

Anayasanın 23 üncü maddesinde .. Sözleşmeye uygun olarak, vatan
daşın yurda girme hakkından yoksun bırakılarn ayacağı .belirtilmiştir. Ne 
var ki, pasaport kanununun 23 üncü maddesi bu konuda da sorun ya
ratacak niteliktedir. Sözkonusu hükme göre "yabancı memlekette bulu-

(32) R. G. 24 Temmuz 1950- 7564 
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nan Türk vatandaşlarından Türkıye'de haklarında bir cürümden dolayı 
kovuşturma yapılanlarla, Türk mahkemelerince mahkum edtlmtş bulu
nanların Adalet Bakanlı~ının talebi üzerine veya muvafakatıyle Dışişleri 
Bakanlı~ca verilecek talimata dayanılarak .... pasaportları ıptal edtltr." 
Bu hükme göre iki kategori Türk vatandaşı sözkonusudur. Haklarında 
adli kovuşturma yapılanlarla ve bir suçbın dolayı kesin hüküm giymiş 
olanlar. 

Hemen belirtUmeltdir kt, bu gıbı kişilerin pasaportlarını iptal etmek
le görevli başkonsolosların bu görevi yerine getirmeleri, ancak pasaport 
hamtlintn bizzat başvurması halinde mümkündür. Aksi halde, başkan
solosların bu gıbı durumlarda zor kullanmaları gerekecektir kt; zor kul
lanma hususu gerek tktlt konsolosluk antlaşmalarında ve gerekse çok ta
raflı Viyana Konsolosluk Sözleşmesiyle yasaklanmıştır. 

Nitekim, Pasaport Karıununda 3463 sayılı Kanunla yapılan son de~t
şikltkte bu hususun gözönüne alındı~ı anlaşılmaktadır. Sözkonusu ka
nunun, Pasaport Kanununun 22 nCi maddesini de~ştiren 3 üncü mad
desinde, "Yurtdışında kalmalarında genel güvenJik bakımından mahzur 
bulundu~u tespıt edtlenlerin sürelerı dolan pasaportlar yentlenmez" hük
mü yer almaktadır. Başkonsoloslarımızın da bu çerçevede, adltye tle tlgt
st olanların pasaportlarına derhal el koyarak Iptal etme yerine, süreleri 
dolduğunda yentlememe yoluna gitmeleri ve pasaport hamtilerine Türkı
ye'ye dönüşleri Için seyahat belgelert düzenlemelerı uygun olacaktır. 

Kaldı ki, Türkıye'de haklarında bir cürümden dolayı kovuşturma ya
pılanlarla mahkum edUmiş olmalarından dolayı pasaportianna el konul
ması sözkonusu olanların, uluslararası sözleşmelere dayanılarak yurda 
Iadelerini sağlamak mümkündür. Bu konuda, aş~ıdaki sözleşmeler uy
gulama alanı bulabilir : 

· - Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Söz~eşmesi. 13.12.1957 ta
rihli sözleşme, Türkiye tarafından onaylanarak 18.4.1960 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

- Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardımlaşma Hakkında Avrupa Sözleş
mesi. 20.4.1959 tarihli sözleşme, Türkiye tarafından onaylanarak 
22.9.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Ceza İlamlarının Milletlerarası Geçerliliği Konusunda Avrupa 
Sözleşmesi. 28.5.1970 tarihli Sözleşme Türkiye tarafından onaylana
rak 28. 1. 1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sonuç olarak, Anayasanın ve diğer kanunlarımızın yukarıdaki hü
kümleri ve mtlletlerarası sözleşmelerin s~ladığı imkanlar karşısında, 
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özell1kle Avrupa ülkelerinde görevli başkonsoloslarıınızı çok güç durum
larla karşı karşıya getiren ve devletimizin ttibarını zedeleyen pasaportla
ra elkoyarak Iptal etme Işlemlerine son verılmesı zorunludur. Bu tür uy
gulamalar sonucu vatandaşın yurda girtşt engellendtgt takdirde, bunun 
Sözleşmeye .aykırı olduğunda kuşku yoktur. 

Protokolün 3 üncü maddesı çerçevesilide Türkiye'den de Komtsona 2 
, başvuru yapılmıştır. 

Bir ceza davası dolayısıyla yurda dönmesitçin davet edilen şikayetçı
nın bu davete icabet etmemesi nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılması üze
rine yaptıgt başvuru (BaŞvuru No. : 171926/91) Komisyoncakabul edt
lebiltr nitelikte bulunmayarak geri çevrilmiştır. (33) 

Buna karşılık, 1955 'te devlet güvenligt aleyhine işledigt bir suçtan do
layı vatandaşlıktan çıkarılan ştkayetçinin, yeniden vatandaşlığa alınma 
talebinin reddine ilişkin başvurusu (Başvuru No. : 21106/92) görüş bil
dtrmek üzere Türk Hükümetine havale edilmiştir. (34) 

D. YABANCILARlN TOPLU SINIRDIŞI YASAÖI 

4. Protokolün ı:naddi hukuk kuralı içeren 4 üncü ve son maddesi, ya
bancıların topluca sınırdışı edilmesini yasaklamıştır. 

Bazı bireysel başvurular dışında, bu hüküm çerçevesinde Komisyona 
tek bir başvuru yapılmıştır. 

Henning Becker olayında, <35) şikayetçi 1973 Nisan ayında 204 Viet
nam'lı çocuğu Danimarka'ya getirmiş ve Savaş Sırasında Sivillerin Ko
runmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin 24 üncü maddesi uyarınca ço
cukların Danimarka'ya girişine Izin verilmiştir. Şikayetçi, Dantınarka 

Hükümetinin sonradan çocukları Vietnaıh'a iade etme kararı almasının 
4 üncü maddeye aykıiı olduğundan yakınmıştır. Komisyon, Danimarka 
Hükümetinin her bir çocuğun gelecegt hakkında çok ciddi birer inceleme 
yaptıgını tespitle, 4 üncü maddeye herhangi bir aykırılık görmemiştir. 

(33) E. Commlsslon H. R.Injormatlon Note No. 113, 22.7.1993, (312/93), S. 3 
(34) E. Commlsslon H. R. Information Note No. 116, 3.2.1994, 46 (94), S. 4 
(35) Stock-Taklng: 1954-84, S. 233 vd. 
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ID. ALTINCI PROTOKOL 

ÖLÜM CEZALARININ KALDIRILMASI 

A. GENEL OLARAK 

"Öldürmek yasak oldugu için, kitle önünde lrampel sesleri altında öl
dürenler Juıriç, bütün katiller cezalandırılma/ıdır." 

J. J. ROUSSEAU 

insanin yaşamına idam etmek suretiyle son verilmesi, insanlık tarihi 
boyunca sürekli tartışma konusu yapılmış, her dönemde bu cezanın uy
gulanmasına karşı çıkanlar olmuştur. Örnegın Romalılar ölüm cezasını 
sadece vatana ihanet suçları için öngörerek adi suçlarda bu cezayı uygu
lamamışlardır. Bu yaklaşım çagdaş uygar toplumlarda da geçerlidir. 

idam cezasına karşı en etkin kampanya)rı, bu cezanın korkunç yön
temlerle yaygın bir şekilde uygulandıgı bir dönemde, büyük İtalyan hu
kukçusu Beccaria, 1764 yılında yayınladıgı "Suçlar ve .cezalar" isimli, bu 
alanda çıgır açan eşsiz eseriyle başlatmıştır. 

Beccaria'ya göre : (36) "İnsan dtmagında en büyük tesiri yapan şey ce
zanın şiddeti olmayıp lakin ceza müddetinin uzunlugudur. Zira, hassa
styetimizi en kolay ve en devamlı surette tahrik eden şey şiddetli ve geçi ~ 
ci uyarılardan ziyade, nispeten hafif, lakin devamlı uyarılardır... Bu se
beple, bir caninin öldürülmesinden ziyade, bütün hayatınca hürriyetin
den mahkum edilmiş ··:halde, cemiyete verdıgı zararı tamir için çalıştır
mak hali suçları önlemeye yarar ... dehşet verici şiddet ve ıstıraplardan 
hasıl olan intibalar ani ve kuvvetli <?lur; lakin tesiri devam etmez ... Bir ce
zanın adilane olması için, suç işlernekten alıkoyacak dereceden daha ş id
detli olmamalıdır ... idam cezasının kabul ve tatbik edildtgı bır· millette, 
her idam yeni bir cürmün işlenmiş olduguı::ıu gösterdıgı halde, müebbe
ten hürriyetinden mahrum edilen aynı tek adamın hayatı uzun ve de
vamlı bi ibret halindedir. Ölüm cezası ruhu sertleştiftp kanıksatırken, 
hürriyetlerini devamlı surette kaybeden bedbahtların mütemadi ıstırap 
çekişleri buna şahit olanlara daimi bir ders olur ... Ölüm cezası hakkın
da insanoğlunun tabii hissiyati nedir? Biz bu hissiyatı cellatlar hakkın
da duyulan nefret ve hakaret duygularında bulabiliriz. Halbuki bu adam
lar amme iradesinin sadık ve masum hadtmlerinden başka kimseler de
ğillerdir. Ammenin huzur ve saadetine yardım eden, tıpkı harici düşman
larta çarpışan değerli askerler gibi bunlar da dahili düşn:ıanları izale eden 
zaruri müdafilerdir ... Öyle ise bu tezadın esası nedir? Bunun sebebi, ru-

(36) Beccarla, Suçlar ve Cezalar yahut Beşeriyetın Mecellest. Çeo. Muhtddln köklü, lst. 3 üncü basım 1964. 
S. 185 vd. 
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humuzun derin köşesinde şekli aslist bozulmadan muhafaza edilen (ta
bii hukuk esasları) olup, bu esaslar bize daimi surette şunu telkin edi
yor : Hiçbir insan meşru surette diğer insanın hayatını tasarruf edemez 
ve hayatımız ancak katnatı sevk ve idare eden tabii ve zaruri kuvvetlerin 
elinde bulunmaktadır." 

Beccarta'nın "beşertyettn mecellest" olarak nitelendirilen bu muhte
şem eserinde daha ı 8 inci. yüzyılda önce sürdüğü bu son derece hüma
nist düşüncelere rağmen, idam cezası sonraki yüzyıllarda da bütün hı
zıyla uygulanmıştır. 

B. AVRUPA KONSEYİ 

Doğa her caniıyı ve insanı, canını korum~ ve savunma tçgüdüsüyle 
yaratmıştır. Bu nedenle, kişinin yaşama hakkı temel hak ve özgürlükle-. 
rtn en önemlistdir. Yasama hakkı olmaksızın diğer temel hak ve özgür
lüklerin ~içbir anlamı yoktur. 

II net Dünya Savaşında insanlığın ugradığı büyük felaket ve insanla
ra yapılan baskı ve zulüm Beccarta'nın da savunduğu tabii hukuk anla
yışını yeniden canlandırmış ve yaşama hakkı da dahil olmak üzere, insa
nın doğuştan, vazgeçilmez ve devredil em ez nitelikte haklara sahip oldu
ğu anlayışı yerleştirmiştir. 

Bu görüşe dayalı olarak, kişinin yaşama hakkı Avrupa İnsan Hakla
rı Sözleşmesinin 2 nci maddesiyle güvence altına alınmakla beraber, "ka:. 
nunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahke
mece hükmedilen cezanın tnfazı" ayrık tutulmak suretiyle, bu ceza be
nimsenmiştir. Sözleşme bu yaklaşımıyla ı950'li yıllarda hemen bütün 
Avrupa ülkelerinde idam cezalarının uygulandığını gözönüne almıştır. 

Geçen sürede bu cezaya karşı Avrupa ülkelerinde yaygın ve etkin bir 
kampanya başlatılması sonucu, Avrupa Konseyi üyesi devletler 70'li yıl
lardan başlayarak, birer ikişer idam cezasının uygulanmasıni yasakla
mışlardır. 

Bunun üzerine Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
taraf olan bütün ülkelerde idam cezasının kaldırılması konusunda bir 
çalışma başlat~ış ve bunun sonucu, Sözleşmeye ek olarak h~ırlanan 
"Ölüm Cezalarının Kaldırılmasına İlişkin 28.4_:: 1983 Tarihli 6 ncı Proto
kol" Konsey üyesi devletlerin imzasına açılmıştır. Sözkonusu Protokol, 
idam cezasını yasaklayan 5 inci Konsey üyesi devletin onaylanmasıyla 
Mart ı 985'te yürürlüğe girmiştir. · 
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6 ncı Protokole göre : 

"Madde ı.- Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya 
çarptırılamaz ve idam edDemez. 

Madde 2 ..... Bir devlet, mevzuatında, savaş veya yakın savat 
tehlikesi zamaniDda işlenmiş olan filller için ölüm cezası öngörü
lebilir; bu ceza, ancak bu mevzuatın belirttilf hallerde ve bunla
nn hükümlerine uygun olarak uygulanabilir .. İlgili devlet, sözko
nuSu mevzuatın bu duroma Dişkin hükümlerini Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bDdirir." 

Protokolün 1 inci maddesinde ölüm cezası ilke olarak yasaklanmak
la beraber. madde akıt devletleri savaş zamanı veya yakın savaş tehlike
si sırasında işlenmiş olan suçlar bakımııldan ölüm cezası verip vermeme 
konusunda serbest bırakmıştır. 

Komisyona şimdiye kadar sözkonusu Protokol çerçevesinde Hollanda 
tle tlglli 2 başvuru yapılmıştır. (37) Uyuşturucu madde kaçakçılı~dan 
yargılanan şikayetçti er. ülkelerine iade edtldtkleri takdirde (kararda ül
ke adı geçmemekle beraber, Türkiye olması muhtemeldir) ölüm cezasına 
çarptırılacaklarından bahisle, iadelerinin engellenmesini talep etmişler
dir. Komisyon, 6 ncı Protokolün de, Sözleşmenin 3 üncü maddesindeki 
işkenceye maruz kalma ihtimalinde oldugu gibi, ·iadeyi engelleyip engel
lemeyecegt sorusunu açık bırakmış ve şikayetçtler iddialarını yeterli ka
nıtlarıyla ortaya koyamadıkları için başvuruları geri çevirmiştir. İdam ce
zasının kaldıran 6 ncı Protokol, bu cezayı iç hukuklarında yasaklel!llış 
olan aşagıdaki 20 Konsey üyesi devlet tarafından onaylanmıştır : C37a) 

Almanya İtalya Macaristan 
Avusturya İsveç Malta 
Çek Cumhuriyeti İspanya Norveç 
Danimarka İsviçre Portekiz 
Hollanda İzlanda San Marina 
Fransa Liecttenstein Slovakya 
Finlandiya Luxembourg 

Belçika, Estonya, Romanya ve Slovenya tse, Protokolü ımzalamakla 
beraber, ıç hukuklarındaki düzenlemelerint. bıtiremedikleri ıçın onay iş
lemini henüz tamamlayamamışlardır. 

(37} VIUtger. M. a.g.e. S. 392 
(37a} Information Sheet No. 33, S. 1 
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C. BİRLEŞMiŞ MiLLETLER 
Uluslararası M Örgütünün Haztran 1993 tarthli bir raporuna göre,C38) 

· dünyada haleı:ı 52 devlet ölüm cezasını bütün suçlar açısından yasakla
mıştır. 16 devlet ise savaş zamanı ve istisnai durumlarda ölüm cezası ve
rilebilecegını kabul etmektedir. Dıger 17 devlette tse. ölüm cezası yasal 
olarak mevcut olmakla birlikte 10 yılı aşkın bir süredir infaz edilmemek
tedir. 

Aşağıdaki tablo halen adi suçlular bakunından yasalarında ölüm ce
zası öngörülen devletleri göstermektedir : 

ÖLÜM CEZASINI KABUL EDEN VE UYGULAYAN DEVLETLER 

Mganıstan Gabon Malezya 
Ama Gürcistan Mali 
Cezayir Gana M orttan ya 
Antlgua ve Barbuda Grenada Maurttıus 

Ermenistan Guatemala M oldova 
Azerbeycan Gtne Mogolistan 
Babanialar Guyan Fas 
Bangladeş Hindistan M yanmar 
Barbados ~ndonezya Nijerya 
Belarus İran Umman 
Beltze Irak Pakistan 
Benin Jamaica Polonya 
Botswana Japonya Katar 
Bulgaristan Ürdün Rusya 
Burkina Faso Kazakistan Ruanda 
B urundi Kenya Satnt Christopher 
Kamerun Kuzey Kore Santa ı.tıcia 
Merkezi Afrika Cum. Güney Kore Satnt Vincent 
Çat Kuveyt Suudı Arabistan 
Şili Kırgızistan Sterra Leone 
Çin Halk Cum. Laos Singapur 
Ko ngo ·Latvıa Som~i 

Küba Lübnan Güney Mrika 
Do minik Lesotho Sudan 
Mısır Li be rta Surinam 
Ekvator Ginesi tt b ya Swaziland 
Estonya Litvanya Suriye 
Etiyopya (Habeştstan) Mala wl Tacikistan 

(38) AI Index: ACT 50!40/93, Dtstr. SC!DP. London June 1993 
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Taylan 
Tanzanya 
Taylan d 
Tonga, 
~rinidad ve Tobago 
Tunus 
Türkiye 

. D. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Türkmenistan 
Uganda 
UkraYrıa 
Bir. Arap Emir. 
Amerika 
Özbekistan 

Vietnam 
Yenı en 
·Yugoslavya 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Tablodan da anlaŞılacagı gibi, dünyadaki ı go devletten. 87 si ölüm 
cezasını kaldırmış olup, bunlardan ı03'ü bu cezayı uygulamaktadır. Dik-

. kat edilirse, ABD dışında, listede hiçbir demokratik batı ülkesi yer alma
mıştır. Türkiye'nin bu açıdan; çoğu totaliter rejiml~rle yönetilen üçüncü 
dünyanın gerikalmış ülkeleriyle aynı potaya konulması hazin bir tecelli
dir. 

Tür:kiye'nin, ı O yılı aşkın bir süredir infaZ yapılmamasına rağmen, 
TCK'nda ölüm cezasını hala muhafaza etmesi, Avrupa Konseyi ve üye ol
maya çalıaladığı Avrupa Birliği ülkelerindeki imajını çok olumsuz bir şe
kilde etkilemekte ve batı ile entegrasyonunun önünde çok büyük.bir en-
gel oluşturmaktadır. . ' · 

Özellikle son yıllarda kendilerini siyasi suçlu olarcik nitelendiren ba-. 
'zı kimselerin idam cezası tehdidi altında yargılanmaları büyük ve organi
ze bir kampanya ile bütün batı kamuoyunu Türkiye aleyhine ayağa kaİ- · 
dırmıştır. 

Kaldı ki, idam cezasının varlığına rağmen etkin bir sonuç alınama
makta ve olaylar önlenememektedir. Öyle ki, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinde idam cezası talebiyle görülen ı 00 sanıklı bir davada, uzun yargı
·lama sonucu sanıkların tümünün heraat ettikleri hiç de ender rastlanan 
bir durum değildir. Böylece, boş yere bütün dünyanın tepkisi alınmakta 
ve Türkiye uluslararası forumlarda haksız ve gereksiz yere sürekli olarak 
hırpalanmaktadır. ' 

Bu nedenle, Türkiye ilk fırsatta, toplum açısından büyük tehlike arz 
eden teröristler ve diğer tehlikeli suçlular açısından ikame ile ceza öngör
mek suretiyle, ölüm cezasının kaldırılmasını gündemine almak zorunda
dır. Alternatif ceza olarak bu tür suçlular için şartlı salıverilme imkanın
dan yoksun yaşam boyu bir hapis cezası öngörülebilir. Ayrıca hiçbir şe
kilde af kanunu çıkarılmamalı ve çıkarıldığı takdirde de bunlar hiçbir şe
kilde bundan yararlandırılmamalıdır. 
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E.sasen, son yıllarda bu konuda olumlu sayılabilecek adımlar da atıl
mıştır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, kanunlarda mevcut olması
na rağmen bu .ceza. ı 984 yılından beri fiilen. uygulanmamaktadır. Buna 
ilave olarak, Cezaların infazı Hakkında Kanunda Mart ı 986'da yapılan 
bir değişiklikle, TBMM tarafından cezaları onaylanm .. an:ıış ölüm cezası 
mahkumlarının 30 yıl sonunda şartlı salıverilmeleri öngörülmüştür. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanununda 2ı. 1 ı.I990 tarih ve 3679 sayılı Ka
nunla yapılan bir değişiklikle, ölüm cezası verilebilecek suçların sayısı 
kısıtlanmıştır. Bu kanunla, Türk Ceza Kanununun 9 maddesinde öngö
rülenıölüm cezaları müebbet hapse çevrilmi~tir. 

·Türk Ceza Kanunundaki ölüm cezalarının az sayıdaki bir kısım kişi
lere karşı işlenen suçlara, çoğunluğu ise vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğü ve milli güvenliğe karşı işlenen suçlara ilişkindir. Askeri Ceza 
Kanununda yer alan ve çoğunluğu savaş halinde uygulanan ölüm c~za
ları ise, vatan savunmasını zaafa uğratabilecek suçlara taalluk .etmekte
dir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ölüm cezasını kaldıran 
6 n·cı Protokolü.de bu gibi durumlarda ölüm cezası verilebileceğini kabul 
etmi~tir. 

Sonuç ölarak, 6 ncı Protokolde de öngörüldüğü şekilde, savaş veya 
savaş tehlikesi hallerinde Askeri Ceza Kanununda belirtilen fiiller bakı
mından, ki bunların kapsamı yeniden gözden geçirilebilir, ·ölüm cezasını 
muhafaza ederek adi suçlar bakımından bu cezayı tamamen kaldırmak, 
bu konuda yapılabilecek en iyi düzenleme olacaktır. 
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IV. YEDİNCİ PROTOKOL 

7 nci Protokol, başta akit bir devletin ülkesinde yasal olarak bulunan 
y~bancıların hakları olmak· üzere birbirinden ayrı çeşitli konuları düzen
lemiştir. <39) 

A. SINIRDIŞI EDİLMEDE YASAL GüyENCELER 

Protokolün ı inci maddesi, akit bir devletin ülkesinden sınırdışı edil
mek istenen bir yabancının sahip oldu~u hakları güvence altına almıştır. 

"Madde ı. - Bir devletin ülkesinde meşnı olarak ikamet eden 
bir yabancı, kanuna uygun surette verilı:niş bir karann uygulan
ması dışmda smırdışı edilemez; ve kendisi : · 

a) smırdışı edilmesine karşı sebepler Deri sürebDecek; 
· b) durumunu yeniden iılceletebDecek; ve 
c) yukandald amaçlarla, yetkili makamlar ya da bu makamlar 

taratmdan atanmış kişi veya kişDer önünde kendisini temsD . 
et tirebitecektir. 

2 .. Smırdışı edilmenin kamu düzeni ya da ulusun güvenlik 
nedenleri açısmdan gerekli oldup hallerde, bir yabancı ı inci 
fıkranm (a)~ (b) ve (c) benılerinde ~ngörülen haklarını kullan
madan smırdışı edilebilir." 

Bu hüküm, aktt bir devletin ülkesinde yasal olarak ıkarnet eden kişt
lert korumaktadır. Ülkede turızm amacıyla bulunan veya transit geçen 
kimseler bu haklardan yararlanamaz. Ayrıca, bir yabancının, suçluların 
t~desi Sözleşmesi çerçevesinde talep eden devlete gönderilmesi de madde 
kapsamına girmemektedir. C40l 

Maddenın ı ınci paragrafında yabancıya, sınırdışı edilme işlemine itı
raz ederek, bu işleme karşı gerekçelerint ileri sürme hakkı tanınmıştır. 
İtiraz mercii ülkesine göre bir idari makam veya mahkeme olabilir. Ya
bancı, bu makama kişisel olarak başvurabilece~ gibi, kendisini avukatı 
aracılı~ıyla da temsil ettirebilir. Başvurunun yöntemini ilgili devletin iç 
hukuku belirler. 

Maddenin 2 net paragrafında, ulusal güvenlik veya kamu düzeni açı
sından gerekli durumlarda, istisnai olarak yabancının 1 inci paragrafta 
sa~lanan güvencelerden yararlandırılmadan sınırdışı edilebilecegı öngö
rülmüştür. 

(39) Türkiye, Imzalamakla beraber. bu protokolü henüz onaylamamıştır. 
(40) Vllllger: Mark, E. a.g.e. S. 393 
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Konu, Türk hukukunda, "Yabancıların Türkiye'de İkarnet ve Seya
hatleri Hakkındaki 5683 Sayılı Kanunla" düzenlenmiştir. · 

Kanunun 21 inci maddesine göre, sınırdışı kararını almaya ilke ·ola
rak İçişleri Bakanlı~ yetk111dir. Ancak, bakanlık bu yetkisini, yabancının 
ulusal güvenlik ve kamu düzenı açısından derhal sınırdışı edilmesi ama
cıyla sınır veya sahil illerine devredeb1lir. 

Kanunda sınırdışıişleminin yöntemi ve yabancının hakları, Protokol
de olduğu gibi açıkça belirt1lmem1ş olmakla beraber, bu yaklaşım genel 
hatlarıyla Sözleşmeye uygundur. Ancak, uygulamada çıkabilecek sorun
ların önlenmesi açısından, sözkonusu hükmün İçtşlert-Bakanlı~ tarafın
dan bir genelgeyle illere duyurulmasında yarar vardır. 

B. KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKI 

"Tanrı, hii"iyeti ancak onu sevenlere ve onu muluıfaza ve savunmaya 
Juızır olanlara verir." 

Daniel WEBSTER 

Protokolün 2 nci maddesi, ceza ilamlarına karşı kanun yoluna baş
vuru hakkını düzenlemiştir. 

"Madde 2·. - 1. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan so
rumlu bulunan her şahıs bu sorumluluk kararuiı yahut mahkUmi
yel hükümünü daha üst derecede bir mahkemeye inceletmek 
hakkına sahiptir. Bu hakkın kullaniiması, kullanabDme şartlan 
da dahll olmak üzere, kanunla düzenlenir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına, kanunun öngördüp hafif suç
lar bakımından ya da ilgilinin Dk derecede en yüksek dereceli 
mahkeme tarafından yarg,Janmış olması ,halinde veya beraatini 
müteakip bu karara karşı bir kanun yoluna başvurulması üzerine 
sorumluluk ve mahkômiyet karan verilmesi hallerinde istisna 
getirilebilir." 

Sözleşmenin 6 ncı maddesi, yargı organları önünde adil yargılanma 
hakkını düzenlemekle beraber, kanun yollarından bahsedilmediği için, 
yukarıdaki hüküm bu eksikligı gtderıılektedir. Buna göre, bir ceza mah
kemesi tarafindan hakkında malıkurniyet kararı verilen herkes, hükmün 
bir üst mahkemede incelenmesini talep etme hakkına kavuşturulmuş
tur. Hakkın kullanılma şekli c1kit devletlerin iç hukukuna bırakılmıştır. 

Maddenin 2. nci paragrafında belirtildtğ1 gıbı, kişinin Uk ve son mer
cii olarak yüksek dereceli bir mahkemede yargılanmış olması, yani artık 
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başvuracak daha üst bir mahkeme bulunmaması halinde, bu hakkın 
kullanılmasının sözkonusu olamayacagı açıktır. Ayrıca. kişi heraatine 
ragtnen, savcı veya müdahUtn temytzi üzerine hakkında malıkurniyet ka-

. ran verflmesi halinde de, zaten kanun yoluna başvuruldugtı için, bu 
haktaı;ı yararlanamaz. 

Protokolün bu hükmü, hapis cezasına hükmedUm~mesi şartıyla. ba
zı ~ab ahatler açısından verUen ceza kararnameleri hakkında uygulan-
maz. (41) . 

Sözkonusu bükümde tanınmış olan kanun yoluna başvuru l;ıakkı. 
CMUK nun 305 ve izleyen maddelerinde, Sözleşmeyle eşdeğer bir şekfide 
güvence altına alınmıştır. 

C. ADLİİ-lATA 

Protokolün 3 üncü maddesinde, adli hata yüzünden haksız yere ce
zaya çarptırıl~ kişiye devletten tazmtnat isteme hakkı tanınmıştır. 

"Madde 3.- Yeni veya sonradan ortaya çıkan. birdelllden ad
li bir hataya düşüldüpnün anlaşılması üzerine, kesin ceza mah
~:ô.miyetinin bnahara iptal edllmesi yahut Ugilinin afla ufıraması 
halinde bu mahkUıniyet sonucu bir cezaya çarptınlmış kişiye, bi· 
Unmeyen delllin zamanmda ortaya çıkmamış olmasmdan tama
men veya kısmen kendisinin sorumlu bulunduju hususunun ka· 
mtlandıiJ haller dışmda, Ugili devletin yürürlükteki kanunu veya 
usulü uyarmca bir tazminat ödenir." 

Madde. yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açik bir şekfide kaleme 
alınmıştır. Önemli olan. kişinin sonradan hatalı olduğu anlaşılan, kestn
leşmiş bir malıkurniyet hükmüyle hapis cezasına çarptırılmış ve cezası
nın bir kısmının infaz edUmiş olmasıdır. Tazminat hakkı ancak bu halde 
doğmaktadır. 

Bu hüküm, Sözleşmenin 5 (5) maddesinde öngörülen. haksız yere öz
gürlüklerinden yoksun bırakılanlara tanınmış olan tazmtnat hakkıyla 
karıştırılmamalıdır. (42) Bununla beraber, 5 inci maddeye göre tutuklana
rak yargılanari kişi yargılanarak mahkum edUmiş ve tutuklu. kaldığı sü
re malıkurniyet süresinden düşülmüşse, sözkonusu 3 üncü maddenin 
uygulama alanı bulacagında kuşku yoktur. 

7.5.1964 tarih ve 466 sayılı, "Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan 
Kimselere Tazminat Verflmesine İlişkin Kanun"da tazmtnat imkanı öngö-

(41) VIUlger. Mark, E. a.g.e. S. 394 
(42) Bkz. Yuk. S. 153 vol. · 
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rülmüşse de Protokol ün 3 üncü maddesinde belirtilen, adli hata sonucu. 
' riı?}lkfım ~dilenler bu kanunun kapsamına girmemektedir. Bu nedenle, 

kanunun Türk hukukunda özel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

D. ÇiFTE YARGlLAMA YASAÖI 

Protokol ün· 4 üncü maddesi, kişinin aynı suçtan dolayı ikinci kez yar
gılanmasını yasaklamıştır. 

' ' 
11Madde 4. - 1. İşlediif suç yüzünden bir devletin ceza ve ce-

~a yargılaması usulü kanununa uygun olarak yargılanıp kesin hü
küm.le beraat eden y&ııut mahkiim olan kişi, aynı suç sebebiyle 
aynı devlet mahkemeleri tanlfından tekrar kovuştunılamaz ya
hut cezalanclınlamaz. 

2. Yukandaki fıkra hükümleri, yeni veya sonradan ortaya çı
kan delilerin yahut önceki işlemlerde vaki esaslı bir usul hatası
Dm verilen hükmü etiiller nitelikte olması halinde, davanın yeni-
den açılmasını engellemez. 

3.' Sözleşmenin 15 inci maddesine dayanılarak, bu maddeye 
· aykın hiçbir tedbir alınamaz." · 

Bu hüküm, ceza hukukunun temellerinden birisini oluştur~ "ne his 
in idem" ilkesinin tekrarıdır. Sağlanan güvence, kişinin aynı ülkede aynı 
suçtan ikinci kez yargılanmasının yasaklanmasıdır. Yo~sa, milletlerarası 
ceza hukuku bakımından, kişi hakkında yabancı bir mahkeme tarafın
dan aynı konuda bir hüküm verilmiş olması, devletin yeniden ceza dava
sı açmak yetkisini engellemez. 

Nitekim, TCK nun 3 üncü madd~sine göre de, "Türkiye'de suç işlemiş 
olan kimse Türk kanuniarına göre cezalandırılır ve bundan dolayı bir 
Türk hakkında yabancı memlekette hüküm verilmiş olsa bile Türkiye'de 
muhakeme olunur." 

Ancak, Ceza Yargılarının Milletlerarası Degeri Konusunda Avrupa 
Sözleşmesi, kişinin aynı suçtan tekrar yargılanmasını önleyememekle 
beraber, çifte ceza çekmesini engelleyerek haksızlıgı bir dereceye kadar 
gidermiştir. Sözleşmenin 54 üncü maddesine göre, · "Sözleşen diger bir 
devlette aynı eylemden yargılanan kişi aleyhine yeni bir kovuşturma ya
pıldığında, eski hükmünyerine getirilmesidolaYısı ile hürriyetten yoksun 
tutma süresi, yeniden hükmolunacak müeyyideden mahsup edilecektir." · 

Türkiye anılan Sözleşmeye taraf oldugu cihetle, <43) Protokolün 4 ün
cü maddesi çerçeve~inde herhangi bir sorun çıkması bekle.nemez. 

(43) 1.3.1977 tarih ve 2081 sayılı Kanun, Sözleşme metnt, R.G. 14.12.1977 
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E. KARl KOCA EŞİTLİÖİ 

Protokolün 5 inci ve son maddesinde, evlillkte eşierin eşitli~ konusu 
düzenlenmıştir . 

.. Madde 5.- Eşler evlWkleri bakwmından, evlillk süresince ve 
evlilijin sona ermesi durumunda k~ndi aralannda ve çocuklan 
ne olan Wşknerinde medeni nitelikteki haklar ve sorumluluklar 
yönünden eşittirler. Bu madde devletlerliı çocuklar yararına ge
rekli tedbirleri almalannı engellemez." 

Aile hukukunu tlgtlendiren bu hüküm eşierin birbiriertyle ve çocuk
lanyla olan Ilişkilerinde yasal olarak eşıt hak ve yükümlülüklere sahip 
olmalarını güvence altına almıştır. · 

Türkiye M.K. da yer alan ve karı koca arasında ayırımcılık yapan ba-
_zı hükümler yüzünden 7 nci Protokolü henüz . onaylamamıştır. Gerçi bu · 
hükümlerden bazıları Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. C44l 

Ancak, ~.K. nun Evleomenın Umumi Hükümleri Başlıklı Beşinci Babın
da yer alan, "Koca birliğin retsidir", "EVin seçımı kocaya aittir" (m. 152), 
"Karı kocasının aile ismini taşır" (m. 153), "Birli~ koca te~sll eder" (m. 
154) gtbi hükümler hala yürürlükte oldugundan, Türkiye'nin bu ve ben
zerı hükümleri kaldırmadan Protokole katılması mümkün degıldir . 

. . 

(44} Bkz. yuk. s. 195 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN KlSlTLANMASI 

"Diktatörlugun çok az sayulald iyi yönlerinden birisi, özgUrlük duygu
sunu canlı tutmasıdır. " 

GRAFF 

I. GENEL OLARAK 

Bireyin özgürlük ihtiyacı Ue siyasi iktidarın hakimiyet iddiası arasın
da tarih boyunca sürekli bir gertlim ve çekişme hakim olmuştur. Orta 
çagların mutlak devlet anlayışında doruk noktasına ulaşan bu çatışma, 
17 net ve 18 inci yüzyıl· felsefesinde insanın teba olmaktan kurtularak 
varligının yeni bir boyut ve de~er kazanmasıyla haftflemişse de, hiçbir za-. 
man ortadan kalkmamıştır. Bu dönemde, başta John Locke (1632-1704) 
·olmak üzere bir çok düşünür, bireyin devlete karşı korunmuş bir özgür
lük alanı oldugu ve devletin bu alana hiçbir şektlde müdahale edemeye
cegt görüşünü savunmuşlardır. Birey, bu hak ve özgürlük alanında, ken
di yeteneklertne göre ktştligınt geliştirmek ve devletin keyfi müdahaleleri
ne karşı korumak hakkına sahiptir. U) 

Bu düşünce tarzının somut örnekleri daha orta çagların başında or
taya çıkmaya başlamıştır. Örne~ 15 Haziran 1215 tarihli İngtliz Büyük 
Şartında (Magna Charta) bu konuda kral aynen aşagıdakt sözü vermek
tedir. (2) 

"Hiçbir özgür insan, yakalanıp tutuklanamaz, mal veya mülkün
den edtlemez, hakir görülüp lanetlenemez veya herhangi bir şektlde 
felaKete düçar edtlemez. Haklarında, ülk~ kanuniarına göre hemcins
leri tarafından vertlmiş bir mahkeme kararı bulunmadan, kendisine 
müdahale etmeyece~ ve adaleti satmayacagız ve kimseyi de bunlar
dan yoksun bırakmayacagız. Yalnız kralın kanunlarını btlen ve onlara 
uymayı gönüllü olarak kabul eden kimseleri hukukçu, polis veya 
memur olarak atayacagız". 

Bireyin temel hak.ve özgürlükleri daha sonra sırasıyla, Haklar Dtlek
çesi (petition ojrights-1628), yakalama ve gözaltına almanın yasal olup ol
madı~ının hakim tarafından denetimini sağlayan "Habeas Corpus" Ka
nunu {I 679) ve Haklar B tldirisi (Bill oj Rights-1689) gt:bt tarihi belgelerd~ 

(1) Hesselberger, D. Das Grundgesetz, 5. Aujl. Neuwted 1988, S. 55 
(2) Frtschauer, P. a.g.e. S? 268 
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ifadesini bulmuştur. Tabii hukuk anlayışına dayalı bu düzenlemeler, 
ABD tarafından da aynen bentmsenerek, anayasadaki ( i7B9 1 90) yerini 

· amıştır. 1789 tar1hll Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Btldirisi, bu an-· 
layışayeni bir boyut getirerek, tlk kez ınsanın vatandaş olarak sahip ol
du~ siyasi hakları· da gündeme getirmiştir. B tldiride yer alan temel hak 
ve özgürlükler kısa bir süre içinde henien bütün Avrupa ldevletlerince de 
benimsenerek anayasal normlar haline dönüştürülmüştür. (3) 

Herher Spencer özgürlüğü, "herkesin, başkalarının eşıt özgürlüğünü 
ihlal etmediği sürece, istedığı her şeyi yapabtlmesi" şeklinde anlamıştır. 
Diğer bir tanıma göre de, "bireyin yaşamını, başkalarının eşıt özgürlüğü
nü güvence altına almak için zorunlu olan kısıtlamalar dışı;ıda, özgürce 
sürdürebtlmestdir." (4) 

Her iki tanım da, bireyctltğl ve eşitliği ön plana çıkarmaktadır. Kuş
kusuz özgürlük ve eşitlik, bireyin kişiliğinin gelişebtlmesi ve ekonomik 
geleceğinin güvence altına alınabtlmesttçin, olmazsa olmaz bir önşarttır. 
Ancak, eşitliğin hiçbir zaman sağlanamadığı ekonomik ve sosyal düzen
de, zayıf olan taraf devletten eşit özgürlük değil, kuvvetli olan tarafın bu 
özgürlüğünü kötüye kullanmasına karşı himaye beklemektedir. 

Günümüzün modern sosyal demokrasi anlayışında, bireysel değerler 
korunmalda beraber, devlet bireyin çıkarlarıyla ~oplum yararını bağdaş
tırarak dengelemek ve üstlendiği toplumsal görevleri gereği gıbı yapabtl
·mek içiiı bireyin özgürlük alanına müdahale etmek zorundadır. Aksi hal
de, isteyenin istediğini yapabtldiği aşırı bireyet bir ·ortamda, toplum dü
zeninin bozularak anarştye dönüşmesi ve temel hak ve özgürlüklerin tah-· 
rtp edUerek yok edtlmesi kaçınılmaz bir sonuç olur. 

Öte yandan, devlet yaşamında öyle dönemler vardır ki, bireyetlik ve 
özgürlük önemini yitirebtlir. Bu durum, ağır toplumsal bunalımlarda bü
tün zaman ve mekanlar için geçerlidir. Savaş tehlikesi, ağır ekonomik 
krizler, isyan, çelişktli çıkarların devlet mekanizmasınıişlemez hale getir
mesi gibi, mtllet varlığının topyekun tehlikeye düştüğü durumlarda, eşit
lik ve.bireysel değerler önemini yitirebilir. Bu gıbı olağanüstü durumlar
da, kişinin can güvenliği ve yaşamahakları ciddi tehditlere maruz kaldı
ğı takdirde, her şeyden önce sağlığının korunması kişinin başlıca amacı 
haline gelir; yaşama ve varlığını sürdürme tçgüdüsü, diğer bütün değer
lerin önüne geçer. Toplum ve devlet hayatındaki böyle önemli kriz du
rumlarında, can güvenliği, başını sokabileceği bir yer ve gıdasının sağ
lanmasından başka bir şey düşünmeyen. halkın istediği tek şey, barış; 
huz~r ve güveni sağlayacakkuvvetli bir yönetimdir. (5) Bu ihtiyaç modern 

· (3) Hesselberger. D. a.g.e. S. 56 
(4) Fosd.lck, D.· What ts Ltberty. A Study tn Poltttcal Theory, London 1939, S. 167 
(5) Fosd.lclc. D. a.g.e. S. 177 
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anayasalarla da kabul edilerek olaganüstü hal ve sıkıyönetım kurumla
rıyla yasal hale getirilmiştir. 

Temel haklar subjektif kamu haklarındandır. Bu haklar ilke olarak 
bireylere, devlet organlarının müdahale veya hareketsizligine karşı dava 
yoluyla talepte bulunma hakkı saği~. Anayasanın 40 ıncı maddesine , 
göre, "anayasa ile. tanınmış hak ve hürriyetleriihlal edilen herkes, yetki-
li makama geciktirilmeden başvurmak imkanının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir." 

Temel hak ve özgürlükler, mutlak karakterlerine ragınen, bireyi mut
lak olarak korumaktan uzaktır. Çün~ü bunların geçerliligt ve öne sürü
lebilmesi, toplum hayatının gerekleri ve devletin imkfuılarıyla sınırlandı
rılmıştır. (6) 

B~ nedenledir ki, gerek anayasalarda ve gerekse temel hak ve özgür
lüklere ilişkin milletlerarası sözleşmelerde bu hak ve özgürlüklerin kısıt
lanabilecegt öngörülmüştür. Ancak, bu yetki sınırsız değildir. Kısıtlama
lar, her temel hakkın nitelik ve özelligine göre, gerekli, haklı ve adil olma
lıdır. Yoksa bu konuda otoritelere hiçbir şekilde, özgürlükleri keyiflertn
ce kısıtlama yetkisi tanıyan "beyaz bir çek;' verilmiş değtldir. Çünkü bir 
demokratik toplumda özgürlük kural, kısıtlama tse tstısnadır. (7) 

çagdaş demokrasilerde temel hak ve özgürlükler yasa koyucu açısın
dan baglayıcıdır ve bunlar yasal düzenlemelerde mutlaka rehber olarak 
gözönüne alınmalıdır. Ancak, temel hak ve özgürlüklerin tümü aynı 
muhteva ve değerde olmadığından, bunların hepsinin aynı sonucu do
ğurması ve bireye mutlak hak sağlaması beklenemez. Bu açıdan, temel 
hak ve özgürlükler arasında yaptırım gücü (eriforceable) olanlar ve prog
ram niteliğinde olanlar ayırımı yapılmaktadır. Yaptırım gücü olan temel 
hak ve özgürlükler, yaygın uygulama ile gelenekler sonucu oluşan, yer
leşmiş ve genel kabul gören haklardır. Sansür yasagı, keyfi tutuklama 
yasagt, din ve vicdan özgürlüğü gibi geleneksel haklar bunlara örnek ola
rak gösterilebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bu tür yaptırım gü
cü olan temel hak ve özgürlükler!, demokratik bir toplumun asgari stan
dartları olarak deriemtştır. Ancak, bu tür hakların sayısı sınırlıdır. Örne
gtn,. anayasalarda düzenlenmiş olmasına rawnen, kimse yükseköğretim 
yapma konusunda mutlak bir hakka sahip ·değildir. Üniversite konten
janlarının sİnırlı olduğu ülkelerde, bu hakkın anayasa ile güvence altına 
alınmiş olması, pratikte fazla bir yarar sağlamamaktadır. Program sını
fında yer alan bu hak· açısından devletin görevi, yasal olarak herkese 
yükseköğretim yapma konusunda fırsat eşitliği sağlayacak düzenlemeler 

(6} Das Flscher Lexlkon. S. 127 
(7) Human Rlghts or a Way of Life tn a Democracy. Council oj Europe. Strasbourg 1985, S. 37 
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' . 
yapmak ve bunları etkın btr şektlde uygulamaktadır. Herkese yüksekö~-
rettm yapma 1mkam s~ayacak şekilde e~tım kurumları oluşturmak tse 
bir tınkan meselesidır. (Bl 

U. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLEKİN ANAYASA HUKUKU AÇlSIN-
DAN KlSlTLANMASI . 

A. ANAYASA KAVRAMI 

Anayasalar. devletin, ancak güçleşttrtlmtş şartlar altında de~şttrtl
mest mümkün olan, temel yasalardır. Parlamenter demokrasi lle yöneti
len devletlerde anayasalar. kuvvetler ayrılıgı ilkesme uygun olarak, yasa
ma, yürütme ve yargı görevlerint ayrı devlet organlarına vermiş ve bu or
ganlar arasında karşılıklı bir denettm ve frenleme mekanizması kurmuş
tur. Anayasalar ayrıca yüksek devlet organlarının görevlerını düzenler ve 
ktştn~ temel hak ve özgürlüklerını bu organiara karşı güvence altına 
alır. Modern anayasalarda Insan hakları kataloglarına yer vermek bir ge-
lenek halint almıştır. (9) • 

Karl Löwenstetn, yalnız hukuken geçerli de~. siyasi olarak da etktlt 
olan normatıf anayasalarda, şeklen anayasa görünümünde olmakla be
raber. siyasi gerçekler karşısında uygulama alartı bulamayan sernanttk 
anayasalar arasında bir ayırım yapmıştır. uoı 

B. 1982 ANAYASASI VE TEMEL .HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN KlSlT
LANMASI . 

Anayasanın tkinet kısmı, çok genış bir temel hak ve özgürlükler ka
taloğu ihtiva etmektedir. Anayasa bu düzenlemesiyle, temel hak ve öz
gürlüklere birer anayasa normu ntteııgı kazandırmıştır. Anayasanın 11 
inci maddesine göre, "anayasa hükünilert. yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını ve dtger kuruluş ve kişileri baglayan temel 
kurallar" oldugu cthetle, temel hak. ve özgürlüklere ilişkin hükümler de 
bütün devlet organları açısından baglayıcıdır. 

Temel hak ve özgürlükler anayasalarda genel hatlarıyla düzenlendigi 
için, ikincil düzeydeki yasal normlarla bunların ayrıntılarını ve kapsamı
nı belirlemek zorunludur. Bu çerçevede yasa koyucunun temel hak ve 
özgürlükleri nasıl şekillendirecegi. hangi şartlar altında kısıtlayabUec~gi 
ve bu yetkisinin sınırlarının ne oldugu sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Yasa koyucunun görevi, temel hak ve özgürlüklerin muhtevasını ay
rıntılı olarak belirlemek ve uygulama çerçeves~n.t çizmektir. Yasa koyucu
n un bu alandaki yetkisi sınırsız degildir. Düzenleme her şeyden önce 

(f3J MÜller. J. Paul, Colluquy S. 9 vd. 
(9) Das Ftscher Lexlkon, S. 330 vd. 
(lO) a.g.e. S. 331 
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anayasaya uygun olmalıdır. Bu uygunluk, somut ve soyut norm denetl
mı yoluyla anayasa mahk:emelertnın denettmine açık tutulmuştur. 

Bütün parlamenter demokrasilerde anayasalar, en üstün normlan 
ihtiva eden ve bunlarla devlet-va~daş ilişkilerint ve devlet organlarının 
görev ve yetkilertyle çalışma şekillerint düzerileyen belgelerdir. ·Normlar 
htyerarştst çerçevestılde, bütün d~er kanunların anayasaya tabı ve. ona 
uygun olması, hukuk düzen1ntn korunması için zorunludur. Bir dem ok
rastde devlet organlarının faaliyeti, yasama ve yürütme organı ayınmın-:
darı ziyade ço~nluk partıst olan iktidarla muhalefet arasındaki rekabe
te baglıdır. Devlet işleri anayasal kurallarla yasama ve yürütme organla
n arasında. paylaştınlmış olsa bile, bunlar gerçekte parlamentodaki ço
gtınluk partısının elindedir. ve bu çogtınluk da hükümet tarafından be
lirlenen polıtıkalan her zaman destekler. Dolayısıyla, parlamenter de
mokrasilerde kabul edilen kanunlar, iktidardaki ço~nluk partisinin 
programını uygulamak üzere çıkarılmaktadır ki, ço~nlugtın bu yetkist
nt her zaman kötüye kullanabileceği gazden uzak tutulmamalıdır. Bu ba
kımdan, kanunların anayasaya uygunlugunun denetlenmesi, azınlık 

için, çogtınlugtı temsil eden hükümet politikaları üzerinde etkili olabil
mek açısından tek etkin yöntem olarak görünmektedir. lll) 

Anıertkan Yüksek Mahkemesi hakimi Robert H. Jackson'un veciz bir 
şekilde belirttiği gtbt, "teİnel hak ve özgürlükler, do~ ş tan sahip olunan 
vazgeçilmez ve devredilemez ntteltklertyle, siyasi çekişmelerin olumsuz 
ortamından uzaklaştırılarak, çogtınlu~n ulaşamayacagt bir yere yerleş
ttr1lmel1 ve birer hukuk ilkesi olarak mahkemelertn uygulamasına terk 
ed1lmel1dir. Kişinin yaşarn hakkı, mülkiyet hakkı, düşünce ve ifade öz
gürlügü, din ve vicdan özgürlügü ve dt~er temel hakları oylamaya terke-
dilemez, seçtm sonuçlarına baglı tutulamaz." (12) c 

C. KANUN ŞARTI 

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabilmesi için, bizzat anayasanın o 
konuda yasa koyucuyakanun çıkarmak üzere özel bir yetki tanımiş ol
ması zorunludur. Çünkü, temel hak ve özgürlüklerin ıçeriğinin belirlen
mesi, çerçevesinin çizilmesi ve kısıtlanması, ancak ve ancak kanunla ya
pılabilir. Bu yetki, temel hakların tçert~tnt belirleyici genel bir düzenleme 
yapılması veya somut bir temel hak ve özgürlü~n kısıtlanması amacıy
la tki şekilde verilebilir. 

1. Düzenleme Yetkisi 

· Bu tür yetktde anayasa, yasa koyucuya, somut bir temel hak ve öz
gürlük açısından genel olarak, temel hakkın içerik ve kapsamını belirle-

(ll) Knaub. C. CoUoquy S. 5 
(12) Dorsen, N. a.g.e. S. 5 
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me yetkisi tanımaktadır. Örnegtn, anayasanın 18 maddesine göre, "hiç 
ktınse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." Bu hüküm deyamla, "şektl 
ve şartları kanunla düzenlemek üzere" ifadesını ~ullanarak, yasa koyu
cuya genel bir yetki tanımış ve ne tür çalışmaların zorla çalıştırma sayı
lamayac~ı belirlemek suretıyle bu temel hak ve özgürlüğün-içerik ve 
kapsamını çizme yetkisını yasa koyucu ya bırakmıştır. Aynı şekilde, ana
yasanın 42 ncı maddesıne göre, "kimse, e~tım ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz." Ancak, aynı hükümle, bu hakkın kapsarnın belir
leme yetkisi yasa koyucu ya bırakılmıştır. Keza, 43 üncü maddeyle kıyı
lardan yararlanmanın, "imk~ ve şartları" ve kanunla belirleme yetkisi 
yasa koyucuya verilmiştir. Bu örneklerı çogaltmak mümkündür. 

Yasa koyucunun düzenleme yetkisının sınırları ve kendtsıne bırakı-
. lan oyun alanı, her temel hak ve özgürlügün nitelik ve özeıııgıne göre 

farklıdır. Yasa koyucu temel hakkın ıçerik ve kap~amını belirİerken, ge
nelde bizzat anayasanın koydugu kısıtlamalarla bağlıdır. (13l Örnegın, an
garya yasağında "ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldıgı alanlar"la, egıtım ve 
ögrenım hakkında 42 ncı maddede öngörülen ilkelerle, kıyılardan yarar
lanmada, "kamu yararı" gıbı ilkelerle bu yetkıntn kullanılması kısıtlan
mıştır. 

2. Kısıtlama Yetkisi 

Anaya~anın bizzat kendisi, yasa koyucuya bazı temel hak ve özgür
lüklerı kısıtlama yetkisi tanıyarak, bu haklara müdahale yetkisi vermiş~ 
tir. Ancak bu nalerde de bu yetki somut bir yasa çıkarılarak kullanıla
caktır. Anayasa bu konuda farklı terimler kullanmıştır, şöyle ki : 

- Kışı hij.rrtyetı ve güvenli~ (m. 19) "şekil ve şartları kanunda göste
rilen"; 
- Özel hayatın gtzliltğt (m. 20), konut dokunulmazlığı (m. 21 ), haber
leşme hürrtyetı (m. 22), yerleşme ve seyahat hürrtyetı (m. 23) "ka
nunla sınırlanabilir." 
- Toplantı ve gösterı yürüyüşü düzenleme hakkı (m. 34) "şart ve 
usuller kanunda gösterilir", 

Ancak bu hallerde de, yasa koyucunun kısıtlama yetkisi, ytne bizzat 
ilgili maddelerde öngörülen, ilke ve kavramlarla sınırlandırılmıştır. örne
gın 26 ncı madde "d~şünceyt açıklama ve yayma hürrtyetınt'' güvence al
tına almıştır. Ancak, aynı maddeye göre "bu hürrtyetlerın kullanılması, 
suçların önlenmesı, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak u su-

. lünce belirtilmiş bilgtlerın açıklanm~ası, başkalarının şöhret veya hak
larının, özel ve aile hayatlannın yahut kanunun öngördügü meslek sırla-
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rının ·korunması veya yargılama görevının geregtne uygun olarak yerine 
getlrilınesı amaçlarıyla sınırlanabtlir". Yasa koyucu bu konuda düzenle
me yaparken t,>tzzat anayasada öngörülen bu tlke ve degeriert gönönüne 
almak zorundadır. Çünkü düzenleme yetkisi bu hallerle sİnırlandırılmış-
tır. . . 

D. KlSlTLAMA ARACI OLARAK KANUN KAVRAMI 

Anayasanın temel hak ve hürriyetlerının sınırlandırılması başlıklı 

13 üncü maddesı hükmünde kullanılan "kanun" sözcügünden ne anla
pıak gerekir? Dıger bir ifadeyle, şeklı anlamda bir kanun mu kastedtl
mektedtr? Yoksa, maddi anlamda doğudan uygulanabtlir hukuk kural
lan Ihtiva eden, kanun gücünde kararname, tüzük, yönetmeltk gtbt her-

. hangt bir düzenleme yeter lt midir? 

Suç ve cezalara 11tşk1n 38 tnct maddede, "suç ceza yerıne geçen gü
venlik tedbirleri ancak kanunla konulur" tfadestne yer vererek, anayasa 
koyucu kanunsuz suç ve ceza olmaz (nulla poena sine lege) tlkesıne uy
gun olarak, özgürlük kısıtlamasının ane$ kanunla yapılabtlece~t be
lirtmiştir. Bu kesıİı Ifadeden,- kanun dışında herhangi bir düzenlemeyle 
özgürlük kısıtlamasının mümkün olmadı~ anlaşılmaktadır. ; 

Dt~r temel hak ve özgürlükler açısından durum nedır? 13 üncü 
maddede de "kaııun" sözcügü kullanıldı~a göre özgürlük kısıtlaması 
açısından mutlaka şeklı anlamda yasama organınca kabul edtlmtş bir 
kanun mu gereklidir? Bu sorulara kesin cevaplar. verebtlmek ıçın, her bir 
bireysel temel hak ve özgürlük ıçın anaYa.sada kullandan lfadelere baş
vurmak gerekir. 

Anayasada bu açıdan, her temel hak ve özgürlükler ıçın. "kanunla", 
"kanunda düzenlenen", "kanunda göstertlen" ve "kanunun açıkça göste
rtldtgt hallerde" gtbt farklı ifadeler kullanılsa da, bundan,· gerek temel 
hak ve özgürlüklerin tçertgtnt belirleme şeklindeki genel yetkinın ve ge.
rekse bunları kısıtlama _yetktstntn mutlaka şekli anlamda btr kanunla 
kullanılmasının zorunlu oldugu anlaşılmaktadır. 13 üncü maddenın ifa
de tarzı da bu görüşü dogrulamaktadır. · 

Anayasanın bu anlayışı, siyasi iktidariara güvensizlikten kaynaklan
maktadır. Tarihi süreçte temel hak ve özgürl~klertn, bunları keyfi şektl
de Ihlal eden siyasi ikttdarlarla mücadele sonucu kazanıldıgt gerçegt, bu 
yaklaşımı haklı çıkarmaktadır. 

Anayasa, hukuk devletının dogaı bir sonucu olan, idarenın hukuka 
baglılıgt tlkestnden hareketle, temel hak ve özgürlüklerin ıçerik ve kapsa
mını belirleme ve bunları kısıtlama yetktstnt, ıdarenın takdirine degtl, ya-
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sama organına bırakmıştır. Yasa koyucu, temel hak ve özgürlükler açı
sından son derece önemli olan kararları bizzat kendisi almalı, bunları yü
rütme organı veya idarenin subjektif takdirine terk etmemeltdtr. Böylece 
yürütme organı ve idarenın faaliyet alanı, genel, objektif ve gayri şahsi 
kanunlarla denettm altına alınmış ve temel hak ve özgürlüklere keyfi mü
d~ale tehlikesi ortadan kaldırılmıştır. 04l 

Nitekim, hükümetin kanun hükmünde kararname yetkisi de, 9 ı tn
ct maddede aynı düşünceler le kısıtlanmıştır. Buna göre, "kişi hakları ve 
ödevlert ile dördüncü bölümde yer alan siyasi hak ve ödevler kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemez ... 

E. OLAÖANÜSTÜ DURUMLARDA ÖZGÜRLÜK KlSlTLAMASI 

Anayasanın ı 5 inci maddesinde, savaş. seferberlik, sıkıy<?nettm veya 
olcıganüstü durumlarda, temel hak ve özgürlüklerin anayasada öngörü
len şartlar la baglı kalınmarlan kısıtlanabilecegı belirtilmiştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ı5 inci maddesinden esinlenen 
've Sözleşme hükmünü daha açıklıkla ifade eden bu hükme göre, bu gtbt 
hallerde, anayasada öngörülen temel hak ve özgürlükler, yasal bir daya-

l . 
nak olmadan da kısıtlanabilecektir. 

m. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN AVRUPA İNSAN HAKLARI 
SÖZLEŞMESiNE GÖRE KlSlTLANMASI 

Sözleşme, düzenledtgt konulardaki temel hak ve özgürlüklerin kısıt
lanmasında tkt. ·ölçüt öngörmektedir. Bunlardan birtnctst, "demokratik 
bir toplumun gerekleri", ikincıst de "yasaya uygunluk" ilkestdtr. Örnegtn 
Sözleşme 8- ı ı maddeleri arasında, her defasında bu maddelerin tkinet 
fıkrasında, somut temel hak ve özgürlügün, demokratik bir toplumun ge
regıne uygun olarak, maddede öngörülen somut gerekçelerle ve ancak 
kanunla kısıtlanabilecegtnt belirtmektedir. 

A. DEMOKRATiK BİR TOPLUMUN GEREKLERİ 

Demokrasi, hukuk düzeninin, hukukun hakim oldugu bir yaşam tar.:. 
zıdır. Demokraside bireylerin birbirleriyle ilişkileri, davranış standartları
nı belirleyen yasalarla dÜzenlenmiştir. 

Sözleşme, demokratik bir düzen olmaksızın temel hak ve özgürlükle
rin güvence altına alınıp gelişemeyecegt görüşünden yola çıkmıştır. Söz
leşmede yer alan "demokratik düzen" kavranı ile özel ve belirli bir devlet 
teşkilatı tanımlanmak tstenmemtş, sadece üye devletlerin ortak olarak 

( 14) Rottmann. F., Der Vorbehalt des Gesetzes und dte Grundrechtllchen Vorbehalte, Europatsche 
Grundrechte, Heft 11, S. 277 ud. · 
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üzerinde ittifak edebileceklerı asgari bir demokrasi düzeyi vurgulanmak 
istenmiştır. U5J 

B. KANUN KAVRAMI 

Sözleşmenin birçok maddesı yasallık (legallte) ilkesine yollama yapa
rak, Sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla kı
sıtlanabilecegtııt belirtmektedir. Örnegtıı, Sözleşmenin 8-11· maddelerı 
ar~sında bu maddelerde düzenlenen, ftktr ve ifade özgürlüğü din ve vic
dan özgürlüğü, özel hayat, aile hayatı ve haberleşme özgürlügünün gtzlt
ltgt gtbt temel hak ve özgürlüklerin, kanunlarda belirtilen şartlar altında 
ve ~e kanunlarda beltrtilen yöntemlerle ve ancak kanunla kısıtlanabt
lecegı açıklıkla ifade edilmiştir. 

Komisyon ve Divan, Sözleşmede öngörülen. kanun kavramından ne 
anlaşılması gerekttgt konusunda bir t.anımlama yapmamıştır. Her tki or-. 
gan da konuyu üye devletlerin kendi tç hukukiarına bırakmış, üye dev
letler hukukuna.göre kanun olarak kabul edilen düzenlemeler, Sözleşme 
anlamında kanun olarak kabul edilmiştir. U6J 

Sözleşmedekullanılan "kanun" teriminin ne anlama geldtgt üye dev
letlerin milli mahkemelerince de yorumlanmıştır. FransıZ Danıştayına . 
göre, mülkiyet hakkını düzenleyen 1 No. lu protokolde belirtilen, "kanun
da öngörülen şartlarla" ifadesinden şeklı anlamda kanunlarla birlikte, 
bunlara dayanan· tüzük yönetmelik gİbı dtger düzenlemeler de anlaşılma
lıdır. Dolayısıyla mülkiyet hakkının kısıtlamaları mutlaka şeklı anlamda 
kanunlara dayanmak zorunda degildir. Hollanda Yüksek M~kemest de, 
10 uncu maddede kullanılan "kanun" terımının mutlaka şekli anlamda 
kanun olarak kabul edilemeyecegtnt kararlaştırmıştır. Keza Avusturya 
Anayasa ·Mahkemesine göre de, Söileşmede öngörülen temel hak ve öz
'gürlüklertn kısıtlanması mutlaka şekli anlaıpda bir kanuna dayanmak 
zorunda degildir. Maddi anlamda normlar ıçeren Jı~rhangt b tr düzenleme 

.. yeterlidir. Aynı şekilde İsviçre Feder~ Mahkemesi de Sözleşmed e geçen 
"kanun" kavr~ını aynı dogruıtuda yorumlamıştır. Örnegın, bu mahke
meye göre tutuklu ve hükümlülertn statülerını düzenleyen ve özgürlügü-. 
nü kısıtlayan bir cezaevi yönetmeligı, Sözleşme anlamında yeterlt bir ya-

. sal dayanaktır. (17) Divan, Sunday Times alayında, temel hak ve özgürlük 
, ~ısıtlamasının, ingiliz hukukunun Comman law ilkelerine göre htçbti ya

sal dayanak .olmadan da yapılabilecegınt kabul etmıştır. Olayda ingiliz. 
Mahkemesi şekli anlamda hiçbir kanuna dayanmadan Sunday Times 

( 15) MüUer, J. Paul, Colloquy, S. 13 
( 16) M~ltnveml, C. La reserve de la lot dans les conventlons tntematlonales de sauvegarde des drolt de 
l'homme, Revue Universelle des Drolt de L'Homme, 30 Novembre 1990, Vol. ·2, No. ll, S. 410 vol. · 
(17) Vllltger, Mark E. a.g.e. S. 151 
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Gazetesinde bir sert makalenın yayınianmasını durdurmuştur. cıa) Aynı 
şektlde, Komisyon da, İsviçre Hükümetlntn yasaya dayanarak çıkardılı 
bir cezaevi yönetmei®nt. Sözleşme anlamında hak kısıtlamaları ıçın ye
terli bir yasal dayanak saymış ve bu çerçeveçte yapılan uygulamanın key
fi ve gereksiz oldugı.tna tşaretle Sözleşmeye aykırı bulmuştur. 09) 

. Sözleşme organlarına göre, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
nın, devlet organlarınca kabul edilen herhangi bir yasal dayanaga baı
lanması da şart degtldtr. Ömegtn Bartold olayında Divan, kanundan al
d®. yetkiyle meslek kurallarını düzenleyen veteriner odası tüzü~nü de 
Sözleşme anlamında yasal bir dayanak olarak kabul etmiş "'e tüzüge da
yanılarak alınan bir önlemi, Sözleşmeye aykırı bulmuştur. <20) 

Bu örneklerden, sözleşme organlarının sözleşmede ö.ngörülen. "ka
nun" tertmtntn, şekli anlamda kanunları degtl, maddi anlamda normlar 
ihtiva eden her türlü düzenlemeyi, kasdettlgt açıklıkla ortaya çıkmakta
dır. Konu tamamen üy~ devletlerin ıç hukukiarına bırakılmıştır. Ancak, 
iç hukukun da temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından yeterli 
ve Sözleşmeyle uyum içinde olması gereld!. Ömegtn, Malone olayında 
Ko~tsyon, üye devletlerin ıç hukuklarının •. Sözleşmenın önsözünde belir
tilen "hukukun üstünlü~" ilkesine dayanması gerektıgtnt belirtmiştir. 
Bir ceza davasına ilişkin olarak telefon dinlenmesiyle ilgılt olayda Divan, 
Sözleşmeı;ıtn güvence altına aldıgt temel hak ve özgürlüklerin, otoritenın 
keyfi müdahalelerine karşı üye devletlerin iç hukuklarında yeterli düzey-• . 
de korunmasının zorunlu oldugı.tna işaret etmiştir. (21) 

C. BİLGİ SAHiBi OLMA 

Divan, üye devletlerin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan düzenle
melertntn Sözleşmeye uygun ve belirli niteliklere sahip olması gerektigtnt 
belirtmektedir. 

Buna göre ilke olarak, birey, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan 
yasal düzenlemeler hakkında bilgı sahibi olabilmelidir. Bu ·şart, düzenle
rnelerin ilan edilmesiyle yerine getirilebilir. Bu şartın yerine getirilip ge
ttrilmedigt Divan tarafından Silver olayında incelenmiştır. c21 > Komisyon 
ve Divan, tutukl:u ve hükümlülertn bilgıleri dışında çıkarılan ve onlara 
ulaştırılmayan sözkonusu genelgeleri, Sözleşmenin 8 (2) maddesine ay-
kırı bulmuştur1 (22) · 

(18) Stock-Taldng 1954-84, S. 92 vd. 
(19) Mdllnvemı. G. a.g.e. S. 402, Dtpnot 15 
(2oı Bkz. yuk. s. 222 
(21) Bkz. yuk. S. 198 
(22) Stock-Taldng, 1954-84, S. 179 vd. 
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D. AÇIKLIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK 

Divanın üzerinde durdu~ di~er önemli bir konu, özgürlü~ü kısıtla
yan düzeniemelerin yeterli açıklıkla yapılmasıdır. 

Di~er · bir ifade ile. özgürlü~ü kısıtlayan norm, mtidahale şartlarını, 
sınırlarını ve bu müdahalenin nasıl ve hangt yöntemle yapılacawnı açık
lıkla göstermelidir. Örne~. mülkiyet hakkını koruyan 1 No. lu protako
le göre, isttmlak kanunundaki düzenlemede, sadece istlmlak yetkisinin 
belirtilmesi yeterli de~dtr. Bu konudaki düzenlernede isUmlaki yapacak 
makamlar gösterilmeli ve tazmtnat yükümlülü~ de açık bir şekilde be
lirtilmelidir. (23) 

E. TAKDİR YETKİSİ 

Sözleşme organlarına göre, özgürlük kısıtlamalarına ilişkin düzenle
meler yeterli açıklıkta ve belirliltkte olmalı ve takdir yetkisi asgari düzeye 
tndirilmeltdir. Sözleşmenin korudu~ temel hak ve özgürlü~e a~ müda
haie hallertnde ise, yasaların müdahalenin şartlarını açıklıkla belirtme
sine özel bir önem verilmelidir. Örne~. telefonların dinlenmesi özel ha
yatın gtzlili~ne a~ bir müdahale hali oluşturmaktadır·. Divan, Kruslin 
ve Huvıg alayında, (24) Fransız hukukunda yer alan kuralların, bu yetki
lerin kullanılmasında kamu makamlarının takdir haklarının sınırlarını 
yeterli açıklıkla çtzmemesintn, demokratik hukuk devleti ilkesiyle bag
daşmadıgtnı ve yeterli bir yasal dayanak oluşturmadıgtnı belirtmiştir. 

IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESi VE OLAGANÜSTÜ DU-
RUMLAR . 

Sözleşme, ak:tt devletlere savaş ve fevkalade hal gtbt özel durumlarda, 
Sözleşmed e öngörülen temel hak ve özgürlükleri kısıtlama veya belirli sü
relerde askıya alma yetkisi tanımaktadır. 

A. KISITLAMAN.IN KAPSAMI 

Aktt devletl~r Sözleşmede öngörülen hakların uygulanmasını çeşitli 
şekillerde kısıtlayabilir. ·Bunun ilk yolu ak:it devletin Sözleşmenin onay 
belgesini sunması sırasında, Sözleşmenin belirli hükümlere çekince koy
masıdır. Nitekim Türkiye bu imkandan yararlanarak, ek protokolün 2 nci 
maddesinin uygulanması çerçevesinde 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tev
hidi Tedrtsat Kanunu hükümlerint saklı tuttugunu beyan etmiştir. (25) 

Aktt devlet ayrıca, sözleşmeyle korunan bazı hakların ihlal edildi~ iddi-· 
asıyla aleyhine yapılan somut bir şikayete cevap verirken de, bu fırsattan / 

(23) Maltnvemt, G. a.g.e. S. 404 
(24) Information Sheet, No. 26, S. 40 vd. 
(25) Council oj Europe. Conventtonjor the Protectton oj Human Rlghts and Fundamental Freedoms, Stras
bourg Fevrter 1992, S. 38 

305 

TBMM KÜTÜPHANESİ



yararlanarak kısıtlama bildirisinde bulunabilir. Keza Sözleşmenın 15 in
cı maddesi de devletlere sözleşmeyle güvence ~tma alınan bazı hak ve 
özgürlükleri kısıtlama yetkisi tanımaktadır. Ancak bu bilc;lirinin çok özel 
durumlarda, belirli konularda ve özel yöntemlerle yapılması zorunludur. 

Sözleşmenin yürürlüge girmesinden beri bir çok devlet 15 inci mad
deye dayanarak ·sözleşmeden sapma beyanlarında bulunmuştur. Aynı 
şekilde Türkiye'de bu imkandan yararlanarak bir çok kez bildtrim yap
mıştır. Bunlardan ilki, 27 Mayıs 1960 tarihinde, istanbul ve Ankara'da
ki olaylara ilişkin olarak sözleşme hükümlerinin bütün ülkede askıya 
alındığı konusundadır. (26) 

Türkiye daha sonraları . da dogu illerindeki terör olayları yüzünden 
ilan edilen fevkalade hal rejimi dolayısıyla bir çok k~z bildirimde bulun
muştur. 

Sözkonusu bildirimler genelde, demokratik rejimi askeri darbelerle 
kesintlye ugrayan Türkiye ve Yunanıstan gıbı devletlerle, terör eylemleri
ne maruz kalan ingiltere ve İrlanda gıbı devletler tarafından yapılmakta- . 
dır. . . 

Divan, İrland~ ile ilgili Lawless olayında, 15 inci maddenin kapsamı
nı ve uygulama alanını belirlemtştir. Olayda; bir İrlanda Cumhurıyet Or
dusu (IRA) örgütü üyesi, kendisinin İrlanda makamları tarafından yaka
lanarak gözaltına alınması şartları ve yönteminin sözleşmenin 15 ınci 
maddesine aykırı olduğunu iddia etmiştır. 

Divan, "ulusun varlığını tehdit eden bir tehlike"nin mevcut olup ol
madığının belirlenmesinde çeşitli etkenlerı· gözönüne almıştır. Şöyle 
ki: (27) 

"İrlanda ülkesinde yasa dışı faaliyet gösteren ve amacına ulaşmak 
için şiddet kullanan gtzli bir ordunun varlığı, ikinci olarak, bu ordu
nun ülke dışında da faaliyet göstererek İrlanda'nın komşularıyla olan 
ilişkilerine· zarar vermesi ve nihayet,. terör olaylarında alar m derece
sindeki artışlar." 

Divan bu bulgulardan hareketle, somut olayda İrlanda hükümetinin 
aldıgı özel önlemlerin, durumun gerektirdiği ve alınması zorunlu ö~lem
ler olduğunu ve Sözleşmenin ihlalinin sözkonusu olamayacağını belirle
miştir. Divana göre: 

(26) Btldtrtm. 27.5.1960 • 26.12.1961 tarihleri arasında geçerlt.olmak üzere yapılmıştır. 
(27) Gomten, D. a.g.e. S. 91 vd. 
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"İrlanda Cumhuriyetinde yürürlükte olan yasaların uygulanması 
mevcut tehlikeyi önlemeye yetmemiştir. Adli yargı ve hatta özel ceza 
mahkemeleri veya askeri mahkemeler, ülkede barış ve düzenı sagla
yamamıştır.·Terör örgütü IRA'ya mensup olani~ ortaya çıkarılma
sı ve· suçlarının kanıtlanması, eylemlerı gtzli ve terör nıteli~de oldu
~ve halk arasında korku yarattıgı için, mümkün olamamıştır. Sınır
ların kapatılması tse, bütün halk bakımından sakıncalı sonuçlar do
~rabilecek niteliktedir. Ayrıca, ı 940 tarihli Devlet Aleyhine İşlenen 
Suçlar Kanununda idari olarak gözaltına almalarda keyftlıge imkan 
vermeyen önenili güvenceler öngörülmüştür. Bu kanunun uygulan
ması sürekli olarak parlamentonun gözettminde yapılmıştır. Parla
mentoya uygulamaya ilişkin periyodik raporlar verild@ gtbt, hükü
metin yasayı yürürlüge koyan kararnamesinitptal etme yetkisi de ta
nınmıştır o" 

Divan sonuç olarak, şikayetçt hakkında alınan önlem ve bunların uy
gulanış yöntemlerinin ı5 inci maddeyle çelişmedigt sonucuna varmıştır~ 

Divan, Branntgan ve Mc Brtde olayıyla ilgtlt 26 Mayıs ı 993 tarihli ye
nt kararın da, ı 5 inci madde çerçevesinde Sözleşmeden sapma veya Söz
leşme hükümlerint askıya alma bildirimi yoluyla özgürlüklerin kısıtlan
ması konusuna yenı bir anlayış ve yorum getirmiştir. (28) 

Şikayetçiler Kuzey İr landalıdırlar. Kendilerı ı 984 tarihli Terörü Önle
me Kanununun ı2 _(1) (b) maddesine göre yakalanarak gözaltına alınmış
lardır. Anılan hüküm, terör eylemlert:İıe kaWdıgı, hazırlık yaptıgı ve tah
rik ettlgt şüphestkonusunda makul nedenler bulunan kişilerin, tutukla
ma emri olmadan-yakalanmalarını öngörmektedir. 

Brantggan bu şüpheyle yakalanmış, gözaltında bulundurma süresı 
İçişleri Bakanının emriyle önce tki, sonra da üç gün· uzatılmıştır. Kendi
st böylece toplam altı gün 'ondört saat otuz dakika gözaltında kalmıştır. 
Dtger şikayetçt Mc Brtde tse toplam dört gün altı saat yirmibeş dakika gö
zaltına tutulmuştur. Mc Brtde daha sonra Şelfast'ta bir polis tarafından 
kaçarken vurularak öldürülmüştür. 

Şikayetl önce inceleyen Komisyon, şikayetçiler hakkında uygulanan 
işlemin, İngıltere'nin 23 Aralık ı988'de ı5 inci maddeye göre yaptıgı bil
diri çerçevesinde haklı oldugu ve Sözleşmenin beşinci maddesine aykırı
lık bulunmadıgı sonucuna varmıştır. 

Olay daha sonra Komtsyonca btvana intikal ettirilmiştir. Divan, aşa
gıdakt gözlemlerde bulunmuştur. 

(28) Judgment of 26 M ay 1993 tn the Cas e of Branntgan and Mc Brtde, Information sheet No. 32, S. 40 vd. 
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1. Genel Olarak 

Bir milletin varlı~ın. tehdit edilip ed.tlmedigt veya böyle genel bir 
tehlikenin var olup olmadı~ın belirlenmesi ve bu tehlikeden kurtulmak 
için alınacak önlemlerin derecesi; ·her akit devletin kendi sorumlulu~n
dadır. Çünkü tehlikeyle do~udan ve sürekli temas halinde bulunan mil
li makamlar, böyle bir tehlikenin varhgt ve bu tehlikenin gıderilmesiiçin 
yapılacak sapma beyanlarının kapsamı konularında, ilke olarak mtlletle
r~ası hakime oranla daha iyi karar verebilecek durumdadırlar. Dolayı
sıyla, bu konuda milli makamlara geniş bir takdir yetkisi bırakılmalıdır. 

Bununla beraber, devletlerin, krizin zorunlu olarak gerektirdigi ihti
yacın ötesine gidip gıtmediklert konusunda mahkeme karar vermelidir. 
Mahkeme olayı incelerken, sapma bil'!1r1miyle etkilenen hakların ntteltgt
nı. bu bildirimi yapmaya sevkeden nedenleri ve zaruret halinin süresi gı
bı önemli etkenlerı de ölçülü ve dengeli bir şekil.de gözönüne almalıdır. 

2. Mnlet VarhiJnı Tehdit Eden· Tehlikenin Varbp 

Hükümet ve komisyon, Kuzey İrlanda'daki genel h:uzursuzluklara 
ıŞaretle, genel bir tehlikenin varlıgıtıı kabul etmişlerdir. Dtvana göre de, 
önündeki belgelerde açıklanan gerekçeler ve Kuzey İrlanda ve İngtlte
re'nin her yerindeki terörist şiddet eylemlerinin kapsamı karşısında, böy
le bir tehlikenin var h~ konusunda hiçbir kuşku yoktur. 

3. Kişi Özgiirlüp 

Divan~ göre, Sözleşmenin 5 inci maddesiyle güvence altına alınan ki
şi özgürlügüne yürütme organı tarafından müdahalenin yargi denetimi
ne tabi tutulması. demokratik bir toplumun temeli ve hukukun üstüiılü
ğü ilkesinin bir geregtdir. İngtltere sapınci bild1r1mint, 5 ınci maddenin ih
lali dolayısıyla itharn edildigt Brogan ve c~ıgerlert olayından hemen sonra 
yapmıştır. Olayda İngtltere'nin şikaye'tçilert derhal mahkeme önüne çı
karmadı~ için 'Sözleşmeytthlal ettıgt tespit edilmiştır. 

4. Sapma BDdirimlııln Amaca Uygunlup 

Divan, İngtltere'nin 197 4'den beri terör tehlikesiyle mücadele amacıy
la gözaltında bulundurma süresini uzatma uygulaması yapmayı gerekli 
gördü~nü gözlemıştır. İngtltz Hükümeti Brogan ve digerleri olayından 
sonra, tutukluluk halinin yargi denettmtne tabi tutulması veya Sözleş
meden sapma bildirimi yapılması konusunda bir seçim yapmak zorunda 
kalmıştır. (29) Sonuçta, 23 Aralık 1988 tarihli bildirimiyle gözaltında bu
lundurma süresinin uzatılınasının yargı denetimine tabi tutulmaması ge-

(29) Gomlen. D. a.g.e. S. 93 
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rek~ btldirmtşttr ki, ol~anüstü halin devamı karşısında, bunun. 
amaca uygun oldu~nun kabulü gerekır. 

Sözleşmenın I 5 (3) maddesı ve oranhlık ilkesi, ol~anüstü dönemler
de alınan önlemlere ihtiyaç kalıp kalmadıgının sürekli olarak gözden ge
çlrtlmestnı öngörmektedir. Ancak somut olayda, sapma btld1rimtntn ge
çerlJl®, hükümetin Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerini daha ıyı bir şe
ktlde yerıne getirecek yöntemler arayıp aramadıgı şartına b~anamaz. 

5. Gözaltı SüresiDln 'UzatılmasiDID JlaklıhiJ 

Mahkeme, terör kanunlarının uygulanışı, terör suçlarının soruşturul
masındakt güçlükler ve gözaltında bulundurma sürestntn yargı denetlm1 
olmaksızın uzatılınası ihtiyacı konusunda çeşttll raporlardan btlgtler 
edinmıştır. 

Somut olayda, terörtzmle mücadele aınaçıyla etkin önlemler alınma
sı, dogrudan hükümetin takdir ve sorumlulu~ndadır. Yoksa mahkeme 
onun yerıne geçerek, hangi tedbirlerin alınmasının olayın mahiyetine da
ha uygun düşeceği konusunda karar veremez. Ancak hükümet de terör
le mücadele ederken bireyin haklarına saygı göstermek ve bu tktstnı den
gelemek zorundadır. 

Mahkeme bu düşüncelerle, somut olayda gözaltı süresının uzatılına
sı kararının İngtltz hükümetınce yargı dene'umınden çıkanlmasının, mev
cut şartlar altın~a takdir hakkının aşıldıgı şekltnde yorumlanaınayac~ 
sonucuna varmıştır. 

B. BİLDİRİM YAPILAMAYACAK KONULAR 

Sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlüklerin tümü açısından kı
sıtlayıcı beyanda bulunmak mümkün degtldtr. Çünkü Sözleşmenın 15 
(2) maddesı, Sözleşmenın 2, 3, 4 ve 7 net maddelerine tltşktn olarak, bu 
maddelerde belirttlel) temel hak ve Özgürlüklerı kısıtlamak üzere btlc;U
rtmde bulunmayı yasaklaınıştır. Bu yasak, Sözleşmentn·tşkence ve aşa
ğılayıcı veya ınsanlık dışı ceza uygulamasını yasaklayan 3 üncü madde
stlle köleltge tltşkın 4 (1) maddesı açısınd~ mutlak olup da bu konular
da btldirtmde bulunulaınaz. 

Sözleşmenın 2 net maddesınde belırtılen yaşama hakkı açısından ön
görülen kısıtlama yasc® tse di~erlerine oranla· daha zayıftır: Çünkü Söz
leşmenın 15 (2) maddesının kendisi, "meşru savaş ftillert sonucunda 
meydana gelen ölüm olayları" dolayısıyla devletlerin sorumlu tutulama
yacagtnı belirtmıştır. Aynı şektlde, ölüm cezasının kaldırılmasını öngören 
6 ncı Protokolde de devletlere savaş hali veya yakın bır savaş tehlikesi 
ıçınde işlenen suçlar dolayısıyla ölüm cezası verme yetktst tanınmıştır. 
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Bu nedenle, Sözleşmenın 2 net maddesınde öngörülen yaşama hakkı. 
konusunda da btldtrtmde bulunmak mümkün değtlse de, bu yasak iş
kence v~ kölelik konusunda olduğu gıbı mutlak bir nıteltkte değtldtr. (30) 

C. BİLDİRİMİN ŞEKLİ 1 

Sözleşmenın ıs ınct maddesının 3 üncü fıkrasına göre, Sözleşmenın 
beltrlt hükümlerını askıya alarak aykırı önlemler almak hakkını kullanan 
devlet, önlemler ve bunların alınmasını gerekli kılan sebepler konusun
da Avrupa Konseyi Genel Sekretertne btlgt vermek zorundadır. Sözleşme
nın depozıtörn olan Genel Sekreter, Sözleşmenın uygulanmasını sürekli 
olar~ tzledtgt tçtn, sözkonusu önlemler yürürlükten kalktığı ve Sözleşme 
hükümlerının tümuyle yenıden uygulanmaya başlandığı tarih de kendi
sine btldtrtlmeltdtr. 

Bu bcımamda üzerınde durulması gereken önemit btr konu, akit bır · 
devletın beltrlt gerekçelerle ülkenın beltrlt bir bölgesinde Sözleşme hü
kümlertnın sürekli bır şektlde askıya alarak, Sözleşmeye aykıİı önlemler 
uygulamaya yetktlt olup olmadıgtdır. Kuşkusuz bunun takdtrt egemen 

. devletlere aıttır. Örneğin İngtltere, Sözleşmenın sağladığı bu tınkandan 
çok geniş bir şektlde yararlanarak, belirlt_ bölgelerde Sözleşme hükümle~ 
rini askıya alan sayısız btldtrtmlerde bulunmuştur. Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreteri ve Komisyon ve Divan, ştmdtye kadar bu konuda herhangi 
b tr tavır takınmamıştır. 

V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERiN YOKEDiLMESi YASAGI 

Sözleşmenin, ı 7 net maddesinde, Sözleşmede öngörülen temel hak ve 
özgürlüklerin korunması ve demokratik kurumların serbestçe ve gerektt
ği gtbi işlemesi açısından temel bir kural öngörülmüştür : 

"Madde 17. - Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, bir devle
te, Topluluia veya kişiye, Sözleşmede tan1nan hak ve özgürlük· 
terin yokedllmesine veya burada öngöriildüpnden daha geniş ~l
çüde sınıriandırmaya yönelik bir faaliyete girişim ya da eylemde 
bulunma hakkını verir anlammda yonJmlanamaz. tt 

ı 7 nci madde, Sözleşmede güvence altına alınan temel hak ve özgür
lükleri tahrip etmek ısteyenleri bu emellerinden alıkoyacak bir hüküm 
değildir. Maddede sadece, bu niyette olan kişllerin Sözleşme hükümleri-

. ne dayanarak Sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlükleri tahrip 
edecek nitelikteki eylemiere kalkışamayacakları beltrtilmtşttr. Diğer b tr 
ifadeyle, Sözleşme kendtlertne böyle btr hak truumariııştır. Örneğin hiç 
kimse, Sözleşmede öngörülen düşünce ve basın özgürlüğüne dayanarak, 

(30) .Gomlen. D. a.g.e. S. ~4 
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bu özgürlükleri, Sözleşmeyle güvence altına alınmış olan hÜr demokra
tik temel düzenı yıkmak amacıyla kullanamaz. 

Ancak Divan, ı 7 nci maddeyi, temel hak ve özgürlükleri olabtld~gtnce 
genişletıcı şektlde yorumlamaktadır. Divana göre (3ll ı 7 nci madde hük
mü, Sözleşmenin 5 ve 6 ncı maddelerının önemint hiçbir şekilde azaltına
maktadır. Böylece, komünist, faşist, nasyonal sosyalist veya genel olarak 
totaliter amaçlar güden bir kışkırtıcı dahi, Sözleşmenin 5 ve 6 ncı mad
delerine dayanabilir. Çünkü, Sözleşmenın bu hükümleri birey veya grup
larının Sözleşmed e öngörülen haklarına degtl, kamu makamlarının onla
ra karşı görevlerine ilişkindir. ı 7 net madde sadece, birey veya birey 
gruplarının Sözleşmede öngörülen pozitif haklarından yararlanarak, 
bunları hür demokratik düzeni tahrip amacıyla kullanmalarını yasakla
dıgı için, bundan kamu. makamlarının 5 ve 6 ncı madde çerçevesındekt 
görevleri hiçbir şekilde etkilenmez. Bu nedenle, devrimci amaçlarla .veya 
Sözleşmeyle bagdaşmayan niyetlerle hareket ettiği kabul edtlse btle, şika-· 
yetçt, ı 7 nci maddeye dayanılarak Sözleşmenin 5 ve 6 ncı maddelerinde
ki kişi özgürlüğü ve adtl yargılanma haklarından mahrum edtlemez. 

Divana göre, ı 7 nci madde, birey veya birey gruplarının sözleşmeden, 
hür demokratik düzeni tahrip etmek amacıyla eylemde bulunmak hakkı 
çıkaramayacaklarını belirtmektedir. Bu nedenle, hiç kimse Sözleşme hü
kümlertnden yararlanarak, Sözleşmede düzenlenen temel hak ve özgür
lüklerı tahrip edici eylemlerde bulunamaz. Ancak, olumsuz ifadeyle kale
me alınmış olan bu hüküm, bireyi Sözleşmenın 5 ve 6 ncı maddelerinde 
öngörülen, keyfi tutuklama yasagı ve adil yargılanma hakkı gtbt haklar
dan mahrum etmeye gerekçe-yapılamaz. 

Ayqı şekilde, Komisyon da, Alman Anayasa Mahkemesince kapatılari 
. Alman Komünist Partisinin ştkaye.tiyle ilgili. raporunda, <32l h ür demokra
tik temel düzeni tahribe yönelik tattiiter eğilimlerin hiçbir şekilde Sözleş
meye dayanamayacaklarını belirtmiştir. Komisyona göre, Komünist Par
tisi, anayasada öngörülen yasal yollarla iktidara geleceği kanıilansa bile, 
bu, partının geleneksel hedefi olan işçi diktatö.rlüğü amacını terkettiği 
anlamına gelmez. Bir rejim kurmak için diktatörlüğe başvurmak Sözleş
meyle bağdaşmayacağı için Alman Komünist Partisinin kuruluş ve işle
yişi ı 7 nci madde anlamında yasak bir faaliyettir. 

17 nci madde, sınırlı bir kapsamda ve sadece aktt. devletlerin demok
rattk sistemlerini tahrip etmek isteyen kimselere ve o da ancak sözleşme
nin 1 8 ınci maddesinde de teyit edtldiği üzere, tehlikenin devamı süresin-

(31) Lawless Cas e. Dlgest, S. 236 
(32) Manual, S. 70 vd. 
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ce uygulanır.· Yoksa bu hüküm belirli bir zaman kesitinde totaliter amaç
larla hareket etmiş olan bir ktştyt, sürekli. olarak özgürlüklerinden yok
sun kıİmanın bir aracı yapılamaz. (331 Komisyonun bu yorumu, ülkemiz. 
açısından özel bir önem taşımaktadır. Gerçekten de, gençltgtnde, örnegtn 
lise ~da. yasal olmay~ veya siyasi Iktidarın onaylamadıW. bir göste-

, r1 yürüyüşüne katıldıW. tespıt ecl1l~n bir genç, bütün yaşamı boyunca bu
nun sıkıntısını çekmektedtr. Bir defa ftşlendtkten sonra rejim düşmanı 
sayılarak poltsçe Izlenmekte, olur olmaz yere gözaltına alınarak özgürlü
~ kısltlanmakta, kamu görevine gtrememekte ve kendisine pasaport ve~ 
rilıneyerek seyahat özgürlügü engellenmektedir. Kiştntn temel hak ve öz
gür~üklertni yok eden ve Sözleşmeye aykırı olan bu tür uygulamalara son 
vertim elielir. 

VI. YETKiNİN KÖTÜYE KULLANILMASI YASA{U 

Sözleşmenin hak ve yetktlerin kötüye kullanılmasını yasaklayan 18 
net maddesine göre : 

.. Madde 18. - Bu Sözleşmenin hükümleri gerelfnce, sözü edi
len hak. ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen 
amaçlar için uygulanabüir." 

_Hakkın kötüye kullanılması kavramına tltşktn hukukun genel bır il
kesini yansıtan bu hüküm, aktt devletlere ve Sözleşmedeki haklardan ya
rarlanan bireylere hitabetmektedtr. 

Aktt devletler, vatandaşlarının ve ülkede yaşayan herkesıp Sözleşme-
. de öngörülen temel hak ve özgürlüklerden tam anlamıyla yararlanabil
meleriiçin gereken bütün önlemlerı almak yükümlülüğü altındadır. Bu 
konuda özellikle- Sözleşmenın tanıdı~ yetkiye dayanarak, 2-ı2 nci mad
deler arasındaki temel hak ve özgürlükleri kısıtlarken, hiçbir şekilde te
mel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmamak ve kısıtlamaları da sadece 
amaçlarına uygun ve belirli süreleri e uygulamak zorunluluğu vardır. 

Aynı şekilde, Sözleşmeden yararlanan bireyler de, ı 7 tnct maddede 
öngörüldüğü şekilde, Sözleşmeyle tanınan temel hak ve özgürlükleri, bu 
hakları yok etmek veya hür demokratik temel düzenı tahrip etmek ama
cıyla kötüye kullanam~lar. 

Aynı hükme Anayasanın ı 3 üncü maddesinin 2 net fıkrasında da yer 
v:erilmiştlr. Buna göre, "temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sı
nırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve ön
görüldükleri amaç dışında k~llanılamaz." 

(33} De Becker CcıSe, Dtgest, S. 238 , 
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SEKİZİNCi BÖLÜM 

KOMiSYON VE DİVANIN YARGI YETKİSİNE İLİŞKİN 
ÇEKİNCE VE BEYANLAR 

I. GENEL OLARAK 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ı8 Mayıs ı954 tarihinde onay bel
gesının tevdt edilmesiyle Türkiye açısından yürürlü~e gtrmtştlr. nı 

Sözleşmenın 25 inci maddesinin ı inci fıkrasında, Sözleşmede tanı~ 
nan hakların aktt devlet tarafından ihlalinden dolayı zarar gördüğü iddi
ası ile fertlerin, hükümet dışı kuruluşların veya fert toplulukiarının Av
rupa İnsan Haklan Komisyonuna yapacakları şlkayetlertlı Komisyon ta
rafından kabul edilebilmesi Için ·akıt devletin. Komisyonun yetkisini bir 
beyanla (declara._tton) tanımış olması gerekti~ öngörülmüştür. 

Türkiye bu çerçevede Sözleşmenın kendisi açısından yürürlü~e gtrme
sınden tam 33 yıl sonra. 22 Ocak ı987 tarih ve 871 1ı439 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla Sözleşmenin uygulanması konusunda, 25 tncl mad
dede öngÖrülen kişisel başvuru hakkını kabul etmıştır.' <2l Bu durumda 
Sözleşmenin ı inci maddesine göre vatandaş olup olmadı~a bakılmak
sızın Türkıye'de ıkarnet eden herkes. Sözleşmenın öngördüğü ·hakları ih
lal edtldtğt takdirde, komtsyona şıkayet etme hakkına kavuşmuştur. 

Aynı şektlde Bakanlar Kurulunun 25 Eylül 1989 tarih v~ ıst ı4563 
sayılı kararıyla. Türkıye Avrupa İnsan Hakları Divanının yargı yetklstnl 
de kabul etmiştir. (3) Böylece Türkiye, Sözleşmenın öngördü~ü denetim · 
mekanizmasında yer alan her Iki organın yanı Komisyon ve Dtvanın zo
runlu yargı yetkisini kabul etmekle, uluslararası bir güvence ve denettm 
mekanizmasına uymak ve sözkonusu organların verecekleri kararları uy
gulamak yükümlülüğü altına girmiş _bulunmaktadır. 

Halen Avrupa Konseyinin 32 üyesi bulunmaktadır. Polonya, Macarts- · 
tan ve Bulgaristan dışında 24 üye Komisyon ve Divanın zorunlu yargı 
yetkisini kabul etmiş durumdadır. (4) 

Türkiye. Komisyon ve Dtvanın sözkonusu yetkisini kabul ederken bir 
dizi btldirimde bulunmuş ve daha sonra da bunlardan bir kısmını geri al
mıştır. Yapılan bildirtmlerin hukuki de~er ve geçerlili~i ve geri alınmala
rındaki isabet payı nedir? 

(1) Onay Kanunu, R. G. 19 Mart 1954-8662 
. (2) R. G. 21 Nisan 1987-19438 

(3) R. G. 27 Eylül1987-20295 
(4) Council of Europe. lnformatlon Sheet No. 30, January 1992-May 1992, Strasbourg 1993. S. 1 

313 

TBMM KÜTÜPHANESİ



n. BiLDiRiMiN HUKUKi NiTELiöi 

Türk Hü~ümetlnce yapılan bildtrtm, sonuç itibartyle çekince ile eş 
anlamlıdır. Çok taraflı sözleşmelere konulan çekincelerin geçerlilıgt ı 969 
tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin ı9-2.3 maddeleri ara
sında düzenlenmiştir. Sözleşmenin ı 9 uncu maddesine göre çekinceler 
Sözleşmeyiimzalama, onaylama veya katılma sırasında konulabilir. Aynı 
şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin 64 üncü maddesinde de, çe
kincenin sözleşmenin imzası veya onay belgesinin tevdti anında konula
bileceği öngörülmüştür. Bu durumda bütün güçlük, Türkiye'nın 25 inci 
madde çerçevesinde y~ptıgt sözkonusu yorum beyanı (tnterpreUve decla
raUon) veya koşulların, ki nasıl nttelendirilirse nitelendirilsin, başlangıç
ta, yani Sözleşmenin onay belgesinin tevdti sırasında yapılmamasından 
kaynaklanmaktadır. ~ 

Sözleşmenin 25 inci ve 46 ncı maddeleri çerçevesinde daha önce di
~er bazı devletler de çekince koyma girişiminde bulunmuşlardır (Yuna
nistan ı960, Belçika ı965/67, İngiltere ı976). Konu her seferinde ilgili 
devletle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri arasında uzun yazışmalara ne
den olmuştur. Bu yazışmalar gizli oldu~u Için muhtevaları bilinmemekle 
beraber, Genel Sekreterin çekince koymak isteyen devlete bunların 
mümkün olmadı~ı bildirdıgı sonucu çıkarılabilir. (5) 

Türkıye 25 ınci madde· çerçevesinde yapmış oldugu bildirtml e, birey
lerin bağımsız bir uluslararası kuruma başvuru hakkını kabul etmiştir 

' ·kı, bu yöntem insan h~arının uluslararası düzeyde korunmasının esa
sını oluşturmaktadır. Bir devlet Komisyonun yargı yetkisini kabul edebi
lir veya etmeyebilir; bu kendiihtiyarına kalmıştır. Ancak kabul ettikten 
sonra Komisyonun yargı yetkisi müzakereye açılamaz. <6 ) 

Nitekim, Türkiye'nin yapmış oldu~ beyanlar, Sözleşmeye taraf olan 
diger 6 devletin itirazıyla karşılaşmıştır. Bunlardan Yunanistan, Türki
ye'nin koymak istedigı çekinceleri yetkisiz yapılmış batıl çekinceler oldu
~ndan bahisle protesto etmiştir. İsveç ve Norveç ise yaptıkları bildirtm
de alaycı bir üslupla, "yarım ekmek hiç olmamasından iyidir" (half a loaj 
is better than no ne) lfadesini kullanmışlardır. Luxemburg, Danimarka ve 
Belçika ise haklarını saklı tuttuklarını beyan etmişlerdir. <7) 

Sonuç olarak, Türkiye'nin yapmış oldugu beyanların hukuki niteli~i 
ve geçerlili~i konusunda, Sayın Çelik'le birlikte ifade etmek gerekirse, <8 ) 

" (5} Cameron laln. Turkey and Article 25 of the European Conventlon on Human Rlghts, International and 
Comparatloe Law Quarterly, Volume 37, October 1988, S. 897 
(6} "The Jurtsdlctlon of the Commlsslon ls not open to negotıatlon", a.g.e. S. 899 
(7) a.g.e. S. 900, dlpnot 59. S. 908 oe 919 • 
(8) MHB, sayı 1-2/yıl10!1990, Doç. Dr. 6zer Eskiyurt'un Anısına 6zel Sayı, S. 53 
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burada temel amaç insan hakları alanındaki ortak mal varlıWııı koru
maktır. ··au nedenledir kt, 64 üncü madde devletlere yalnızca Sözleşme
ye taraf olurken sınırlı bir çekince koyabilme olanagı tanımıştır. S~zleş
menin 25 inci maddesı uyarınca Komisyonun bireysel başvuruları kabul 
etme yetkts.int tanımaya tUşkin btldirtmlerde bu temel ilke ve amaçtan sa
pılabilece~t kabul etmek olanaksızdır. Çünkü bu durumda, "insan 
haklan konusundaki ortak anlayış" bozulacak; .. ortak mal varlıgi" kavra
mı zedelenecektir. Şunu da beltİ-tmekte yarar var ki, Avrupa İnsan Hak
lan Komisyonu ·yüksek aktt tarafların bu Sözleşmedeki yükümlerine uy
masını saglamak" (Madde ı9) için kurulmuştur, bu yükümlerin çektnce
lerle sınırlandırılmasıtçin degtl". 

Konunun açıklıga kavuşturulması açısından Sözleşmeye taraf olan 
devletlerin hangi konularda çekince koydukları kısaca belirtilmeltdir. 
Aktt devletler, Sözleşmenin kendisi tle ı, 4, 6 ve 7 sayılı protakoliere aşa
gı_dakt çekincelert koymuşlardır. Hemen belirtilmelidir ki, devletler bu çe
kincelert (reservatton) Sözleşmenin 2!5 veya 46 maddelerı çerçevesindel 
Komisyon veya Divanın yargı yetkisini kabul ederken degtl, Sözleşme ve
ya ek pr~tokollerin imzalanması ya da onay belgelerinin tevdti sırasına 
koymuşlardır. <9> 

ı. ALMANYA 

Sözleşmenın 7 net maddesı tle tlgtli olarak, bir kimsenın ancak işledt
gi zaman kanunda suç sayılan bir fttl dolayısıyla cezalandırılacagına dair. 

2. AVUSTURYA 

- Sözleşmenın 5 inci maddesine idari mahkeme usulü tle ilgtlt olarak, 
tutuklamalar~ bu hükümle çeltşmedtgt; 

- Sözleşmenin 6 ncı maddesine, duruşmaların alentligt ile tlgtli ola
rak Anayasada öngörülen usulün bu hükümle çeltşmedigt; 

- ı No. lu protokolü:n ı inci madesine, savaş dolayısıyla yapılacak ta
leplerin madde kapsamına gtrmedtgt; 

- 4 No. lu protokolün 3 üncü maddesine, kraliyet atiesinin sınırdışı 
edilmesi ve malların~ elkonulmasının bu madde kapsamında mütalaa 
edtlmeyecegi hakkında. 

3. FiNLANDiYA 

- Fin hukukunda istinaf mahkerneleri, yüksek mahkeme ve sulh 
mahkemelerinde sözlü duruşma yapılması öngörülmedtgi için, Sözleşme
nin 6 ncı maddesinde belirttlen bu hakkın güvence altına alınamayacagt 
hakkında. 

(9) Convenctton de sauvergarde des Drotts de L 'Homme et des Ltbertes joundamentales, Strasbourg 
Fevrter 1993, s. 25 vd. 
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4.FRANSA 

- Sözleşmenın 5 ve 6 ncı maddelerının askeri kişllerin disiplin suçla
rını ve hukuki statülerını kapsamadı~; 

- Sözleşmenin ı 5 ve ı 6 ncı maddelertyle Ugtlt olarak, revkalade hal 
Uaruna dair k~un hükümlertntn saklı oldu~ ve yabancıların siyasi 
haklarının kısıtlanması konusunda alınacak tedbirlerin bu maddeler hü
kümleri çerçevesinde mütalaa edilmeyeceği; 

- 7 net protokole ilişkin olarak, sadece Fransız ceza mahkemelertntn 
yargı yetkisine gtren suçların, protokolün 2-4 maddeleri anlamında suç 
kabul edtleceğt hakkında. 

5. İRLANDA 

Sözleşmenin adli müzaherete dair 6/3 (c) bendinin h.alen İrlanda'da 
yürürlükte olan adli yardım sıstemınden daha kapsamlı mütalaa edtlme
yece~e dair. 

6. LÜKSEMBURG. 

Sözleşmenın 1 tnct maddesı hükmünün b~ı düşman mallarının tas
fiyesi hakkındaki 26 Nisan 195 ı tarihli kanunu kapsamadıgııta dair. 

7. İSPANYA 

Sözleşmenın 5 ve 6 ncı maddelerin askeri disiplin hukukuyla çelişme
dtğtne dair. 

8. PORTEKİZ 

- Sözleşmenın 5 ınci maddesının askeri kişllerin disiplin amacıyla 
tutuklanmalan halinde uygulanmayac~. 

- Sözleşmenin 7 net maddesının devlet polis teşkilatı mensuplarının 
yargilanmaları olaylarında uygulanmayac~na dair. 

9. İSVEÇ 

Birinet Protokolün 2 net maddesı Ue Ugtli olarak, bu hükmün ebevey
ne, dini ve felsefi ınançları dolayısıyla çocuklarını mecburi eğıtıme katıl
maktan alıkoyma veya dtnı' eğtttme tabı tutma hakkı vermedigtne datİ-. 

10. İSviÇRE 

Sözleşmenın 6 ncı maddesindeki duruşmaların aleniyeti tlkestntn, 
medeni hak ve yükümlülüklertn belirlenmesi davalarıyla, kanton huku
k una bcımı olarak idare mahkemelerinde görülen ceza davalanna uygu
lanmayacagına dair. 
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ll. -İNGİLTERE 

ingiltere Egitim Kanunu~a ilişkin olarak Sözleşmeni 2 nci maddest
nin 2 nci cümlesinde belirtilen ilkenin ancak etkin ve tasarrufa yönelik 
bir egttım saglama anlayışı çerçevesinde uygulanacagına dair. 

ı2. TÜRKİYE 

Protokol ün 2 nci maddesinin 3 Mart ı 924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanunu hükümlerini etkilemeyecegtne datr. 

DI. TÜRKİYE'NİN YAPTIGI YORUMLAYıCI BEYANLAR 

A. AVRUPA' İNSAN HAKLARI KOMiSYONU 

Türkiye'nin Komisyona kişisel başvuru hakkını kabul ettiğine ilişkin 
beyan· 28 Ocak 1987 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii 
edilmiştir. Türkiye bu beyanını tevdi ederken 64 üncü maddeye uygun 
olarak çekince koymamış, sadece 25 inci madde çerçevesinde aşagıdaki 
konularda yorumlayıcı beyanlarda bulunmuş ve daha,sonra da Bakan
lar Kurulunun 27.4.1992 tarih ve 92/2982 sayılı kararıyla bunlardan 
(it), (iii) ve (tv) ben tl erinin kaldırılmasını kararlaştırmıştır. OO) 

Türkiye, İngiltere ve İspanya gtbi, uzun süredir terör olayları ile ug
raşmaktadır. · Terör, özellikle ülkenin güneydogu bölgesinde can ve mal 
güvenliğini tehdit ederek ürkütücü boyutlara ulaşmış ve büyük şehirle
re de sıçramıştır. Bölgede can ve · mal güvenliğini sağlamak için 
ı9.7. 1987 tarihinden itibaYen olaganüstü hal ilan edilmiştir. Bu anaya
sal önlem, parlamento denetiminde ve onun onayıyla dörder aylık süre
lerle uzatılmaktadır. Halen bölgede 2935 sayılı Olaganüstü Hal Kanunu 
uygulanmaktadır. Terörün tırmanışı karşısında ~lave tedbirlere ihtiyaç 
duyulması üzerine 4ı3 ve 42ı sayılı KHK'ler çıkarılmıştır. Daha sonra 
bunları kaldıran 424 ve 425 sayılı KHK'ler yürürlüge gtrmiştlr. Olaganüs
tü durumlar, olağanüstü düzenlemeleri gerektirmektedir. Nitekim, ingil-· 
tere, İzlanda ve İspanya da terör konusunda bir dizi olaganüstü önlem 
almış ve Sözleşmenin ı5 inci maddesine dayanarak sapma (derogatlon) 
beyanında bulunmuşlardır. Türkiye'nin tutumunu da bu çerçevede de-
gerlendirmek gerekir. Beyan metni şöyledir : , 

"Türk hükümeti, İnsan Hakları ve· Ana Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesinin 25( ı) maddesine uygun olarak, Sözleşmenin 25 inci mad
desi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun dilekçe alma yet
kisini aşagıdaki hususlara bağlı olarak kabul etttgtni beyan eder ': 

(10) R. Ge. 21 Mayıs 1992-21234 
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(i) Başvuru hakkının tanınması, sadece Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının uygulandı~ sınırlar içindeki topraklarda Türk kamu ma
kamlarının ft1llertne veya ihmallerine dair iddiaları kapsar. 

(tl) Bu beyanla Komisyonatanınan yetki baırnnından Türkiye'nin 
Sözleşmenın 15 inci maddesi muvacehesinde özel hallerde Sözleşme
den kaynaklanan yükümlülüklerini kısıtlanmasını gerektirecek du
rum ve şartlar, Türk Anayasasının 119 Ua 122 nci maddeleri ışı~da 
yorumlanmalıdır. 

(111) Bu beyanla Komisyona tanınan yetki, askeri personelin huku
ki statüsünü ve özellikle Silahlı Kuvvetlerin disiplin sistemine dair 
hususları kapsamayacaktır. 

(iv) Bu beyanla Komisyona tanınan yetki bakımından Sozleşmentn 
8, 9, 10 ve ll inci maddelerinın 2 nci fıkralarında yer alan "demok
ratik bir toplum" kavramı, Türk Anayasasında yer alan ilkelere ve 
özellikle Anayasanın dibacesi ve ı 3 üncü maddesine uygun olduğu 
şeklinde anlaşılmalıdır. 

(v) Bu beyanla Komisyonatanınan yetki bakımından Türk Anaya
sasının 33, 52 ve ı35 inci maddeleri, Sözleşmenin 10 ve ı ı inci mad
delerine uygun oldugu şekilde anlaşılmalıdır. 

Bu beyan, bildirim tarihinden sonra meydana gelen olaylara ve bu 
olaylara dayalı hükümlere dair' iddiaları kapsar. Bu beyan, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bild1rimtn tevdii tarihinden itibaren 3 yıl 
için geçerlidir." 

Yukarıdaki beyanların hukuki degeri ve geçerliligt konusunda sırasıy
la şunlarıifade etmek mümkünclür. Kuşkusuz, bu konudaki son söz Ko
misyona .aittir. 

- Birinci beyanla, komisyona yapılac~ şikayetler ülke sınırları ile kı
sıtlanmıştır ki, bu yerindedir. Bu beyan, Kıbrıs olayları dolayısıyla Ko
misyonun aldı~ tavır gözönüne alınarak Kıbrıslı Rumların bireysel baş
vuru yoluna gitmelerini engellemek için yapılmıştır. Çünkü Komisyon 
geçmişte 1974'den başlayarak, Konsey üyesi ülkelerin şikayetı üzerine, 
Türkiye'nın Kuzey Kıbrıs'ta ınsan haklarını thl~ ettıgt iddiasıyla üç şika
yetıtncelemiş, bunlar dostane çözümle sonuçlandırılmıştır. Bununla be
raber, Komisyon bu olaylarda kendi yetkisini kabulle, Türk askerlerinin 
fiillerinde~ Türkiye'yi sorumlu tutmuştur. nı> 

Ancak, bu konudaki gelişme ve iddialar bir türlü sona erıpemektedir. 
Nitekim, Kıbrıs Rum yönetımı, Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun 

(ll) Bkz. yuk. S. 100 vd. 
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yargı yetkisini kabul ederken yapmıŞ oldu~u ı Ocak ı 992 tarihli beya
nında, Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesinin bir kısmının Türkiye tarafından ış
gal edtlmestntn sürmestni kınaınıştır. Avrupa Konseyi nezdtndeki Türki
ye Daimi TemsUcUi~ ise Konsey Genel Sekreterli~ini tevdii etti~ 20 Ocak 
ı 992 tarihli cevabi mektubunda, Kıbrıs Rum Yönetiminin bu iddiasına 
karşı, Türkiye'nin tşgalct de~. uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan 
haklarını kullanan bir devlet oldu~nu btldirmiştir. Bunun üzerine Rum 
yönetimi vakit geçirmeden, cevap vermiş ve meşru Kıbrıs Cumhuriyeti
nin Türkler tarafından "Kıbrıs Rum Yönetimi" olarak nttelendirtlmestni 
protesto ederek, Türklerin adayı ışgalthin Birleşmiş MUletler şartı ve Dev
letler Hukukunun emredici hukuk (Jus cogens} Ukelerine aykırı bir teca-

. vüz oldu~nu iddia etmiştir. 02l 

Sözkonusu beyanın, malumu Uam niteli~inde de olsa, kalmasında ya
rar gören, Bakanlar Kurulu da, bu düşüncelerle beyanın muhafazasın ... 
dan yana bir tavır koymuştur. Ancak Komisyon, bu beyandan sonra in
celediği Kıbrıslı Rumların şikayetlerinde, işin esasına girmek suretiyle, 
bu btldirime itibar etmediğini açıklıkla ortaya koymuştur. 03l 

- Sözl~şmenin ı 5 inci maddesi, aktt devletlere, "harp veya mtllettn 
varlığını tehdit eden diğer umumi tehlike halinde ... Sözleşmede derpiş 
olunan mükellefiyetiere aykırı tedbirler alma" hakJonı tanımıştır. 

Türkiye, 2 nci bentteki beyanıyla, bu hükmün, Anayasanın olB.ganüs
tü haller, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haline Uişkin ı ı 9- ı 22 nci 
maddelerinin ışığı altında yorumlanmasını beyan etmiştir. 

Hemen· belirtmelidir ki, bu beyanın Komisyon açısından geçerli ve 
bağlayıcı olacağı çok kuşkuludur. Bu bakımdan geri alınması çok yertn
de olmuştur. Çünkü, Komisyon, fevkalade hallerde dahi temel hak ve öz
gürlüklerin özüne dokunulamayacağını içtihatlarında özellikle vurgulan
maktadır. 04l Ayrıca, 15 inci maddenin 2 nci fıkrasında, fevkalade hal
lerde alınan tedbirlerin, Sözleşmenin temel hükümleri olan,· 2, 3, 4 ve 7 
nci maddelerine aykırı olamayacağı açıklıkla belirtflmiştir. 

\ 

Anayasanın sözkonusu hükümleri Ue Olağanüstü Hal Kanunu, Sıkı
yönetim Kanunu ve kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde ülke
mizde yapılan uygulama ve alınan önlemlerin, İnsan Hakları Sözleşme
siyle bağdaşmadığı iddiasıyla gerek iç ve gerekse uluslararası forumlar
da ağır eleştirilere uğradığı acı bir gerçektir. (15) 

Bu nedenle. Türkiye sözkonusu beyanını yeniden gözden geçirmiş ve 
geri alınmasını uygun bulmuştur. 
( 12) Bu tatsız çekiŞmenın ayrıntılan tçln bkz. Information Sheet No. 30, S. 3 vd. 
(13) Bkz. Yuk. S. 101 
( 14) Human Rtghts Ftles, No. 1, Strasbourg 1978, S. 4 
(15) Bkz. Yuk. s. 118 vd. 
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- · Askeri personelin hukuki statüsüne ilişkin hususları Komisyonun 
yetki kapsamı dışında tutan 3 üncü benttekt beyan yerindedir. Nitekim, 
yukarıda görüldügti gtbi bir çok ülke bu konuda çekince ve bildirtmler
de bulunmuştur. Bu bakımdan, son kararla sözkonusu beyanın da geri 
alınmış olunması isabetli olmamıştır. 

-"Demokratik bir toplum" kavramına ilişkin Sözleşme hükümlerinin 
Türk Anayasasının dibace ve ı3 üncü maddesine uygun bir şektlde an
laşılması gerekti~e ilişkin. 4 üncü beyan da keza komisyon açısından 
bağlayıcı ve hukuki sonuç dogurucu nitelikte degildir. Çünkü Komisyon, 
Sözleşmenin özel hayatın gtzliligt, din ve Vicdan özgürlügü. düşünce ve 
ifade özgürlügü, toplantı, gösteri ve dernek kurma haklarına ilişkin söz
konusu hükümlerini çok geniş ve kapsamlı bir şekilde yorumlandı@ndan 
bu konularda Türk Anayasası ve mevzuatın_ın kısıtlayıcı hükümlerini 
Sözleşmeyle bagdaştırmak ve Komisyondan bu dogruıtuda yorum yap- . 
masını beklemek mümkün degtldir. Bu nedenlerle sözkonusu· beyanın 
geri alınması yerinde olmuştur. 

- Tur k Anayasasının tlgtli maddelerinin, Sözleşmenin ı O ve ı ı inci 
maddelerine uygun sayılması gerekttgi şeklindeki 5 numaralı beyan da 
yukarıdaki şektlde degerlendirtlmelidir. Sözleşme hükümlerinin uygulan
ması ve yorumuyla görevli olan Ko~isyonun bu tür bir degerlendirmeye· 
gtrmesi son derece kuşkuludur. · 

Nitekim, Bakanlar Kurulu, 27.4. ı992 tarih ve 92/29/82 sayılı kara
rıyla, 06l sadece (tt), (tti) ve (iv) bentlerindeki beyanların kaldırılmasını ka
rarlaştırdıgı halde, Türk Hükümeti Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine 
yaptıgı ı 5 Haztran ı 992 tarihli btldtrimde 07l herhalde bu endişeyle ol
malı, (v) inci bentteki bu beyanını da geri aldıgını bildirmiştır. Bakanlar 
Kurulundan bu konuda ilave karar alınmış ve iç hukukun öngördügii ge
rekli prosedür tam~lanmışsa, sözkonusu beyanın da geri alınması son 
derece isabetli olmuştur. 

Son olarak Türkiye, Komisyonu yetkisini 3 yıllık bir süre için kabul 
etttgini beyan etmiştır ki, bu yerindedir. SözleŞmeye taraf olan diger ül
keler de bu yetkiyi 2-3 veya 5 yıllık süreler le kabul etl!lektedirler. os ı Esa
sen, 25 inci maddenin 2 nci fıkrası da akit devletlere sadece bu tür be
yanlarda bulunma yetkisini tanımaktadır. 

. . 
Aslında Sözleşme, aktt devletlere sadece süre konusunda beyanda 

bulunma hakkı tanımaktadır. Sözleşmenin 25 inci maddesinde beyan 

(16) R. G. 21 Mayıs 1992-21234 
( 1 7) CouncU of Europe. ·Information Sheet No. 30, January 1992-May 1992, Strasbourg 1993, S. 7 
( 18) Cameron, I. a.g.e. S. 908 
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yapmış olan aktt,devletlerin "l;>u hakkın müessir bir tarzda kullanılması
na hiçbir suretle engel olmaniayı taahhüt" ettlklerJ belirtilmiştir. 

Bu durumda akit devletlerin bireysel başvuru hakkını ortadan kaldır
maya yöneitk beyanlarda bulunmalarını Sözleşmen1I] amacıyla bagdaş
tırmak mümkün degtldir. 

Esasen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de, Türktye'ntn, Komisyonun 
yetkisini kabul btldirtmtnt dtger aktt taraflara tebitg ettıgı 29 o~ ı 987 
tartbit mektubunda, Türkiye'nin bu beyanlarının bunların geçerlUıgı ko
nusunda ortaya çıkabtlecek .hukuki sorunları hiçbir şektlde etktlemeye
cegtnt btldirmtşttr. <19) Genel Sekreterin, Türkiye'nin beyaniarına karşı çe
kince sayılabtlecek bu Ifadesi karşısında, sözkonusu beyanların Türkı
ye'ye hiçbir şektlde hak kazandırmadı~ı. bunların Komisyon açısından 
baglayıcı olmadıgı ve Komisyonun bunları her somut olayın özellıgıne gö
re serbestçe yorumlayacagı anlaşılmaktadıi. 

B. AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI 

Türkiye, Bakanlar Kurulunun 12 Aralık 1989 tarih ve 89/14866 sa
yılı kararıyla Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisini ka
bul etmiştir. Bu konuya ilişkin olarak Genel Sekretere tevdii edU en Ara
lık 1989 tartbit mektupla aşagıdaki beyanda bulunulmuştur. : 

"Sayın Genel Sekreter, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ve İnsan Haklarının ve Te
mel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 46 ncı 
maddesı ':lyarınca aşagıdaki beyanı yapıyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu beyanla İnsan Haklarını ve 
Temel Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 46 ncı mad
desi uyarınca Avropa İnsan Hakları Divanının yargı yetkisini, sözko
nusu yetkinin Sözleşmenin I inci maddesinin anlamına uygun şektl
de kullanımına Uişkin olarak sözleşmenin Türkıye Cumhurtrettnin 
ülkesinin· milli sınırları içinde ortaya çıkan olaylarda yorumlanması
na ve uygulanmasına dair tüm konularda ve bu konuların, daha ön
ce Türkiye'nin kendisine te~ctb ettigiyetkiye dayanarak Komisyon ta
rafından incelenmiş olması koşuluyla, ipso facto ve özel bir anlaşma 
gerekmekstztıi zorunlu olarak kabul eder. 

Bu beyan Sözleşmeden dogan yükümlülüklerin karşılıklılıgtnı da 
kapsayacak şektlde karşılıklılık koşuluyla yapılmış olup tevdtl edtldi
ği tarihten ıtıbaren (3) yıl geçerlidir ve işbu beyanın tevdü tarihini ta-

( 19) Information Bullettn on Legal Acttvtttes, 27. Strasbourg 1988, S. 2 
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kiben ortaya çıkan olaylara ve böyle olaylara ilişkin mahkeme karar
ları konularına şamtldir." 

Bu bUdirime göre Türkiye 5 konuda yorumlayıcı beyada bulunmuş
. tur; şöyle ki : 

- Kıbrıslı Rumların şikayetlerini önlemek amacıyla, Divanın zorunlu 
yargı yetkisinin kabulü, Türkiye'nin mUli sınırları içinde ortaya çıkacak 
olaylara hasredilmiştir. Komisyonun yetkisi açısından da benzer bir be
yanda bulunuldu~ cihetle.' her iki beyan isabetli ve birbirleriyle tutarlı 
olmakla beraber, Komisyon ca kabul edUmemtştlr. Divan da, kendi yargı 
yetkisinin (/urtsdtctton) akıt devletin ülkesiyle sınırlı olmayıp. devlet ma
kamlarının tasarruflarının sonuç do~rqu~ ölçüde ülke dışında da ge
çerli oldu~ şeklindeki görüşünü ısrarla savunmaktadır. (20) . 

- İkinci olarak, Divanın yargı yetkisi daha önce Komisyonda ineelen-
miş olan şikayetler açısından kabul edUmiştir ki, bu beyan denetim me~ 
kanizmasının işleYişine uygundur. Çünkü mevcut sistemde de Divanın 
yargı yetkisi sadece daha önce Komisyonda incelenmiş bulunan şikayet
ler açısından bulunmakta ve dava Dtvana Komisyonca veya şikayet edi
len devlet tarafından intikal ettirUmektedir. Gerçi 9 numaralı protokolle 
Komisyona başvuruda bulunmuş olan şikayetçıye de Dlvanda dava açma 
hakkı tanınmışsa da, sözkonusu Protokol henü,.z yürürlüge girmemiştir. 
Türkıye protokolü ımzalamakla beraber henüz onaylamamıştır. 

- Türkiye beyanında ayrıca. 46 ncı maddenin 2 ncı fıkrası çerçeve
sinde Dlvanın zorunlu yargı yetktslnl karşılıklılık şartıyla kabul etttginı 
bUdtrmiştir. Gerçi geleneksel uluslararası Sözleşmelerde, ıç hukuktakl 
karşılıklı taahhütlerı havt akitler gtbt, karşılıklılık esastır. Sözleşmenin 
uygulanması ve denetim mekanizması açısından ise karşılıklılık Ukest 
herhangi bır rol oynarnamaktadır. Bu durumda, her akıt devletin başka 
bir akit devlete karşı Sözleşmeye aykırı tu tum ve daVranışlarından d ola
yı Komtsyona başvuru hakkı vardır ve bu hak karşılıklılık Ukesine baglı_ 
degtldir. Nitekim, Türkiye daha Komisyon ve Dıvanın yetkUerini kabul et-

. m eden, yanı karşılıklılık Ukesl gerçekleşmeden, 197 4 ve 1975'te Kıbrıs, 
1982 yılında da 5 Konsey Üyesi Devlet tarafından insan Haklarını ihlal 
etttgı gerekçesiyle Komlsyona şikayet edUmiştır. Ancak, Dlvana başvuru 
açısından durum farklıdır. 46 ncı maddenin 2 nci fıkrasında Divanın yar
gı yetkisinin kabülu açısından karşılıklılık esasına uygun beyanda bu
lunma ımkanı öngörüldügü için Türkiye'nin sözkonusu hUdirimi Sözleş-
meye uygundur. · 

(20) E. Court H. R. Cas e of CasteUs v. Spaln (2/1991/254/325) Judgment Strasbourg 23 Aprll 1992 

322 

TBMM KÜTÜPHANESİ



- Türkiye'nin yaptı~ dtger bir beyan süreyle Ugtltdtr. Türkiye bu be
yanıyla, Divanın zorunlu yargı yetkisini 3 yıllık bir süre için kabul etmış
tır. oıger akit devletler de bu yetkiyi 3-5 yıllık, sürelerle kabul ederek bi
timinde uzattıkları cihetle, Türkiye'nin bu beyanı Sözleşmeye uygundur. 
Esasen 46 ncı maddenin 2 nci fıkrası da aktt devletlere bu beyanı yapma 
hakkını tanımaktadır. 

- Son olarak, Türkiye divanın zorunlu yetkisini kabul tarthinden 
sonra vukubulacak olaylarla sınırlandırılmıştır. Milletlerarası hukukta 
Sözleşmelerin geriye yürümesi (retro-acttvlty) ve geçmişteki olaylara da 
uygulanması, ancak özel ve mutabakatı gerektiren durumlarda müm
kün oldugu için, sözkonusu beyan milletlerarası hukuka uygundur. ·Bu 
durumda, Divanın yargı yetkisi bakımından yapılan beyanlar yerinde ve · 
Sözleşmeye uygun oldugıından, bunların geri alınması sözkonusu olma
malıdır. 

Türkiy~. son olarak 22 Ocak 1993'te yaptı~ btldirimde Divanın yargı 
yetkisini bu tarihten itibaren 3 yıllık bir süre için aynı şartlarlayeniden 
kabul etttgtni beyan etmiştir. <2 ıl 

IV. SONUÇ 

1969 tarihli Viyana Antıaşınalar Hukuku Sözleşmesine göre, bir Söz
leşmeye amacına aykırı ve çelişktli bir şektlde çekince koymak mümkün 
degtldtr. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu yaklaşımla 64 üncü 
maddede çekince konulabtlecek durumları kısıtlamış ve bti hakkın kul
lanılmasını belirli koşullara baglamıştır. Nitekim Türkiye'de 1954 yılında 
Sözleşmeye kahlırken bu imkandan yararlanarak bazı konularda çektn
ce koymuştur. 

Bir aktt Devletin Sözleşmenin' öngördügü denettm me~antzmasında 
yer alan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Dtvanın yetktlerint kabul 
etmeden de Sözleşmeye taraf olması mümkündür. Sözleşmenin 25 ve 46 
ıncı maddeleri akit devletlere, sonradan beyanda bulunarak, Komisyon 
ve Dtvanın yetkisini kabul etme imkanını tanımıştır. Nitekim Türkiye'de 
bu imkandan yararlanarak beyanda bulunmuş ve Komisyon ve Divanın 
yargı yetkisini kabul etmiştır. 

Sözleşmenin sözkonusu hükümleri .. bu tür beyanların şartsız veya 
})elirli bir süre için geçerli olmak üzere veya Divanın yargı yetkisinde ol
dugu gibi karşılıklılık esasına göre yapılabtlecegini beltr~işttr. 

Buna ragmen, Türkiye örneginde oldugu gibi akit devletlerin birçok 
degişik konuda. çekince koydukları veya yorumlayıcı açıklamalarda bu-

(21) Information Sheet No. 32, S. 3 vd. 
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· lunduldan gözlenmektedir. Ancak bunlar sözleşmenin imzalanması veya 
onay belgestntn tevdtt sırasında yapılmıştır. 

Kuşkusuz bu tür çekince veya yorumlayıcı beyalıların geçerltliği ve 
hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı Komisyon ve Divanın anlayış, yo
rum ve tutumlarına bağlıdır. Her iki organda bu konuda oldukça hoşgö
rülü davranınakla beraber beyanların Sözleşmenın ve kurduğu denetim 
mekanizmasının işlemesini engelleyici olması haltnde, bunların kabul 
edtlmeyeceği muhakkaktır. (22) Nitektm, Divanın Marlene Beitlos-İsviçre 
olayında belirttiği gibi, (23) Sözleşme sadece çekmeeden söz ettiği halde, 
devletler ikisi arasında bir ayırım yapmaksızın yorumlayıcı beyanlarda 
da bulunmaktadır. Divana göre bu tür beyanların hukuki niteliği içeriği-

. ne bakılarak değerlendırtim elidir. İsviçre sözkonusu beyanıyla bazı dava 
türlertni 6 ncı madde kapsamından çıkarmak istemiştır. Bu beyan genel 
ve sınırsız niteliktedir. 64 üncü maddede geçen, "genel nitelikteki çekin
ce .. ifadesinden geniş ve belirsiz beyanlar kastedtlmektedtr. Somut olay
da da İsviçre'nin bu beyanı bu nitelikte görüldüğünden, Divan bunu ka
bul etmemiş ve İsViçre'nın beyan yapılmamış gibi Sözleşmeyle bağlı oldu
ğunu karar~aştırmıştır. Türkiye'nin yapmış oİduğu beyanlar açı.sından 
ise durum daha ciddidir. Çünkü, Avrupa Konseyi Gen~l Sekreteri daha 
başlangıçta, Türkiye Komisyonunun yetkisini kabul beyanını tevdtt eder
ken, bu beyanların geçeritliğinin tartışmaya açık olduğunu kesin bir dU
le Türk yetktltlere açıklamış-ve 29 Ocak ı987 tarihli mektubuyla bu hu
susu diğer akit devletle.re de duyurması üzerine de 5 devlet itiraz etmiş-
tır. (24) . 

Nitekim Türkiye, bu gelişmelerin etkisiyle, Komisyonun yetkisini 28 
Ocak ı 993 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık b tr süreyle yeniden 
uzattı~ı btldtrtrken, bu yetkinin sadece .mtlli sınırlar içinde (ratlone locl) 
ve tlk tanıma tarihi olan 28 Ocak ı 987'den sonra vukubulmuş olaylar 
hakkında (ratlone temports) uygulanacağı şeklinde basit bır beyanda bu
lunmalda yetinmiştır. (25) 

Sonuç olarak, Türkiye'nin yapmış olduğu beyanların yeniden gözden 
geçtrtlerek değerlendtrtlmesi ve bunlardan uygun görülmeyenierin geri 
alınması devletin itibarı ve insan haklarına vertlen önemin vurgulanma
sı açısından çok yararlı olmuştur. Zamanlama açısından ise, bu kez ge
ri alma işlemintn, Komisyonun yetki süresinin uzatılması beyanı sırasın
da ve bu vestle tle yapılması, milletlerarası hukuk ve teamüller açısından 
daha uygun olmuştur. 

(22) Cameron. I. a.g.d. S. 921 
(23) Stock-Taktng. Supplement 1988, S. ll vd. 
(24) lnformatıon Bullettın on Legal Acttvıtıes. 27, Strasbourg 1988, S. 2 
(25) lnformatıon Seet No. 33, S. 2 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN DENETİM ORGANLA-
RI VE SÖZLEŞMENİN UYGtJLANIŞ YÖNTEMİ 

I. AVRUPA 'iNSAN HAKLARI KOMİSYONU . 

A. KOMiSYONUN KURULUŞU ~ ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

ı. Kuruluşu 

Sözleşmenın 20 ncı maddesine göre Komisyon, Sözleşmeye taraf olan 
devletlerin sayısı.kadar üyeden oluşur. Komisyonda aynı devletin birden 

. 1 
fazla vatandaşı bulunamaz. Halen Komisyonun 28 üyesi bulunmaktadır. 

Komisyon üyeleri, Danışma Meclisinin Bürosu tarafından düzenlene
cek bir ıs.ım listesi üzerinden, Bakanlar Komitesince oyların salt çogt.ın
lugt.ı ile seçilir. Akıt devletlerin danışma meclisindeki temsilcileri, en .az 
ikisi kendi uyruklarından olmak üzere üç aday gösterebilir. (M. 21 1 1) 

Komisyon üyeleri 6 yıllık bir süre için seçUirler. YenıQ.en seçilmelerı 
mümkündür. Üyelerin yarısı. üç yılda bir yenileniT. 

Ko.misyon üyeleri vatandaşı oldukları devleti temsil edemezler, ondan 
emir ve talımat'alamazlar. Üyeler, Komisyon tçtüzi:i~nün, 3a maddesine 
göre, göreve başlamadan önce, "bütün yetki ve görevlerimi şerefle, sada
katle, tarafsız ve bilinçli olarak yapacağımı ve Komisyon müzakerelerini 
gizli tutacaWnıı beyan ederim" şeklinde bir açıklamayapmak zorundadır. 

Komisyon Divana karşı da bağımsızdır. Divan 17 Kasım 1960 tarth
U bır kararında Komisyonun konumunu aşağıdaki şekilde tanımlamış
tır : (l) ' 

"1 9 uncu madde Komisyon ve Divanı kurmak suretiyle yüksek 
akıt devletlerin sözleşmeyle güttükleri amacı güvence altına almış ve 
bu organlardan her birisine insan haklarının korunması çerçevesin
de farklı görevler vermiştir: Komisyonun ana amacı, bağımsız bir so
ruşturma yaparak dostane çözüm {frlendly settlement} yolları aramak 
ve gerekirse olayı Divanın önüne getirmektir. Bu yapıldıktan sonra. 
Komisyonun görevi davaya ortak olarak Divana yardımcı olmaktır.'' 

Komisyon kuruluşu ve çalışma yöntemı, Sözleşmenin 36 ncı madde-
sinden aldıgı yetkiyle kendi çıkardıgı içtüzükte, (21 en ince ayrıntılarına 
kadar belirlenmıştir. 
(1) Manual, S. 81 . 
(2) Reglement lnteneur de la Cornmfsston Europeenne des Drotts de L 'Homme, Texte mfs il Jour au 7 
Janvter 1992, Strasbourg 1992. 
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Komisyon. çalışmalarını yürüten. bir sekreter. bir sekreter yardımcı
sı ve diger görevlilerden oluşan sürekli bir sekreteryası vardır. 

2. Çalışma Yönteı;ni 

Komisyon. çalışmalarını yılda yapacagı tkişer haftalık 8 oturum ha
linde yapar. Komisyon toplantıları Genel Kurul~ Daireler Kurulu ve Ko
mıteler şeklinde yapılır. Şikayetlerin çogunlugu Komite ve Dairelerde so
nuçlandırılır. Komisyon çalışmaları gizlidir. (M. 33) Böylece tarafların 
olayı dostane çözümle sonuçlandırmalarına elverişli bir ortam yaratılmış 
olmaktadır. ,'' 

a) Genel Kurul 

Genel Kurul bütün Komisyon üyelerinden oluşur (M. 23). Karar yeter
sayısı. hazır bulunan ve oy verenlerin çogunlugudur (M. 34). Şikayettn 
reddi veya şikayet edilen devlet hükümetine teblig edilmesi kararlarında 7 
kişilik bir çogunluk yeterlidir. Genel Kurul ilke olarak bütün konularda 
karar vermeye yetkili olmakla beraber. uygulamada Sözleşmenin yorum
lanmasında yeni sorunların sözkonusu oldugu çok önemli olaylan inceler. 
Ancak. Genel Kurul her zaman Daire· veya Komitelerden tstedigt olayları 
alabilir. Devlet şikayetlerinde tse sadece Genel Kurul yetkilidir. 

b) Daireler 

Komisyonun şikayetleri daha çabuk sonuçlandırılabilmest için. Söz
leşn_ıede 8 inci Protokolle gereken degişiklikler yapılmış ve Daireler ha
linde çalışmasına imkan saglanmıştır. Komisyon 2 Daire oluşturur (M. 
24). Daireler 7 üyeden oluşur ve kararlarını basit çogunlukla alır (M, 26). 
Üyeler. kıdemlerine göre ı inci ve 2 nci dairede görev alırlar. Ancak, şi
kayet edilen devletin temsilcisi olan üye. o olayla ilgili oturuma katıla
maz. Daireler. Sözleşmenin yorumu açısından yeni sorunlar yaratmayan. 
Komisyonun kökleşmiş tçtihatlara göre kolayca sonuçlandırılabilecek 
cinsten şikayetlerı ınceler. Dava sürelerinin uzunlugu veya ayiu konuda 
sert halindeki şikayetler buna örnek olarak gösterilebilir. 

c. Komiteler 

Sözleşmenin 20 nci maddesı. ı 9 Marıt ı 985 tarihli 8 inci Protokolle 
degışttrilerek. Komtsyona. Komiteler kurma yetkisi tanınmıştır. Sözkonu
su maddenin 3 üncü paragrafına göre. asgari 3 üyeden oluşan komiteler. 
25 inci madde çerçevesinde yapılan şikayetlerden. iç hukuktaki kanun . 
yollarının tüketilmemiş veya 6 aylık sürenin geçirilmiş olması gıbı kolay
ca reddedilmesi gerekenler hakkında karar vermeye yetkilidir. Komiteler 3 
yıllık süre için kura ile seçilir. Şikayetlinceleyen raportör. bunu Komite
ye gönderebilecegi gibi daire veya genel kurula da hava! e edebilir. 
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D. KOMİSYONUN YETKİSİ 

Komisyonun yetkisi, şikayetin taraflarına, konusuna, zamanına ve 
bölgeye göre belirlenir. Komisyon her somut olayda bu dört unsuru gö
zönüne almak ve yetkili olup olmadıgıkonusunda karar vermek zorun
dadır. 

A. KİŞİSEL GEÇERLİK ALANI (ratlone personae) 

ı. Şikaiyetçi Açısından 

Komisyona başvurular, Sözleşmenin 24 üncü maddesine göre devlet
ler veya 25 ine~ maddesine göre, kişiler, devlet dışı kuruluşlar ya da top
luluklar tarafından yapılabilir .. 

a. Devlet Şikayetlerı 

. Sözleşmenin 24 üncü maddesine göre : 

- "Her Yüksek Sözleşen Taraf, başka bir Y~ek SözleŞen Tara
fın bu Sözleşme hükümlerine herhangi bir aykın davranışta bu

. lundup iddiasıyla, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aracılıpyla 
Komisyona ~aşvuruda bulunabilir." 

Bu hükme göre, akit devletlerden birisi hak ve özgürlükleriihlal edi
lenlerin kendi vatandaşı olup olmadıgına bakılmaksızın di~er akıt devle
tin Sö~leşmeytihlal etti~ iddiasıyla Komisyona başvurabilecektir. (3) 

Bir devletin Sözleşmeye göre di~er bir devleti şikayet etmesi, devletle
rin klasik devJetler hukukunun geleneksel ilkelerine göre birbirini dava 
etmesinden farklıdır. Devletler hukukuna göre, bir devlet di~erini, her
hangi bir hakkı ihlal edildi~i veya bir vatandaşına devletler hukukuna 
aykırı işlem yapıldıgı gibi, gerekçelerle şikayet etti~ halde, Sözleşmeye 
göre, bir devlet, kendi vatandaşı olmayanlar, Sözleşmeye taraf olmayan 
devlet vatandaşları veya vatansızlar, hatta şikayet edilen dev~ etin kendi 
vatandaşlarının haklarının korunması için de şikayet yapabilirler. Dev• 
letler keza, herhangi bir kişinin hakkının ihlali sözkonusu olmaksızın, 
soyut olarak bir devlet· mevzuatı veya uygulamasının Sözleşmeye aykırı 
oldu~unu da öne sürebiltı:. Komisyonun Avusturya-İtalya arasındaki 
Pfunders olayında belirttl~i gibi, 24 üncü madde çerçevesinde baş~ru 
yapılması, şikayetçi devletin hakkını korumaktan ziyade Avrupa kamu 
düzeninin bir ihlalinin Komisyon önüne getirilmesi şeklinde anlaşılmalı
dır. (4) 

(3) Manual, S. 84 
(4) Van Dyk, P.-Van Hooj G.S.H. Theory and Practıce of the European Convectton on Human Rtghts, 2r.d 
Ed. Deventer-Bostan 1990,'8. 33 
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Aktt devletlerin Sözleşmeyle üzerıne aldıkları yükümlülük objektif bir 
niteliktedir. Sözleşme. akit devletlerin kendi aralarında karşılıklı subjek
tif haklar yaratmaktan ziyade. bireyi. akit devletlerden herhangi birisi ta-

. rafından temel h~ ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine karşı korumayı 
amaçlamıştır. Vatandaşın diplomatik yollarla himayestnde. bir devlet sa
dece kendi vatandaşını ilgilendiren bir konuyu gündeme getirerek kendi. 
hakkını kullandığı halde. 24 üncü İnadde aktt devlete. hakkı ihlal edilen 
kiştntn vatandaşı olup olmadığına bakmaksızın bu hakkı tanıdığı için. 
Sözleşmenin koruma sıstemı. diplomatik .himayeye oranla daha geliştirtl-
miş bir yöntemdir. (5) · 

· Sözleşmenin objektif niteligt. 19 uncu maddesinden de anlaşılmakta
dır. Bu hükme göre Komisyon. aktt devletlerin Sözleşmeyle üstlendikleri 
yükümlülüklere riayet edip etmediklerini izlemekle görevli oldugundan. 
Sözleşmenın ihlal edilip edtlmedtginin belirlenmesinde. ştkayetçtntn iddi
asıyla resen (ex olftcio) konuyu bütün yönlertyle inceleme yetkisine sahip
tir. Sözleşmenın bu nıteligı sonucu, başvuran şikayetini geri alsa da. ko
misyon kamu yararına incelemesini sürdürebtlir. komtsyona göre : (6) 

"Sözleşmeyle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ko
. runması. şikayetçtntn kişisel çıkarlarının çok ötestndedir. Bu neden
le. şikayetçtntn başvurusunu geri alması. Komisyonu incelemesini 
sürdürmekten alıkoyamaz.·· 

Şimdiye kadar devletler arasında aşağıdaki şikayetler yapılmıştır. (7) 

- 1956 ve 1957'de Yunantstan-İnglltere'yt, Kıbrıs'ta insan hakla-
rını ihlal ettigt iddiasıyla; · 

- 1960'da Avusturya İtalya'yı; Güney Tirol'de 6 Avusturya vatan
daşının adtl yargılanma haklarının ihlal edtldtğt.iddiasıyla; 

- 1967'de Danimarka,. Norveç ve İsveç, Yunanistan'ı Sözleşmeyt 
ihlal ettiği iddiasıyla;· ' · · 

- 1971'de İrlanda İngtltere'yt, Kuzey İrlanda'da Sözleşmeytihlal 
ettlgt iddiasıyla; 

- 1974 ve 1975'te Kıbrıs Türktye'yt, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdaha
lesının Sözleşmeye aykırı olduğu iddia~ıyla; 

- 1982'de Danimarka, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç Türkt
ye'yt, 12 Eylül 1980'den son!aki rejimin Sözleşmeytihlal ettıgt iddi
asıyla; 

(5) a.g.e. S. 85 
(6) a.g.e. S. 34 
(7) Stock· Taktng, 1954-1984, S. 7 vd.; Bkz., Ek: VI, S. 383 
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Sözleşmenın uygulandıgı 40 yılı aşkın bir süredir sadece 6 devlet şt
kayetintn yapılmış olması, Sözleşmeyle güvence altına alınan temel hak 
ve özgürlüklerin, üye devletlerce kollektif olarak korunmas~ yöntemtnın 
yetersiz kaldıgtnı ortaya koymuştur. Bunun nedeni, ştkayetın, şıkayet 
edilen devletçe hasmane bir tavır olarak algılanması aolayı,sıyla akıt dev
letlerin açıkça kendi çıkarlarının sözkonusu olmadıgı durumlarda ştka-

' yetten kaçınmasıdır. (8) ayrıca, bu tür ştkayetlertn ,sorunları çözmedlgi de 
anlaşılmıştır. 

b. Bireysel Şikayetler 

Sözleşmenın 251 1 maddesine göre : 

. "B~ Sözleşmeele tanınan hakların Yüksek Sözleşf!n Taratlardan 
birince ihlalinden zarar gördüğ'ii iddiasmda bulunan her gerçek ki
şi, gayri resmi her kuruluş veya özel kişllerden oluşan her toplu:
luk, hakk•nda şikayet vaki olan Yüksek Sözleşen-Taratm bu konu
da Komisyonuiı yetkisini tanıdığ':uıı büdirmiş olması halinde, Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine sunulacak bir dllekçe ne Komis- · 
yona başvuruda bulunabilir. Yüksek Sözleşen ~aratlardan böyle 
bir bildirimde bulunmuş olanlar, bu hakkın etkin bir biçimde kul
lanılmasma hiçbir suretle engel olmamayı taahhüt ederler." 

Şikayet hakkına sahip olanlar, dogal olarak Uk planda gerçek kişiler-
dir. Küçükler ve kısıtlıların da temsUctlert aracılıgtyla bu haktan yararla
.nacaklarında kuşku yoktur. Keza hükümlüler de, haİlgt suçu işlemiş 
olurlarsa olsunlar, bu haktan yararlanırlar .. Nıtekım: komtsyona yapılan 
ştk~yetlertn birç·ogu bunlar tarafından yapılmıştır. · 

25 Inci maddede geçen, "gayri resmi kuruluş (nongovernmental orga
ntsation) veya özel kişilerden oluşan her topluluk" Ifadesinden, başta der
nekler ve siyasi partiler olmak üzere, tüzelktşUtğe sahip bütün ktşt btrltk
lert anlaşılmalıdır. Ancak tüzelkişiler, örnegtn özel hayat ve aU e hayatı
nın gtzlUiğtnde olduğu gıbı, bütün haklardan degu kendi niteliklerine uy
gun düştüğü ölçüde, fikir ve Ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma 
özgürlügü ·gıbı diğer haklardan yararlanabilirler. 

Komisyon şikayetı ancak, şikayetçinin, Sözleşmede güvence altına 
alınmış olan bir temel hak ve özgürlugünün akit bir. devlet tarafından ih
lal edUdiginitddia etmesi halinde Incelemeye alabilir. Diğer bır Ifadeyle, 

_, somut bir tasarruftan bizzat şikayetçinin kendisinin zarar görmüş olma
sı gerekir. Örneğin, bir mahkeme kararından yakınan kişi, o davada biz
zat taraf değUse şikayette bulunamaz. C9l 

(8) Van Dljk. P. • Van Hoof. G.S.H. a.g.e. S. 36 
. (9) Manual. S. 87 vd. 
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Aynı şekilde Komisyon da, sayısı belirsiz bir grup halk adına, bir ka
nun veya'lıükümetin bir politikasına karşı yapılan toplu bir şikayetı (ac
tio popularts) incelemeye yetkili değildir. nol 

Keza bireyler de Komisyondan soyut olarak bir devletin herhangi bir 
kanununun Sözleşmeye uygun olup olmadıgının incelenmesini talep 
edemezler. Bu tür inceleme sadece, sözkonusu kanunun şikayetçiye uy
gulanması sonucu, kendisinin zarar gördügii iddiasıyla Komisyona baş .. 
vurması halinde yapılabilir. n ll 

Sözleşme sadece ihlalden dogrudan zarar gören kişllerin deg11, kişisel 
çıkarları dolayısıyla ihlal edilen kişilerin de haklarını korumaktadır. Ko
misyon bu düşünceyle, hakkı ihlal edilen kişilerin yakın· akrabalarının şi
·kayetlerini de kabul etmektedir. Ancak, şikayetçi somut olayda menfaatı 
oldugunu kanıtlamak zorundadır. 

2. Şikiyet edilen açısmdan 

Şikayet edilen, 25 inci madde uyarınca Komisyonun yetkisini kabul 
etmiş olan bir akıt devlettir. 

Akıt devlet, şikayet konusu tasarruf dolayısıyla sorumlu tutulabilme
lidir. Tasarruf devletlp. organları tarafından yapılmışsa, örnegi~ şikayet
çinin özgürlügü Sözleşmenin .5. 1, (c) maddesine aykırı .olarak kısıtlan-· 
mışsa veya hakkında, 6,3, (d) maddesine uygun olarak savunma tanık
ları dinlenilıneden. karar verilmişse, böyle bir durum sözkonusudur. Dev
let, yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idarenin bütün eylem ve iş
lemlerinden sorumludur. 

Komisyon, Avrupa Konseyine üye olmayan veya Sözleşmeyl onayla
makla beraber, 25 inci maddeye göre komisyonun yetkisini kabul. etme

. miş olan devletler aleyhine yapılan birçok şikayet! kabul etmemiştir. 

B. KONU AÇ~SINDAN YETKi (ratlone materlae) 

Komisyonun konu açısından yetkisi, şikayetin bir devlet veya birey 
tarafından yapılmasına göre farklılıklar gösterir. 

1. Devlet şikiyetleri 

' Sözleşmenin 24. üncü maddesine· göre her akit devlet, diger bir ak it 
devletin Sözleşme hükümlerine aykırı davranıştabulunduğu iddiası ile 
Komisyona başvurabilir. 

Devlet aleyhine şikayet, yalnız Sözleşme ve ek protokollerin güvence c 

altına aldığı temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi halinde degıı. örne-

( 1 0) Vllllger, Mar/<. E. a.g.e. S. 64 
( 1 1) Manual. S. 88 ud. 
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gın akit devletin sözleşmenin 281 a maddesiyle üstlendtgt, Komisyon so
ruşturmalarına kolaylık gösterme yü~ümlülügüne aykırı davranması gı
bı durumlarda da sözkonusu olabilir. cı.2ı 

2. Bireysel ş~yetler 

· Bireysel şikayetler ancak Sözleşmenin güvence altına aldığı temel hak 
ve özgürlüklerin ihlali halinde yapılabilir. Bunlar, Sözleşmenin 2-18 
maddeleri arasında yer alan, klasik temel hak ve özgürlüklerdir. Ayrıca, 
1, 4, 6 ve 7 nci protokollerle yeni birtakım haklar da güvence altına alı
narak Sözleşmenin kapsamı genişletilmiştir. 

Kişi sadece Sözleşme ve anılan ek protokollerdeki temel hak ve özgür
lÜklerin ihlali halinde şikayette bulunabilecegtnden, Komisyon, Sözleşme 
kapsamına gtrmeyen birçok şikayetl geri çevirmiştir. Şöyle ki : 

- Bir ülkeye gırış ve ıkarnet hakkı; 
- Mülteci statüsü tanınması; 
- Vatandaşlığın kazanılması; 

- Pasaport alma hakkı; 
- Kamu görevine gtrme hakkı; 
- Asgari yaşam standardına kavuşturulma hakkı; 
- Ücretli izin ve dtger sosyal haklar; 
- Belirli bir meslek ve sanatı ıcra etme ha.kkı; 
- Akademik bir unvanı kazanma hakkı; 
- M, ceza indirimi, cezanın ertelenmesi şartlı salıvermeden yararlan-

ma gtbt talepler; 

-_Cezanın belirli bir cezaevinde ve belirli şartlarla infazına ilişkin ta
lepler. 

C. UYGULAMA ALANI AÇlSINDAN (rattone loct) 

1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 29 uncu 
maddesine göre, bir Sözleşme, onayiayan devletin ülkesinin tamamında 
uygulanır. Buna, devletin· milletlerarası ilişkiler açısından sorumlu oldu
ğu diger bölgeler de dahildir. Ancak. onayiayan devletin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmenin 63/1 maddesi uyarınca bu konuda teşmil beyanın
da bulunması gerekir. Sözleşmeye taraf olan birçok devlet. Sözleşmenin 
sömürgelerinde de uygulanmasını saglamak üzere bu konuda bildirim
lerde bulunmuşlardır. Nitekim Komisyon. Belçika bu tür bir bildirimde 
bulunmadıg için, bir zamanlar bu ülkenin sömürgesi olan Belçika Kon
gosunda cereyan eden bir olay dolayısıyla, Belçika'nın sorumlu tutulma
sını kabul etmemiştir. 03l 

( 12) Manual, S. 91 
(13) Van Dljk. P-Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. 7 
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Ne varki, Sözleşmeyi onayiayan devletin ilke olarak sadece kendi ül
ke~inde vukubulan insan hakları 1J:ılalleri dolayısıyla sorumlu tutulabil
mesi mutlak değildir. Örnegin Komisyon, Fas'taki Alman Büyükelçiligi 
görevlilerinin işlemlerinden Alman Hükümetini ve Liechtenstein'da vu
kubulan bir olay dolayısıyla da, bu ülke ile ı923'te yaptıgı gümrük birli
ği antıaŞması çerçevesinde İsViçre'yi sorumlu tutmuştur._ 04) 

D. SÜRE AÇlSINDAN GEÇERLİLİK (ratione temports) 

Ayt?.ı şekilde, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 28 inci 
n1addesine göre bir Sözleşme onayiayan devlet açısından ancak, onay ta-
rihinden sonra vukubu.lan olaylar dolayısıyla uygulanabilir. Devletler hu
kukunun bu ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da geçer
lidir. 

Bir devletin Sözleşmenin 25 inci maddesi çerçevesinde bildirimde bu
lunarak bireysel başvuru hakkını kabul etmesi. kural olarak o devletin 
Sözleşmeyi onay tarihine kadar geri giden (retrospective) bir etkiye sahip
tir. Böylece, bireyler Sözleşmenin onay tari~inden geçerli olmak üzere 
vukubulan insan hakları ihlalleri dolayısıyla Komisyona başvurabilirler. -
05> Ancak, devletler 25 inci'madde çerçevesinde bireysel başvuru hakkı
nı kabul ederlerken yaptıkları bildirimlerde: Sözleşmenin- geçmişe dönük 
etkisini· hertaraf edebilmek için, Sözleşmenin bildirim tarihinden sonra 
ortaya çıkacak ihlal olayları hakkında uygulanabilecegini beyan edebilir
ler (M. 46). Nitekim Türkiye de, ı 954'te katıldıgı Sözleşme çerçevesinde 
bireysel başvuru hakkını 33 yıl sonra, ı987'de kabul ettigi için. eskiye 
dönük ithamlardan kaçınmak amacıyla bu konuda bildirimde bulun
muştur. 0 6 > 

Sözleşmenin süre açısından geçerliligi, Sözleşmenin 6512 maddesi~e 
göre, bir devletin Sözleşmenin feshini ihbar etmesinden itibaren 6 ay da
ha devam eder. Örnegtn, Danimarka, Norveç ve İsveç'in Nisan ı 970'te 
Yunanistan'ı şikayetinde böyle bir durumla karşılaşılmıştır. Yunanis
tan'ın ı2 Aralık ı969'da Sözleşmenin feshini ihbar etmesine ragmen, bu 
·fesih beyanının Sözleşmenin 6512 maddesine göre 6 ay sonra, yani ı 3 
Haziran ı 970'te yürürlüge girmesi karşısında, Komisyon, Yunanistan'ın 
ha.Ia Sözleşmeyle baglı oldugunu kabul ederek şikayet! incelemesiıti sür-
dürmüştür. 07> -

( 14) a.g.e .. S. 8; Bkz. yuk. S. 
( 15) Manual, S. 95 
(16) Bkz. yuk. S. 317 vd. 
( 17) Van Dljk, P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. ll 
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m. KOMiSYONUN BAŞVURUYU İNCELEME YÖNTEMİ 

A. 'GENEL OLARAK 

Sözleşmenin 25 inci maddesinde, "dilekçe ile Komisyona başvu~ 
ru"dan sözedilmektedir. Komisyon başvuru ile bağlıdır. Dilekçeyi alır al
maz kabul edilip edilmeyece~ konusunda bir inceleme başlatır (M. 26, 
27). Kabul edilebilirlik kararı verdigt takdirde, taraflardan sağlayacağı 
bilgi ve belgelerle konuyu esastan incelemeye alır. Komisyon bu süreçte 
tarafları uzlaştırmak amacıyla onlara yardımcı olmak durumundadır. Ta
rafların bu şekilde dostça çözüm ifrtendly settlement) yoluyla anlaşmala
rı halinde [M. 28/ 1 (b)] Komisyon, varılan bu sonucu açıklayan kısa bir 
rapor hazırlayarak, bunu ilgili devletlere, Bakanlar Komitesine ve yayın
lanmak üzere de Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderir. Olay dost
ça çözümle sonuçlanmamışsa, Komisyon eldeki bulgulara göre Sözleş
menin ihlal edilip edilmedigini açıklayan bir rapor hazırlayarak, bunu 
durumuna göre Bakanlar Komitesi veya Dtvana gönderir. 

Sözleşmenın 24 üncü maddesine göre, devlet şikayetlerııide, bir dev
let diger akit devleti, soyut olarak Sözleşmeyiihlal etmekle Ith~ edebil
dtgt halde, 25 inci madde çerçevesinde yapılan bireysel başvurularda, bi
reyin, Sözleşmede tanınan haklarınakit devletlerden birisince ihlal edil
mesinden somut olarak zarar gördügünü ortaya koyması gerekir. Nite
kim Komisyon, Avusturyalı bir şikayetçinin, Avusturya kürtaj yasasının 
Sözleşmenin 2 ve 8 ınci maddelerine aykırı oldugu iddiasıyla yapmış ol
dugu bir başvuruyu, kendisinin bu yasanın uygulanmasından doğrudan 
zarar görmedigi ve Komisyonun da soyut başvuruları inceleme yetkisi 
bulunmadıgı gerekçesiyle geri çevirmiştir. os) 

Buna karşılık Komisyon ve Divan Klass olayında farklı sonuca var- 1 

mışlardır. Olayda hakim ve avukat olaiı şikayetçiler, posta ve telefon ha-. 
berleşmesinin Alman makamlarınca gtzlice dinlenmesinin Sözleşmenin 8 
inci maddesine aykırı oldugundan yakınmışlardır. Divan, bir yasanın uy
gulanm~sından doğrudan zarar görmeyen kişilerin 25 inci maddeye göre 
soyut .olarak şikayette bulunamayacakları şeklindeki kökleşmiş içtihadı
nı tekTar la, bu kuralın istisnaları olabilecegini kabul etmiştir. Divana gö
re, somut olayda şikayet konusu yasa Almanya'daki bütün posta teleko
münikasyon sisteminin gtzli yöntemlerle izlenınesini öngördügünden şi
kayetçilerin bu .uygulamadan zarar görüp görmediklerini bilmeleri müm
kün degildir. Kendileri gelecekte muhtemelen böyle bir tehlikeye maruz 
kalabileceklerinden, şikayete hakları vardır'. Keza ingiltere'de de aynı uy-

, gulamaların sözkonusu oldugu Malone olayında Divan, aynı görüşünü 

(18) Van Dljk. P. -Van Hoof. G.S.H. a.g.e. S. 41 
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tekrarlayarak şikayetçilerden bu gıbı durumlarda uygulamadan doWtı
dan zarar gördüklerının kanıtlanmasının ıstenemeyecegtnı kararlaştır
mıştır. ( 19) 

Başvurunun Komtsyonca kabul edtlebilmesttçtn, şikayetç1n1n mutla-
. ka haklarının ihlal edtldtgtnt ve bundan zarar gördüğünü kanıtlaması 
şart de~dir. Sözleşmenin 251 1 maddesinde bu konuda sadece, "ihlalden · 
zar.ar gördüğünü iddia e~en kişt"den söz edilmiştir. Bununla beraber, bu 
konuda soyut bir iddia da yeterli olmadığınd~. bütün görev Komtsyona 
düşmektedır. Komisyon, şika.yet konusu olayın gerçek olup olmadığını, 
ştkayetçtntn bundan zarar görüp görmedtgtnt, tarafların ortaya koydugıt 
bilgi ve belgelere göre serbestçe belirleme yetkisine sahiptir. 

B. BAŞVURUNUN ŞEKLİ 

Komisyon tçtüzügünün 43 üncü maddesine göre başvurular yazılı 
olarak yapılmalıdır. Dilekçe şikayetçı veya temsilcısı tarafından da imza
lanmalıdır. 

- Ştkayetın gayrı resmi bir kuruluş veya bir topluluk tarafından yapıl
ması halinde, imza o kuruluş veya grubun yetkili temsilcisi tarafından 
aWmalıdır. Başvurunun bizzat de~ bir temsilci aracılıgıyla yapılması 
halinde tse, temsilci bir vekaletname veya yazılı bır. yetkilendtrme belge
sı ibraz etmek zorundadır. 

İçtüzüğün 44 üncü maddesine göre, başvuru aşagtdaki bilgUer11htı-
va etmelidir : 

- Başvuranın adı, yaşı, meslegt ve adresi; 
...:.. Varsa vekili hakkında aynı bilgıler; 
- Aleyhinde şikayette bulunulan devletin adı; 

Şikayet konusu ve Sözleşmenın hangi maddesının ihlal edildıgı; 
- Olaylar ve şikayet nedenlerı hakkında açıklamalar; 
- Şikayet konusuna ilişkin· önemlı belgeler 've yargısal olsun olmasın 

kararlar. 

Başvuran ayrıca aynı konuda başka bir milletlerarası soruşturma ve
ya uyuşmazlıkların çözümü mekaniZmasına ştkayette bulunup bulun
madıW, konusunda bilgi vermek. zorundadır. Başvuruda keza, komisyon 
kararının resmi dillerin hangıstnde yazılmasının ıstendtgt, kimltgtnın 

açıklanmasına ttırazı olup olmadıgt konularında da bilgi verilmeli ve Ko
misyon İlezdindekt işlemlerin gtzliltgtne saygı gösterilecegt konusunda 
bildtrımde bulunulmalıdır. 

( 1 9) Bkz. yuk. S. 198 vd. 
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Bu şekil şartlarına uygun olmayan başvurular kayda alınmaz ve Ko
mtsyonca incelemeye tabi tutulamaz. 

Komisyonun resmi dUlert İngilizce ve Fransızcadır. Ancak başkan. 
üyelerin veya tarafların başka bir dil kullanmalarına izin verebilir. (20) Uy
gulamada başvuran. şikayet etti~ akit devletin diltnt kullanmakta ve da
ha sonra Komtsyonla yapılan yazışmalar da bu dilde cereyan etmektedir. 
Somut bir ifadeyle. Türkiye aleyhine yapılan başvuruların Türkçe olarak 
yapılması mümkündür. 

Komısyona başvuruda bulunmak herhangi bir harca tabı degtldir. 
Komisyonun bir kışıyı ştkayetçtnin talebi üzerine tanık olarak dınlernesi 
halinde tanıgın masrafları ş ikayetçi veya Komisyon tarafından karşılanır. 
Komisyonun kendisinin bir tanı~ dinlemeye ıhtiyaç duyması halinde tse. 
masraflar Komisyon ca karşılanır. Komisyon ayrıca. masrafı kendisine aıt 
olmak üzere uzman bir bilirkişiye başvurabilir. (21) 

Komisyon. 25 inci maddeye göre başvuruda bulunan ştkayetçinin ta
lebi üzerine veya kendiligtnden (proprlo mo tu) ş ikayetçinin adli yardım
dan yararlanmasını kararlaştırabilir. Bunun için başvurunun görüş bil
dirmek üzere şikayet edilen akit ·devlet makamiarına iletilmiş olması ve
ya şikayet hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmiş olması gerekir. (22). 

Komisyon adli yardım kararını. kendi görevlerini geregt gibi yerine ge
tirmesi açısından zorunlu gördügü ve şikayetçinin masrafları karşılamak 
açısından yeterli imkandan yoksun oldugu hallerde verir. (23) Komisyon 
bu amaçla ştkayetçilerden. gelir. sermaye. mal ve diger mali kaynaklarıy
la yükümlü,üklertnt gösteren, yetkili makamlarca dü~enlenmtş bir belge 
talep edecek ve adli yardım konusu.nda karar vermeden önce de ilgili dev
letten bu konuda yazılı görüş bildirmesını isteyecektir. (24) 

Adli yardım sadece avukatlık ücretint degtl. ştkayetçt ve avukatının 
seyahat. ikamet ve ceplerinden yaptıkları diger masrafları da kapsar. (25) · 

Komisyon duruşmaları gizlidir. (26) Komisyonun verdi~ kabul edilebi
lirlik kararları gerekçeli olmalıdır. Bu kararlara karşı başka hiçbir mer
ciye başvurulamaz. Aynı şekilde. Komisyonun verdtgt ret kararları da ke
sindir. Ancak. Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre. Komisyon bir şıka
yeti kabul ettikten sonr~. işin esastan incelenmesi sırasında 2 7 nci mad-

(20) İçtüzük, M. 30 
(21) İçtüzük. M. 42 
(22) Addendum to the Rules of Procedure, Legal ald. Rule I 
(23) Addendum. Rule2 
(24) Addendum, Rule 3 
(25) Addendum, Rule 4 
(26) İçtüzük. M. 3 7 
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dede öngörülen ret sebeplerinden birinin varlıgını tespit etti~ takdirde, 
. şikayetl resen redderlebilir. 

C. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 

Komisyona yapılan başvuru, şikayetln bir devlet veya birey. tarafın
dan yapılmasına göre farklı bir incelemeye tabi tutulur. 

Başvuru 24 üncü maddeye göre bir devlet tarafından yapılmıŞsa, Ko
misyon .başkanı derhal bu konuda _şikayet edilen devlete. bilgi vererek, 
onu şikayetln kabul edilebilirligi konusundaki gözlemlerini yazılı olarak 
bildirmeye davet eder. <27) 

Buna karşılık, 25 inci madde çerçevesinde bireysel bir başvuru söz
konusu ise. otomatik olarak ş~ayet edilen akit devlete bilgi verilemez. <28) 

Ayrıca, başvuru bir devletaleyhinde yapılmışsa. Komisyon, üyelerin
den bir veya bir kaçını, başvurunun kabul edilebilirligi konusunda bir 
rapor hazırlamak üzere görevlendirdi~ halde, bireysel başvurularda. bu 
k<?nudaki raporun tek bir komisyon üyesi tarafından hazırlanması yeter
lidir. 

Başvuruyu inceleyen Komisyon üyesi veya üyeleri. her iki halde de, 
ştkayetçi veya muhatap devletten başvuru hakkında ilave bilgi ve belge 

_ isteyebilirler. Bu şekilde elde edilen bilgiler, yerine göre şikayetçi veya il
gili devlete de bildirilir. Komisyon üyesi veya üyeleri raporu bizzat hazır
layabilecekleri gtbt, konuyu Korniteye de havale edebilirler. 

Raporu inceleyen Komisyon. derhal veya taraflardan ilave bilgt ve bel
ge isteyerek başvuruyu redderlebilir. <29) Buna karşılık, başvuru hakkın
da kabul edilebilirlik kararı verilecekse. bu kararı almadan önce; taraf-. . 

lan yazılı veya duruşma yaparak sözlü görüşlerini bildirmeye dave~ ede
bilir. <30) 

Komisyonun, başvurunun kabul veya reddikonusundaki kararları, 
Komisyon Genel Sekreter li~ .aracılıgıyla taraflara te b lig edilir. Gerekçeli 
kararın oybirligi veya oyçoklugu alındıgı veya son halde bunun oranı, ka
rarda belirtilir. 

D. KABUL EDiLEBİLİRLİK ŞARTLARI 

Sözleşmenın öngördügü kabul edilebilirlik şartlarından bazıları, hem 
devlet hem de bireysel şikayetler açısından geçerlidir. Sözleşmenin 27 nci 

(27) lçtüzük, M. 45 
(28) lçtüzük. M. 4 7 
(29) içtüzük, M. 48 
(30) lçtüzük. M. 50 
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maddesinde belirtilen şartlar tse sadece bireysel başvurular açısından 
aranmaktadır. 

1. Her iki şikiyet türü açısından geçerli şartlar 

Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre, Komtsyona ancak, iç hukuktaki 
başvuru yollarının tüketilmesinden sonra verllecek kesin karar üzerine 6 
aylık bir süre içinde başvurulabilir. 

26 ncı madde devlet ve bireysel şikayetler açısından bir ayırım yapma
dı~ için, iç hukuktakibaşvuru yollarının tükettimiş olması ve 6 aylık sü
re şartı, her tki şikayet türü açısından geçerlidir. Bireysel şikayet halinde, 
bireyin bizzat kendisi iç hukuktaki başvuru yollarını tüketmiş olmalıdır. 
Devlet şikayetlerinde tse, ştkayette bulunan devletin iddiasına göre hakla
rı ihlal edU en bireylerin bu yola başvurmaları gerekir. Bir devletin, diger 
akit bir devlet hakkında somut olaylara dayanarak degtl, bir yasasının ve
ya uygulamasının Sözleşmeye ayklrı oldugu tthamıyla yapac~ soyut şi
kayetlerde böyle bir şartın aranmayacagında kuşku yoktur. (31) 

a. İç hukuktakt başvuru yollarının tüketilmiş olması 

Komisyona yapılan başvuruların büyük bir ç'ogunh.lgu iç hukuktaki 
başvuru yollarının tüketUmemiş olması dolayısıyla reddedtlmektedir. 

İç hukuktaki başvuru yollarının tüketilmiş olması şartının gerekçesi, 
bireye yapılan haksızlıgın devletin iç hukuk düzeni çerçevesinde düzeltt
lebtlmest için sorumlu devlete bir fırsat verilmesi düşüncesidir. (32) 

İç hukukt~t başvuru yollarının kaçırılmış olması, başvuru süresi 
d olmuşsa, kesin ve telaftsi mümkün degildir. 

Bir şikayet iç hukuktakt başvuru yollarının tüketUmemiş olması do
layısıyla reddedtlmtşse, şikayetçt, mümkün oldugu takdirde daha sonr~ 
bu şartı yerine getirmek. kaydıyla. K~ misyona yeniden başvurabilir. 

Başvuru şikayet edilen devlete teblig edtldtgtnde, o devlet makamları 
tç hukukundaki başvuru yollarının tükettlmedtgt itirazında bulunabilir. 
Ancak bu halde, etkin bir başvuru yolunun hala kullanılmamış oldugu 
somut bir şekilde ortaya· konuimalı ve şikayetçtye de itiraz hakkı tanın
malıdır. (33) 

Ştkayetçt Komtsyona başvurmadan önce iç hukuktakt bütün başvu
ru yollarını başından sonuna kadar etkin bir şekilde kullanarak tüket
melidir. Başvuru yollarına, kanun yolu olarak mahkemeye başvuru oldu
gu kadar, idari makamlara şikayet yöntemt de dahildir. Ancak, iç hukuk-

(31) Van Dljk. P.- Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. 82 od. 
(32) Yearbook ll, S. 400; Komisyon yetkillleri bu hususu "herkes ktrll çamaşırlannı önce kendi evinde 
yıkasıf1" şeklinde ifade etmektedirler. 
(33) VtUlger, Mark. E. a.g.e. S. 72 
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tak! bu yolların, yapılan haksızlıgı gidermek açısından elvertşll ve uygun 
olması ve olumlu sonuç vermesi gerekır. (341 · 

Bu nedenle, Iç hukuktaki başvuru yolunun yapılan lhlalt telafi etmek 
açısından yetersiz oldu~unun anlaşılması halinde, Komisyon bu şartın 
yerine getırllmestni ararnamaktadır. Örne~. Komtsyona göre, şikayetçı 
yüksek mahkeme nezdinde kanun yoluna ancak, bu mahkemenın işin 
esası hakkında ınceleme yetkisinin bulunması hallnde başvurmalıdır. 
Yoksa mahkeme, işin esasına girmeyip sadece hukuk normunun do~ 
uygulanıp uygulanmadıgını denetliyorsa, hiçbır olumlu sonuÇ alınama
yacağından bu yola başvurmaya gerek yoktur. Şikayet de.bu yüzden ge
ri çevrllmez. 

Türk Yargıtayı hem hukuki, hem de maddi sorunları inceledi~den, 
komisyona başvurmadan önce, karar mutlaka Yargıtay nezdinde temytz 
edilmelidir. Bununla beraber, Yargıtayın kökleşmiş içtihadına göre tem
ytz talebinin reddedilmesi kuvvetle muhtemelse, Komisyon, bu gtbi du
rumlarda da iç hukuktaki başvuru yollarının tüketilmiş olması şartını 
aramamaktadır. C35l. 

Aynı şekUde, teorik_ olarak mevcut olmakla beraber, uwanılan haksız
lık ve zararı telafi etmekte yetersiz oldu~u anlaşılan başvuru yollarının 
kullanılmasına da gerek yoktur. Örne~n. Kıbrıs'ın Türkiye'yi şikayetın
de, <361 Komisyona göre, ada halkının şikayetlerine karşı Türk mahkeme
leri ve Kıbrıs'taki askeri mahkemelere başvuru yolu, ancak bu yöntemle 
olumlu sonuç alınabilmesi şansının mevcut olması halinde, 26 ncı mad
de anlamında başvurulması gereken iç hukuk yolu olarak kabul edUebi
lir. Ne var ki> Komisyonun anlayışına göre Türk hükümeti bunu kanıtla
yamamıştır. C37J 

Akıt devletlerdeki iç hukuk yoll~ı konusunda yeterli bUgt sahibi olan 
Komisyon, bu yolların etkin veya uygun olup olmadı~ını her somut ola
yın özelli~ne göre kendisi belirler. Ayrıca başvurunun derhal şikayet edi
len devlet makamiarına intikal ettirildi~ olaylarda ilgili devletin kendi iç ) 
hukukundaki başvuru yollarını beltrtece~inde kuşku yoktur. Bu gibi du
rumlarda, şikayetçi, sözkonusu yollara başvuruldu~unu v:eya başvurul
sa bile olumlu sonuç alma şansının bulunmadı~ını kanıtlamak zorunda
dır. C3Sl Af talebinde bulunmak gibi yöntemler, normal bır iç hukuk baş
vuru yolu sayılmaz. C39J 

(34) Yearbook N, S. 168 

(35} Yearbook, I. S. 138 

(36) Bkz. Ek : VI, S. 383 

(37) Van Dljk, P. -Van HooJG.S.H. a.g.e. S. 94 

(38) a.g.e. S. 94 

(39) Manual. S. I 06 
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Komisyonun kökleşmiş içtihadina göre, şikayetç1n1n mali durumunun 
elverişsfzli~. has tah~ ve ilerlemiş yaşı, bilgtsfzli~ gibi subjektif unsurlar- . 
la avukatının yetenekstzligtnden kayitaklanan engeller, kendisini iç. hu
kuktaki başvuru yollarını tüketmek yükümlülü~nden kurtarmaz. (40) 

b. Baş~runun 6 aylık süre içinde yapılmış olması 

Sözleşmenin 26 ncı maddesine göre. Komisyona ancak, ıç hukuk ku
ralları çerçevesinde verilen kesin karar tarıh1nden başlayarak 6 aylık bir 
süre Içinde başvurulab111r. Süre şartı, Iç hukuktaki başvuru yollarının 
tüketilmiş olması şartıyla yakından ilgilidir. Çünkü, kesin karar ilke ola
rak ancak Iç hukuktakt başvuru· yolları hiyerarşisinde en üst makamın 
verece~ karar olacagından, süre de bu tarihten ıtıbaren Işlemeye başla
yacaktır. Bunun sonucu olarak, hak Ihlalinin tek bır tasarruftan kay
naklanması ve buna karşı Iç hukukta başvuruda bulunabilecek bir yol 
bulunmaması halinde, ortada 26 ncı madde anlamında kesin bir karar 
bulunması sözkonusu olamayacagından, 6 aylık süre tasarrufuri yapıldı
~ tarihten ıtıbaren Işlemeye başlar. Öme~. Christıans agatnst Ractsm 
and Factsm olayında (411 Londra'daki bütün gösterilerin 2 ay süreyle ya
saklanması dolayısıyla yapılan şikayette, Komtsyona göre : (421 

"Bu süre normal olarak ıç hukuk çerçevesinde vertlmtş kesin ka
rardan ıtıbaren hesaplanmalıdır. Ancak somut olaydaki gtbt durum
larda, başvuru Için kesin karar gerekli de~dtr. Somut olayda süre
nın başlangıç tarth1, ş1kayetç1n1n alınan önlemden etktlendtgt tarih. 
yanı şikayetçt dernegtn gösteri yürüyüşünü düzenledi~. ancak ger
çekleşttremedt~ gündür." 
Hak Ihlalinin bir seferlik bir Işlemden veya beltrli bir zamanda alın

mış bır karardan kaynaklanmaması halinde, 6 aylık sürenin başlangıç 
tarthint belirlemek daha güçtür. :au gıbı durumlarda ihlal keyfiyeti tek
rarlanarak süreklilik gösterdt~den, sürenin belirli bır başh:~ngıç tarihi 
yoktur. Örnegtn De Becker olayında, (431 şikayetçtye Belçika C. K. na gö
re konulan yasakların kendisinin serbest bırakılmasından sonra da de
vam etmesını gözönüne alan Komisyon, durumun sürekltlıgı karşısında 
kendisini ratlone temports yetktlt sayarak 6 aylık sürenin olayda uygula
namayacagını kararlaştırmıştır. (44) 

Başvuru ıçın 6 aylık süre konulmasının gerekçesi, akıt devletlerin 
geçmişteki tartışmaları sona erdirmek hususundakl niyetleridir. (45) 

(40) Manual. S. I 09 
(41) Bkz. yuk. S. 250 vd. 
(42) Van Dljk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. 98 
(43) Bkz. yuk. S. 221 
(44) Van Dljk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. 103 
(45) Manual S. 112 
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Sözkonusu süre, tç hukuk kuralları çerçevesinde kesin kararın alın
dıgı tarihten itibaren işlemeye başlarsa da, Komisyon bunu, daha önce. 
bilgtst olmamak şartıyla, kararın ştkayetçtye tebligt tarihinden başlat
maktadır. Örnegtn, bir mahkeme kararı, şikayetçtntn de hazır bulundu
gu açık bir duruşmada verilmişse, süre, kararın tebltgt tarihinden itiba-

-ren işlemeye başlar. (46) · 

Süreı:İtn bitiş tarihi açısından tse, Komtsyona başvuru tarihi esas alınır. 
Komisyon Sekreteryası, bu amaçla her başvurunun yapılış ve Komisyon tn
eelernesinin bitiş tarihini gösterir özel bir stctl tutmakla yükümlüdür. (47) 

2. Bireysel başvurular açısındaiı geçerli şartlar 

Sözleşmenin 2 7 net maddesine göre : 

"1. Komisyon, 25 inci madde gere~ce sunulan herhangi bir 
dilekçeyi aşa~daki hallerde kabul etmez : 

a) DDekçe imzasız ise, 

b) DDekçe Komisyoncadaha önce incelenmiş veya uluslarara
sı başka bir soruşturma veya çözüm merciine daha önce sunul
muş bir dilekçenin esas itibariyle aynı ise ve yeni olaylar içermi-' 
yorsa. 

2. Komisyon, 25 iıici madde gere~ce sunulan herhangi bir 
dilekçeyi bu Sözleşme hükümleriyle baidaşmaz buldup, açıkça 
dayanaktan yoksun veya başvuru hakkının köiüye kullanliması 
niteU~de gördüğü takdirde kabul edDmez sayar. 

3. Komisyon, 26 ncı maddeye göre kabul edDmez nitelikte 
saydı~ her dilekçeyi reddeder." 

Olumsuz bir ifadeyle kaleme alınmış olan bu hükme göre,, aşagıdakt 
5 şarttan birisi veya bir kaçının bulunması halinde, Komisyon başvuru
yu ka:bul etmez. 

- a. Dilek çe tıiızasız olmaınalıdır. 

Başvurudan ştkayette bulunanın kimligt anlaşılmadıgı takdirde, baş
vuru kabul edilmeyecektir. Ş ikayetçi çeşitli nedenlerle kimligint sciklaya
bilir. Örnegtn samimi olarak, şikayet yaptıgı anlaşıldıgıtakdirde herhan
gi bir fena muameleye maruz kalabilecegt endişesiyle ismini açıga vur
maktan kaçınabilir. Veya kötü niyetle, salt politika veya propaganda 
amacıyla Komtsyona başvurarak ismini gtzleyebilir. 

Bu tür başvuruların önlenmesi ve ciddiyetın saglanması açısından, 
başvuruda bulunan şikayetçtnih kimltgt belli olmalıdır. 27 nci maddede, 

(46) Van Dyk, P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e. S. 100 
(47) İçtüzük M. 14 
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dtlekçenin tmzalı olması şartı aranmaktadır. Ancak Komisyon bu konu
da esnek bir anlayış sergtlemektedir. Dtlekçede i~a olmasa btle, diger 
belgelerden şikayetçintn ktmltgı ~aşılabtltyorsa, başvuruyu kabu·l et
mektedir. (48> 

b. Aynı konuda başka bir yargı organına başvurulmamış olmalıdır. 

Sözleşmenin 27, 2, (b) paragrafında birbirinden farklı iki konu düzen
lenmiştir. Bunlardan birincisi, daha önce aynı konudaki bir başvurunun 
Komtsyonca incelenmemiş olmasıdır. Aynı konuda daha önce şikayette 
bulunulmuşsa, Komisyon, tarafları ve konusu aynı olan bir şikayet dola-

. yısıyla olumlu veya olumsuz bir karar vermiş olacagmdan, bir tür kesin 
karar (resjudicata) olarak nitelendtrtlebtlecek böyle bir karar karşısında, 
yenı bir takım gerçek ve deliller ortaya konmadıkça, tekrar Komtsyona 
başvurmak mümkün degtldir. 

Maddede düzenlenen tkinci konu tse, aynı konuda başka bir ulusla
rarası yargı organına da şikayette bulunulmamış olmasıdır.' İnsan hakla
rı alanında denettm görevi yapan uluslararası yargı organlarının sayısı 
fazla degıidir. Bölgesel yargı organları dışında bu konuda başvurulabtle
cek tek organ, BM Meden1 ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin denetim me
kanizmasını oluşturan, BM İnsan Hakları Komitesidir. Ayrıca, Avrupa 
Birligtnin yargı organı olan, Avrupa Birligl Adalet Divanı Birlik hukuku 
tle sınırlı olmak üzere, insan hakları alanında da kıs~tlı bir denetim göre
vi yapmaktadır. (49) Aynı konuda Komtsyonla birlikte bu kuruluşlardan 
birisine de başvurulmuşsa, iç hukuktaki derdestlik durumuna benzer 
bir durum· söz konusu olacagından, Komisyon bu tür bir başvuruyu ge-
rı çevirmek zorunda kalacaktır. · 

c. Şikayet konusu Sözleşme hükümleriyle çelişktlt olmamalıdır. 

Komisyonun yetkisi, Sözleşme ve ek protokollerle güveı;ıce altına alı
nan temel hak ve özgürlükleri e kısıtlıdır. Ayrıca Komtsyona ancak, baş
vuru yetkisine (retione personae) sahip olanlar, Sözleşme kapsamına (ra
ttone matertae) ve yerel açıdan uygulama alanına (rattone locl) gtren ko
nularda şikayette bulunabtltr. Başvuı::~nun bu konulardan birisiyle bag
daşmaması ret sebebidir. (50) 

d. Başvuru dayanaktan yoksun olmamalıdır. · 

Başvurularda böyle bir şart aranmasıı1in gerekçesi, Komisyonun, her 
türlü dayanaktan yokşun geliştgüzel şikayetietle meşgul edtlmestntn ön
lenmestdtr. (51) Komisyon başvuruyu aldıgı anda yapacagı tlk tncel~mede, 

(48) Manual, S. 113 
(49) Bkz. yuk. S. 82 vd. 
·(50) Aynntılı bilgi için bkz. yuk. S. 
(51) Viliger, Mark. E.a.g.e. S. 87 
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örneğin Sözleşme anlamında bir ihlalin mevcut olmadıgını belirledigt tak
dirde, şikayeti geri çevirecektir. Ancak bunun için her türlü dayanaktan 
yoksun olma hali yeterli de~dir. Sözleşmed e ··açıkça" (mantjestly) terimi 
kullanıldıgt için, Komisyonun ret yetkisi bir ölçüde kısıtlanmıştır. Daya
naktan yoksun olma halinin Uk agızda açık seçik olmadıgt durumlarda,. 
Komisyonun taraflardan bUgi ve belge isternek suretiyle incelemesini sür
dürecegt ve sonucuna göre bir karar verecegt tabtldir. 

e. Başvuru hakkı kötüye kullanılmamalıdır. 

Bir başvurunun hangi amaçla yapıldıgt, özellikle ilk inceleme aşama-
./ 

sında kolaylıkla anlaşılamayacagtnd~. hakkın gerçekten kötüye kulla-
nılıp kullanılmadıgmın belirlenmesi güçtür. 

Komisyon, siyasi propaganda amacıyla yapılan bir başvurunun salt 
bu yüzden hakkın kötüye kullanılması halini oluşturmayacağı görüşün
dedir.: Ancak böyle bir olayda şikayetçi ısrarla konunun siyasi yönleri 
üzerinde durdugu takdirde, hakkın kötüye kullanılmasından söz edilebi
lir. (52) 

Komisyona göre, şikayetçinin başvuruyu yaptıktan sonra, Komisyo
nun ısrarlı taleplerine ragmen olayın geregt gibi incelenmesini sagiayacak 
bilgi ve belgeleri vermekten kaçınması ve bu tutumunu mazur saydıra
cak herhangibir makul gerekçe de göstennemesi, hakkın kötüye kullanıl
ması halini oluşturur. !53) · 

Aynı şekilde, Komisyon, şikayetçinin yaptıgı başvurunun reddedilme
sine ragmen, aynı konuda sayisız başvurularla Komisyonu gereksiz yere 
meşgul etmesini de hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendtrmiştir. (54) 

Yalnız başvuru ile güdülen amaç de~. şikayetçinin olayın incelenme
si aşamasındaki tutumu da, başvurunun hakkın kötüye kullanılması ne
deniyle reddine sebep olabilir. Ömegin Komisyon, şikayetçinin bilerek 
yaptıgı yanlış beyanlarla Komisyonu yanıltınaya kalkışmasını, kefaletle 
salıverilmiş şikayetçinin kaçmasını, Komisyon önünde tehditkar veya ha
karetamiz bir dil kullanılmasını bu çerçevede degerlendirmiş ve başvuru
ları geti çevirmiştir. (55) 

Başvuru hakkının kötüye kullanılmış sayılabileceğine ilişkin diger bir 
liale, Komisyon İçtüzügünün 44. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, 
Komisyonda yapılan müzakerelerin gtzlUigtne saygı göstermekle yüküm
lü olan şikayetçi, buna aykırı olarak konuya ilişkin bazı bilgileri kamu 
oyuna açıkladıgı takdirde, başvurusu aynı nedenle reddedilebilir. 

(52) Van Dljk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. 69 
(53) Manual S. 116 
(54) Van DYk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. 70. 
(55) a.g.e. S. 70 
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IV. KABUL EDİLEN BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 

Komisyonun bir başvuru hakkında kabul edilebilirlik (admissibilltiy) 
kararı verdikten sonra yapacagı işlemler 28. maddede belirtilmiştir. 

"Komisyon dllekçeyi kabul ettiif takdirde : 

a. Olaylan saptamak üzere dllekçeyi taraflann temsilelleri 
lle birlikte, her iki tarafı da dinleyerek inceler ve eier gereki
yorsa, soruşturma açar. Bu soruşturmanın etkin bir biçimde 
yürütülmesi için ilgili devletler Komi&yonla görüş alışverişin
de bulunduktan sonra gereken her türlü kolayııp gösterirler. 

b. Komisyon, meseleyi, bu Sözleşmede tanınan insan hak
Ianna saygı esasına dayalı dostça bir çözüme bağlamak üzere 
ilgili taraflara hizmetlerini sunar." 

Bu hükme göre KomisyonUn iki türlü görevi vardır. Birincisi, şikaye
ti esastan incelemeye almak, digerı de, bu arada- olayı dostça bir çözüme 
{frtendly settlement) baglamak üzere taraflar nezdinde gtrişimde bulun
maktır. Komisyon bir başvuruyu kabul etmiş olsa bile, 29. maddeye gö
re, "inceleme sırasında 27. maddede öngörülen kabul edilmezlik sebeple
rinden birinin varlıgtnı tespıt ettigıt takdirde dilekçenin reddine oybirligl 
ile karar verebilir." 

A. ŞİKAYETİN ESASTAN İNCELENMESİ 

Şikayetin esastan incelenmesinde Komisyon, sadece olay hakkındaki 
gerekçeleri ve fttli durumları degıl, olayın hukuki yönlerini de gözönüne alır. 

Komisyon, üyelerinden· bir veya bir kaçını incelerneyi yapmak ·üzere ra
portör olarak görevl~ndirir. (56) Raportör veya raportörler bu inceleme sıra
sında her zaman taraflarda,n yazılı delil ve gözlemlerini bildirmelerini talep 
edebilir. Komisyon veya raportörler bu çerçevede çok genişyetkilerle dona-

. tılmıştır. Her olayın özelligine göre uygun gördükleri yöntemi izieyebilirler. 

İnceleme . normal olarak taraflardan yazılı bilgi ve delil istenmesiyle 
başlar ve daha sonra taraflar duruşmaya çağrılarak gerekçelerini sözlü 
olarak açıklamaya davet edebilirler. Duruşma sırasında Komisyon üyele
rinden herhangibiri de başkanın izniyle taraflara soru yöneltebilir. (57) 

·Komisyon gerekli gördügü takdirde, üyelerinden bir veya bir kaçını 
olayı yerinde incelemek üzere görevlendirebilir. (58) Sözleşmenin 2~ (a) 
maddesi geregtnce, akit devletler bu konuda Komisyona her türlü kolay
lıgt göstermekle yükümlüdürler. Nitekim Komisyon bu baglamda, 5 dev
letin Türkiye'yi şikayet. ettlgt olayda, (59l dostça bir çözüme ulaşma çaba-

(56} lçtüz.ük, M. 54 
(5 7} içtüzük M. 40 · 
(58} lçtüzük. M. 34/2 

· (59} Bkz. Ek : VI, S. 383 
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ları ·çerçevesinde Türkiye'ye bir heyet göndermeye karar vermiştir. Heyet 
üyeleri, Türkiye'de Adalet Bakanını, TBMM üyelerini, Askeri yargıtay 
üyelerını ziyaret etmiş, ayrıca gazeteciler, akademtsyenler ve tutuklular
la özel görüşmeler yapmışlardır. 

Komisyon, IRA mensubu tutuklu Bobb Sands olaYında olduğu gibi, 
bireysel başvurularda da, delillerin olay yerinde toplanmasını veya tanık
ların orada dinlenmesını karar laştırabilir. Sözleşme~ e ve Komisyon İç tü
zügünde aktt devleti bu konuda işbirltgl yapmaya zorlayacak herhangi 
bir müeyytde bulunmamakla beraber, Ko~isyona yardımdan kaçınan 
Akit Devletin bu tutumu Sözleşmenın 28 (a) maddesine aykırı oldugun
dan, diger devletlerin şikayetine muhatap olması mümkündür. (60) 

B. DOSTÇA ÇÖZÜM 

Komisyon, Sözleşmenın 28 '(a) maddesine göre, Uk ınceleme aşama
sında, "olayı dostça çözüme bağlamak üzere tarafiara Hızmetlerini su
nar." Dostça çözüm sağlandıgı takdirde, artık ıncelemenin sürdürülme
stne gerek kalmayacaktır. Komisyonun bu konuda inisiyatif alabUmesi 
ıçın, Sözleşmenın Ihlal edilip edtlmedigt konusunda aşagı yukarı bir fikir 
edtnmesı gerekir. Bu ise ancak Uk ınceleme sonucunda anlaşılabtlecegın
den, Komisyon bu aşamada Sözleşmenin ihlal edtldigitzlenimtnı edtndi
gi takdirde, dostça çözümü sağlamak üzere tarafların emrine arnade ola
caktır. 

Dostça ·çözüm, Sözleşmenın uyuşmazlıgı sona erdirmek üzere öngör
dügü iki yöntemden birisidir. Diger yöntem tse, Bakanlar Komitesi veya 
Divanın olay hakkında karar vermesidir. 

Komisyon, dostça çözümü sağlamak üzere çok geniş bir takdir yetkt
~tne sahiptir. Komisyon müzakerelerının gtzli oması bu konuda olumlu 
bir rol oynamakta ve Komisyonun bu do~ultudakt çabalarına elverişli 
bir ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, aktt devletlerin de genelde, uyuşmaz
lığı sürdürerek Komisyonun, Sözleşmenın ihlal edildtgtne ilişkin bir ka
rarına muhatap olmak yerine, dostça çözümü tercih etmeleri, Komisyo
nun görevını kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde, ştkayetçtlertn de bir an 
önce haklarını almak ve tazmtnata kavuşmak için dostça çözüme yatkın 

· olmaları, bu yöntemt caztp hale getirmektedir. 

Sözleşmenin 28 (b) maddesinde, dostça çözümün, "insan haklarına 
saygı esasına dayalı" olma~ı gerekttgı belirttldigtnden, Komisyonun bu 
konuda çok duyarlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, varılan anlaşma
nın içerıgıntn t~aflarla birlikte Komisyon tarafından da onaylanması zo
runludur. Örnegın bazı olaylarda hakkı ihlal edU en kişiye tazmtnat öden-

(60) Van DYk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. lll 
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di~ halde, ihlal e sebep olan yasal düzenleme veya uygulama hala sürdü
rülebilmektedir. Bu gibi durumlarda Komisyon, şikayetçiye tazminat 
ödenmesi yanında bu tür uygulamalara veya ihlale ortam hazırlayan ya
sal düzenlemeye son verilmesini de şart koşabilir. C6Il 

Dostça çözümün s~anmasında, şikayetin devlet şikayetı veya birey
sel başvuru olmasına göre Komisyonun etkinlik deretesini de~şecektir. 
Devlet şikayetlerinde taraflar aşağı yukarı eşit düzeyde olduklarından, 
Komisyon daha çok pasifbir rol üstlenebilir. Buna karşılık bireysel şika
yetlerde, şikayetçi, devlet karŞısında daha zayıf durumda olac~dan, 
dostça çözüm önerisinin kabul edilip edilmemesinde kendisinin Komis
yon tarafından yönlendirilmesi, dogal sayılmalıdır. Komisyonun bu gibi 
durumlarda, taraflar arasındaki eşitstzli~ bir dereceye kadar telafi ede
rek, uzmanlık ve deneyimiyle, dostça çözüm şartlarının belirlenmesinde 
daha aktif bir rol oynayac~da kuşku yoktur. !62l 

Dostça çözüm yönteminde kazanan veya kaybeden bir taraf yoktur. 
Konuya ilişkin anlaşmada ilgili devletin Sözleşmeyt ihlal edip etmedigt ko
nusunda herhangibir hususa yer verilmemekte, ·genelde şikayet konusu
na ilişkin olarak bireysel ve salt o şikayetı ortadan kal~ak amacıyla bir 
takım önlemler alınmaktadır. Bunların başında da sorumlu hükümetin şi
kayetçiye belirli bir miktar tazmtnat ödemesi gelmektedir. Mümkün oldugu 
takdirde eski hale getirme de söz konusu olabilir. Keza velayet hakkının kı
sıtlanmasına ilişkin şikayetlerde, örnegtn ziyaret hakkının saglanması gibi 
önlemler de dostça çözüm anlaşmasını konusunu oluşturabilir. !6~l 

Devlet şikayetlerinde ise durum farklıdır. Örnegtn, 5 devletin Türki
ye'yi şikayetine ilişkin olarak Komisyonun 1985'de kabul etti~ anlaşma
da Türkiye, Sözleşmenin 3. maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerini et
kin bir şekilde yerine getirme, bir af kanunu çıkarma ve sıkıyönetimin 
k~dırılması gibi taahhütlerde bulunmuştur. (641 

Dostça çözüm şartlarının Akit Devlet tarafından yerine getirilmemesi 
halinde, bu konuda Sözleşmedeaçık bir hüküm bulunmadıgından, Ba
kanlar Komitesi ancak Sözleşmenin 32 ve 54. maddelerini kıyasen uygu
layarak gereken önlemleri alabilir. Dostça çözüm anlaşmasını düzenle
yen Komisyonun, anlaşmanın sonucunu izleyerek, gerekirse bu konuda 
Bakanlar Komitesini uyaracagında kuşku yoktur. 

Dostça çözüm dışında u:Yuşmazlıgı sona erdiren diger bir yol, Komis
yonun herhangi bir katkısı olmadan tarafların kendi aralarında bir an
laşmaya varmaları ve bun~n sonucu olarak şikayetçinin başvurusunu 
geri almasıdır. · 

(61) Van Dljk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. 120 
(62) a.g.e. S. 121 
(63) VUlger, Mark. E. a.g.e. S. 121 
(64) Van Dljk, P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. 127 
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Sözleşmenin 28. maddesı anlamında dostça çözüm sağlandıgı, tak
dirde, Komisyon, olayı ve vanlan anlaşmanın şartlarını açıklayan kısa 

bir rapor hazırlar. Rapor, Ugllı devletlere, Bakanlar Komıtesine ve yayın
lanmak üzere Avrupa Konseyı Genel Sekreterine gönderilir. Bireysel baş
vurularda raporun bir örnegı ştkayetçtye de gönderılır. (651 

C. DOSTÇA ÇÖZÜM GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZ KALMASI 

Dostça çözüm gırıştmlnin başarısız kalması halinde, raportör veya ra
portörler. şikayet hakkında geçtel bir fikir vermek üzere bir rapor tasarı
sı hazırlayarak Komtsyona sunar. (661 Komisyon uygun gördügü takdirde. 
bu rapor üzerinde esastan incelemey-e başlamak üzere müzakere açar. 
(671 8. Protokolün yürürlüge gtrmestyle, Komisyonun olayı ınceleme yön
temine hız vertlmtşttr. Söz konusu Protokolün 1. maddesine göre, Komis
yon 7 üyeden oluşan daireler kurabilir. Sözleşmenin uygulanması ve yo
rumu açısından ciddi sorun yaratmayan ve Komisyonun kökleşmiş içti
hadına göre kolayca çözümlenebllecek uyuşmazlıklar, bu dairelerde ince
lenerek sonuçlandırılır. Buna ilave olarak, 3 üyeden oluşan komıteler. 
dertnlemesine incelemeye ihtiyaç göstermeyen çok basıt olaylarda, baş
vuruyu reddedeblltr. 

Rapor tasarısını inceleyen Komisyon, ilk olarak raporun, olay hakkın
daki bulgularını ve tarafların iddia ve cevaplarını ihtiva eden bölümünü 
kabul eder ve daha sonra bu bulgulara dayanarak konuyu müzakere lle, 
ilgili devletin Sözleşmeyt ihlal edip etmedigı konusunda oylamayapar. (681 

Komisyonun 3 1. maddeye göre hazırlayacagı rapor aşagıdaki konu-
lardaki bilgileri kapsar. (691 

- Taraflar, temsilcileri ve danışmanları; . 

- Komisyonda uygulanan usül; 

-Olay hakkındaki kanıtlanan gerçekler; 

- Başvurunun kabul edildigt; 

-Üyelerin çogıtnluk sayısını da gösterecek şekilde, şikayet hakkında 
Komisyonun düşüncesi ve mevcut bulgulara göre ilgili devletin Sözleşme
yı ihlal edip etmedigi; 

- Bu sonuca varmanın gerekçesi; 

-Varsa Komisyon üyelerinin ayrık düşüncesi. 

Komisyon raporu, Sözleşmenin 3 1 13 maddesi çerçevesinde Komisyo
nun uygun görebllecegi önerilerle birlikte Bakanlar Komite~iyle ilgili dev
let veya devletlere blldirlltr. 

(65) İçtüzük. M. 57 
(66) içtüzük, M. 58 
(67) İçtüzük, M. 55 
(68) içtüzük. M. 59 
(69) içtüzük, M. 60 
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Komisyon raporu hukuken b~ayıcı bir belge olmadıgt için, şikayet 
hakkındaki kesin karar yerıne göre Bakanlar Komitesi veya Divan tarafın
dan verilir. Komisyon raporu, şikayete ilişkin en önemli belge de olsa, her 
tki organ da Komisyon raporunda açıklanan görüşlerle b~ı degildir. (70) 

ı. Raponın Bakanlar Komitesine havalesi 
Rapor Bakanlar Komitesine havale edtldigi takdirde, Sözleşmenin 32. 

maddesine göre Bakanlar Komitesi üyelerinin üçte iki çoğunluguyla Söz
leşmenin ihlal edilip edilmediği konusunda bir karar verir. 

Kararda Sözleşmenin ihlal edildiği tespıt edilmişse, Bakanlar Komıte
si şikayet edilen devlete karar gereklerinin yerine getirilmesiiçin süre ta
nır. İlgili devletin bu süre içinde tatmin edici önlemleri almaması halin
de, Bakanlar Komitesi raporunu yayınlar. Ancak hemen belirtllmelidir ki, 
Sözleşmenin 3213 maddesi gereğince her Akit Devlet Bakanlar Komitesi
nin vereceği kararı uygulama yükümlülüğü altındadır. 

2. Raponın Divana havalesi 
Komisyon raporunun Bakanlar Komıtesine havale tarihinden başla

yarak 3 ay içinde rapor Divana sunulabilir. Kimlerin Divana başvurabi
leceği Sözleşmenin 48. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre bu yetki, Ko
misyona, vatandaşının hakkı ihlal· edilen devlete, şikayet edilen devlete 
ve devlet şikayetlerinde başvuran devlete tanınmıştır. Bireysel başvuru
da bulunalı şikayetçiye bu hakkın tanınmamasının haksızlığının anlaşıl
ması üzerine, 6.XI. 1990 tarthli 9. Protokolle 48. maddede gereken deği
şiklik yapılmış ve bireye de olayı Divana götürme hakkı tanınmıştır. An
cak, bireyin bu aktif taraf olma ehliyeti diğer hak sahiplerine oranla sı
nırlı tutulmuştur. Söz konusu değişiklige göre (m. 48/11), olay sadece bi
reysel şikayetçi tarafından Divana intikal ettirtlmiş, yani şikayet edilen 
devlet bireyin bu talebine katılmamışsa, talep önce Divanın 3 üyesinden 
oluşan bir Komitede incelenecektir. Komıte olayı Sözleşmenın uygulan
ması ve yorumu açısından Divanın dikkatine sunulacak derecede ciddi 
bulmadığı takdirde, oybirligiyle bu talebi geri çevtrebilir. Bu gibi durum~ 
larda kesin karar yetkisi 32. maddeye göre Bakanlar Komitesine aittir. 

Diğer hak sahiplerı bir tarafa, hangi olayların Dtvana havale edilece
ği tamamen Komisyonun kendi takdirine bırakılmıştır. Uygulamadan Ko
misyonun, yalnız Sözleşmenin ihlalini tespıt ettiği önemli olayları Divana 
intikal ettirdiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, bir defalık, salt o olayla 
sınırlı ihlal keyfiyeti oluşturan şikayetler önemsiz sayılmaktadır. 6. mad
de çerçevesindeki davaların uzamasina ilişkin şikayetlerle seri halde olup 
ta Komisyonun ihlali belirlemesi üzerine, ilgili devletin gereken önlemle
ri alma aşamasında oldugu konulara ilişkin şikayetler buna örnek olarak 
gösterilebilir. <nı 

(70) Van DYk. P. -Van Hooj. G.S.H. a.g.e.S. 117 
(71) Vllltger, Mark. E.a.g.e. S. 124 · 
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V. KOMİSYON İLE DİVAN ARASINDAKİ İLİŞKİ·. 

Komisyon, havale etttgi olaylarda Divana yardımcı olmak zorundadır. Bu 
amaçla genel kurul oturumunda olayın Divandaki incelenmesini izlemek 
üzere üyelerinden bir veya bir kaçını delege olarak görevlendirir. Delegeler 
görevlertnt Komisyondan aldıkları talimat çerçevesinde yerıne getirir. (721 

Komisyon, Divanın talebi üzerıne olay hakkındaki her türlü delil belge 
ve bilgtyt gönderir. Sözleşmenın 28/ ı. (b) maddesine göre Komisyonun 
dostça çözüm gtrtşimtne ilişkın belgeler buna dahil degildir. Divana hangi 
belgelerin göndertlecegtne, Komisyon her olayda ayrı ayrı karar verir. (731 

Komisyonun görevi ve Divan kar~ısındaki konumu, Komisyon Başka
nı tarafından Lawless. olayında şöyle açıklanmıştır : (741 

"Komisyon, davaya taraf olmasa da, yargılamaya katılmakta ve 
hükümetle birey arasında arabuluculuk yapmaktadır. Bundan da 
öte, Komisyon bireyin haklarının ihlal edildigi sonucuna varırsa, 
bu görüşünü raporunda belirtmek ve Divana da bildirmek, Ko
misyonun görevidir. Bununla beraber. Komisyon Divan önünde 
bireyin menfaatlerini savunmakla yükümlü ~egtldir. Sözleşmenın 
19. maddesinde de belirttldigi gtbi, Komisyonun bu alandaki göre
vi, Akit Devletlerin Sözleşmeyle üstledtkleri yükümlülüklere riayet 
edip etmediklerınin izlenmesidir. Bir olay Divana havale edildigi 
takdirde, Komisyon bunu, Sözleşmenın ihlal edilip edilmediğinın 
karara b~anması amacıyla yapmaktadır. Komisyon Bakanlar 
Komıtesine tevdi etttgi raporunda bu konudaki görüşünü açıkla
makla beraber. Komisyonun bu tespiti yasal bir karar niteltginde 
olmayıp, Bakanlar Komitesi veya Divanın yasal anlamda baglayı
cı bir karar almasına dayanak oluşturacak bir uzman görüşüdür. 
Komisyonun Divan önündeki konu~u. bizim anlayışmızıa göre gayet 
açıktır: Bu idari bir görevdir. Ne olayı, ne de bireyi Divan önünde sa
vunmak bizim görevimiz değildir. Bizim anlayışımıza göre gön!vtmiz, 
davanın Divan tarafından bir karara baglanmasını saglamak üzere, 
olayın bütün önemli unsurlarını ortaya koymaktır." 

A. OLAYIN DİVANA KOMİSYONA HAVALE EDiLMESi 

Komisyon, Sözleşmenin 48 (a) maddesine göre bir olayın Divana ha
vale edilmesini kararlaştırdıgı takdirde bu konuda bir talepname düzen- . 
ler. Talepnarnede şu hususlara yer verilir : (751 

- Komisyonda incelenen olayın tarafları; 

- Komisyon raporunun kabul tarihi; 

(72) içtüzülc. m. 63 
(73) İçtüıülc, m. 67 
(74) Manual, S. 128 vd. 
(75) İçtüıük, m. 64 
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· ,~ Raporun. B8kanlar Komtt~stne gönderlldigt _tatth: r . . 

- Talep konusu: 

· ~ · Delegelerinin .ts~ ve adresleri; 

B. OLAYİN DİVANA ~T DEVLETÇE .HA V ALE EDiLMESi 

Buna karşılık. olay Dtvana. Sözleşmenın ·48. (a). ·(b) ve (c) maddesı_ 
uyarınca şikayet edilen devlet tarafından intikal et~tşse. Komisyon , 
Sekreteri. Komisyonun görevlendirdigt delegelertn isim ve adreslertyle, 
Komisyonun .uygun görece~ sair bilgileri, mümkun ol~ en kısa sürede 

· Dtvana g~nderir. (76) 

. , 

, · (76) lçtütülc. M. 65 
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ONUNCU BÖLÜM 

AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI 

I. DİVANIN YAPISI 

Sözleşmenin 38. maddesine göre, Avrupa İnsan Hakları Divanı, Avru
pa Konseyine üye olan devletlerin sayısı kadar hfıkimden oluşur. Halen 
Konseytn 32 üyesi oldu~ ıçın Dtvanda bu sayıda hakim görev yapmak
tadır. Divanda aynı devletin uyruklugtında birden fazla üye bulunamaz .. 

Divan üyeleri, 1k1 derecelt bir seçtmle seçtltrler. Önce, hakimligt boşa
lan Avrupa Konseyi üyesi devlet hükümett3 aday gösterır. Bunun üzerı
ne Bakanlar Komitesi 3 adaydan oluşan bu lJsteyi Avrupa Konseyi Parla
menterler Meclisine gönderir. Üyeler mecltsçe oy çoklugtı tle seçtlir. Aday
lar, üsteleneceklert yüksek yargı görevtnt üstlenebtlecek yetenekteki, 
yüksek karaktere sahip şahsiyetler veya hukukçular arasından göstertl
meltdtr. 

Divan üyeleri 9 yıllık süreler tçtn seçtltrler ve yeniden seçtlmeleri 
mü~kündür. Sözleşmenin 40. maddesine göre, üyeler Divanda, vatanda
şı olduklan Avrupa Konseyi üyesi devletin temstlctst sıfatıyla degıl, ken
di kişisel sıfatlanyla görev yapacaklar ve Divan üyelerı olarak bagımsız
lıkları, tarafsızlıklan s~anacak ve görevin gereklertyle b~daşmayan 
başka görevler üstlenmeyeceklerdir. 

ll. DİVANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

Avrupa İnsan Hakları Divanı, devletler hukuku anlamında uluslara
rası bir mahkeme nttelt~dedir. Divan kural olarak her ay 10 güne ka
dar toplantı yapar. Dtvanda yapılan duruşmalar k~ u ya açık olmakla 
beraber, haktmlerin kendi aralarında yapacakları müzakereler gtzltdir. 
Kararlar hazır bulunan üyelerin çogtınlu~ tl e alınir. Kararlarda kabul ve 
red oylarının oranı göstertlmeltdir. <Il Divanın yazı işleri, Divan Sekreter
yası tarafından yerıne getirtlir. 

Divan, çalışmalarını genel kurul veya daireler şekltnde toplanarak ya
par. Sözleşmenın 43. maddesine göre, Dtvana intikal ettirtlen olaylar ön
ce 9 kişiden oluşan bir datrede incelenir. Divan başkanı ve şikayet edtlen 
devlet vatandaşı olan hakim bu ntteltklert dolayısıyla re·sen datrede gö
rev yaparlar. Dairenin diger üyeleritse 4 yedegtyle birlikte kura tle belir
lenir .. (2) 

(1) Rules ofCourt. m. 20 (as lnforce at 20 Aprtl 1992.): Strasbourg 1992 
Bundan böyle : İçtüzük 

(2) İçtüzük M. 21 
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Divan genel kurul toplantılarını asgari 12 üyenin katılmasıyla yapar. 
(3) Dairelerde görülen davalar sonucu verilecek kararların Dtvanın· kök
leşmiş ~çtlhadına aykırı olabilecegtnin anlaşıld.® durumlarda, dava, Dt
vanın genel kurul toplantısında karara baglanır. Ayrıca bir daire de, Söz
leşmenin uygulanması ve yorumu açısından önem arzeden bir davayı 

. kendiltgtnden Divan genel kuruluna sunab111r. Dava genel kurula havale 
edildi~ takdirde, genel kurul, davayı bizzat karara baglayabilece~ gıbı, 
kendisinden sorulan sorulan cevaplandırdıktan sonr~. bu çerçevede ge
rekli kararı almak üzere dosyayı yeniden Daireye ıade edebilir. (4) Ancak 
davalar genelde dairelerde sonuçlandırılmakta ve gtderek daha az sayıda 
genel kurula intikal ~ttlrilmektedir. 

Buna karşılık, Dtvanın verdi~ toplam karar sayısında büyük bir ar
tış gözlenmektedir. Örnegtn Divan, kuruldugtı 1960 yılından 1985 yılına 
kadar 25 yılda toplam 100 karar verdi~ halde, 200. kararını bundan sa-. 
dece 41/2 yıl sonra 20 Kasım 1989 da almış ve bunda 3 yıl sonra da ka-
rar sayısı 412'ye ulaşmıştır. (5) . 

m. DİVANDA YARGlLAMA USULÜ 

Sözleşmenin, 45. maddesine göre Divan, Sözleşmenin uygulama ve 
yorumuna ilişkin olarak, Akıt Devletler ve Komisyon tarafından kendist
ne intikal ettirilen bütün olaylan karara baglamaya yetkilidir. Ancak bu
nun için Akıt Devletin Sözleşmenin 46. maddesı çerçevesinde yapacağl 
bir bildirimle Dtvanın yargı yetkisini kabul ettlgınt beyan etmiş olması 
şarttır. ' 

Bir olay ancak, Komisyonun dostça çözüm çabalarının boşa çıktıgt
nın anlaşılmasından sonra. Komisyon raporunun Bakanlar Komıtesine 
tevdii tarihinden başlayarak 3 aylık süre içinde Divana havale ed1leb111r 
(Sözleşme, M. 32, 4 7). 

A. TARAFLARlN DURUMU 

Sözleşmenin 44. maddesinde, bir davanın Divan huzuruna sadece 
Komisyon veya Akıt Devlet tarafından götürülebilecegı belirtilmiştir. 9. 
Protokolün yürürlüge gtrmestyle, daha önce Komisyona ştkayette bulun
muŞ olan bireye de Divana başvuru hakkı tanınmıştır. Ne var ki, birey, 
Komisyon ve aktt devlete oranla daha elverişsiz bir konumdadır. Çünkü 
kendısının başvurusu dogrtıdan Dtvana havale .edilmemekte, şikayet edi
len akıt devlet vatandaşı hakimin de katılmasıyla oluşturulacak 3 kişilik 
bir Komıtede ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Komıte, olayın Sözleşme
nin uygulanması ve yorumu açısından önemli bir sorun yaratmadıgt so-

(3) içtüzük M. 1 7 
(4) içtüzük M. 51 
(5} VtUtger. Mark. E. a.g.e. S. 130 vd. 
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nucuna varır veya olayın Dlvanca Ineelenmesını gerektırecek başka cid
di bir sebep olmazsa oybtrltgtyle başvuruyu geri çevtrebtlir.· Buna karşı
lık rud.t ·devlet veya Komisyonun Dtvana Intikal etttrdtğt olaylarda bu tür 
bir ön ınceleme yapılmam~ta, dava dogrudan. Divan gündemine alın
maktadır. 

Her şeye r~en, ştkayetçı birey 9. Protokolun yürürlüge gtrmesiyle, 
Divan önündeki davaya taraf olma ehltyetlne kavuşturulmuştur. Birey, 
talebi kabul edtldiğt takdirde, şikayet ett@ hükümet veya Komisyon gı
bı, ·olaya ilişkın bütün iddia ve savunmalarını yazılı ve sözlü olarak orta
ya koymak hakkına sahiptir. Ayrıca olaya tilkin her türlü delllln toplan
masını talep edebilir. Ştkayetçt , bireyin, davada b tr avukat aracılığıyla 
temsti edtimesı zorunluluğu bulunmakla beraber, Divan Başkanı bireye, 
haklarını kendisının savunması 'konusunda tzln vereblltr. (61 

B. OLAYlN İNCELENMESİ 

Divan davada, o~aya lltşktn gerçek ve deltilert serbestçe takdır yetki
sine sahip olmakla beraber, Komisyonun ştkayetl kabul kararında tespıt 
ettlgt hususlan da gözönüne alır. Dtger bir ifadeyle, Divan Incelemesini 
Komisyonun ştkayetı kabul kararında tespıt etttgt bulgular çerçevesinde 
yapar. Dava ekonomist bakımından zorunlu olan bu kısıtlama, Dtvanın 
dikkatını olayın önemit yönlerine yogunlaştırmasını sağlar. Taraflar Dt
vanda yenı bir takım iddialarda bulunablltrlerse de, bunların daha öpce 
Komisyon önünde ortaya konulmuş ve kabul edllmtş olan konulara tilş
kın olması gerekir. Ayrıca, şikayet edllen aktt devlet,· daha önce Komis
yon nezdinde de yapmış olsa blle, Sözleşmenın 27. maddesine dayanarak 
yeniden, tç hukukt~ başvuru yollarının tüketilmemiş oldu~(?) ttırazın
da bulunabtitr. · 

ı. Yazılı usül 

Daire oluşturulduktan sonra, llk duruşmasını yapmadan önce Daire 
Başkanı tarafların temsticllerint ve Komisyon delegelerint toplar. Başkan 
bunların takip edUecek usul hakkındaki görüşlerint aldıktan sonra, ta
raflara iddia ve savunmalarıyla diger belgelert yazılı olarak hazırlamak 
üzere bır süre tanınır. 

Daire; taraflardan btristnın talebi üzerine veya kendtltgtnden, olayın 
aydınlanması açısından gerekli gördügü bütün delillerin toplanmasına 
karar verır. Bu bağlamda, görevin gereği gıbı yerıne getirilmesi açısından 
yarar gördügü tanık ve .biltrktştlerin dinlenmesini de kararlaştırabtitr. (8) 

(6} lçtüzük m. 30 
(7) Bkz. Yuk. s. 337 vol. 
lBJ lçtüzük. m. 41 
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Dosyada duruşmayla Ugill bütün hazırlıkların tamamlanmasını mü
teakip Daire Başkani, taraf temstlcisiyle Komisyon delegelertntn de görü
ş ünü aldıktan sonra, açık duruşma için bir tarıh tespıt eder. (9) 

2. Açık dUI'W}ma 

Açık duruşma, Strasbourg'takttns~ hakları binasında, kamuya açık 
ve sözlü olatak yapılır. Duruşmaya, yerıne göre daire veya Divanın bütün 
hrurnnleri, Divan Sekreteri ve yardımcısı, Komisyon delegeleri, şikayetçi 
ve temsUcUeri Ue şikayet edUen hükümetin temsUcUert ve danışmanları 
katılır. Önce Komisyon delegelerine söz verilir. Delege, Komisyon raporu
na ilişkın görüşünü açıklayarak, şikayet edUen hükümetin bu rapora 
karşı hazırlamış oldugu rapor hakkındaki düşüncelerini belirtir. Bunu 
izleyerek ştkayetçi ve hükümet temstlcist söz alır. Genelde Daire Başka- · 
nı, cevaplandıracaklar,ı soruları kendUertne daha önce yazılı olarak bUdt
rir. Haktml er tarafiara sözlü olarak da sorular yöneltebtlir. Duruşma bit
ttkten sonra hakimler müzakere için kapalı kapılar arkasına çekilir~ 

Ş ikayetçi Dt van da da adli müzahetetten yararlandırılabtlir. Ş ikayetçi 
hakkında daha önce Komisyonda adli müzaheret kararı verilmişse, ken
disi Uke olarak Divanda da bu h~taİı yararlandırılır. oo,· 

Divan önünde de olayın dostça çözümle sona erdirUmesi mümkün
dür. Şikayet edtlen hükümet bu çerçevede, genelde ştkayetçiye maddi ve 
manevi zararlarıyla masraflarını karşılayacak miktarda bir para önerir. 
Ayrıca, yasal degişiklik ya~ma taahhüdünde de bulunulabtlir. Örnegtn 
Türk vatandaşı Can'ın şikayettyle Ugtli olayda,oıı Avusturya hükümeti 
gereken yasal de~iştkltkleri yapma taahhüdünde bulunmuştur. Dostça 
çözüm anlaşması.· ınsan haklarının genel Ukelerine aykırı olmadığı süre
ce Divan tarafından onaylanır. 

Davanın dostça çözümle sonuçlandırıl~ası halinde, olay Divan gün
deminden çıkarılır. Divan İçtüzü~ünün konuya ilişkin 49. maddesi şöy
ledir : 

"ı. Olayı Divana intikal ettiren taraf davayı izlemeyec~ğine 
ilişkin niyetini yazı işleri müdürüne b~dirir ve diier t~ar da 
davanın sona erdirilmesini kabul ederlerse, Daire, Komisyon ve 
diier tarafın da görüşünü aldıktan sonra, davanın sona erdirilme
sinin ve bunun sonucu olarak liste.den çıkanlmasmm uygun olup 
olmayacap ko~usunda. karar verir. 

· 2. Divan, dostça çözüm, aıılaşma veya olayı sona erdiren di
ier bir çözüm şeklinden haberdar olduğ'u takdirde, gerekirse di-

(9) lçtüzük. m. 3 7 
( 1 O) Rules oj Addendum, Rules on Legal Ald to Appltcants, m. 3 
( 11) Bkz. yuk. s. ~ 76 
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pr tarafların, Komisyon delegelerinin ve tikayetçbıbı de görütü
nü aldıktan snora, davayı Hatesinden çıkanr. 

3. Davanuı gündemden çıkanlması sonucunu dopran Divan 
karan, Sözleşmenin 54. maddesi çerçevesinde uygulanması iz
lenmek üzere Bakanlar Komitesine gönderilir. 

4. Daire, bu maddenin 1 ve 2. paragraO.arında öngörülen dost
ça çözüm, aıılqma veya olayı sona erdiren dfier bir çözüm şek
line rapnen, Divanuı Sözleşmenin 19. maddesi çerçevesindeki 
sorumluluğunu gözönüne alarak davayı incelemeyl sürdürebWr." 

IV. DİVAN KARARI 

Divan kararının nıtell~. Sözleşmenın 50. maddesinde bellrt1lmlştlr: 

"Mahkeme bir Yüksek Sözleşen Tarafın yargı mercDerl veya 
herhangi başka bir resmi mercii tarafından verilmit olan bir ka
rann veya ahnmıt olan bir tedbirin bu Sözleşmeden dopn yü
kümlülüklere tamamen veya kısmen aykın düştüp hükmüne va
nrsa ve eler Dglli tarafın Iç hukuku bu karar yeya tedbirin sonuç
lanm ancak kısmen. gidermeye elveritli Ise, Mahkeme karanncia 
gerekti.iıi takdirde zarar gören tarafa aciD bir tatmin tekline hük
molunur." 

Divan kararı, başkan veya görevlendlrece~ üye tarafından açık otu
rumda Iki resmi dilden (İngilizce, Fransızca) birisinde okunur. Kararın 
Ilan edtlece~ tarıh, tarafların temsiletleri ve Komisyon delegelerine tebllg 
edilir. 02> 

Sözleşmenın 50. maddesinde, Sözleşmenın Ihlal edtldtgtnin tespit 
edilmesi halinde, ştkayetçlnln adil bir şekilde tatmin edilmesi öngörül
müştür (Just satlsfactlon). Söz konusu tatmlnin şlkayetçiye belirli bir 
mebl~da para ödenerek yerine getırtlecegtnde .kuşku yoktur. Bu şekilde 
öden~cek tazmınat, şlkayetçtnin ugradıgı maddi ve manevi zararlarla ıç 
başvuru yollarının tüketilmesi dolayısıyla yapılanlar da dahil. Komisyon 
ve Divan önündeki masrafları kapsar. 

Olayı Inceleyen Daire Sözleşmesinin ihlal edildi~ sonucuna varırsa. 
verecegt kararda 50. madde uyarınca tazmtnat miktarını da belirler. An
cak, şikayetçı henüz tazminat talebinde bulunmamışsa. Daire kendisine 
bir süre tanıyarak. davanın 50. madde çerçevesinde adil tatmin yoluyla 
sonuçlandırılabilmestiçln. ısteklerını bildirmesini talep eder. Daire daha 
sonra. mümkün oldu~ ölçüde aynı üyelerle yenıden toplanarak. 50. 
madde uyarınca tazmlnat konusunda ayrı bir karar verir. (13) 

( 12) İçtüzük. m. 55 
( 13) içtüzük. m. 54 
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Şikayetçt, u~adı~ maddi ve manevi zararlada yapbgı masrafları ka
nıtlamak zorundadır. Bu zarar gerçekten uwanılan zararla (damnum 
emergens) olayların dogal akışına göre mahrum kalınan karı da (lucrum 
cessans) kapsar. Ömegtn Divan, Vermetre-Belçika olayında, (14) şikayet
çının mahrum bırakıldı~ miras payını tazmtnat olarak kararlaştırmıştır. 
U~anılan ·zararın kesin olarak beltrlenemedigt durumlarda, Divan bunu 
hakkaniyet tikelerine göre belirler. 

Ş ikayetçinin yap b~ masrafları talep edebtlmesttçtn, bunların gerçek
ten ve zorunlu ·olarak yapılmış makul gıderler olması gerekir. Şikayetçt 
adli müzaheretten yararlandırılmışsa, kendisine yapılan yardım miktarı, 
tazmtnattan düşülür .. 

Divan kararı kurucu degtl, tespıt edi ct nıteltkte btr karardır. Kararda, 
btreyın· Sözleşmeyle güvence altına .alınan btr hakkının thlal edtldtgt tes
pıt edtlmektedtr. İhlaltn fatlt, şikayet edtlen aldt devletin bır organıdır. Di
van kararı yalnız şikayet edtlerıdevlet açısından baglayıcıdır. Ancak ka
rar, bu devletin tç hukuku açısından do~udan bir sonuç dogtırmaz. Ka
rarla, tlgtlt devletin ne tç hukuk düzenı degtşttrtlebtltr, ne de devlet organ
lannın yapmış oldugu b tr ışlem ortadan kaldırılabtltr. Ancak tlgtlt devlet, 
kararın gereklerını yerine getirmekle yükümlüdür. ihlaİe son vermek ve 
olabtldtgtnce eski hall yenıden thya etmek zorundadır. Bunun nasıl yapı
lacagı kendı takdtrtne kalmış olmakla beraber kararın uygulanması ıçın, 
mutlaka tç hukukunda gereken degtş1kltk ve düzenlemelerı yapmak du
rumundadır. Kararın muhatabı olan aktt devlet ayrıca gelecekte, başka 
bireylere karşı da bu tür thlal eylemiertnden kaçınmak zorundadır. 05) 

A. KARARlN YORUMU 

Divan kararının kapsamı, uygulama alanı ve özelltkle hangt yük üm
lülüklert tespıt ettıgt konularında taraflar arasında bazı görüş ayrılıklan 
veya tereddütler ortaya çıkabtltr. Bu gtbt durumlarda taraflardan btrtst 
veya Komisyon, kararın vertlmestnttzleyen 3 yılıçınde Divandan karann 
yorumlanmasını talep edebtltr. Talepte, kararın tarbşmalı olan ve aydın
Iıga kavuşturulması Istenen noktalan açıklıkla beltrttlmeltdtr. Yazı Işleri 
müdürü gerekırse talebi, diger tarafa, Komisyon ve ştkayetçtye de tebltg 
ederek, Daire Başkanı tarafından belirlenen süre _içinde yazılı görüşleri
ni btldtrmelertntisteyebtltr. Yorum talebi~ mümkün oldugu ölçüde aynı 
üyelerin katılmasıyla, kararı veren Daire tarafından tıicelenerek sonuç
landırılır. (16) 

(14) Bkz. Yuk. s. 191 
( 15) Vtlltger, Mark. E. a.g.e. S. 149 vd. 
( 16} içtüzük, m. 5 7 
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B. KARARlN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Taraflardan bıi1sı veya Komisyon, karann ver1lınes1 sırasında b1ltn
meyen ve kararı öne~ ölçüde etk1leyeb1lecek bir gerçeği sonradan ög
rendtklerı takdirde, bu tarıhten başlayarak Divandan kararını gözden ge
çtrmes1n1 (revtston) talep edebilirler. Yargılamanın yentlenmesi nıteligtn
deki bu talep, ilglli tarafların da görüşü alındıktan sonra, Sözleşmenin 
40. maddesi uyarınca 9 üyeden oluşturularak bir Datrede ön incelemeye 
tabi tutulur. Talep kabul edildiğ1 takdirde dosya 1lk kararı veren Daireye 
havale edilir ve orada incelenerek sonuçlandırılır. U7l 

V. DİVANIN İSTİŞARİ GÖRÜŞ BiLDİRiMi 

Çekişıneli yargıya tlave olarak, 2. protokolle Dtvana istişari rutelikte 
görüş btldirme yetkisi de tanınmıştır. ııs) Söz ){onusu Protokolün 1. mad
desine göre Divan, Bakanlar Komıte~inin talebi üzerine, Sözleşmenin ve 
ek Protokollerin yorumuna ilişkin hukuki sorunlar hakkında istışari ni

telikte görüş btldirebtlir. 

Talebi alan Divan Yazı İşleri Müdürü, bunu Divan başkan ve üyele
rtyle Komtsyona ulaştırır. Ayrıca akit devletlere de tebltg ederek, varsa 
görüşlerini, bildirmeye davet eder.· Başkan, sorunun ntteligi icabı gerekli ' 
gördü~ takdirde, aynı davetiKomisyonada yapabtlir. Yazılı görüşlerin 
alınmasından sonra, Divan başkanı ihtiyaç duydugu takdirde görüş bil-
. diren akit devlet ve Komisyon temsilcilerini sözlü olarak da görüşlerini 
btldirmeye çagtrabilir. Divanın istişart görüşü, bu amaçla yapacagt açık 
bir oturumda okunarak ilglli taratlara te b lig edilir. 

( 1 7} lçtüzük. m. 58 
( 18} 6 Mayıs 1963 tarfhll protokol. Türkiye tarafından 13 Temmuz 1967 tarıh ve 900 sayılı Kanunla 

· onaylanmıştır. R.G. 24 Temmuz 1967-12655 
l I9J içtüzük. m. 59-67 
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ONBiRİNCiBÖLÜM 

. BAKANLAR KOMİTESİ 

I. BAKANLAR KOMİTESİNİN OLUŞUMU 

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyine üye olan devletlerin Dışişlen 
B_akanlanndan oluşan Konseyin en yüksek karar organıdır. Bakanlar 
Komıtesiniri çalışma düzen1 en son ı 9 Aralık ı 99 ı de degtşttrilen bir tç
tüzükte düzenlenmiştir. <I> Bakanlar yılda tki kez toplanır. Diger zaman
. larda tse aynı yetkileri e donatılmış delegeleri tarafından temsil edilir. 
Temsilciler Avrupa ~onseyi nezdinde görev _yapan büyükelçi düzeyinde 
meslekten dtplomattır. insaiı hakları alanındakiler de dahil olmak üzere, 
Avrupa konseyine iliŞkin bütün sorunlarda hükümetlerinden aldıkları · 
talimatla devletlerini temsil ederler. 

D. YETKiLERİ 
Bakanlar Komitesinin yetkileri Avrupa Konseyi Statüsünden ve Avru

pa İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanır. 

A. KONSEY STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN YETKiLER 

Konseye üye devletler, Statünün 3. maddesine göre hukukun üstün
lügü ilkesini kabul etmek ve insan haklarına saygı göstermek yükümlü
lü~ altındadır. 

Üye devletler bu }iikümlülüklerine aykırı davrandıkları takdirde, bu
nun yaptırımı Statünün 8. maddesinde belirtilmiştir. Şöyle ki: 

"Avrupa Konseyi bu yükümlülüklerini ihlal eden bir/üyesinin 
temsn edllme hakkı askıya alınabDir ve Bakanlar Komitesince 
Konseyden çekllmeye davet edllebWr. Talebin yerine getirilme
mesi halinde, Bakanlar Komitesi, belirleyecell tarihten itibaren 
o devletin Konsey üyelljinin sona ereiiiini kararlaftırabWr." 
Nitekim, Bakanlar Komıtesinin bu yetkisi Sözleşmenin sı. maddesin-

de de teyit edilerek, Bakanlar Komıtesinin Statüden kaynaklanan yetki-
leri saklı tutulmuştur. ' 

B. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESiNDEN KAYNAKLANAN . 
YETKiLER 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, .Bakanlar Komitesine 3 türlü 
yetki tanınmıştır : Sözleşmenin 2 ı. maddesın.:e göre Komisyon üyelerint 
seçmek, 54. maddesi uyarınca Divan kararlarıilm terasını izlemek ve 32. 
maddesi çerçevesinde, Sözleşmenin ihlal edilip edilmedigt konusunda 
karar alarak uygulanmasını samamak. 

( 1) Regles adoptees par le Comlte de Ministres en vue de L 'appUcatton des arttcles 32 et 54 de la. 
Conventıon Europeenne des Drolts de L 'Homme, Strasbourg 1992 
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ı. Sözleşmenin Ihlali konusunda karar almak 

Sözleşmenın 32. maddesine göre : 

"ı. Komisyon raporunun Bakanlar Komitesine netilme ta
rihinden başlayarak üç aylık bir süre içinde, mesele bu Sözleş
menin 48 inci maddesi gerelılnce Mahkemeye arz edilmişse, 
Bakanlar Komitesi Sözleşmenin ihlal edilmiş olup olmadıp 
hakkında Komitede temsn edilme hakkına sahip üyelerinin 
üçte iki çoğ'unlup ne bir karar verir. 

2. Bu karann olumlu olması halinde, Bakanlar Komitesi n
gW Yüksek Sözleşen Tarafa, Komite kararının gerektirdiği 
tedbirleri alması için bir süre tanır. 

3. İlgili Yüksek Sözleşen Taraf, tanınan bu süre içinde tat
min edicl tedbirleri almamış bulunuyorsa, Bakanlar Komitesi, 
ı. fıkrada öngörülen çoğ'unlukla Dk karannın gerelini yerine 
getirerek raporu yayımlar. 

4. Yüksek Sözleşen TaraOar yukandald fıkralar uyannca 
Bakanlar Komitesinin verebnecetf her karan kendDeri için 
baglayıcı sayınayı taahhüt ederler." 

Sözleşmenın 31. maddesine göre. Komisyon raporu tik önce Bakanlar 
Komitesine gönderilir. Raporun tevdttnden.itlbaren 3 ay içinde. ilgtlt Akit 
Devlet veya Komisyon olayı Divana havale etmedi~ takdirde. Bakan~ 
lar Komitesi 32. madde uyarınca gereken kararı almak üzere işlemi baş
latır. 

Dtvanın yargı yetkisi seçimlik oldu~. yantilgtli Aktt Devletin kabulü
ne baglı oldu~ tçtn. Komisyon raporunun bir sonuca ulaştıruması zo
runludur. Bu nedenledir ki, Bakanlar Komıtesine bu konuda karar alma 
yetkisi tanınmıştır. (2) 

Bakanlar Komitesi olayın Incelenmesine uyuşmazlık taraflarının gö
rüşlerini almakla başlar. Başkan bu amaçla tarafiara görüşlerını hazırla
mak üzere bir süre tanır. Komıte olayı bütün yönleriyle yeniden degerlen
dirme yetkisine sahip olmakla beraber. (3) ıncelemesini genelde Komisyon 
raporu üzerinde yo~nlaştırır. Bu çerçevede. gerekli gördügü takdirde. 
raporun belirli noktalarına ilişkın olarak Komisyondan ilave bilgiler iste
yebilir. (4) 

Sözleşmenın 32. maddesine göre. Bakanlar Komitesi kararlarını üçte 
iki çogunlukla alır. Komitenın daha kolay karar alabilmesi için. henüz 
yürürlüge girmemiş olan 10. Protokolde bu oran basit ço~nluga indiril-
m~lli. · 

(2} Manual, s. 145 
(3) İçtüzük. m. 1 
(4) içtüzük. m. 9 

358 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Bakanlar Komitesi bir mahkeme değil, siyasi bir organ oldugu için, 
olay hakkında Komisyondan farklı bir sonuca varması pek mümkün de
ğildir. Nitekim, uyglumada da genelde Komisyon raporundaki sonuçlar 
benimsenerek karara bağlanmaktadır. 

Komisyon, Sözleşmenın thlal edtldtği sonucuna varırsa, Sözleşmenın 
31 13 maddesine göre raporunu Bakanlar Komıtesine tevdt ederken, ge
nelde uygun gördügü tazmtnat önertlerini de yapar. Komisyon bu konu
da herhangi bir önerlde bulunmadıgı takdirde, Bakanlar Komıtesının ta
lebi üzerıne ştkayetçtden tazmtnat ve masraf konusundakttsteklertni btl
dirmestnı talep ederek, tlgtlt hükümetin de görüşünü aldıktan sonra, ko
nuya ilişkin önertlerini Bakanlar Komıtesine ulaştırır. Bununla beraber, 
Bakanlar Komitesi bu konuda Komisyondan öneri almadan kendtltğin
den de uygun göreceği bir tazmtnat miktarını belirleyebtlir. 

Bakanlar Komitesi, Sözleşmenın 32. maddesi çerçevesinde alacagı 
kararında, önce Sözleşmenın ihlal edtlip edtlmediğini belirler. Bu sonuca 
vardıgı takdirde, gelecek adıin tlgtli devlete thlal keyftyetlni telafi etmek 
ıçın gereken önlemlerı almak üzere bir süre tanımaktır. (m. 32/2) 

Sözleşmenın 32/4 maddesine göre Bakanlar Komitesi kararları şika
yet edtlen devlet açısından bağlayıcıdır. Buna r~en karar gereklerının 
yerıne getırtlmemesı halinde, Bakanlar Komitesi kararın nasıl ıcra edUe
ceği konusunda nasıl bir tavır takına~nı kararlaştırır. Sözleşmenın 
3213 maddesinde, bu gıbı durumlarda kararın yayınlanması bir önlem 
olarak belirttlmtştir. Buna tlave olarak, Konsey Statüsünün 8. maddesı 
uyarınca, karar gereklerint yerıne getirmeyen devletin, son çare olarak 
(ultima ratto), Avrupa Konseyinden çıkarılması da kararlaştırılabtlir. 

Uygul~ada Bakanlar Komitesi raporunu ancak, şikayet edtlen dev-· 
le tın gereken önlemlerı aldıgıDı veya bu amaçla gereken gırış tm de bulun
dugıtnu btldirmestnden sonra yayınlanmaktadır. Raporlarda, alınan ön
lemlere işaret edtldtkten sonra, bu konuda başka bir tedbir almaya gerek 
kalmadıgı belirttlmekte ve böylece ııgııı devletin Sözleşmeyle üstlendigt 
yükümlülüklere riayet ettiği açığa vurulmuş olmaktadır. es ı 

Bakanlar Komıtesine 32. madde çerçevesinde· bir karar almadan ön
ce, tarafların uyuşınazlığı dostça çözüm veya başka bir yoldan sona er
dirdtkleri konusunda bilgi ulaştığı takdirde, Komıte, yapılan anlaşmanın 
Sözleşmede öngörülen ınsan haklarına saygı ilkeleriyle bağdaştıgı konu
sunda tatmin olduktan sonra ıncelemesini durdurur. ca ı 

(5) Bkz. CoUectton oj Resoluttons Adopted by the Commtttee oj mtnfsters tn Appltcatlon oj Artlcles 32 and 
54 of the European Conventlon for the Protectton oj Human Rtghts, 1959-1983, Strasborg, 1984 

(6) İçtüzük, m. 6 bfs 
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2. Divan· katarlannın lerasım izlemek 

Bakanlar Komıtesinin Sözleşmenın uygulanması alanındaki dtger bır·. 
görevi Sözleşmenın 54. maddesı uyarınca, Dtvanın Sözleşmenın ihlal 
edtldıgını tespıt eden kararlarının terasını Izlemektır. Sözleşmenın 54. 
maddesine göre, Divan kararları bu amaçla tlk önce Bakanlar Komıtest
ne göndertlır. 1 

. 

Uygulamada, Bakanlar Komıtesitlgili devletten, Divan kararı geregl
nın yerıne getırtlmesttçtn hangt önlemlerı alm'ayı düşündügünü btldtr
mestnt talep etmektedir. Alınan önlemlerı yeterli bulursa, kararında, tlgt-
11 devletin Sözleşmenın 54. maddesı çerçevesindeki yükümlülüklertn1 ye-
rıne getırdtgınt açıklamaktadır. (7) 1. 

(7} Bkz. CoUectton of Resoluttons, 1959-1983 
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ONiKiNCİBÖLÜM 

KOMİSYON VE DİVAN KARARLARININ 

MİLLİ MAHKEME KARARLARI ÜZERİNDitKi ETKİSİ 

I. AKİT DEVLETLERDEKi HUKUKi DURUM 

Sözleşmenin 53. maddesine göre Divan kararları Ul baglayıcıdır. Bu 
kararlar, milli mahkeme kararlarını ortadan kaldırmaz: sadece bunların 
Sözleşmeyt thlal ettı~nı beltrler. Divan kararlarının uygulanması için 
akit devletler gereken önlemleri almak zorundadır. Bunu nasıl yapacak
ları ise kendi takdirlerine bırakılmıştır. Aynı durum, Bakanlar Komitest
nin 32. madde çerçevesinde aldıgı kararlar için de söz konusudur. 

ihlal keyftyetınin telafist, mümkün oldugu takdirde eski halin iadesi 
(restttutto tn tntegnım) yoluyla s~lanmalıdır. Aktt devlet Sözleşmeyle üst
lendtgi uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumlulugu çerçevesinde, 
Sözleşmeye aykırı tasarrufun sonuçlarını ortadan kaldırmak ve o tasar
ruftın yapılmasından önceki durumu yeniden thya etmek için gereken 
önlemleri almak zorundadır. Divan ve 32. maddeye göre Bakanlar Korni
test tarafından Sözleşmeyt ihlal etttgi tespit edilen devlet, mümkün oldu
gu ölçüde eski halin iadesini sagıamalıdır. Ne var ki, davaların uzun sür
müş olması dolayısıyla yapılan şikayetlerde oldugu gıbı, bu her zaman 
mümkün olmayabilir. Çünkü dava bitmiş, olay kapanmış ve ihlal keyfi
yeti ortaya çıkmıştır. Bu gibi durumlarda Sözleşmeriıı:ı 50 maddesine gö
re tci.zminat ödemekten başka çare kalmamıştır. <2J 

Bazı durumlarda eski halin iadesi, mahkemelerce yargılamanın yeni
lenmesi yoluyla s~laiıabilir. Ancak, akıt de'Vletler Sözleşmeye göre böyle 
bir yükümlülük altında degıldir. Divan kararlan ıç hukukta dogı-udan 
sonuç dogurmaınakta, mahkeme kararlarını iptal ederek veya degiştire
rek onların yerine geçmem·ektedir. Akıt devletlerin iç hukuk düzenlerin
de kesin hüküm (resjudicata) kavramı yerleşmiş oldugundan, Divan ka
rarları milli mahkeme kararlarının bu niteliglni ortadan kaldıramaz. Böy
lece, milli mahkeme kararlarının Sözleşmeye aykırılıgının tespit edilmesi 
halinde, ytne tazminat ödenmesi tek yol olarak ortaya çıkmaktadır. Ne 
var ki, tazminat ödenmesi bazı durumlarda yeterli olmadıgından, yargı
lamanın iadesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Örne~n. Sözleşme-

(1) Divan mahkeme nltellğlnde olduğu lçln, Sözleşmede kararlan hakkında hüküm Qudgment) tertml 
kullanılmaktadır. 

(2) The European Conventlon on Human Rlghts : lnstıtutıon oj Rlvtew Proceedtngs at the National Level 
to Facllttate Compllance wtth Strasbourg Declstons: Study Prepared by the Commlttee oj Experts. 
Dlrectorate of Human Rlghts, Strasbourg, January 1992, H (92) 1: Bundan böyle : Study 
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· nin 5 ve 6. maddelerine göre kişinin haksız yere özgürlügünden yoksun 
bırakılması veya savunma hakkının engellenmesi gıbı durumlarda tazmı
nat yetersiz kalmaktadır. Sözleşmenın 4. maddesine aykırı olarak kişiye 
angarya yükleyen veya kişiyi 6 maddeye aykırı şekilde mahkum eden 
mahkeme kararları dolayısıyla da yargılamanın yenilenmesi ihtiyacı söz 
konusu olabilir. (3) 

Y argılarnanın yenilenmesini savunanlara göre, bu yöntem Sözleşme
ye aykırı olan milli mahkeme kararlarının gözden geçirilerek düzeltilme
sint saglar ve böyle bir imkanın mevcut olması halinde tazmınat ödeme
ye de gerek kalmayabilir. Çünkü bir çok birey açısından yapılan haksız
lıgıtı mahkeme kararıyla tespıt edilerek ilan edilmesi daha fazla deger ta
şır. Ayrıca bu yöntem, Dtvanın uyguladıgı insan haklarına ilişkin Avrupa 
Standartlarının, akit devletlerin milli mahkemelerince de yeknesak bir 
tarzda uygulanmasına ortarn hazırlayarak ınsan hakları hukukunun 
uyümlu bir şekilde gelişmesini saglar. Sözleşme halen akıt devletlerin 
14'ünde iç hukuka dönüştügünden, bu devletlerin yargılamanın yenilen
mesi, yöntemını benimsernelerine bir engel de yoktur. Nitekim Luxembo
urg, Norveç ve İsviçre, Sözleşmeye aykırılıgı tespıt edilen mahkeme karar
ları açısından yargılamanın yenilenmesi yöntemını kabul ederek gereken 
yasal düzenlemeleri yapmışlardır. (4) 

Buna karşılık, bu yöntemın mahkeme kararlarının kesin hüküm nt
teligını ortadan kaldırarak hukuk güvenligini sarsacagı, milli mahkeme
lerde davayı kaybeden tarafları Komtsyori ve Dtvana şikayet konusunda 
cesaretlendirecegı ve dolayısıyla bu organların iş yükünün artacagı; kal
dı ki, bagımsız malıkernelerin yargılanmanın yenilenmesi halinde dahi, 
ilk kararlarındaki sonuca varabileceklerı gıbı gerçeklerle, bu yönteme 
karşı çıkılınaktadır. (51 

Akıt devletlerden Avusturya, Lüxemborg, Malta, Norveç ve İsviçre'de 
Sözleşmeye aykırılıgı tespıt edilen bir ceza mahkemesi kararına karşı, 
salt bu nedenle yasal olarak yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuru
labilir. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Çekoslavakya, Macarts
tan ve Yunanistan'da ise bu konuda somut bir yasal düzenleme olma
makla beraber yargılamanın iadesi yolu açıktır. ·Buna karşılık, Almanya, 
İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve ingiltere'de bu yofa başvur
mak mümkün degildir. (6) 

D. TÜRKİYE'DEKi HUKUKİ DURUM 

Divan ve Bakanlar Komitesi Kar~larının uygulanması ülkemiz açı
sından önemli sorunlar yaratacak niteliktedir. 

(3) Study. s. 5 
(4) Study. s. 6 
(5) Study, s. 7 
(6) Study. s. 8 vd. 
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Sözleşmenin thlali, Sözleşmeye aykırı bir kanundan kaynaklandıgı 
takdirde, uygulamacıların (hükümet, idare, yargı) o kanunu Dtvanın an
layış ve yorumu d?wuıtusunda uygulamaları gerekecektir. Ancak, Ugtlt 
kanunun kesin hükümler ihtiva etmesi nedentyle yoruma elverişli olma
ması halind~. o kanunu degtşttrmekten başka çare kalmayacaktır. Örne
gtn CMUK'nda yapılan son degtşıkliklerle gözaltında bulundurma sürele
ri yeniden belirlenmiştir. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde Komis
yon ye Dtvana bir çok şikayet yapılmıştır. Kanunda öngörülen süreler de
netim organları tarafından Sözleşmenin 5. maddesine aykırı bulundugu 
takdirde, süreler kesin ve yoruma müsait olmadıgı için bunları yeniden 
düzenlemeKten başka bJr yol kalmayacaktır. 

ihlal keyfiyeti bir seferlik ve tekrarlanmayan bir idari tasarruftan kay
naklanıyorsa, tazminatın ödenmesiyle kararın ger~gt yerine getirllebilir. 
Ayrıca mümkünse tasarruf geri alınarak eski halin iadesi de s~anabt
lir. Buna karşılık, tsttmlaklerde oldugu gıbı sert tasarruflar söz konusu 
tse, uygulamanın veya bu tür uygulama Sözleşmeye aykırı bir kanundan 
kaynaklanıyorsa, Ugtlt kanunun degiştirUmesi zorunlu olacaktır. 

Divan kararlarının uygulanması konusundaki en önemli sorun, yar
gı alanında or.taya çıkabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerince verilen ka
rarlar Divan tarafından Sözleşmeye aykırı bulundugu takdirde, kesin 
olan bu Uarnlar nasıl degtştirUecektir? Dtvanın. temytz merct gibi bu ka
rarları ortadan kaldırması söz konusu olamayacawndan, belki de bu tür 
Uarnların ilgili mahkemelerce yargılamanın yenilenmesi yoluyla gözden 
geçirilmesinden başka çare krumayacaktır. Ancak bunun için HUMK ve 
CMUK kanunlarında gereken degtştkltklerin yapılması ve ladei muhake
me sebeplerine Sözleşmeye aykırı mahkeme kararlarının da ilave edilme
st gerekecektir. 

Bu nedenle, Divan kararlarının süratle ve ciddi bir şekilde incelene
rek yasama, yürütme ve yargı organlarının dikkatine sunulması ve uygu
lamanın da titizlikle izlenmesi,. kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Türkiye'nin Komtsyona bireysel başvuru hakkını kabul etttgi 
1987'den bu yana 7 yıllık bir süre geçmiştir. Bu sürede Türkıye'den 500 . 
elvarında başvuru olmuştur kı. her yıla ortalama 70 başvuru düşmekte
dir. Ancak, son yıllarda bu sayı yükselme istıdadı göstermektedir. Bun
da, bireylerin ve özellikle hukukçuların bu hak arama yolu hakkında gl
derek daha fazla bilgi sahibi olmalarının etken oldugunda kuşku yoktur. 
Bu nedenle gelecekte bu sayının hızla artac~ı beklentisi içinde: şimdiye 
kadar yapılmış olan başvurular degerlendtrilerek, ştkayetlertn yogunlaş
tıgı konularda gereken önlemlerin bir an önce alınmasında yarar vardır. 
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Mevcut duruma göre Türkıye aleyhinde yapılan başvuru sayısı, dt~er 
devletler hakkında yapılan başvuru ortalamasının üzerınde de~dtr; hat
ta çok daha.azdır. (7) Ne var kı, diger devletler aleyhtndekı şikayet ko~u- · 
lan Ceza hukuku ve hustist 'hukuk alanlarında çeşitlilik gösterdtgt l;ıal
de, Türkıye hakkındaki başvurular ceza ve ceza muhakemelert hukuku 
alanında yogunlaşmaktadır. Bu baıJamda polts ve güvenltk güçlertntn fa
alty.etlertntne ilişkın olarak yargısız infaz, gözaltında kayıp veya ölüm ve 
Işkence td~alan k~nusundaki ştkayetlertn yogı.tnlaştıgı gözlenmektedir. 

Kabul edtlen bir başvurunun Komisyonda ortalama 4 yılda, konu Dt
vaiıa da intikal etttrtltrse toplam 6 yılda sonuçlandlgi gözönüne alınırsa, 
.bu organların Türkiye hakkındaki kararlarının kısa bir süre sonra peş 

. peşe btrbtrtn1 tzleyecegt muhakkaktir. Bu nedenle, yasama, yürütme ve 
yargı organlarının hazırlıklı olmaları ve karar sonuçlarının degerlendirt
lerek iç hukuk ve uygulama alanında gereken düzenlemelerı yapmaları 
zorunludur. · 

(7) Bkz. Ek-1 ve V, S. 375 vd. 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SÖZLEŞME~ DENETİM SİSTEMİNDEKİ 

REFORM ÇALIŞMALARI 

I. KO~SYON VE DİVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ 

Aynı konunun hem Komisyon ve yerine göre hem de Divan tarafından 
i~celenmesi ve başvuruların sonuçlandırılmasının bu yüzden uzun za
man alması. Sözleşmenin denetim mekanizmasında reform yapılmasını 
gündeme getirmiştir. Bu alanda yapılması düşünülenyeniliklerinen aşı-

: rısı. Komisyon ve Divanın birleştiİ-ilmesi düşüncesidir ~ Bu düşünce ilk 
kez. İnsan.Haklarının Korunmasıiçin Yöntemlerin İyileştirilmesi Uzman
lar Komıtesinin (DH-PR) Temmuz 1982 de Komisyon üyeleriyle yaptıgı or
tak toplantıda ele alınmış ve daha sonra Avrupa Konseyine üye. devletle
rin insan haklarından sorumlu bakanlarının Mart 1985'de Viyana'da 
yaptıkları toplantıda siyasi düzeyde degerlendirilmiştir. Bu toplantıda İs
viçre heyeti resmen Komisyon ve Divanın birleştirilmesini önermiştir. Ko
nu. bakanların daha sonra yaptıkları çeşitli toplantılarda da degeriendi
rtlmiş ve uzmanlar komitesinde de en ince ayrıntılarına kadar tartışıla
r~ olgiınlaştırılmıştır. Komisyon, bu düşüneeye olumlu yaklaşmakla be
raber Divan ihtiyatlı bir çekingenlik içindedir. (ı) 

Konu en son Avrupa Konseyi üyesi ülkeler devlet ve hükümet baş
kanlarının tarihte ilk kez gerçekleştirdikleri, Viyana Zirve Konferansında 
ele alınmıştır. Konferans sonunda yayınlanan 9 Ekim 1993 tarihli Viya
na Bidirisinde aşagıdaki görüşlere yer verilmiştir. (2) 

1 

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 40 yıl önce yürürlüge gırme
style, Avrupa' Konseyi. insan haklarının korunması alanında kendi 
türünde tek ve örnek olan· bir sistem kurmuştur .. Bu sistemin ana 
özelligl. akit devletlerin Sözleşmede güvence altına alınan temel hak- -
ları etk~ bir şekilde korumayı üstlenmeleri ve buna ilişkin mUletlera- · 
rası yönlendirme mekanizmasına uymayı kabul etmeleridir. Bu görev 
. şimdiye kadar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divan tarafından 
yapılmıştır. 

Sözleşmenin yürürlüge girdigi 1953 yılından beri akit devletlerin 
sayısı 3 katına çıkmıştır. Ayrıca yeni bazı devletler de Avrupa·Konse
yine üye olquktan s~nra Sözleşmeye katılacaklardır.' İnsan haklarının 

( 1) Reform of the control System of the European Conventton on Human Rtghts; Report of the Commttte 
of Experts for the lmprovement of Procedures for the Protecttan of Human Rtghts (DH-PR) to the 
Steemg Commtttee for Human Rtghts, H(92) 14: Strasbourg, December 1992; Bundan böyle : Report 

(2) Vtenna Declaratton. Appendtx l, Information Sheet no: 33, S. 155 vd. 
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etkin bır şekilde korunması Için, mevcut denettm m~kantzmasırun 
hemen ve zorunlu olarak bu gelişmelere uyarlanması düşüncesinde
ytz. Bu reformun amacı, koruma araçlannın etktnlt~ s~amak, ış
lemleri azaltmak ve halen mevcut olan yüksek düzeydeki koruma ka
lttestnt muhafaza etmektır. Bu amaçla, mevcut denettm organlannın 
yerıne geçmek ve sözleşmenin ayrılmaz bır parçası olmak üzere tek 
bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmasına karar vermiş bu
lunuyoruz." 

Bu dırektlf sonucu, ı 1.5.1994 tarthl1, "Avrupa İnsan Haklan ve Te
mel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi Denettm Mekanizmasının Yeniden 
Yapılandınlmasına İlişkin ı_ ı Nolu Protokol" hazırlanmıştır. ca> 

D. BiRLEŞMENİN YARAR VE SAKINCALARI 

Mevcut denettm mekanizmasının tş yükü altında ezildigt herkes tara
fından kabul edtlmekted1r. Bu yüzden zaten mevcut olan sorunlar daha 
da agırlaşmış ve part-time çalışan Komisyon ve Dtvanın altından kalkma
yacaw boyutlara ulaşmıştır: Bu nedenle, birleşme lehinde olanların gö
rüşlerine göre tki organın btrleştırtlmest, bu sorunların çözümüne yar
dımcı olabilir. Tek bir denettm organı, mevcut 1k1 hasarnaklı yöntemt or
tadan kaldırarak tekrarları önleyecegt gtbt, uygulayacağı daha basıt 
usullerle başvuruları daha kısa bır sürede sonuçlandırabtltr. Özelltkle, 
düşünülen organın üyeleri tam gün süreyle bütün mesatlertnt bu göreve 
adadıklan takdirde sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. (4) 

Öte yandan halen uygulanan sistemde, başvuru Komisyonda sonuç
landırıldıktan sonra 32. madde çerçevesinde bır karar almaJ:t üzere Ba
kanlar Komıtesine havale edilmektedır. Bakanlar ·Komitesi bu h üküttı 
çerçevesinde adli bır görev üstlenmiştır. Komitenin bu yargı görevtnt ge
regt gtbt yerine gettrebilmesttçin, Sözleşmenin 6. maddesindeki nitelikle
rı taşıması, yani bağımsız ve tarafsız olması gerekır. Ne var ki, Bakanlar 
Komitesinde şikayet edilen devlet te temsil edtldigt ve bu devlete de oy 
hakkı tanındıgı için, bu organın bagımsızlık ve tarafsızlıgından söz edile
mez. (5) 

Mevcut denettm sıstemine karşı en önemli eleştiri, davaların çok 
uzun sürmesi dolayısıyla yapılmaktadır. Gerçekten de 1976-1982 yılları 
arasında yapılan bır araştırma, Komtsyona yapılan bir başvurunun son 
aşamada Divan tarafından, ortalama 6 yılda sonuçlandırılabildtgtnt orta
ya koymuştur. Olayın Komisyon tarafından Bakanlar ~omttesine intikal 
ettirilmesi halinde. tse, ortalama sonuçlandırma süresı 4 yıldır. (6) Sözleş-

(3) Protokol No, ll to the Conventtonfor the Protectlon of Human Rtghts andjundamental Freedoms, 
restn.ıcturtng the Control Machtnery establtshed. thereby, European Treaty sertes, 155 

(4} Report S. 7 
(5} Council of Europe, Parltamentary Assembly, Rqx>rt on the lmprovement of the proced.ures of the 
European Conventton ori Human Rtghts, Strasbourg, 23 September 1988, Doc. 5946, S.6 
(6} Report of the Parltamentary Assembly, S. 1 O. vd. 
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mentn 6. maddesi davaların makul bir sürede sonuçlandırılmasını ön
gördü~ halde. bu gerçekler karşısında bu hüküm bizzat Komisyon ve 
Divan tarafından ihlal edilmektedir. (7) 

Bu görüşlere karşı olanlar tse. mevcut tki hasarnaklı sistemin bazı 
avantajlan oldugunun gözden uzak tutulmaması gerektiği. tek organ sis
teminin uygulamada arzu edilen bu sonuçları vermesinin mümkün ol
madığı. bunun yerine mevcut ststeinin işleyişini iyileştirecek yöntemler 
bulunması gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. Bu b~amda özellikle. 
insan haklan alanında yaptırım öngören milletlerarası bir sistemin tek 
bir organ. sadece yargı yoluyla gerçekleşttrilemeyeceğt. mevcut fkı basa
ınaklı sistemin bir siyasi organ olan Bakanlar Komitesiyle yargı organı 
olan Dtvanı devreye sokarak siyasi ve hukuki açıdan iyi kurulmuş ·bır den
ge oluşturduğu görüşü öne sürülmekte ve ayrıca tek bir yargı organının 
uzlaşma ve dostça çözüm çabalarını engelleyeceğitddta ed1lmektedtr. <BJ 

m. YENİ ORGANIN YAPISI VE NİTELİGİ 

Kurulası önerilen yeni denetim organının adli nitelikte bir organ. ya
nt mahkeme (court) olması öngörülmüştür. Yenı mahkeme iş yükünün 
altından kalkmak için tam gün esası üzerinden çalışacaktır. (9) Mahkeme 
üyeleri mevcut yöntemle. yanı Sözleşmenin 22. maddesinde belirtildiği 
şekilde seçilecektir. Görev süreleri 6 yıl olacak ve 70 yaşını doldurunca
ya kadar çalışacaklardır. Mahkeme. Genel kurul. Komiteler. Daireler ve 
Büyük Daireler şeklinde çalışacaktır. uoJ 

IV. YARGlLAMA USULÜ 

Başvurunun kabul edilmesine ilişkin olarak Sözleşmede öngörülen 
şartlar bir süzgeç göreVi görmekte ve denettm organlarının gereksiz ştka- . 
yetlerle meşgul edtlmesint engellemektedtr. Mevcut durum yeni yapılan
ınada da korunmuştur. Üç haktıriden oluşan ·bır Komttl!. oybirliğiyle ve 
kesin olarak bir ştkayetln kabul veya red dt hakkında karar verebilecek
tir. Komitenin bu konuda bir karar alamaması halinde. şikayet 7 haktm
den oluşacak Daireye havale edilecektir. Devlet şikayetlerinin kabul veya 
reddt konusunda tse münhasıran Daireler görevlendirilmiştir. Ul) 

Olayın esastan incelenmesi mevcut durumda olduğu gıbı Dairelere 
aittir. Ancak. Sözleşmenin yorumu açısından ciddi güçlükler yaratabile
cek ve Dtvanın kökleşmiş tçtihadıyla çelişkili olabilecek kararların alın
masının söz konusu olabileceği durumlarda. taraflardan bırısı itiraz 
etmedtkçe dosya Daire tarafından Büyük Daireye havale edilecektir. 

(7) Nitekim. Komisyon ve Dlvanla yapılan temaslarda. göreviller latife olarak. kendıterinin de bu hüküm 
çerçevesinde ştkayet edtlebUeceğtnt ifade etmektedir. 
(8) Report; S. ll · 
(9) 1 1. Protokol m. 1 ( 1 9) 
( 1 O) ll. Protokol, m 1 (27) 
(ll) ll. Protokol, m. 1 (27-28) 
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Büyük Daire tse, bu şektlde kendisine gönderilen olaylarla, Sözleşme ve 
ek protokollerin yorumlanması konusunda yetkili olacaktır. o2ı 

Dostça çözüm yöntemt yeni sistemde de muhafaza edtlmtşttr. 03l 

ı ı. nolu Protokol, Sözleşmeye taraf olan devletlerin tümünün onay
lanmasından ı yıl sonra yürürlüğe gtrecek ve mahkeme üyelerinın hepsi 
yeniden seçtiecektir. Protokol; Sözleşmeyle birlikte ek Protokollerin tü
Iliünü değiştirecek ve 8. Protokol~ de yürürlükten kaldıracaktır. 04J 

( 12) ll. Protokol, m. 1 (30-32) 
(13) ll. Protokol, m. 1 (38-39) 
( 14) ll. Protokol, m. 3-5 

368 

\ 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ONDÖRDÜNCÜ BÖLÖM 

MİLLİ AZlNLIKLARlN KORUNMASI 

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESi 

I. GENEL OLARAK 

Yeryüzünde homojen bir etnik nüfusa sahip bir devlet hemen hemen 
yok gibidir. Her devlet, az veya çok etnik, din veya dil açısından farklı 
topluluklarla oluşmaktadır ki, bunlar "azınlık" olarak nitelendirilmekte-
dir. . 

Azınlıklar sorunu özellikle I. Dünya Savaşından sonra imparatorluk-
. ların yıkılmasİyla, her milletin kendi mukadderatını tayin etme hakkı 

(seif determlnatlon) çerçevesinde yogun olarak gündeme gelmiş ve bu fır
satla bir çok bagtmsız devlet kurulmuştur. .Bir devletin sınırları içinde 
kalan aZınlıkların hakları ise, azınlık sözleşmeleriyle korunmuştur. Mil
letler Cemiyett tarafından hazırlanan bu sözleşmelerde, azınlıkların va
tandaşlık ve eşitlik hakları ile kendi dillerint kullanmaları, kendi sosyal 
ve dini kurumlarını oluşturma hakları güvence altına alınmıştır.0 1 

Il. Dünya Savaşından sonra oluşturul!ffi yeni dünya düzeninde ise, 
· azınlık hakları, insan hakları bağlamında degerlendtrilmiş ve BM İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisiyle herkesin dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı ya
pılmaksızın eşit haklara sahip oldugu ilan edilerek bu haklar BM Mede-

. ni ve Siyasi Haklar Sözleşmesiyle güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin 
2 7 nci maddesine göre. "etnik ve dinsel azınlıklar la dil azınlıklarının bu
lundugu devletlerde bu azınlıklardan olan kişilerin. guruplarındakt öteki 
üyelerle birlikte topluluk olarak kendi kültürlerinden yararlanmak, ken
di dinlerını açıklamak ve uygulamak ya da kendi dillerini kullanmak 
hakları yadsınamaz." 

BM İnsan Hakları Komisyonu, dalı~ sonra 23 Şubat 1 992'de. "etnik, 
din ve dil açısından azınlıklara mensup kişilerin hakları" başlıklı bir bU
diri yayınlamıştır. Bildiride, guriıp olarak azınlık haklari degil, bu gurup
lara mensup bireylerin hakları düzenlendigt için, azınlık guruplarına mil
letlerarası hukuk süjesi olma hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, azınlıgın şek
li bir tanımı da yapılmamıştır. Bildirinin 814 maddesinde, haklardan hiç 
birisinin BM'in amaçlarına aykırı olarak veya devletlerin' eşttligi. toprak 
bütünlügü ve siyasi bagrmsızlıgı aleyhine kullanılamay;;ıcagı belirtildigin
den<2ı azınlık guruplarının ayrı bir devlet kurma veya .siyasi otonomi gibi 
taleplerle ortaya çıkmaları mümkün degildir. 

(1) Kapant, M. International Protectton of Mtnortty Rtghts. Turkish Yearbook oj Human Rtghts. Vol. 13. 
1991. S. 11 vd. 
(2) Kapant. M. a.g.e. S. 13 
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Azınlık hakları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) çerçe
vesinde de ele alınmıştır. Paris Şartında da azınlık haklarının tanımı ya
pılmadıgı gtbi, milli azınlıklar gurup olarak değil birey olarak degeriendi
rtlmiş ve azınlıga mensup bireylerin sahip oldugu hakların belirtilmesiy
le yetinilmiştir. 131 

Avrupa Konseyi de azınlık haklan konusunda bir çalışma başlatmak
ta gecikmemiştir. Bu amaçla kurulan, "Milli Azınlıklar ad h oc Komitesi", 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) çerçevesinde hazırlanmış 
olan, 29 Haziran 1990 tarihli Kopenhagen Belgesindeki ilkeler ve Avrupa 
Konseyi üyesi ülkeler devlet ve hükümet başkanlarının Viyana'dayaptık
lan konferans sonucu yayınlanan 9 Ekim 1993 tarihli Viyana Bildirisin
deki direktifler dowuıtusunda, "Milli Azınlıkların Korunması Çerçeve 
Sözleşmesini" hazırlaınıştır. 141 

. 

Sözleşmenin girişinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve_ Ek Proto
kollerin de gözönüne alındıgı belirtilmelde beraber, Sözleşme diger ek 
protokoller gibi bir ek protokol şeklinde degıl, Avrupa İnsan Haklan Söz
leşmesinden bagımsız bir çerçeve sözleşmesi şeklinde hazırlanmıştır. Bu 
husus, Avrupa· Konseyi'nin üye devletlerdeki azınlık haklarına verdiği 

· önemin çok belirgin bir göstergesidir. 

Çerçeve Sözleşmesi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde görüşül
dükten sonra üye devletlerin imzasına daha yeni açıldıgından henüz yü
rürlüge girmemiştir. 12 nci devletin onay belgesini tevdi etmesinden son
ra yürürlüge girmesi beklenen çerçeve sözleşmesi, üye ülkelerdeki milli 
azınlıkların haklarına ilişkin olarak çok önemli hükümler ihtiva etmekte
dir. 

II. SÖZLEŞMEDE GÜVENCE ALTINA ALINAN AZlNLIK HAKLARI 

Sözleşmenin önsözünde, azınlık haklarının akit devletlerin ülke bü
tünlügü ve milli egemenligine saygı çerçevesinde korunacagı özenle vur
guianmış ve Sözleşme metninde azınlık kavramının tanımlanmasından 
kaçınılınıştır. 

Sözleşmenin 3 üncü maddesine göre, milli azınlıga mensup olan kişi
ler, Sözleşmede öngörülen hakları bireysel olarak veya digerleriyle birlik
te topluca kullanma yetkisine sahip olacaklardır. Bu sözleşme de, diger
leri gibi azınlıkları grup olarak degil, azınlık mensubu bireyler olarak de
gerlendirmiştir. 

4 üncü madde ile akit devletler azınlıgın yasalar önünde eşitliğini sağ
lamak ve hiç bir şekilde ayırım yapmamak yükümlülüğünü üstlenmişler-

(3) Kapant, a.g.e. S. 15 
(4) Ad hoc Commtttee on Nattonal Mtnortttes (CAHMIN), Framework Conventton For The Protectton oj 
Nattonal Mtnortttes, Strasbourg CM (94) 133 
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dir. Akıt devletler ayrıca olumlu olarak, azınlık mensuplan lle ço~nluk 
arasındaki, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel farklılıklan gidermek 
için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bu amaçla, azınlıkların 

kimltgi. dini, dUt, geleneklerı ve kültürel mirasını yaşatmak ve muhafaza 
etmek için gerekli ortam ve şartlar yaraWacaktıt. 

6 ncı maddede, akit devletlerin ülkelerinde yaşayan çogtınluk ve azın
Iıga mensup bireyler arasında kültürler arası hoşgörü ve dtyalo~ geliş
tırerek birbirlerini daha iyi anlamalarını saglayacaklan belirtilmiştir. Bu 
amaçla, çogtınluk ve azınlık arasında etnik, kültürel, dU ve din k1ınl1kle
r1 nazara ~maksızın özellikle egitim, kültür ve medya alanlarında kar
şılıklı anlayış içinde tşbirligi yapılacaktır. 

7 nci maddede milli azınlıga mensup kişllerin barışçı amaçlarla top
lantı, dernek kurma haklanyla din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlükle
ri güvence altına alınmıştır. 

8 inci maddeye göre, azınlık mensupları din ve inançlarını açıga vur
ma, dini kurum ve demekler kurma özgürlü~ne sahiptir. 

9 uncu maddede, azınlık mensupları, kamu makamlarının müdaha
lesi olmaksızın kendi dillerinde düşünce ve görüşlerini açıga vurma ve bu 
dilde btlgl alıp verme hakkına kavuşturulmuştur. Bu baglamda, radyo. 
televizyon ve sinema işletmelerine izin verllecek tir. Aktt devletler bu ko
nuda ruhsat verme yetkisine sahip olmakla beraber, ruhsat için objektif 
kriteriere dayalı olmayap hiç bir ayırım yapılmayacaktır. Ayrıca. azınlık
lara kendi dillerinde yazılı medya kurma hakkı da tanınacaktır. 

10 uncu maddeye göre, azınlık mensupları, hiç bir müdahale olmak
sızın kendi azınlı)c dillerini özel veya kamuya açık şekilde yazılı veya söz
lü olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu baglamda, azınlıgın çogunlugu 
oluşturdugu bölgelerde, azınlık dU~ kendi aralarında veya idari ma
kamlarla olan Utşkilerinde kullanılmasına izin verilecektir. Ayrıca, azınlı
ga mensup bir kişinin tutuklanması halinde, tutuklama ve hakkındaki 
suç itharnı hakkında, derhal kendisine kendi dUtnde btlgl verllecek ve ge
rekiyorsa ücretsiz bir tercüman yardımıyla kendi dUtnde kendisini sa
vunma hakkı tanınacaktır. 

ı ı inci maddeye göre, azınlık mensubu bireyler kendi dillerindeki 
isimlerini kullanma hakkına sahiptir. Aktt devletler bu hakkı resmen ta
nımakla yükümlüdür: Ayrıca, azınlıkların çogunlugu oluşturdugu bölge
lerde yerel isimlerle cadde ve sokak isimlerinin, yeterli talep halinde, 
azınlık dUtnde konulması için gereken. düzenlemeler yapılacaktır . 

. ı 2 nci maddede, akit devletlerin egittmi alanında, çogunlukla birlikte 
azınlıgın da kültür. tarih, dU ve dinlerinin ögretllmesttçin gereken önlem-. 
leri alacaklan belirtilmiştir. Bu baglarnda her düzeydeki egitim kurtımu
na gtrmek açısından ·azınlıga fırsat eşttltgı tanınacaktır. 
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13 üncü maddeye göre, azınlık mensupları kendi özel eğitim kurumu 
ve kurslarını kurarak yönetme hakkına sahiptir. Akit devletler azınlıgın 
bu hakkını tanımakla beraber, bütçeden mali yardım yapmak zorunda 
değ;ildir. Bu çerçevede, azınlıgın çogunlugıt oluşturdugıt bölgelerde, ·ye
terli talep ohı:ıası halinde devletin resmi dilini de ögretmek şartıyla, azın
lık dilinde egitim yapılmasına izin verilecektir. 

Sözleşmenin 16 ncı maddesinde, azınlık mensubu bireylere akit dev
let ülkesinin her bölgesine seyahat ve yerleşmek hclkkı tanındığ;ı halde, 
17 ncı maddesinde akit devletlerin, azınlıgın Sözleşmeyle tanınan hakla
rının kısıtlanması amacıyla, azınlık bölgelerindeki nüfus oranını degiştir
meye yönelik ön).emler almaktan kaçınacakları belirtilmiştir. 

18 inci maddede, azınlık mensupları bireylere, aynı etnik, kültür, dil 
ve din kimltğ;int paylaştıkları komşu ülke vatandaşlarıyla sınırötesi te
masta bulunma hakkı tanınmıştır. Bu amaçla, 19 uncu madde<;Ie akit 
devletlerin komşu devletlerle ikili veya çok taraflı antlaşmalar yapması 
öngörülmüştür. ' 

Sözleşmenin III üncü Bölümünde ise, tanınan bu hak ve özgürlükle
re karşılık, azınlıga mensup bireylerin milli mevzuata ve özellikle ~ogun
luk ve diğ;er azınlıkların haklarına sa:ygı· göstermekle yükümlü olduğ;u be
lirtilmiştir. Bu baglartıda çerçeve sözleşmesinin hiç bir hükmünün, dev
letler hukukuna ve özellikle egemen eşitlik, ülke bütünlügü ve devletin 
siyasi bağ;ımsızlığ;ına aykırı bir eylem veya girişimde bulunmaya hak .ve
rir şekilde yorumlanamayacağı belirtilmiştir. 

Son olarak, çerçeve sözleşmesinde güvence altına alınan hak ve öz
gürlüklerin, aynı konuyu düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve Ek Protokoller hÜkümlerine uygun bir şekilde anlaşılması gerektığ;t 
vurgulanmıştır. 

Çerçeve Sözleşmesine çekince koym~ mümkün değ;ildir. 

Avrupa Konseyı Sözleşmelerı konularına ve önemlerine göre, genelde 
3 veya 5 devletin onayı ile yürürlüğ;e girmektedir. Söz konusu sözleşme
nin I 2 devletin onayı ile yürürlüge girecek olma~n. sözleşmenin düzenle n
dtgi konunun büyük önemint açıklıkla ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 
Sözleşmed e öngörülen son derece ileri. azınlık haklarının ancak devletler 
arasında çok geiıtş bir mutabakatlayaşama geçirilebileceğt düşüncesiy
le bu kez katılım çok geniş tutulmuştur. Ötğ;er bir ifadeyle, devletlerin 
azınlık hakları konusundaki çok duyarlı tutumları gözönüne alınarak, 
bu hakların ancak çok sayıda devletin tasvibi ile uygulama alanı bulabt
lecegi düşünülmüştür. Sözleşme, Avrupa Konseyine üye olmayan devlet
lerin de katılmasına açık olmakla beraber, geçmişteki örnekler 12 devle
tin onayını sağlamanan çok güç oldugunu ortaya koydugıtndan, Sözleş-
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1 mertttı: belki de hiÇ bir zaman ·veya iyimser bir tahmtnle artc.ak ÇOk UZÜ~ 
. . . • ' 1 

. bir .. süre solira yürürlü~e gtrebtlecegt söylenebilir.: Ayrıca, Sözleşmeye çe- .·. 
kince koymanın mümkün olmaması, devletlerin katılımını güçleşttr~ce
~nden~ yürürlUk tarihıiıın daha da geriye atılmasına neden olmuşttir. 

·' 
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1 . 

TABLOLAR 
EK: 1 

KOMİSYONA BAŞVURUDA BULUNANLARlN MİLLİYETi* 

Algeria/ Algerte 
Andorra/ Andorre 
Angola/ Angola 
Argentina/ Argentine • 
Australia/ Australte 
Austria/ Autriche 
Bangladesh 1 Bangladesh 
Belgtum 1 Belgtque 
Benin 1 Benin 
Br azil 1 Bresil 
Bulgarta/ Bulgar! e 
B urma/ Birmante 
Cameroon/ Cameroun 
Canada/Canada 
Chil e 1 Chill 
China/ Chine 
Colombia/ Colombie 
Costa Rtca/Costa Rica 
Cyprus/Chypre, 
Czechoslovakta/Tchecoslovaqute 
Denmark/Danemark 
Ecuadar 1 Equateur 
Egypt 1 Egypte 
Estonia/ Estonie 
Ethiopia/ Ethiopte 
Finland 1 Finlande 
France 1 France 
Gambia/ Gambte 
Germany 1 Allemagne 
Ghana/Ghana 
Greece 1 Grece 
Gutnea Btssau 1 Guinee Btssau 
Guyana/ Guyanne 
Haiti/ Haiti 
Hungary 1 Hongrte 
Icelan d 1 Islande 

ı99ı. 1992 

ı9 

ı 

ı o 
3 

ı20 

2 
47 

2 

2 
ı 

2 
ı 

4 

ı7 

ı 

ı7 

ı 

ı 

ı 

36. 

23ı 

ı 

ı4I 

9 
24 

5 

ı 

ı 

2 

8 

ı 

ı 

130 
ı 

50 

2 

.ı 

2 
ı 

ı 

5. 
ı 

ı2 

9 
24 

ı 

·28 
263 

ı22 

'I 
65 

ı 

ı 

6 
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ı991 1992 
India/ Inde s 7 8 
Irak/Irak' ı. 

Inin/Iran 3 3 
Ir e lan d 1 Ir laride 17 29 
.Italy/Italie 116 ı95 

Ivoıy Coast/ Côte d'Ivoire ı 

Jamaica/ Jamatque ı 3 
Japan/Japon 

~ 
ı 

. Kenya/ Kenya· ı 

Kuwait/Kowett ' ı 

Lebanon/Liban 2 3 
Ltberta/ Ltberıa 4 2 
Luxembourg/Luxembourg 3 2 
Libya/ıtbye ı 

Malaysia/ Malaisi e ı 

Mali/Mali 4 ı 

Malta/Mal te 7 3 
Maurttanta/ Ma urttanı e 2 
Maurttlus 1 Maurice . ı 
Morocco/Maroc 25 ı7 

Netherlands 1 Pays-Bas 78 65 
Ntcaragua/ Ntcaragua ı 

Ntgerta/ Ntgerıa ı ı 

Norway /Norvege 9 13 
Pakistan 1 Pakistan 2 5 
Peru/Perou 2 4 
Po lan d/ Pologne 3 8 
Portugal/ Portugal 35 36 
Römanla/Roumante 5· 4 
Senegal/ Senegal ı 2 
Somalla/ Somalie lı 

Spaln/ Espagne 7ı 74 
SriLanka/SriLanka 16 8 
Satnt Vfncent arid G~enadtnes ı ı 

South Afrtca/ Afrique du Sud ı 

Sweden/ Suede 70 59 
Swttzerland/ Sutsse 80 76 
Syria/ Syrie ı 

Tanzanta/Tanzante ı 

Togo/Togo 3 2 
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1991 1992 
Tunisia/Tuntsie 3 6 
Turkey /Turql;lie 55 233 
U~ted Kingdom/Royaume-Unt 174 186 

. . . 
2 Uruguay/Uruguay 

USA/USA 10 7 
USSR/URSS (CIS/CEI) 3 4 
Vietnani /Vietnam 1 2 
Yugoslavta/Yougoslavte -7 10 
Zatre/Zaire 43 17 
Other 1 au tre 4 3 
Stateless 1 apatrtdes 4 4 

· • European Co~ston of ·Human Rtghts Survey of Acttvftıes. and Statlstfcs, · StrasbOuTg .. 1992; S. 14 
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.. ·EK: D 
KOMİSYON KURULUŞUNDAN BERİ. YAPILAN BAŞVURU SAYlSI* 

Avukat Tutuklu ,veya 
Başvuru aracılıgtyla hükümlülerce 
. sayısı yapılan yapılan b~şvuru 

YIL toplaını başvuru sayısı sayısı 

Sayı Yüzde Sayı Yüzd.e 
1955 138 5 4% 24 17% 
1956 104 p 6% 20 20% 
1957 101 12 12% 25 24% 
1958 '96 14 15'% 22 24% 
1959 233 23 1'0% z1 30% 
1960 291 27 9% 67 ~3% 
1961 344 34 10% 114 33% 
1962 442 38 9% 235 53% 
1~63 346 35 10% 175 50% 
1964 293 24 s·% 137 47% 
1965 310 26 8% 164 53% 
1966 303 25 8% 143 47% 
1967 445 66 15% 219 49 %· 
1968 449 40 9% 25

1

3 56% 
1969 439 '40 9% 206 47% 
1970 ~79 98 23% 133 35% 
197~ 603 50 8% 194 32% 
1972 644 114 18% 237 37% 

·' 1973 442 78 ' 18% 125 28% 
1974 445 194 44% 125 28% 
1975 427 149 35%. 197 46% 
1977 '373 148 40% .134 36% 
1978 335 112 33% ı ı 7 35% 
1979 378 101 27% 90 24%· 
1980 390 142 36% 87 22 %· 
1981 404 155 38% 84 21% 
1982 590 232 39% 91 15% 
1983 499 214 43% 60 12% 
1984 586 . 252 43% 75 13% 
1985 596 262 44% 96 16% 
1986 706 317 45% 96 14% 
1987 806 433 50% 103 '12% 

• Survey, S. 16-1 7 
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198.8 
'! 1989 

1990 
.1991 
. ·1992 

1 · .. 

' 1 

ı 009 
ı 44S 
ı 657 
1 648 
ı 861 

ı ' 

1 
/ 

Sayı 

516 
637 
752 

-713 
943 

4 . 

:, 

\ 

Yüzde Sayı Yüzde.·· 
51 %' 119 ll%· 
44% ···170' 12% 
45.% 281 .7% 

•.' 43% 250 15% 
51% ·248 13% 

, 

' / 

\ 

\ 

'\ 
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~ 
EK: m 

fl KOMiSYONUN BiREYSEL BAŞyuRULARA İLİŞKİN KARAR VE RAPORLARININ S~YISI* 

Yıllar 1955-1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990· 1991 1992 TOTAL 

Geçici Dosya (1) 1926 2041 2181 2586 2380 2225 2672 2735 '3150 3007 2831 2869 3675 4108 4900 4942 5550 5875 63065 

Kaydedilen Başvuru 6847 466 427 373 335 378 390 404 590 499 586 596 706 860 1009 1445 1657 1648 1861 21077 

Alınan Karar 5967 365 440 569 731 280 341 430 425 436 582. '582 511 590 654 1338 1216 ·1659 1704 18820 

Hemen Reddedilen 

Başvuru 5590 320 383 371 585 221 276 360 343 363 450 449 375 498 493 1195 940 1261 1317 15790 

Hükümetin görüşü 
'\ 

alındıktan sonra 

reddedilen -
başwru 250 41 46 166 130 34 46 49 40 44 78 63 94 61 109 48 125 180 188 1792 

Kabul edilen . 
başvuru 127 4 ll 32 16 . 26 19 21 42 29 54 70 42 31 52 95 151 217 189 1227 

Esastan inceleme 

sırasında red 7 9 

•-Survey, S. 18 
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EK: IV 
BAKANL~ K0MİTE'SİNE GÖNDERiLEN RAPOR SAYlSI* 

. Yıllar 1955-1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 i991 1992 TOTAL 

Esasailişkin 

. Rapor (m.31) 32 4 '4 8 ll 7 15 13 16 -21. 19 SQ 22 29 28 63 64 108 167 68,1 

Dostça çözüm 

(m. 28) 9 2 .4 3'- 3 2· - ,2 5 9 15 14 9 6 12 31 32 159 

~ilgi için 
' (listeden ~-

çıkarma.' m.30) 5 10 2 3 4 ı . 3 2 . 39 

Geçici Rapor 3 6 

- ~ • Survey. S. 19 
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EK: V 

i AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU<KARŞll..AŞTIRMALI TABLO* 

Geçici Kaydedilen Reddedilen Kabul edilen Hükümete' Dostça . Esasa Gündemden 
Dosya Başvuru BaşvUru Başvuru haVale edilen Çözüm İlişkin rapor çıkarma 

HÜKÜMET ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı ı992 ı99ı 
Austria . 232 ı95 ı56 ı35 108 ı29 ı7 24 57 45' 9 ı ı6 8 ı ı 

Belgium ı39 ı58 62 67 69 90 3 4 ı3 4 3 ı 3 
Bulgaria 28 
Cyprus ı o 8 ı o 8 3 s· 
Czechoslovakıa 83 6 .6 
Denmark 67 78 25 22 3ı 24 2 2 ı . 
Finland 57 69. 26 38 37 ı4 .2 1 ı -: 
France · ı648 ı728 353 400 444 247 27 25 113 70 3 3 ıs ı6 

Germany 60ı 620 ı37 ı39 ıo3 ı54 5 5 5 ı o 2 6 
Greece 78 88 68 29 ı3 24 4 5 4 2 ı 2 4 
Icelan d 2 2 2 ı ı .:... ı 

lreland 25 27 9 7 6 ı2 ı - ı - 2 
ltaly. 474 463 ı96 ı33 54 74 64 64 ı22 -79 99 sı 
Ltechtenstein ı ı ·ı ı ı 
Luxembourg 6 ı7 4 3 .6 2 2 
Malta 2 8 3 7 6 5 ı ı 
Netherlands ı74 ı65 75 98 97 ıl'6 20 20 34 ı9 5 2 9 ı2 

Norway 34 27- ıs ll ı ı ı2 5 ı 

Po lan d 240 .... -
Portugal . 87. 8ı 37 36 22 3 16 37 4 ı4 8 
San Marino ı 

Spain ı94 159 78 75 84 80 2 ı ll 8 2 ı 

S wed en 233 225 82 90 88 143 6 13 14 8 2 9 ~7 3 
Switzerland 235 227 115 113 94 103 8 5 lO 16 2 ı ,4 3 
Turkey ı26 90 180' 33 25 23 ı2 17 l6 3 2 
United Kingdom 908 843 222 202 206 178 ı2 38 45 22 3 8 32 
Other s ı9ı 274 
TOTAL 5875 5550 . 1861 ı~ 1816 1441 189 217 601 306 38 32 173 144 2 2 

• Survey, S. 20 -
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EK:VI 

DEVLET BAŞVURuı.ARJ- (M. 24) 

Kabul 
Başvuru edilebUirllk Komisyon 

Olay tarihi kar an 
Yunanistan'ın 

İngiltere'yi şikAyet! Mayis 1956 Haziran 1956 Eylül 1958 

Yunaıiistan'm 
~glltere'yi şikayet! Temmuz 1957 Ekim 1957 Temmuz 1959 

Avustucya'nın 

İtalya'yı şikayet! Temmuz 1960 Ocak 1961 Mart 196a 
Danimarka, Norveç Eylül 1967 Ocak 1968 Kasım 1969 

İsveÇ ve Hollanda'nın ve Mart 1968 Mayıs 1968 
şikayet! (1) 

Danimarka, Norveç 
. ve İsveç'in Yunanlstan'ı Nisan 1970 Temmuz 1970 Ekim 1970 

şikayet! (D) Ekim 1976 

İrlanda'nın. ingiltere'yi 
şikayet! (1) Aralık 1971 Ekim 1972 Ocak 1976 

İrlanda'nın İngiltere'yi Mart 1972 Ekim 1972 

şikAyet! (DJ (Listeden çıkarma) 

Kıbns'm Türkiye'yi 
şikayet! (ll Eylül 1974 Mayıs 1975 Temmuz 1976 

Kıbns'm Türkiye'yi 
· şikayet! (D) Mart 1975 birleştlrildi. 

Kıbns'm Türkiye'yi 
şikAyet! (DI) . Eylül 1977 Temmuz 1978 Ekim ı983 

Danim~ka. Fransa 
Hollanda, Norveç ve 
İsveç'in Türkiye'yi Haziran ı 982 . Aralık ı 983 Aralık ı985 

şikayet! (dostça çözüm) 

• Suroey, S. 22 
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.&J&\.. ,w ll 

DİVANA GÖNDERiLEN RAPORLAR VE DİVAN KARARLARı• 

SöZleşmenin 
İhlali lhlal1ni Listeden Esastan Esastan 

Göndertlen belldeyen belirlemeyen çıkanlan Incelenm ey~ Incelenen Madde 

DEVLET raporlar raporlar raporlar olaylar olaylar olaylar 50 Toplam 

Autrlche/ Austrıa 43 26 ı o 3 4 4 
Belgtque /Belgıum 32 ı9 6 4 . J 2 ı 3 
Chypre/Cyprus . ı 1. 
Danemark/Denmark 6 ı 4 ı ı 
Finlande/ Flnland 2 2 ~ 2 
France *44 *23 8 6 2 5 -5 
Allemagne/.Germany 27 10 15 2 5 
Grece 1 Greece 7 4. ı 2 ı 3 
Isiand e 1 Icelan d 3 2 ı 
Irlande /Ireland 7 5 ı ı -ı 

Italle/Italy ıı4 **79 9 ... 18 3 5 5 
Mal te 1 Malta ı ı 

'· Pays-Bas /Netherlands 29 17 4 8 8 
Norvege/Norway ı ı "" - -
Portugal 8 5 ı 2 2 
Espagne 1 Spain ı o 4 ı 5. ı 6 
Suede/ Sweden 31 20 7 2 -2 ·2 
Su isse 1 Switierland 24 . 13 8 ~ ı 4 
Turqule /Turkey ı ı ı 

Royaume-Unt/ 
United Ktngdom .57 .... 31 15 3 8 8 

TOTAL***** 447 262 87 **38 8 53 4 57 

• European Court oj Human Rtghts, Survey of Actlvttles Strasbourg, 1!;!94. s. 29 
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Ek.VID 

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMiSYONU 
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS 

Avnıpa Konseyi 
Conseil de I'Europe-Councll of Europe 

Strasbourg, France 

BAŞVURU* 
REQUETE 

APPLICATION 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 25 inci ve Komisyon 
İçtüzüğünün 37 ve 38 inci maddelerine göre düzenleDilliştir. 

presenteee en applicatlon de l'artlcle 25 de la Conventlon europeenne · 
des Drotts de I'Homme, atnst que des artlcl~s 37 et 38 du 

Reglement tnterteur de la Co~mtssion 

under Arttele 25 of the European Conventlon on Human Rlghts 
and Rules 37 and 38 of the Rules of Procedure of the Commlsslon 

ÖNEMLİ : Bu talep şekli bir yasal belge olarak hak ve yükümlülükle
rinizi etklleyebWr. 

La presente requete est un document juridique et peut 
affecter vos droıts et obligatlons. 

IMPORTANT: This appllcatlon ısaformal iegal document and may affect 
your rlghts and obligatlons. 

• Komtsyona başvurunun nasıl ve hangi adrese yapılacağı. Dışişleri Bakanlığının btr. tebliğty
le kamu oyuna duyurulmuştur. Tebliğ metni: R.G. 21 Nisan 1987-19438 
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TARAFLAR 
I. LES PARTIES 

THE PARTIES 
Bgyuran 

Ao LE REQUERANT 
THE APPLICANT 
(Renseignements a fournir concernant le requerant et son represen

tant eventnel) . 
(FUl ın the jollowlng detalls of the appllcant and any representatlve) 

lluad&· 
1. Nom de famille 
. Name of applıccirit · · · · · · · · · · · · · · · : · 

tJnıaldRiu 
3. :Nattonalite 

Nat1o1tfJ11ty 
.................... 

5. noaum tarihi ye :fert 
Date et 'lleu de naissance · 
Date and place of blrth 

Sürekli adıeıd 
6. DomicUe 

Ml 
20 Pr~nom (s) 

Flrst name (sj · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

M etieli 
4. Professlon 

Oceupat1on 

Permanent address· · · · · · · · · · · · · · · · · o WCtöô · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
••••.•••• o •••• o •••.•. o • o •.• o • o o •• 7 .· Tel No.: ...... · ........ l ..•. ; ••.•. 

Shp4tld acires 
·8. Adresse actuelle .............. ; ......... ·\· ........................... . 
· At present at . 

Y.aDa 
Le cas echeant. (lf any) 

Tcm,epçtptp Soyadı ve Adı 

9. Nom et prenom du representant• 
Name of representat1ve• 

· Tcgudıçtptp mesteli 

ı O. Prefesslon du representant . 
Occupation of representatlve · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • 

Tcmtpmntn adresi 
ı ı. Adresse du representant 

Address of represe~tatlve 

Telefon 
ı2. Tel No.: ............... · ......... . 

• Slle requerant est represente, jotndre une procuratlon slgnee par le requerant enjaveur du represen
taht. 
Aform of authortty slgned by the appllcant should be submltted if a representatlve IS appolnted. 
Teıryflcf qtqnmyıq. bqıpurqn CnyQlı lik pelcqletnqme Uırql etmeU4fro 
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XÜK8EK AidT TARAf 
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACI'ANTE 

THE HIGH CONTRACTING PAR1Y 

Aleyhine bamıry YU'''D deyJetfn U'P' VU'P'J 
(lndiquer apres le nom de I Erat contre lequel la requete est dirigee) 
(F(U ın the riame oj the country agatnst whtch the appUcatıon ls dJrected) 

13 .................................. · .............................. · 
OLAYLABIN AÇJKLAlfMMI 

n. EXPOSE DES FAITS 
STATEMENT OF THE FACTS 

(Voir chapitre n de la notice expllcatlve) 
(See Part n of the Explanatoıy Note) 

14. ŞIUyetlerinlze neden olan olaylar bakkıncia aÇik ve ayrıntılı bllal veriniz. Olay
lan, olut 8U'UIDA ıc;re ·ve do&ru tarihleriyle beUrtmellslnlz. ŞikAyetiniz farklı blr çok 
olaya Bltkbuıe (çefltU davalar glbt), her olayı ayn ayrı ~. 

SÖZLEINENiN iHLAL E~Gj tımtAsiNA tı,tsıdN BİLGİLER VE ÖNEMLİ 
. GEREKÇELER 

ın. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATIONS (S) DE LA CONVENTION ALLEGUEE(S) PAR 
LE REQUERANT, AINSI QUE DES ARGUMENTS A L'APPUI • 
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(SJ OF THE CONVENTION AND OF RELEVANT 

ARGUMENT 

(Voir chapitre m de la notlee expllcatlve) 
(See Part m of the Explanatory Note) 

15. Formun bu bölümünde, aözlepıealn lhlalbıe Ulf)dn flkiyetlerlntzl yapabUdt~ 
ce aÇik bir teJdlde anlatarak, aözletme:nin hangi maddelerine dayandJiuıızı ve D net 
Bölümde beUrttlllniZ olayiann neden aözlepıe:ntn bu maddelerine aylan oldutunu 
açaldaymız. 

SözlefiileDin buı madclelertnbı, sözlefiileyle güvence altına alınmıf olan haklara 
müdahale lmkim verdiliDi göreceksiniz~ (ômelfn, 5, (1), (a-f) ve 8-11 maddeleri glbt). 
Böyle bir maddeye dayanıyorsamz, tfkAyet ettlllnlz müdahale:ntn neden hakaız oldu
pu belirtlntz. 

SÖZLEŞMENİN 26 NCI MADDESiNE iLiŞKİN AÇIKLAMALAR 
IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L:ARTICLE 26 DE LA CONVENTION 

STATEMENT RELATWE TO ARTICLE 26 OF THE CONVENTION 

(Voir chapitre IV de la notice expllcative. Doı:_ıner pour chaque grtef, et au besoin sur 
une feuille separee, les ren:51gnements dernandes sous ch. 16 a 18 cl-apres) 

(See Part W oj the Explanatory Note.lf necessary, gıve the det.alls menttoned below un

der poınts 16 to 18 ona separate sheetjor each separate cQmplalnt) 
16. Decision interne deflnitlve (date et nature de la decision, org~e -Judiciaire ou autre
Payant rendue) 

Ftnal dectston (date, court or authortty and nature oj decısıon) 
Ketdg. karg ttarlhl. mahkeıpe veya idari bJr melsem ye karanp niteUIIl 

17. Autres declsions (enumerees dans l'ordre chronologlque en tndiquant, pour chaque 
decision, sa date, sa nature et l'organe- judiciaire ou autre- l'ayant rendue) 

Other declstons (list tn order, gtvıng date, court or authortty and nature of the decıstonjor 

each one) 

Diler ıw_.,.ıar fiii]UIIJ'la· yerills tadhl. her bir lwarıp ait oldytu mehkem,e yen 

mekpm ve nitelilll 
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18. Le requerant disposait-U d'un recours qu'U n'a pas exerce? Si out, lequel et pour quel 
motif n'a-t-U pas ete exerce? 

Is any other appeal or remedy avaUable whlch you have not used? lf so, explaln why you 

have not used lt. 

KuJJepmadılainz byka bir byyunı Yolu yv mı? yaga. nedep.·o yola da byygıma
dıi!D'P açıklayıpız. 

8ASyuRUNUN KONYSVNA iLiSKiN ACIKLAMA 
V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQuETE 

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION 

(Voir chapitre V de la notice explicative) 
(See Part V oJ the Explanatory Note) 

19. Burada kısaca. Komisyon• byvurmakla neyi elde etmek istecUIIPJzi açıkJanmz. 

DiGER MİLLETUMRASI YARGI YOLLARINA iLjsıdN ACuQ..wA 
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRATITE AFFAIRE 

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS 

(Voir chapitre VI de la notice explicative) 

(See Part VI of the Explanatory Note) 

20. Le requerant a-t-İl soumls a une autre instance intemationaled'enquete ou de regle
ment les grifes enonces dans la pr'seİıte requete? Si out, foumir de indicatlons detaillees a 
ce sujet. 

Have you submltted the above complalnts to any other procedure of international ınves

tlgatlon or settlenient? lf so, gtve fuU detalls. 

Yy!gmd•Jd rıfkAyctlm1plzl diler btr mt11etlerarası 10ngturma yeya uyuemuhlde. 

nn çözümü orı•mncla da sundunuz mu? Sundunuzsa· aynptıh biJI! yeriniz. 

BELGELEBİN LiSTESi 
VII. PIECES ANNExEES 

LIST OF DOCUMENTS 

(Voir chapitre VII de la notice explicatlve. Joindre cople de toutes les decisions mentl~ 

onnes sous ch. IV et VI ci-avant. Se procurer y au besoin, les copies necessaires et, en cas 
d'iınpossibilite, exliquer pourquol celles-ci ne peuvent pas etre obtenues) 

(See Part VII of the Explanatory Note - lnclude coptes of aU dectstons rfjerred to tn Parts 

N and VI above. lf you do not have copies, you should obtaln them. lf you cannot obtcitn the m, 

explatn why not) 

21. a) •........•................................ ·. . . • . . . . . . . . . . . . . . . -, 

b) ................................... -.............•............. 

c) •.•....... · ....................•.... ' .••.......•••• · ......••... 

TERCiH EDİLEN LjsAiy HAKKINDA AÇOO,AMA 

VIll. LANGUE DE PROCEDURE SOUHAITEE 

STATEMENT OF PREFERRED LANGUAGE 

(Voir chapltre VIII de la notlee explicatlve) 
(See Part VIII of the Explanatory Note) 
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22. Je pretere recevoir la decision de la Commission en :·anglais/françats• 
I prefer to recetve the ComrntSslon's dectston tn: Eng~h/French• 

Komisyon Jwmpıp. İn&f.Uzçe/Frapmzça. dt11pde vcrQıim.tnt tcn;lh ederJm. 
BEYAN ye İMZA 

IX. oteLARATION ET SIGNATURE 

DECLARATION AND SIGNATURE 

_ (Voir chapitre IX de la notlee expllcative) 

(See Part IX of the Explanatory Note) 

23. Je declare en toute conscience et loyaute ques les renseignements qui flgurent sur la 
presente fonnule de requ~te sont exacts et je m'engage a respecter le caractere confldenti-
el de la prOc:edure d.e la Commission. ~" 

I hereby declare that, to the best of my knowledge and beUef, the ı;gormatton I have gt

ven tn my appltcattons ts correct and that I wfll respect the confldenttaltty of the Commisst

on 's proceedfngs. 

· Batyunıda venUifm hlllfleıfn bfldfiJ.m ye fpepdıp Jqıdagyla c1oJru olclıaiPAu ve 

Koıııisyon müz~ptp elzUUa:ine HYCl lösterdi.IJmf beyan ederlm· 
24. Je desire/je ne desire pas• garder l'anonymat a l'egard du public. 

I do 1 do not object- to my Ldenttty belng dtsclosed. 

iemtptp agıkl•nmasına ; lstiyonım ltstemlyonlm. 
Dr XAdll 
Lieu/Place ............... : . Date/Date .... ~, ................ . 

BAŞVURU ADRESi 
The Secretary European 
Coırim.ission of Human 
Rights Council of 
Europe B.P. 431 R 6 

67006 Strasbourg 
FRANCE 

• Biffer ce qui ne convient pas 
Delete as approprtate 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ........... . 
(Signature du requerant au de son representant) 
(Stgnature of the appUcant or hls representattve) 

Byyuran ven temallcUerJn tmzuı 
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SÖZLEŞME METİNLERİ 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESi• 

ÖNSÖZ 

insanlık atlestntn tüm üyelertnin nıteligtnde bulunan onurunu ve· eşıt 
ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın te

. melt oldu~nu, 

İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya baş
vurmak zorunda bırakılmaması ıçın ınsan haklarının hukuk. düzeniyle 
korunmasıgerektlguu, 

Uluslar arasında dostça ilişktlerı gelişttrmeyt özendirmenin temeli ol-
du~nu, · 

Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antıaşmasında te
mel ınsan haklarına, insan ktşllt~ onur ve degertne, erkeklerle kadın
ların hak eşıtligtne olan inancını yeniden beltrttlgrru ve daha genış bır öz
gürlük Içinde toplumsal gelişme ve daha iyt bir yaşam düzeyi saglamaya 
karar vermiş oldu~nu, 

Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbtrltgt Içinde, ınsan haklarının 
ve temel özgürlüklerin evrensel olar~ saygı görüp gözetllmestni. sama
mayı yükümlendtklertni, 

Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu 
yükümlülügün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gö
zönüne alarak, 

Genel Kurul, 

Toplumun her btreyt ve her organının bu Blldtrgeyt süreklt olarak gö
zönünde bulundurarak egıtım ve ö~etlm yoluyla bu hak ve özgürlüklere 
saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geltşttricı önlemlerle gerek 
üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele
rin halklan arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin btçtmde 
tanınıp gözetllmestnl samayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halk
lar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evren
sel Blldtrgestnt llan eder. 

Madde 1 

Tüm ınsanlar özgür; onur ve haklar bakımından eşıt dogar. Akıl ve 
Vicdanla donatılmış olup btrbtrlerthe karşı bir kardeşlik anlayışıyla dav
ranır. 

• BırteşmJş MIUetler Genel Kurulunca kabul tarıht : 1 O Aralık 1948 
Beyanname metnl: R.G. 27.5.1949·7217 
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Madde 2 

Herkes; ırk, renk, cınsıyet, d1l, din, sıyasal ya da başka btr görüş, ulu
sal ve toplumsal köken, do~ş ya da benzerı başka bir statü gtbi herhan
gl btr ayrım gözetllmekstztn bu Bildtrgede ileri sürülen tüm hak ve özgür
lüklere sahiptır. 

Ayrıca ıster bağımsız olsun, ıster vesayet altında ya da kendi kendini 
yönetmeyen btr ülke olsun, ister başka btr egemenlik sınırlaması altında 
bulunsun, btr kimsenın uyru~nda bulundu~ ülke ya da alanın sıya
sal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak htçbtr. ayrım gö- · 
zetllemez. 

Madde 3 

Herkesin yaşama ve ktşt özgürlü~ ve güvenlt~e hakkı vardır. 

Madde 4 
' Kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz: kölelik ve köle tıcare-

tl her tümüyle yasaktır. 

Madde 5 

Hiçkimseye Işkence ya da zaltmce, ınsanlık dışı ya da onur kırıcı dav
ranış ve ceza uygulanamaz. 

Madde 6 
Herkesin, nerede olursa olsun yasa önünde btr ktşt olarak tanınma 

hakkı vardır. 

Madde 7 
Herkes yasa önünde eşıttır ve ayrım gözetilmekstztn yasa tarafından 

eşıt korunma hakkı vardır. Herkes, bu Bildtrgeye aykırı herhangi btr ay
nmcılı~a ve ayrım kışkırtıcılıgına karşı eşıt konınma hakkına sahiptır. 

Madde 8 

Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çtgrteyen 
eylemiere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkın btr yargı yoluna 
başvurma hakkı vardır. 

Madde 9 
Hiçkimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edile

mez. 
Madde 10 

Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine herhangi 
'bti suç yüklenfrken tam bır eşitlikle bagımsız ve yansız bir mahkeme ta
rafından hakça ve açık b tr yargılanmaya hakkı vardır. 

Madde ı I 
1. Kendisine btr suç yüklenen herkesin, savunması Için gerekli olan 

. tüın güveneelerin tanındı~ı bir açık yargılanmayla yasaya göre suçlulu~ 
kanıtlanana de~n suçsuz sayılma hakkı vardır. 
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2. Hiçktmse işlendi~i sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre 
bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem ya da kusurdan dolayı suçlu 
sayılamaz. Kimseye suçun işlendi~ sırada uygulanabilecek olan cezadan 
daha awr bir ceza verilemez. 

Madde 12 

Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi ola
rak kanşılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu tür karışma ve 
saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır. 

Madde ı3 

ı. Herkesin bir Devletin sınırları içinde yer de~şttrme ve oturma öz-
gürlü~ne hakkı vardır. ' 

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve ül
kesine dönme hakkına sahipttt. 

Madde ı4 

ı. Herkesin, zulüm altında başka ülkelere sı~a ve sı~ma ola
naklarından yararlanma hakkı vardır. 

2. Gerçekten st yasal ·nitelik taşımayan suçlardan ya da Birleşmiş 
Milletierin amaç ve ilkelerine aykrr·ı eylemlerden do~an ko~şturma du
rumunda bu haktan yararlanılamaz. 

Madde ıs 

ı. Herkesin bir uyruklu~a hakkı vardır. 

2. Kimse keyfi olarak uyruklu~ndan yoksun bırakılamaz. Kimsenın 
uyruklu~unu de~şttrme hakkı yadsınamaz. 

Madde ı6 
ı. Evlenın e ç~daki erkeklerle kadınların. ırk. uyrukluk ya da din 

bakımından sınırlamalar yapılmaksızin evlenıneye ve bir aile kurmaya 
hakkı vardır. 

Evlenirken, evlilik sırasında ve evlilt~in bozulmasına ilişkin hakları 
eşittir. 

2. Evlenın e bagttı, ancak ıstekli eşierin özgür ve tam oluruyla yapılır. 

3. Atle, toplumun do~al ve temel birtmldir ve toplum ve Devlet tara
fından korunur. 

Madde ı7 
1. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla birlikte. mülkiyet hakkı 

vardır. · 

2. Kimse keyfi olarak mülktyettnden yoksun bırakılamaz. 

Madde 18 

Herkesin düşünce, vtcdan ve din özgürlü~ vardır. Bu hak, din ya da 
Inancını de~işttrme özgürlüğünü ve dtn ya da inancını, tek başına ya da 
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topluca ve açık ya da özel olarak ö~etme, uygulama, tören ve Ibadet yo
luyla açıklama özgürlü~nü Içerir. 

Madde ıg 

Herkesin görüş ve anlatım özgürlü~ne hakkı vardır. Bu hak, karış
masız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa olsun 
btlgi ve düşüncelert arama, alma ve yayma özgürlü~nü Içerir. 

Madde 20 

ı. Herkes, barışçı toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. 

2. Htçkimse, bir dernege girmeye zorlanamaz. 

Madde 2ı 

ı. Herkes, dogrudan ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılıgtyla ül
kenin yönetimine katılma hakkına sahiptir. 

2. Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşıt olarak yararlanma 
hakkı vardır. 

3. ·Halkın istemi, yönetim otoritesının temelidir. Bu istem, genel ve 
eşıt, gtzli ve özgür oya_ dayalı döne~sel ve gerçek seçim~ er le belirtilir. 

Madde 22 

Herkesin bir toplum üyesi olarak, toplumsal güvenltge hakkı vardır. 
Ulusal çaba ve uluslararası işbirligl yoluyla ve her Devletin örgüt ve kay
naklarına göre herkes onur ve kişiliğinin özgür gelişmesinin ayrılmaz bir 
üyesi olarak ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi · 
hakkına sahiptir. 

Madde 23 

ı. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda 
çalışma ve işsızııge karşı korunma hakkı vardır. 

2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksiztn eşit iş için eşit ücre
te hakkı vardır. 

3. Herkesin kendisi ve ailesi için ınsan onuruna yaraşır ve geregtnde 
başka toplumsal koruma yoluyla desteklenmiş bir yaşam sagtayacak adil 
ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya 
üye olma hakkı vardır. · 

Madde 24 

Herkesin, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dö
nemsel tatiller dahil, dinlenme ve boş zaman hakkı vardır. 

Madde 25 
ı. Herkesin, kendisi ve ailesinin saglık ve refahı için beslenme, giyim, 

konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes: işsizlik, hastalık, sakatlık, 
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dulluk, yaşlılık ve kendi denıttm~in dışındaki koşullardan do~an geçtm 
sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 

2. Analar ve çocukların özel bakım ve yardım hakları vardır. Tüm ço
cuklar, evltltk tçt ya da dışı dogınuş olmalarına bakılmaksızın, aynı top
lumsal korumadan yararlanır. 

Madde 26 

ı. Herkes, e~ıttm hakkına sahiptir. E~ ttm. en azından ilk ve temel 
e~ttm aşamasında parasızdır. İlkögrettm zorunludur. Teknik ve meslek
sel egitim herkese açıktır. Yüksek ögeenim yetenege göre herkese eşit ola-
rak sağlanır. ' 

2. E~ttm, insan ktştlt~int tam geltştirmeye ve ınsan h~arına ve te
mel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yöneliktir. E~ıttm, tüm uluslar, 
ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostlu~ özendirir 
ve Birleşmiş Milletlertn, barışın korunması yolundaki etktnltklertnt daha 
da geliştirir. · 

3. Anababalar, çocuklarına vertlecek e~tlmt seçmede öncelikle hak 
sahtbtdtr. 

Madde 27 
ı. Herkes, toplulu~n kültürel yaşamına özgürce katılma ve sanat

tan yararlanma ve bilimsel geltşmeye katılarak yararlarını paylaşma hak
kına sahiptir. 

2. Herkesin yaratıcısı oldugu btltm, yazın ve sanat ürünlerinden do
gan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. 

Madde 28 
Herkes, bu Bildirgede ileri, sürülen hak ve . özgürlüklerin tam olarak 

gerçekleşece~ bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. 

Madde 29 
· ı. Herkesin, ktşilt~inin özgürce ve tam geltşmesine olanak veren top-

lulugtına karşı ödevlert vardır. · 

2. Herkes, hak ve özgürlüklerını kullanırken, ancak başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı _gösterilmesinin sag
lanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle ge
nel refah gereklerinin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmış sınırla~ 
malara ba~ı olabilir. 

3. Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletler'in amaç 
ve flkeleriyle aykırı olarak kullanılamaz. 

Madde 30 
Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da kişiye 

burada i}.eri sürülen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilme
sini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkını ve
rir biçimde yorumlanamaz. 
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İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRiYETLERİ 

KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME* 

Avrupa Konseyi Üyesi olan Aldd Hükümetler, 

EK: D 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ı O Aralık ı 948'de ilan 
edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini; 

Bu beyannamenin metnindemezkur hakların her yerde ve fl1len ta
nınmasını ve tatbik edilmesini saglaınaya matuf bulundu~nu; 

Avrupa Konseyinin gayesinin; üyelerı arasında daha sıkı btr birlik 
kurmak oldu~nu ve İnsan Hakları ve Ana Hürrtyetlerin Korunma ve ge
lişmesinin bu gayeye ulaşmak yollarından birini teşkil ettlgtnt, dikkat na
zarına alarak : 

Dünyada barış ve adaletin asıl temelini teşkil eden ve idamesi her şe
yin fevkinde olarak, btr taraftan, haktkaten demokratik btr siyasi rejim ve 
dt~er taraftan, insan haklarına müştereken hürmet ve bu konuda ortak 
b tr anlayış esaslarına tstinadeden bu ana hürriyetlere derin b~ıkları:. 
nı teyid ederek;. 

Aynı telakkiyi taşıyan ve ideal ve siyasi ananeler. hürriyete saygı ve 
hukukun üstünlü~ hususlarında müşterek btr mirasa sahip bulunan 
Avrupa devletleri hükümetleri sıfatıyle, Evrensel Beyannarnede yazılı ba~ 
zı hakların müştereken saglanmasını temine yarıyacak ilk tedbirleri al
mayı kararlaştırarak; aşagtdakt hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde ı 

Yüksek Akıt Taraflar kendi kaza haklarına tabi her ferde işbu sözleş
menin Birinci faslında tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar . 

. BÖLÜM ı 

Madde 2 

ı. Her ferdin yaşama hakkı kanunun htmayesi altındadır. Kanunun 
ölüm cezası ile cezalandırdıgı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece 
hükmedilen bu cezanın infazı dışında, hiç kimse kasden öldürülemez. 

2. Öldürme, aş~ıda derptş edileQ zaruret hallert dışında bu madde
nin ihlali suretıyle yapılmış telakkı olunmaz: 

(a) Her ferdtn gayrımeşru cebtr ve şiddete karşı korunmasını s~a
mak için. 

(•J 4 Kasım 1950 tarıhinde Roma'da imza edilen Sözleşme, 3 Eylül1953 tarihinde yürürlüğe girml.ş ve 18 
Mayıs 1954 tarihinde Türkiye tarafından onaylaruruştır. R.G. 19.3.1954-8662 
Sözleşmenin bazı maddeleri giren 3 nolu Protokol. 20 Aralık 1971'de yürürlüğe giren 5 Nolu Protokol ve 
1 Ocak 1990'da yürürlüğe giren 8 Nolu ProtokoUerle değtştlrUmlştlr. Türkiye tarafindan onaylanan bu 
değişiklikler Sözleşme metntne tşlenmtştlr. 
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(b) Kanun hükümleri dah1linde bir tevkift yerine getirmek veya kanu
na uygun olarak mevkuf bulunan bir şahsın kaçmasını önlemek için, 

(c) Ayaklanma veya isyanı, kanuna uyguİı olarak bastırmak için. 

Madde. 3 

Hiç kimse işkenceye, gayrttnsant yahut haysiyet kırıcı ceza veya mu
ameleye tabi tutulamaz. 

Madde 4 

1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. 

2. Hiç. kimse zorla çalıştıralamaz veya mecburi çalışmaya tabi tutu
,lamaz. 

3. Aşagıdaki haller bu maddede kasdolunan "zorla çalıştırma v~ya 
mecburi çalışmadan" sayılmazlar. 

(a) işbu Sözleşmenin 5 inci maddesinde derpiş ed1len şartlar altında 
mevkuf tutulan bir kimseden mevkuftyetl veya şartla salıverflmesi süre
stnce ~apılması mutat olarak isten1leC?ek çalışma; 

(b) Askeri mahiyette bir hizmet yahut inançları gereğince askerltk va
ztfestni yapmaktan k~çınan kimselerin durumunu meŞru telakkı eden 
memleketlerde, bu 1İıanca sahip kimselere mecburi askerlik yerine gör
dürolecek başka bir hezmet, 

(c) Toplulugtın hayat veya refahını tehdit eden bulıran ve afet halle
rtnd etalep olunan her hizmet; 

.Cd) ,Normal medeni mükelleftyetler şümulüne gtren her türlü çalışma 
veya hizmet. 

Madde 5 

Her ferdin hürriyete ve güvenlige hakkı vardır. Aşagıda mezkur haller 
ve kanuni usuller dışında hiç kimse hürriyetlnden mahrum ed1lemez. 

(a) Salahiyetli bir mahkeme tarafından mahkumiyetl üzerine usulü 
dairesinde hapsed1lmesi, · 

(b) Bir mahkeme tarafından kanuna uygun olarak ver1len bir karara 
riayetsiziikten dolayı yahut kanunun koydugtı bir mükelleftyetln yerine 
getirUmesini saglamak üzere yakalanması veya tevkift, 

(c) Bir suç işlediğl-şüphesi altında olan yah':lt suç işlemesine veya su
çu işledikten sonra kaçmasını mani olmak zaruretl inancını dogtıran ma-· 
kul sebeplerin mevcudiyetl dolayıs1le, yetkili adli makam önüne çıkarıl
mak üzere yakalanması ve hapsi, 

(d) Bir küçün nezaret altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarıl
ması için ver1lmiş usulüne uygun bir tevfik kararı bulunması, 
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(e) Bulaşıcı btr hastalık yayabilecek btr kimsenin, btr akıl hastası, btr 
alkolt~. uyuşturucu maddelere müptela btr kimsenin yahut bir serse
rtnin kanuna uygun mevkuftyeti, 

(f) Btr kimsenın memlekete usulüne uygun olmayarak gtrmekten 
men't, veya hakkında btr sınır dışı kılma veya geri verme muamelesine te
vessül olunması sebebtyle yakalanmasına veya tevkifine karar verilmesi, 

2. Tevkif olunan btr ferdi, fevkiftnttcabetttren sebepler ve kendisine 
karşı vakt bütün tsnatlar en kısa btr zamanda ve anladıgt btr dille bildi
rilir. 

3. işbu maddenin ı 1 c fıkrasında derptş edilen şartlara göre yakala
nan veya tevkif edtlen herkesin hemen btr hakim veya adli görevi yapmı
ya kanunen mezun kılınmış dtger btr memur huzuruna çıkarılması lazım 
ve makul btr süre içinde mahkeme edilmeye yahut adli takthat sırasında 
serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverme ilgtlinin duruşmada hazır 
bulunmasını samayacak b tr temtrtata bamanabilir. 

4. Yakalanması veya tevkif sebebtyle hürrtyettnden mahrum bırakı
lan her şahıs hürrtyeti tahdtdin kanuna uygunlugu hakkında kısa bir za
manda karar vermesi ve keyftyet kanuna aykırı görüldü~ takdirde tah
ltyestnt emretmesiiçin bır mahkemeye itiraz eylemek hakkını haizdir. 

5. işbu maddenın hükümlerine aykırı olarak yapılmış bır yakalama 
veya tevkif muame~esinin m~duru olan her şahsın tazmtnat istemeye 
hakkı vardır. 

Madde 6 

ı. Her şapıs ge:tek medeni hak ve vectbelertyle ilgili nizalar gerek ce
zai sahada kendisine karşı serdedilen btr tsnadın esası hakkında karar 
verecek olan, kanuni müstakil ve tarafsız btr mahkeme tarafından dava
sının kamul btr süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlen
mestnttstemek hakkını haizdir. 

Hüküm alent olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta 
amme tnttzamının veya milli güvenli~ veya ahiakın yararına veya küçü
gün menfaatt veya davaya taraf olanların korunması veya adaletin sela
m etine zarar verebtlecegı bazı hususi hallerde, mahkemece zaruri görü
lecek . ölçüde, aleniyet davanın davamınca tamamen veya kısmen Basın 
mensupları ve halk hakkında tahdidedilebilir. 

2. Bir suç ile itharn edilen her şahıs suçlulugu kanunen sabit olun
eaya kadar masum sayılır. 

3. Her sanıkezcümle: 

(a) Şahsına tevcth edilen isnadın mahiyet ve sebebinden en kısa bir 
zamanda, anladıgı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek, 
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(b) Müdafaasını hazırlamak ıçın gerekl1 zamana ve kolaylıkla malik ol
mak, 

(c) Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi seçece~ bir müdafti ve
ya eger bir müdaft tayın içtn mali imkaniardan mahrum bulunuyor ve 
adaletin selameti gerektirtyorsa, mahkeme tarafından taytn edilecek bir 
avukatın meccanı yardımından ıstifade etmek, 

(d) iddia şahitlerını sorguya çekmek, veya çektirmek, müdafaa şahit
lerının de iddia şahitleriyle aynı şartlar altında davet edilmesini ve dtn
lenmestntn saglanmasını ıstemek, 

(e) Duruşmada kullanılan dili anlamadıgı veya konuşamadıgı takdir
de bir tercümanın yardımından meccanen faydalanmak, haklarına sa
hiptir. 

Madde 7 

ı. Hiç kimse tşlendigt zaman milli veya milletlerarası hukuka göre bir 
suç teşkil etmeyen bir ftU veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Keza 
hiç kimse suç tşledigt zaman tertibi gereken cezadan daha agır bir ceza-
ya da çarptırılamaz. ' 

2. işbu madde, işlendi~ zaman medeni milletler tarafından tanınan 
umumi hukuk prensiplerine göre suç sayılan bir ft1l veya ihmalden suç
lu bir şahsın yargılanmasına ve cezalandırılmasınamani degıldir. 

Madde 8 

ı. Her şahıs hususi ve allevi hayatına, meskentne ve muhaberatına 
hürmet edUmesı hakkına maliktır. 

2. Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi de
mokratik bir cemtyette milli güvenlik, amme emniyeti, memleketin ikti
sadi refahı, nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, ~ıgın veya ahia
kın ve başkasının hak ve hürrtyetlertntn korunmasııçın zaruri bulundu
gu derecede ve kanunla derplş edilmesi şartıyle vukubulabtlir. 

Madde 9 

1. Her şahıs düşünme, Vicdan ve dtn hürriyetine sahiptir. Bu hak, 
dtn veya kanaat degtşttrme hürriyetını ve alenen veya hususi tarzda iba
det ve aytn veya öğrettınını yapmak suretıyle tek başına veya toplu ola
rak dinini veya kanaatiniizhar eylemek hürriyetını tazammun eder. 

2. Dtn veya kanatleriizhar etmek hürrtyetl demokratik bir cemiyette 
ancak amme güvenltgtntn, amme nizam.ıiıın, genel s~ıgın veya umumi 
ahlakın, yahut başkalarının hak ve hürriyetlerının korunmasııçın zaru
ri olan tedbirlerle ve kanunla tahdıt edUebUir. 
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Madde 10 

1. Her fert ifac;le ve izhar hakkında maltktır. Bu hak içtihat hürriye
tint ve resmi makamların müdahalesi ve memleket sınırları mevzuubahts 
olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbesttstntthttva ed er. 
Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon işletmelerini ve mü
saade rejimine tabi kılınalarına mani de~ dir. 

2. Kullanılması vaiife ve mesultyetl tazammun ed~n ·bu hürriyetler, 
demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, mtlli gü
venltgtn, toprak bütünlügünün veya amme emniyetinin, ntzamı muhafa
zanın, suçun önlenmesının, saıııgın veya ahlakın, başkalarının şöhret 
veya haklarının korunması, gtzlt haberlerin ifşasına mant olunması veya 
adalet kuvvetinin üstünlügünün ve tarafsızlıgıtıın saıianması ıçın ancak _ 
~e kanunla, muayyen merastme, şartlara, tahdttlere ve müeyytdelere ta
bi tutulabtlir. 

Madde ll 

1. Her şahıs asaytşi ihlal etmeyen toplanWara kaWmak ve başkala
rtyle birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üze
re sendikalara gtrmek hakkı dahtl olmak üzere dernek kurmak hakkın~ 
hatzdtr. 

2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplulukta, zaruri ted
birler mahiyetinde olarak milli güvenltgtn, amme emntyettnın, nizarnı 
muhafazanın, suçun önlenmesının, saıııgın veya ahiakın veya başkala
rının hak ve hürriyetlerının korunması ıçın ve ancak kanunla tahdide ta
bi tutulabiltr. 

Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, stlahlı kuwetler veya 
zabıta mensuplarının muhik tahdttler koymasınamani degtldir. 

Madde 12 

Evlenme çagına gelen erkek ve kadın, bu hakkın istimalint tanzim 
eden milli kanunlar datresınde, evlenmek ve bir atle kurmak hakkına 
maliktir. 

Madde 13 

işbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edtlen her şahıs 
ihlal fitlt resmi vazifelerini ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerın lfa
sı sırasında yapılmış da olsa, milli bir makama fitlen müracaat hakkına 
sahiptir. 

Madde 14 

işbu Sözleşmede tanınan hak ve .hürriyetlerden istifa keyfiyeti, btl
has~a cins, ırk, renk, dtl, din,· siyasi veya di~er kanaatler, mtlli veya sos-
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yal menşe. milli bir azınlığa mensupluk, servet, do~m veya herhangi dt
ğer bir durum üzerine müesses hiçbır tefrtke tabi olunmaksızın s~an
malıdır. 

Madde ıs 

ı. Har b veya milletin varlı~ tehdit eden diğer umumi bir tehlike 
haltnde her Yüksek Aktt Taraf ancak, durumun tkttza ettiği ntspette ve 
devletler hukukundan doğan diğer mükelleftyetlerle tezak teşkil eyleme
mek şartıyle işbu Sözleşmede derptş olunan mükellefiyetiere aykırı ted
birler alabtlir. 

' 2. Yukarıdaki hüküm, meşru harb ftillert netleesinde vakt ölüm ha-
dtsest müstesna, tkinet ve üçüncü maddeler ile dördüncü maddenin bi
rinci firkasını ve yedinet mad~eyi hiçbir suretle ihale :qıezun kılmaz. 

3. Bu ihlal hakkını istimal eden bir Yüksek Aktt Taraf alınan tedbti-
lerden· ve bunları icabet tiren sebeplerden Avurpa Konseyi Genel Sertere
tne bilgi verir. Bu Yüksek Aktt Tarafmezkfır tedbirlerin mer'tyetten kalk~ 
tıgı ve Sözleşme hükümlerinin tamamtyle tatbfktne tekrar başlandıgı ta
rihten de Avrupa Konseyi Genel Sekreterint haberdar eder. 

Madde ıs 

ı o. ı ı ve ı4 üncü maddelerin hiçbir hükmü yabancıların siyasi faali
yetlerint Yüksek Aktt Tarafların tahdit etmelerine mant sayılmaz. 

Madde ı7 

Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete topluluga veya ferde, 
işbu Sözleşmede tanınan hak ve hürrtyetlertn yok edilmesini reya mez
kfır Sözleşmede derptş edildiğinden daha geniş ölçilde tahdttlere tabi tu
tulmasını tstthdaf eden bir faaliyete gtrtşmeye veya harekette kbulunma
ya matuf herhangi bir hak sagladı~ şeklinde tefsir olunamaz. 

Madde 18 

Bu sözleşmenin hükümleri gereğince, mezkfır hak ve hürriyetlere ya
pılan takyttler ancak derptş edildikleri gaye için tatbik edtlebilirler. 

BÖLÜM II 

Madde 19 

işbu Sözleşmeden Yüksek Aktt Taraflar için hasıl olan taahhütlere rı
ayet! temin maksadtyle : 

(a) Aşagıda "Komisyon" diye ztkredtlecek ol~ bir "Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonu"; 

(b) Aşa~da "Dt~an" diye ztkredtlecek olan bir "Avrupa İnsan Hakları 
Dtvanı" · 

kurulmuştur. 
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BÖLÜM III 

Madde 20°' 

ı. Komisyon Yüksek .Aktt Tarafların sayısı kadar azadan mürekkep
tır. Komisyonda aynı devletin birden fazlası tebaası bulunamaz. 

2. Komisyon, genel kurul şeklinde toplanacaktır. Bununla birlikte, 
herbiri en az 7 üyeden oluşan Daireler kurabilir. Daireler müesses içti
lıatlara dayanarak ele alınabilecek veya Sözleşmenin Yorumlanmasını 
veya uygulanmasını etkileyecek ölçüde ciddi sorun çıkarmayan, Sözleş
menin 25. maddesine göre yapılmış olan başvuruları inceleyebilir. Bu kı
sıtlama ve işbu Maddenin 5. paragrafındaki hükümler haricinde, Daire
ler, Sözleşme ile Ko misyona tevdt edilmiş tüm yetkileri kullanacaklardır. 

Aleyhinde başvuruda bulunan bir Yüksek Aktt Tarafın Komisy~na se
çilmiş bulunan üyesi başvurunun havale edildigt Dairede üyelik hakkına 
sahip olacaktır. 

3. Komisyon, 25. Maddeye göre yapılmış olan bir başvuruyu, daha 
fazla incelerneyi gerektlrmedigt hallerde, oybirligt ile kabul edilemez ilan 
edebilme veya kayıttan düşürülmesine kadar verebil.me yetkisini haiz 
herbiri en az 3 kişiden oluşan komiteler teşkil edebilir. 

4. Bir Daire veya komite, her zaman Komisyon genel kurulu lehtn:e 
yetkisinden vazgeçebilir; aynı şekilde, Komisyon genel kurulu ·bir Daire
ye veya korniteye havale edilmiş bir davanın kendisine gönderilmesi tali
matını verebilir. 

Aşağıdaki yetkileri sadece Komisyon genel kurulu kullanabilii:: 

(a) 24. Madde uyarınca yapılmış olan başvuruların incelenmesi; 

(b) 48. Maddenin (a) paragrafı uyarınca bir davanın Avrupa İnsan 
Hakları Divanına getirilmesi; 

(c) 36. Madde uyarınca usul kurallarının düzenlenmesi. 
Madde 2} 121 

ı. Komisyon üyeleri İstişare Meclisinin Bürosu tarafından tanzim 
edilen bir isim listesi üzerinden Bakanlar Komttc~since oyların mutlak ço
gtınlugtı ile seçilir; Yüksek Aktt Tarafların İstişare Meclisi'ndeki temsilci
leri gruplarından her biri, en az ikisi kendi milletinden olmak üzere üç 
n~et gösterir. 

2. Sonradan diger devletlerin işbu Sözleşmeye taraf olmaları halinde 
Komisyonu tamamlamak ve boşalan yerlere yenilerini seçmek için de, 
tatbik kabiliyetini haiz oldugu nisbette, ~ynı usul t~p olunur. 

3. Adaylar yüksek ahlaki vasıflarla mücehhez ve yüksek hukuki gö-· 

( 1) 2 ve sonrald paragrajlar 8 No.lu Protokolun 1. maddesı Ue eklenmlşttr. 
(2) 3. paragraf 8 No.lu Protokolun 2. maddesı tle eklenmtşttr. 
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reve atanmak için gerekli nitelikleri haiz ya da m1lli yahut m1lletlerarası 
hukuk alanındaki ehliyetleriyle tanınmış kişilerden olacaklardır. 

Madde 22ııı 

1. Komisyon üyeleri altı senelik bir müddet için seçillrler. Tekrar se
çtlmeleri catzdir. Bununla beraber ilk seçilen üyelerden yedistnin vazife
si iç yıl sonunda nihayete erecektir. 

2. İlk üç yıllık müddetin sonunda vazifeler1n1 nihayete erecek olan 
üyeler, ilk seçimlerin yapılmasından hemen sonra Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri tarafından kur'a çekinek suretiyle tAyin edilecektir. 

3. Komisyon üyeliklerinden imkan ölçüsünde yarısının her üç yılda 
. bir yenilenmesini sağlamak için, Bakanlar Komitesi sonraki bir seçtme 

geçmeden önce, seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev sürestnin 
veya sürelerinin üç yıldan az veya dokuz yıldan çok olmamak şartiyle, al
tı yıİ dışında bir süre olmasına karar verebilir. 

4. Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldu~ durumlar
da ve Bakanlar Komitesinin yukardaki paragrafı uygulaması haltnde, gö
rev sürelerinin üyelere dagılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen son
ra yapacagı kur'a sonucu belirlenir. 

5. Vazifesi bitmemiş bir üyenin yerine seçtlen Komisyon üyesi selefi
nin vazife müddetini tamamlar. 

6. Komisyon üyeleri, yerlerine yenileri konuluncaya kadar vazifele
rinde kalırlar ve yerlerine yenilerı geçtikten sonra dahi evvelce kendileri
ne havale edilmiş olan işleri rüyete devam ederler. 

Madde 23 

Komisyon üyeleri Komtsyona hususi şahıs sıfatıyle iştirak ederler. 

Görev süresince, Komisyon üyeleri olarak, bagımsızlıkları tarafsızlık
lan veya bu görevin gerekleriyle ba~daşmayan göreviert üstlenmeyecek
lerdir121. 

Madde 24 

Her Akit Taraf işbu Sözleşme hükümlerine vakt ve kendisinin dt~er 
bir Akit Tarafa isnad.edilebilece~ine kanaat getirdlgi bilcümle riayetsizlik
tep dolayı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtastyle komisyona müra
caat edebilir. 

Madde 25. 

I. işbu Sözleşmede tanınan hakların Yüksek Akıtıerden biri tarafın
dan ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her hakiki şahıs. hü-

(1} 3 ve 4 No.lu paragrajlar, 5 No.lu Protokolun I Inci maddesi Ue eldenmtşttr. 
(2} İldncl cümle 8 No.lu Protokolun 3 ünci.i maddesi Ue eldenmLşttr. 
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kümet dışı her teşekkül v.eya her insan toplulugu, hakkında şikayet va
ki Yüksek Aktt Tarafın bu işte Komisyonun selaııtyetint tanıdıguıı beyan 
eylemtş olması halinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sunulacak bir 
dtlekçe lle Komtsyona müracaat edebilir. 

Yüksek Aktt Taraflardan böyle bir beyan yapmış olanlar bu hakkın 
müessir bir tarzda kullanılmasına hiçbir suretle engel o~amayı taahhüt 
ederler. 

2. Bu beyanlar muayyen/bir müddet tçin yapılab1ltr. 

3. Bu beyanlar Avrupa Konseyı Genel Sekreterine tevdi ed1ltr. Genel 
Sekreter bunların surettnt Yüksek Aktt Taraflara gönderir ve neşrtnt te
min eder. 

4. Komisyon tşbu madde tle kendisine verilen selahtyett en az altı 
Yüksek Aktt Taraf yukardaki fıkralarda derptş edtlen beyanla baglanmış ' 
bulundukları zaman kullanır. 

Madde 26 
Devletler Hukukunun umumtyetle kabul edilen prensiplerine göre, 

ancak dahtli mürcaat yollarına başVurulmasından sonra ve nihai dahtli 
karardan'tttbaren altı aylık bir müddet ıçınde Komtsyona müracat oluna- . 
b1ltr .. 

Madde 27 

1. Komisyon 25 inci madde gere~ce sunulan herhangi bir dilekçe
yı ~daki hallerde kabul etmez : · 

(a) D1lekçe tmzasız tse; 

(b) D1lekçe Komtsyonca daha evvelincelenmiş yahut milletlerarası dt
ger bir tahkikat veya hallü tesvıye mercttne arzedUmiş bir dtlekçenin esas 
ttıbartyle aynı tse ve yenı olaylar ihtiva etmıyorsa. 

2. Komisyon 25 tnct madde gere~ce sunulan herhangi bir dilekçe
yi tşbu Sözleşme hükümlertyle telif edilemez buldugu, açıktan açıga 
esassız yahut şikayet hakkının sutısttmalt mahiyetinde telakkı etttgt tak
dirde kabule şayan saymaz. 

3. Komisyon 26 ncı maddeye göre kabul edtlınez mahiyette saydı~ 
her dilekçeyt red d eder. 

Madde 28U> 

1. Komisyon, kendisine havaleedilen bir başvuruyu kabul etttgt tak
dirde: 

(a) Olayları tespıt etmek amacıyla, tarafların temsilellertyle birlikte 
başvuruyu inceleyecek ve gerekirse 1lg1li Devletlerin, Komisyon lle ftk1r te-

( 1} Bu madde 8 No.lu Protokolün 4 üncü maddesi Ue değlştlrllmlştlr. 
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atısinde bulunmalarından sonra, etkinl1gt iç~ gerekli tüm kolaylıkları 
saglayacakları bir tahkikat yapacaktır; 

(b) Aynı 'zamanda, Komisyon, işbu Sözleşmede tanımlanan şekliyle 
İnsan Haklarına saygı esasından hareketle, davanın dostane bir çözüm 
lle ·sonuçlandırılınası için ilgili tarafiara hizmet sunmaya arnade olacak
tır. 

2. Komisyon, dostane bir çözüme varılınasını başarabllirse; konuya 
ilişkin olarak bir Rapor hazırlayıp llgtlt Devletlere, Avrupa Konseyı Ba
kanlar Komitesine ve yayınlanmak üzere Avrupa Konseyı Genel Sekrete
rine gönderecektır. Bu rapor yalnızca olayları ve varılan sonucu kısa ola
rak içerecektir. 

Madde 290l 

25 inci madde uyarınca yapılan bir müracaatı kabul ettikten sonra 
inceleme sırasında, 27 nci maddede öngörülen kabul edilmezlik sebeple
rinden b1rinin mevcudiyetını müŞabede ederse, Komisyon bu talebin red
dine üyelerin üçte iki çogunluğu lle karar verebilir. 

O takdirde; karar taratlara tebltg olunur. 
Madde 30C2l 

ı. Dava sürecinin herhangi bir aşamada, Komisyon, aşagidakt so
nuçlara varılması halinde başvurunun düşürülmesine karar verebilir : 

(a) Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde degllse, veya 

' (b) Sorun çözümlenmişse, veya 

(c) Başka herhangi bJ.r nedenden ötürü, başvurunun incelenmesine 
devam edtlmesi hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse. 

Ancak, Sözleşme tarafından tanımlanan İnsan Haklarına riayet öyle 
gerekiyorsa, Komisyon başvurunun kayıttan incelenmesine devam ede
cektir. 

2. Komisyon, bir başvuruyu önce kabul edip, sonra kayıttan düşür
meye karar verirse, olayları anlatan ve kayıttan düşürme kararını sebep
leritle birlikte içeren bir Rapor hazırlayacaktır. Sözkonusu Rapor, btlgt 
için tarafiara ve Bakanlar Komitesine tlettlecektir. Komisyon raporu ya
yınlayabtlir. 

3. Komisyon koşulların haklı kıldıgı kanısına varırsa, bir başvuruyu 
yeniden ele almayı kararlaştırab ilir. 

Madde 3IC3l 

ı. Şayet bir başvuru 28. (2. paragraf), 29. ve 30. Maddeler uyarınca 
bir sonuca bamanınamış ise, Komisyon olaylar hakkında bir Rapor ha-

( 1} 29 uncu madde 3 No.lu Protokolün 1 ve 8 No.lu Protolcolün 5 tnct maddeleri tle tld kez deyfştfrllmlşttr. 
(2} Bu madde 8 No. lu Protolcolün 6 ncı maddesı .Ue yenıden düzenlenmış tti. 
(3} 31 tnct maddenın 1. paragrafı 8 No.lu Protokolün 7 net maddesı Ue deytşttrflmfşttr. 
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zırlar ve tespıt edilen olayların, tlgtli Devletin, Sözleşmede öngörüldü~ 
şekliyle üzerıne düşen yükümlülüklerin thlaltn1 teşkip edip etmedi~ hu
susunda görüşünü bildirir. Raporda, Komisyon üyelerinin bu konudaki 
kişisel görüşleri bel1rttlebtl1r. 

2. Rapor Bakanlar Komıtesine ve tlgtlt devletlere de gönderılır. Bu 
devletler müzktlr raporu neşretmek selMıtyetine malik de~dirler. 

3. Komisyon, Bakanlar Komıtesine gönderdtgt rapora, uygun buldu
~ teklifleri de dereedebilir. 

Madde 32 

ı. Komisyon raporunun Bakanlar Komıtesine tevdtt tarthinden ıtıba
ren üç aylık müddet zarfında, mesele işbu Sözleşmenin 48 tnct maddesi 
geregtnce Dtvana arzedtlmezse Bakanlar Komitesi Sözleşmenin thlai edtl
mtş olup olmadı~ hakkında Korniteye dahil temsiletierin üçte tki çogtın
lugtı' tle bır karar verır. 

2. Bu kararın müspet olması halinde Bakanlar Komitesi bir mühlet 
olması halinde Bakanlar Komitesi bir mühlet tespıt eder, bu mühlet ıçın
de tlglli Yüksek Akitler Taraf Bakanlar Komitesi kararının tcabettırdigt 
tedbirleri almalıdır. . . 

3. İlgtli Yüksek Aktt taraf tayin olunan mühlet zarfında tatmin edici 
tedbirleri almadı tse Bakanlar Komitesi, ı tnct fırkada derpiş edtlen ço
gtınlukla, tlk kararına vertlecek sonucu kararlaştınr ve raporu yayınlar. 

4. Yüksek Aktt Taraflar evvelki fıkraların tatbtkt suretiyle Bakanlar 
Komttestntn verebilecegt her kararı kendileriiçin uyulması.mecburi say
ınayı taahhüt eder. 

Madde 33 

Komisyon oturumları gtzltdtr. 

Madde 340l 

Madde 20 (3 Üncü paragraf) ve 29'un hükümleri haricinde, Komis
yon, kararlarını mevcut ve oylamaya katılan üyelerin ço~nlu~ tle ala
caktır. 

Madde 35 

Komisyon lüzum hasıl oldukça toplanır, Davet Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri tarafından yapılır. · 

Madde· 36 

Komisyon, İçtüzüğünü hazırlar. 

Madde 37 

(1) Bu Madde 8 No.lu Protokolun 8 tnct ma.dest Ue yeniden dazenlenmlşttr. 
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Komisyonun büro ışleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından 
temin olunur. 

BÖLÜM IV 

Madde 38 

İnsan Hakları Avrupa Dtvanı, Avrupa Konseyi Üyesi devletlerinin sa
yısı kadar yargıçtan mürekkeptlr. Dtvanın aynı Devlet tab11yet1nden bir
den fazla üyesi olamaz. 

Madde 39 

·ı. Divan üyeleri Avrupa Konseyi üyelerince teklif edilen şahısları 
muhtevt bir liste üzerinden İslişari Mecltsce ço~nlukla seçilir, üyelerden 
her b1r1 en az ikisi kendi tabüyetinde olmak üzere üç namzet gösterir. 

2. Avrupa Konseyine yeni üyeler kabulü halinde Dtvanı tamamlamak 
ve boşalan üyel1klere yenı üyeler seçmek için de, tatbik kabiliyetini haiz 
oldu~ ntspette aynı usul tatbik olunur. 

3. Namzetler yüksek sectyeye malik ve yüksek kazai vazifeleri lfa için 
lAzım şartları cami bulunmalıdırlar veya salaııtyetleri umumtyetle müsel
lem hukukşinasiardan olmalıdırlar. 

Madde 40111 

ı. Divan üyeleri dokuz senelik bir müddet için seçilirler. Tekrar se
çilmeleri caizdir. Bununla beraber ilk seçimde tAyin edilen üyelerden 
dördünün vazifesi üç yıl sonra, diger dördünün vazifesi de altıncı yıl so
nunda nihayet bulacaktır. 

2. Vazifeleriilk üç ve altı yıllık müddetler sonunda nihayet bulacak 
olan üyeler Uk seçimin akabtnde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafın
dan kur'a ile ayrılır. 

3·. Divan üyelerinden imkAn ölçüsünde, üçte b1r1nin her üç yılda bir 
yenilenmesinin s~anması için, İslişart Meclis sonraki bir seçime geçme
den önce, seçilecek üyelerden bir veya bir kaçının görev süresinin veya 
süreler1n1n altı yıldan az ve oniki yıldan çok olmamak şarliyle, dokuz yıl 
dışında bir süre olmasına karar verebilir. 

4. Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldu~ durumlar
da ve İslişart Meclisin yukardaki paragrafı uygulaması halinde, görev sü
reler1n1n üyelere d~ımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapa
cal;ı kur'a sonucu belirİenir. 

5. Vazifesi henüz. bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Divan üyesi se
leftnin vazife müddetint tamamlar. 

(I} Bu maddenın 3 ve 4 numaralı paragrajlan 5 no.lu Protolrolun 3 üncü madde Ue, 7 numaralı paragrafı 
da 8 No.lu Protolcolun 9 uncu maddesı Ue eldenmtşttr. 
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6. Divan üyeleri, Divanda kendi şahsi sıfatlanyla yer alacaklardır. 
Görevlerı süresince, Divan üyeleri olarak b~sızlıklan, tarafsızlıkları 
veya :bu görevin gereklertyle bağdaşmayan başka görevler üstlenmeye
ceklerdir. 

Madde 4InJ 

Divan, Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını 3 yıllık bir sü
re ıçın seçecektir. Bunlar tekrar seçllebllirler. 

Madde 42 

Divan üyelerı her çalışma günü ıçın. tutan Bakanlar Komitesi tara
fından tespit ed.1lecek bir . tazmınat alırlar. 

Madde 43C2J 

Kendisine arzedllen her davayı incelemek üzere Divan dokuz yargıç
tan mürekkep bir daire halinde teşekkül eder. Bu daireye llgtlt her Dev
letın tebaasından olan veya böylesi yoksa, o Devlet tarafından seçllecek 
bir yargıç vazifeten iştirak eder. 

Diğer yargıçlar davanın incelenmesıne· başlanınazdan evvel Başkan 
tarafından kur'a lle seçllirler. 

Madde 44 

Divan huzuruna bir davayı yalnız Yüksek Taraflar ve Komisyon gett
rebllir. · 

Madde 45 

' Divanının salahiyeti işbu Sözleşmenın tefsir ve tatbikattyle 1lg1li olup 
Yüksek Akit Taraflar veya Komisyon tarafından 48 inci maddede derpiş 
ettiği şekllde kendisine arz olunac~ bütün hususlara şamtldir. 

Madde 46 

1. Yüksek Akit Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbi
kine mü teailik hususlarda Divanın kaza salMıiyettni herhangibir zaman
da bihakkın ve özel bir anlaşma olmaksızın mecburi olarak tanıdığını be
yan edebllir. 

2. Yukarda mezkur beyanlar kayıtsız şartsız yahut diğer akitıerden 
birçoğunun veya bazılarının mütekablliyett esasına müsteniden veya 
muayyen bir zaman için yapılabilir. 

3. Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edUecektir ve 
Genel Sekreter bunların birer suretini Yüksek Akit Taraflara gönderecek-
tir. . 

(1) Maddenin Uk şeklindeki "btr Başkan yardımcısı", 8 No.lu Protokolun 10 uncu maddesi Ue "btr veya 
iki" şeklinde değişttrUmtştir. 
(2) Maddenin Uk şeklindeki "yedi" yargıç, 8 No.lu Protokolan ll inci maddesi Ue "dokuz" yargıca 
çıkanlmıştır. 
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Madde 47 

Bır mesele Dtvana ancak muslihane hal gayretlerinin boşa çıktı~ Ko
mısyonca müşahede edildikten sonra ve -32 ncı maddede derpiş olunan 
üç aylık müddet içinde arzedtleb111r. · 

Madde 48 

Eger ilgili Taraf veya taraflarİn Dtvanın mecburi kaza hakkını tanımış 
olmalan ve bu olmadı~ takdirde karşı taraf ve tarafların rıza ve muvaf 
akatı şartıyle Dtvana : 

(a) Komisyon tarafından; 

(b) Magdur kendi tebasından olan Yüksek .Akıt tarafından; 

(c) Komtsyona başvurmuş olan YüksekAkıt tarafından; 

(d) Kendisinden şikayet edİlen YüksekAkıt tarafınd~; müracaat olu
nab111r. 

Madde 49 

. Divanın salahiyetli olup olmadı~ hakkında ihtilaf zuhurunda, karar 
Dtvana aıttır. 

Madde 50 

Divanın kararı, bir Yüksek .Akıt Tarafından adli makamları veya res
mi bir makam tarafından alırimış olan bir kararin veya vaz'edilmiş bulu-

. nan bir tedbirin tşbu Sözleşmeden do~an mükellefiyetiere tamamen vey~ 
kısmen aykırı oldu~nu beyan ederse, ve e~er mezkur .Akıt Tarafın daht-· 
li mevzuatı bu kararın veya tedbirlerin neticelerini ancak kısmen tzaleye 
müsaitse, Divan kararında, buna mahal varsa, hakkaniyete uygt.in bir 
surette mutazarrır tarafı tatmin eder . 

. Madde 51 

1. Divanın hükmüne mucip sebepler dereolunur. 

2. Hüküm yargıçların müttehit reylerini kısmen veya tamamen ifade 
etmtyorsa. her yargıç kendi şahsi kanaatini ona ilave etmek hakkına sa-
hip olacaktır. · 

Madde·s2 

Divanın hükmü kat'id1r. 

Madde 53 
Yüksek .Akitler taraf oldukları Divanın kararlarına· uymayı . taahhüt 

ederler. 

Madde 54 

Divanın hükmü Bakanlar Komıtesine gönderilir ve o bu hükmün ıc
rasına n ezaret eder. 
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Madde 55 

Divan, tüzü~nü tanzim ve muhakeme usulünü tespıt eder. 

Madde 56 

1. Divan üyelerinin ilk seçimi Yüksek Akıt Tarafların 46 ncı madde
de işaret edilen beyanlarının sayısı sekizi bulduktan sonra yapılır. 

· 2. Bu seçimden evvel Divana başvurulamaz. 

BÖLÜM V 

Madde 57 

Her Yüksek Aktt Taraf kendi dahili mevzuatının, işbu Sözleşmenin 
bütün hükümlerinin fiilen tatbikini ne suretle temin ettigl hususunda 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin talebi üzerine tzahat verecektir. 

Madde 58 

Komisyonun ve Divanın masrafları, Avrupa Konseyi tarafından öde
nir. 

Madde 59 

Komisyon ve Divan üyeleri vazifelerinin ifasında Avrupa Konseyi Sta
tüsünün 40 ıncı maddesinde ve işbu madde muktezasınca akdedilen an
laşmalarda derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ederler. 

Madde 60 

işbu Sözleşmenin hükümlerinden hiçbiri her Aktt Tarafın kanunları
na veya bu Aktttn Taraf oldugu diger bir Sözleşmeye. tevftkan tanı:rtabile
cek İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri tahdit veya ihlal eder mahiyette 
tefsir olunamaz. 

Madde 61 

işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü Avrupa Konseyi StatüsÜnün Bakan
lar Komitesine verdigl salahiyetleri ihlal etmez. 

Madde 62 

Bu Sözleşmenin tefsir veya tatbikinden dogan bir ihtilMı işbu Sözleş
mede derpiş edilenlerden başka bir hal tarzına dilekçe yoluyla tabi kıl
mak hususunda aralarında mevcut Anlaşma, Sözleşme ve demeçler!, hu
susi uyuşma halleri müstesna, faydalanmaktan Yüksek Aktt Taraflar 

. karşılıklı olarak vazgeçmektedirler. 

Madde 63 

1. Her Devlet, tasdik esnasında veya daha sonra herhangi bir zaman 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göriderecegi bir ihbar la işbu Sözleşme
nin Milletlerarası münasebetlerini sağladıgı bütün ülkelere veya bunlar
dan herhangi birine tatbik edilecegint beyan edebilir. 
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1 

ı. Sözleşme ihbarda btldirtlen ülke veya ülkelerde Avrupa Konseyı 
Genel Sekreterinin bu ihbarı aldı~ tarihten itibaren otuz gün sonra tat
bik edilecektir. 

2. işbu Sözleşmenin hükümleri mezktir ülkelerde mahalli icaplar na
zan itibare alınarak tatbik edilecektir. 

3. Bu maddenin bir1nci fıkrasına tevftkan beyanda bulunmuş olan 
her devlet sonradan her zaman işbu beyanında işaret ettigt ülke veya ül
kelere taalltik itibariyle hakiki şahısların, Hükümet dışı teşekküllerin ve
ya fert gruplarının müracaatlarının, bu Sözleşmenin ~5 inci maddesine 
uygun olarak Komisyonun rüyet eylemek salMıiyetlni kabul ettigınt be
yan edebtlir. · 

Madde 64 

~. Bu Sözleşmenin imzası veya tasdik belgesinin tevdit anında her 
Devlet Sözleşmenin muayyen bir hükmü hakkında, o zaman kendi ülke
stnde mer'i olan bir kanunun bu hükme uygun bulunmaması nispettn
de thtirazi kayıt koyabtlir. işbu madde umumi mahiyette ttirazi kayıtlar 
konulması salahiyetini bahşetmez. 

2. işbu maddeye uygun olarak konulan her ihtirazi kayıt mevzuuba
his kanunun kısa bir izahını ihtiva eder. 

Madde 65 

ı. Bir Yüksek·Akit Taraf Sözleşmeyt ancak Sözleşmenin kendisi hak
kında mer'iyete gtrdıgı tarihten itibaren beş yıllık bir müddet sonunda ve 
_Avrupa Konseyı Genel Sekreterine altı ay ewel vertlecek bir ihbarla fes
hedebilir. Genel Sekreter bund~ diger Akıt Tarafiara malumat verir. 

2. Bu fesılı keyfiyeti, fesih muteber sayıldı~ tarihten ewel yapılmış 
olup bu taahhütleri ihlal edici mahiyette telakkı edUebUecek herhangi bir· 
fiili dolayısiyle tlgtli Yüksek Aktd işbu Sözleşmedeki taahhütlerden beri 
kılmak neticesını hasıl etmez. 

3. Aynı ılıtirazi kayıt altında Avrupa Konseyi üyeltgt sıfatı zaU olan 
her Akıt Taraf işbu Sözleşmeye de taraf olmaktan çıkar. 

4. Sözleşme, 63 üncü madde hükmü geregtnce tatbik edtlecegi beyan 
edilmiş olan ülkelere taalluku bakımından, daha ewelkt fıkralar hüküm
lerine tevftkan feshedtlebtlir. 

Madde 66 

ı. işbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin tmzalarına açıktır. Söz
leşme tasdik edilecektir. Tasdik belgelerı Avrupa Konseyi Genel Sekrete
rine tevdi olunacaktır. 

2. işbu Sözleşme on tasdik belgesinin tevdtinden sonra mer'iyete gi
recektir. 
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3. Sözleşm~Yt (f'aha sonra tasdik eyleyecek olan mÜmzı ıçın sözleşme 
tasdik belgesının tevdlınden ıtıbaren mer'lyete gırecektlr. 

4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözleşmenın mer'lyete glrdt~i, 
Sözleşmeyi tasdik eden Yüksek .Aku Tarafların isimlerını· ve daha sonra 
vukubulac* ta~lk belgelerının tevdti keyfiyetin! de bütün Avrupa Kon
seyi üyelerine tebllg edecektir. 

Avrupa Konseyi Hazinet Evrakında saklanmak ve her lkt metin de ay
nı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İngıltzce tek bir nüsha ha
linde 4 Kasım 1950'de Roma'da tanzim,edUmlştir. Umumi katlpbunun 
tasdtklt suretlerını imza eden bütün devletlere gönderecektir. 

1 . 

413 

TBMM KÜTÜPHANESİ



EK:m 

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMiSYONU VE DİVANDA DURUŞMA
YA KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESiı•ı 

Bu Sözleş!lleyi imzalayan Avrupa Konseyı üyesi devletler, 

4 Kasım ı950'de Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgür
lükler Sözleşmesi (Bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) muvacehe-
stnde, · 

Sözleşmenin amacının daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Av
rupa İnsan Hakları Komisyonu (Bundan böyle Komisyon olarak anıla
caktır) ve Dtvanı (Bundan böyle Divan olarak anılacaktır) önünde duruş
maya _katılacak kişilere belirli bagışıklık ve kolaylıkları saglamak düşün
cesiyle, bir Sözleşme akdetmek arzusuyla aşagıdakileri kararlaştırmışlar
dır. 

Madde ı 

ı. Bu Sözleşme aşagıdaki kişiler hakkında uygulanır. : 

(a) Akit tarafların temsilcileri ve onları destekleyen danışman ve avu
katlar; 

(b) Kendi adiarına veya Sözleşmenin 25 inci maddesinde belirtilen şi
kayetçilerden birisini temsilen, 25 maddeye göre Komisyona yapılan bir 
başvuru üzerine yapılan duruşmaya kahlan kişiler; 

(c) (b) bendindeki kişilere yardım etmek üzere duruşmaya katılan 
avukatlar veya hukuk profesörler!; 

(d) Divandaki duruşmada Komsiyonu temsil etmek üzere görevlendi-
rtlmiş temsilcileri destekleyen kişiler; ~ 

(e) Komisyon veya Dtvanın daveti üzerine, Komisyon ve Divandaki du
ruşmaya katılan, tanıklar, bilirkişiler veya di~erleri. 

2. Bu Sözleşmenin amacı bakımından "Komisyon" ve "Divan" kavra
mına, bir alt komite, bir daire veya görevlerini Sözleşme hükümleri veya 
Komisyon ve Dtvanın İçtüzüklerine göre yapmaları halinde, her iki kuru
lun üyeleri de dahildir; "duruşmaya katılmak" kavramı, 25 inci maddeye 
göre bireysel başvuru hakkını kabul etmiş olan bir devlete karşı bir şika
yet amacıyla yapılan· hazırlık bildirilerini de kapsar. 

3. Bakanlar Komitesi, Sözleşmenin 32 nci maddesi çerçevesindeki 
·yetkilerini kullanırken, bu maddenin ı inci fıkrasında belirtilen kişiler
den birisini, Bakanlar Komitesinde hazır olmaya veya yazılı bildirimde 
bulunmaya davet ederse, bu kişiler hakkında da bu Sözleşme hükümle
ri uygulanır. 

(1) 6 Mayıs 1969 tarthtnde_Londra'da imzalanan Sözleşmeye Türlctye henüz kahlmamıştır. 
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Madde 2 

ı. Bu Sözleşmenin ı ıncı maddesinin ı inci fıkrasında anılan kiştler, 
Komisyon ve Dtvana karşı yaptıkları sözlü beyan veya yazılı açıklamalar 
ve Komisyon veya Dtvana verdiklerı belgeler ve dtger del1ller dolayısıyla 
yargı b~şıklı~dan yararlanıdar. 

2. Önceki fikraya göre yargı b~şıklı~dan yararlanan kiştler, Ko
misyon veya Dtvana karşı yaptıklan beyanlar, verdtklert belgeler ve deltl
lert, Komisyon veya Dtvan dışında tamamen veya kısmen açıkladıklan 
veya açıklattırdıkları takdirde, yargı b~şıklı~dan yararlanamazlar. 

Madde 3 

ı. Akit devletler, bu Sözleşmenin ı inci maddesinin ı tnct fıkrasında 
sayılan kiştlerin, Komisyon veya Dtvanla engellemesiz olarak yazışmalan 
hakkını tanırlar. 

2. Tutuklular açısından bu haklun kullanılmasında özelltkle şunlar 
uygulanır: 

(a) Yazışmaların yetklli makamlar tarafından gözlenmesi haltnde, 
bunları aşırı gecikmeye neden olmadan ve degtşiklige u~amadan gön
dermek ve muhatabına teslim etmek zorunludur. 

(b) Bu ktştler hakkında, normal yollardan Komisyon veya Dtvana gön
derdtkleri bir btldtri dolayısıyla, herhangi bir şektlde disiplin işlemi yapı
lamaz. 

(c) Bu kiştler, Komisyona yaptıklan bir şikayet sonucu yapılan işlem
lere ilişkin olarak, tutuklu bulundukları devlet mahkemelerinde yetktli 
bir avukatla mektuplaşma ve kimsenin duyamayacagı şektlde danışma 
hakkına sahiptır. 

3. Önceki bendierin uygulanmasında bir kamu makamı ancak, yasa
da öngörülmüş olması ve demokratik. bir toplumda mtlli güvenltgtn, suç 
eylemiertnin açıga çıkarılıp kavuşturulmasının veya saıiı~ korunması~ 
nın gerekli kılması halinde müdahelelerde bulunabtlir. 

Madde 4 

ı. (a) Akıt devletler, bu Sözleşmenin ı inci maddesinin ı inci fıkra
sında anılan, Komisyon veya Divanın hazır bulunmasına önceden izin 
verdtgt kiştlertn serbestçe hareket edip, Komisyon veya Divandaki duruş
malara katılmak için seyahat etmelerini ve tekrar gibi dönmelerini engel
Iemerneyi taahhüt ederler. 

(b) Bu hareket ve seyahat özgürlügünün kullanılması, demokratik bir 
toplumda mtlli güvenlik ve kamu güvenliginin korunması, kamu düzeni
nın muhafazası, suç eylemlerinden kaçınma, saglık ve ahiakın korunma
sı ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yasada 
öngörülenlerden başka hiç bir kısıtlamaya tabı tutulamaz. 
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2. (a) Bu kişiler. geçtikleri veya davanın görüldü~ devletlerde, seya
hatlerine başlamadan önceki zamana ilişkin hareketleri veya mahkumi
yelleri dolayasıyla ne tutuklanabilir ne de kişisel özgürlüklerinde başka 
kısıtlamalara tabi tu tulabtlir. 

(b) Her aktt taraf bu Sözleşmenin imza veya onaylanması sırasında bu 
fıkra hükümlerinin kendi vatandaşlarına uygulanamayac~ beyan 
edebtlir. Bu tür bir beyan, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak 
bir bildirimle her zaman geri alınabtlir. 

3. Akıt taraflar, ülkelerine gıren herkesin ülkeye geri dönmesine izin 
vereceklerini taahhüt ederler. 

4. İlgtlinin birbirini izleyen ı4 gün Içinde, Komisyon ve Divan tarafın- , 
daı} hazır bulunması tstenmedtgt Için seyahatine bpşladığl ülkeye geri 
dönme Imkanına sahip oldugu durumlarda. bu maddenin ı ve 2 net fık
ralan hükümlerı uygulanmaz. 

5. Bir aktt devletin bu maddenin 2 net fıkrasından kaynaklanan bir 
yükümlü~ ile, Avrupa Konseyinin Bir Sözleşmesinden, bir suçluların ia
desi Sözleşmesinden ve dt~er fıkit taraflar la arasındaki ceza işlerinde ad
li yardım sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerının çeltşmest 
halinde, 2 net fıkra hükmü önceltkle uygulanır. 

Madde 5 

ı. Bu Sözleşmenin ı inci maddesinin ı inci fıkrasında anılan kişile
re sadece, kendilerinin işlemlerinin, görev ve yükümlülüklerint yapmala
rının . veya Komisyon ve Dtvanda haklarını savunmalarının gerektlrdigt 
ölçüde, söz hakkı ve bağımsızlıkları güvence altına alınarak serbestlık ve 
kolaylıklar sagianabilir. 

2. (a) 2 net maddenin ı inci fıkrasında öngörülen bağışıklığl tama
men veya kısmen kaldırmaya sadece Komisyon veya yerine göre Divan 
yetkilidir. Komisyon ve Divan, bu bağışıklıgın adaletin gerçekleştirilmesi
ni engelledigtlli düşündü~ ve bağışıklı~ tamamen veya kısmen kaldı
rılmasının bu maddenin ı inci fıkrasında belirtilen amaçlara aykırı olma
dığı durumlarda, bunu yapmakla yükümlüdür. 

(b) Komisyon ve Divan res'en veya bir fıkit tarafından Avrupa Konse
yi Genel Sekreterine yapacağı talep üzerine ilgtli kişinin bağışıklı~ını kal
dırabilir. 

(c) Bağışıklı~ın kaldırılması kararları gerekçeli olmalıdır. 

3. Bir aktt devlet, Sözleşmenin 2 net maddesinin 'linct fıkr~sında ön
görülen bağışıklığın kaldırılmasının, milli güvenli~i ihlal eden bir dava 
dolayısıyla gerekli oldu~nu belgelerse. Komisyon ve Divan, bağlşıklı~ı 
belgede belirtilen ölçüde kaldırır. 

416 

TBMM KÜTÜPHANESİ



4. B~şıklıgı kaldıran bir karar vertldikten sonra, karara esaslı bir 
şektlde etktli olabtlecek bir gerçek ortaya çıkar ve talep sahibi de bunu 
önceden btlmiyorsa, Komisyon veya Divana yeniden talepte bulunabtlir. 

Madde 6 

Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü aktt tarafların Sözleşmeyle üstlendik
leri yükümlülükleri kısıtlayacak veya ortadan kaldıracak şektlde yorum
lanamaz. 

Madde 7 

ı. Bu Sözleşme Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açıktır. 
Devletler Sözleşmeye, 

(a) Onay veya kabule b~ olmaksızın tmzalayarak, 

(b) Onay veya kabul şartıyla tmzalanıp sonradan onaylayarak veya 
kabul ederek, taraf olabtlirler. 

2. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi 
ed111r·. 

Madde 8 

ı. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyine üye olan devletlerin beşinin, 7 nci 
maddeye göre Sözleşmeye taraf olmalarından itibaren bir ay içinde yü
rürlüge gtrer. 

2. Sözleşmeyi sonradan onay veya kabul şartına bagıi olmaksızın im
zalayan veya onayiayan veya kabul eden her devlet açısından, Sözleşme, 

· imza veya onay veya kabul btldirisinin tevdii gününden itibaren bir ay 
sonra yürürlüge gtrer. · 

Madde 9 

ı. Her akıt devlet imza, onay veya kabul belgelerinin tevdii sırasında, 
bu Sözleşmenin uygulama alanı bulacağİ bölge veya bölgelert belirleyebi
lir. 

2. Her akit devlet, onay veya kabul belgelerinin tevdii sırasında veya 
sonradan her zaman, Avrupa Konseyı· Genel Sekreterine yapacagı bir be
yanla, Sözleşmeyi uluslararası tlişktlertnden sorumlu oldugu ve bu be
yanda belirtttgı bölgelere teşmtl edeb111r. 

3. 2 nci fıkraya göre yapılan her beyan, btld1r1mde belirttlen egemen
lik alanları hakkında, Sözleşmenin 1 O uncu maçldesinde öngörülen usül-. 
le geri alınabilir. · 

Madde 10 

ı. Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

2. Her akit devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı bir btl
dirimle Sözleşmeyt feshedebilir. 
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3. Bu festh, btldtrtmtn Genel Sekretere tevdllnden itibaren altı ay 
sonra sonuç do~rur. Bununla beraber, bubtldirtın akit devleti, bu Söz

. leşmentn 1 Inci maddestıitn 1 Inci fıkrasında belirttlen kiştlere karşı olan 
bütün yiikümlülüklertnden kurtanİı~-. · 

Madde ll 

Avrupa Konseyi Genel Sek!etert, Konsey üyesi devletlere: 

(a) Onaylama veya kabul şartı olmayan her tmz~amayı; 

(b} Onaylama veya kabul şartı olalı her tmzalamayı; 

(c) Onay veya kabul belgelertntn tevditni; 

(d) Sözleşmenın 8 Inci maddesine göre, bu Sözleşmenın yürürlüge gtr-
digl tarthi; / o 

'(e) 4 üncü maddenın 2 nci fıkrası ve 9 uncu maddenin 2 ve 3 üncü 
fıkralarına göre yapılacak her· btldirimi; 

(f) 4 üncü maddenın 2 nci fıkrasına göre, bir beyanın geri alınmasına 
tltşkin btldtrimi ve ·ı O uncu maddeye göre yapılan her btldtrimle bunun 
sonuç doguracağı tarihi, 

btldtrir. 

· Usulünce yetktli kılınmış. olanlar bu Sözleşmeyi kabul ederek tmzala
mışlardır. 

1 
Sözleşme 6 Mayıs ı 969'da 'Londra' da İngtltzce ve Fransızca olarak her 

iki metin de baglayıcı olmak üzere hazırlanmış ve Avrupa Konseyi Arşivi
ne tevdi edtlmişttr. Avrupa Konseyi Genel Sekreteriimzalayan bütün dev

- le tl ere onaylı örnegtni gönderecektir. 
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EK: IV 

İNSAN HAKLARıNı VE ANA HÜRRiYETLERİ KORUMAYA DAİR 
SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL'1) 

işbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi hükümetler, İnsan 
Haklan ve Ana Hürriyetlerini korumaya dair olup Roma'da 4 Kasım 1950 
tarihinde imza edilmiş bulunan Sözleşmenin (aşagıda "Sözleşme" diye 
anılmıştır) ı inci faslında esasen musarrah bulunanlardan gayri hak ve 
hürrtyetlerin müşterek müdafaas~ı temin için gereken tedbirleri almayı 
kararlaştırarak, 

Aşagıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır: 

Madde 1 

Her hakiki veya hükmi şahıs mallarının masuniyetine riayet edilmesi 
hakkına maliktir. Herhangibir kimse ancak amme menfaati icabı olarak 
ve kanunun derpiş eyledigi şartlar ve devletler hukukunun umumi pren
sipleri dahilinde mülkünden mahrum edilebilir. 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, emvalin umumi menfaate uygun 
olarak istimalini tanzim veya vergilerin veyahut satr ~ükelleftyetlerin ve
yahut da para cezalarının tahsiliiçin zaruri gördükleri kanunları yürür
lüge koymak hususunda malik bulundukları hukuka halel getirmez. 

Madde 2 

Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, egitim ve 
öwetim sahasında deruhte edecegi vazifelerin ifasında, egttim ve öwetim 
sahasında deruhte edecegı vazifelerin tfasında, ebeveyntn bu egıttm ve 
öwetimi kendi dini ve felsefi elkidelerine göre temin etmek h~kına riayet 
edecektir. · 

Madde 3 

Yüksek Aktt Taraflar, teşrti organın intthabı hususunda halkın kana
atinin serbest olarak izharını saglayan şerait dahilinde uygun sürelerle 
gtzli oyla serbest seçimler yapmayı taahqüt ederler. 

Madde 4 

Her Yüksek Aktt Taraf,. bu Protokol ün imzası veya tasdiki anında ve
yahut daha sonra herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
ne tevdii edecegi bir beyanname ile beynelmilel münasebetlertni deruhte 
etttgt ve mezkfır beyannarnede zikretttgı ülkelerde bu Protokol hükümle
rinin ne ntspette tatbik edtlecegıni taahhüt ettıgtni bildirebilir. 

Bu madde geregınce yapılmış bir beyan Sözleşmenin 63 üncü madde
sinin ı inci fıkrasına uygun olarak yapılmış gibitelclkki olunacaktır. 

(1) 1 Numaralı Protokol, 20 Mart 1952 tarihinde Paris'te imza edilmiş ve 18 Mayıs 1954 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. R.G. 19 Mart 1954-8662 
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Madde 5. • 1 

Yüksek Akit Taraflar bu Protokolün ı. 2. 3 ve 4 üncü ~addelerını 
Sözleşmeye ek maddeleı." olarak telcikki edecekler ve Sözleşmenın bütün 1 · 
hükümlerı buna göre tatbik edilecektir. 

Madde 6 

Bu Protokol Sözleşmeyltmza eden Avrupa Konseyı üyelerının tmzala
rına açıktır. Bu Protokol Sözleşme tle birlikte veya ondan sonra tasdık 
edilecektir. Protokol. ı O. tasdiknamenın tevditnden sonra yürürlüge gire-
cektir. · 

Protokol. bilahare tasdik edecek her mümzi ·ıçın. tasdiknamesinin 
tevdiine müteakip. yürürlüge girecektir. · 

Tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek. o da 
tasdık edenlerin isimlerini bütünüyelere teblig edecektir. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İn
gilizce olarak ve Avrupa Konseyi·Hazinei Evrakında saklanacak tek· bir 
nüsha halinde 20 Mart ı952'de Paris'te tanzim edilmiştir. Umumi Katip 
bunun tasdikil süretleriniimza eden bütün devletlere gönderecektir. 
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EK :V 
AVRUPA İNS~ HAKLARI DivANINA İŞTİŞARİ MÜTALAA 
VERMEK YETKİSİ TANİYAN İNSAN HAKLARINI VE ANA 
HÜRRiYETLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİNİN 2 NO.LU 

PROTOKOLU(ll 

işbu Protokol un tmzacıları, Avrupa Konseyine üye Devletler, 

4 Kasım 1950 tarthinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Ana 
Hürriyetlerint Koruma Sözleşmesinin -aşagtda Sözleşme olarak tsimlen
dtrtlmtştlr- hükümlertnt, btlhassa muhtelif organlarmeyanında bir Avru
pa İnsan Hakları Dtvanı (aşagtda Divan olarak tstmlend1rtlmtştlr) tesıs 
eden 19. maddesını gözönünde bulundurarak, 

Dtvana, bazı şartlar altında tstlşari mütalaa verme yetkisi tanınması
nın uygun olacaguu nazarı ttlbaı;a alarak, 

Aşagtdakt hususlarda anlaşmı~lar<fı:r : 

Madde 1 . 

ı. Divan, Bakanlar Komıtesinin ·talebi üzerıne, Sözleşmenın ve Pro
tokollerin yorumlanması ile ilgtlt hukuki meseleler üzerıne tstlşari müta
laalar verebilir. 

2. Ancak, bu mütalaalar, ne Sözleşmenın 1 tnct bölümünde ve Pro
tokollerinde tayin edtlen hak ve hürrtyetlertn muhtevası veya şumulü ile 
ilgtlt meselelere, ne de Komisyon, Dtvan ve Bakanlar Komttestntn, Sözleş
mede öngörülen bir müracaat netleesinde karaı;a baglamak durumunda· 
kalabtlecegt diğer meselelere ilişkin bulunamaz. 

3. Bakanlar Komıtesının Divandan istlşari mütalaa talep etmek ka
rarı Korniteye katıl.mak hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy ço~nlu
~yla alınır. 

Madde 2 

Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, işbu Protokolun ı tnct 
maddesinde taytn edilen tstişari yetkisine girip gtrmedtğint Divan karel!
laştırır. 

Madde 3 

ı. İstlşari mütalcla. taleplertnttncelemek üzere, Divan genel kurul ha
linde toplanır . 

. 2. Divanın mütalaası gerekçeltdir. 

3. MÜtalaa, tamamen veya kısmen haktmlerin müşterek ftkrtnt ifade 
etmedtgt takdirde, her haktın şahsi mütalaasını belirtmek hakkına sa
hiptir. 

(1) 6 Mayıs 1963 tarthEnde tmzaya aÇılan 2 No.lu Protokol, 21 Eylül 1970'de yürürlüğe gtrmlştır. 
R.G. 24.7.1967·12655 
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4. Dtvanın mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir. · 

Madde 4. 

Sözleşmenin 55 inci maddesinin verdigt yetk1ntn genışletilmesi sure
tlyle ve işbu Protokolün gayesine uygun olarak, Divan lüzumlu gördü~ 
takdirde, yönetmellgtnt tanzim ve çalışma usullerint tespıt eder. 

Madde 5 

ı. işbu Protokol, 

(a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın tmzalama; 

(b) Onaylama veya kabulü n takip edecegt onaylama veya kabul kaydı 
ile tmzalama, 

suretile Taraf olabilecek Sözleşmenin imzaciları Avrupa Konseyine 
üye Devletlerin imzasına açıktır. 

Onaylama veya kabul belgelert Avrupa Konseyi Genel Sekreterli~e 
tevdt edilecektir. 

2. işbu Protokol Sözleşmeye Taraf olan bütün Devletlerin bu madde
nin birinci fıkrası uyarınca Protokolataraf olmalarıyle yürürlüge girecek
Ur. 

3. işbu Protekolün yürürlüge girişinden itibaren, ı ila 4 üncü mad-
deler Sözleşmenin bünyesine dahil addedtlecektlr. 

4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 

(a) Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın her tmzalamayı; 

(b) Onaylama veya kabul kaydı ile her imzalamayı; 

(c) Her onaylama veya kabul belgesi tevdtınl; 

(d) Bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak, işbu Protokolün yü
rürlüge gırış tarihini, 

Konseye üye devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümlerı kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşa
ğıda imzalan bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanac~ olan işbu Protokol, Fransız
ca ve ingilizce olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli bulunmak 
üzere, tek nüsha halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strasbourg'ta tanzim 
edilmiştir. Genel Sekreter mümzi Devletlerin her birine Protokolun aslı
na uygun örneklerini tevdi edecektir. 
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EK: VI 

İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRiYETLERİ KORUMAYA 
DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN, BU SÖZLEŞMEDE VE BU 

SÖZLEŞMEYE EK BİRİNCİ PROTOKOLDE YER ALANLARDAN 
BAŞKA, BAZI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN 4 NUMARALI 

PROTOKOL(I> 

Avrupa Konseyi üyesi, tmzacı hükümetler, 4 Kasım ı950'de Roma'da 
tmzalanmış olan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerı Korumaya dair söz
leşmenin (bundan böyle "sözleşme" olarak anılmıştır) bırıncı bölümde ve 
20 Mart ı952'de Paris'te imzalanan sözleşmeye ek bır sayılı protokblün 
ı. 1la 3 üncü maddesınde yer alanların dışındaki hak ve özgürlüklerin 
müştereken korunmasını samamak ıçın gereken tedbirleri almayı karar
laştırarak, aş~dakt hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde ı 

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden dogan bır yüküml'Çtlüğü yerıne geti
rernemiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. 

Madde 2 

ı. Bır devletin ülkesi üzerınde yasal olarak bulunan herkesin orada 
serbestçe dolaşma ve ikametgahını serbestçe seçme hakkı vardır. 

2. Herkesı-herhangi bır ülkeyi, kendtstntnkt dahil olmak üzere, ter
ketmekte serbesttır. 

3. Bu hakların kullanılması kanunun öngördüğü nedenler dışında 
başka bir kısıtlamaya konu olamaz. Bunlar demokratik bir toplumda, 
ulusal güvenlik, kamu güvenltgt, kamu düzenının saglanması, suçların 
önlenmesi, samık ve ahiakın yahut başkalarının hak ve hürriyetlerının 
korunması Için alınan gerekli önlemlerdır. 

4. ı inci paragrafta tanınmış olan haklar, belli bazı alanlarda, kanu
na uygun olarak konulan ve demokratik bir toplumda kamu yararının 
haklı kıldıgt kısıtlamalara konu olabtltr. 

Madde 3 

1. Hiç kimse. vatandaşı oldugu devletin ülkesinden bireysel olarak, 
ya da topluca sınır dışı edilemez. 

2. Hiç kimse vatandaşı oldugu devletin ülkesine gtrme hakkından 
yoksun bırakılamaz. 

Madde 4 

Yabancıların topluca sınırdışı edilinelerı yasaktır. 

(1} 16 Eylül 1963 tarlhtnde Strasbourg'da ımzalamaya açılarak 2 Mayıs 1968 tarthtnde yürürlü~e giren 
4 No.lu ProtolcQlü Türldye 23.2.1994 Tarth ve 3975 Saydı Kanunla onaylanuştır; R.G. 26 Şubat 1994-
21861 
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Madde 5 

ı. Yüksek akit taraflardan herbirt, bu protokolün ~ası veya onay
lanması sırasında, ya da daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Kon
seyı Genel Sekreterine verece~f bildiride, uluslararası ilişkilerinf sagladı
~ ve adı geçen bildiride belirtti~ ülkelere bu protokol kurallarının uygu
lanmasını hangi ölçüler içinde üstlendi~ belirtir. 

2. Önceki paragraf uyarınca bildiride bulunmuş olan her yüksek 
sözleşmecf taraf, zaman zaman eskiden yapb~ bildtrilerin koşullarını de
~ştıren ya da bu protokol kurallarının herhangi bir ülkede uygulanma
sına son veren yeni bir bildiride bulunabiltr. 

3. Bu madde uyarınca yapılmış- olan bir bildiri. Sözleşmenin 63 ün
cü maddesinin birinci paragrafı uyarınca yapılmış sayılır. 

4. Devletin onaylaması veya kabulü sonucu bu protokolün uygulan
dı~ her devletin ülkesi bu ve madde uyarınca, adıgeçen devlet tarafından 
yapılan bildiri üzerine bu protokolün uygulandı~ ülkelerden herbtri, 2 ve 
3 üncü maddelerde sözkonusu olan devlet ülkesi açısından, herbirinden 
ayrı ülkeler sayılacaktır. 

Madde 6 
ı. Yüksek akit taraflar. bu protokol ün ı ila 5 inci maddelerini sözleş

menin ek maddelerı olarak telakkı edecekler ve sözleşmenın tüm kural
ları buna göre uygulanacaktır. 

2. Bununla birlikte, sözleşmenin 25 inci maddesi uyarınca bireysel 
başvuru hakkını kabul eden bir bildirinin yapılmış olması, ya da sözleş
menin 46 ncı maddesi uyarınca Divanın yetkisini zorunlu olarak kabul 
eden bir bildirinin yapılmış olması, bu protokolün uygulanması açısın
dan, ancak ilgili yüksek sözleşmeci tarafın sözügeçen hakkı. ya da sözü
geçen yargı yetkisini protokol ün ı ila 4 üncü maddeleri, ya da bu madde
lerden bazıları için tanıdı~ bildirmesi durumunda mümkün olacaktır. 

Madde 7 
1. Bu protokol sözleşmeyt imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin tni

zasına açıktır; Bu protokol sözleşme ile birlikte, ya da ondan sonra onay
lanacaktır. Protokol, 5 onay belgesinin tevdiinden sonra yürürlüğe gire
cektır. Protokol. sonradan onayiayan her tmzacı için, onay belgesinin ve
rilmesinden sonra yürürlü~e girecektır. 

2. Onay belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek o da 
onaylayanların adlarını tüm üyelere duyuracaktır. 

Yukarıdaki hükümleri onaylamak üzere usulüne göre yetkiii kılınmış 
aş~da imzalan bulunanlar bu protokolü imzalamışlardır. 

ı6 Eylül ı963 tarihinde Strasbourg'da Fransızca ve İngilizce ve iki me
tin aynı derecede geçerli olarak düzenlenmiş olan bu protokol tek bir nüs
ha halinde Avrupa Konseyi arşivine konacaktır. Genel Sekreter aslına uy
gunlu~ onaylı öme~i Avrupa hjikümetlerinin herbirine gönderecektır. 

424 

TBMM KÜTÜPHANESİ



EK:VD 

VI 
İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRiYETLERİ KORUMAYA DAİR 

SÖZLEŞMEYE (EK) ÖLÜM CEZASININ KALDlRlLMASlNA İLİŞKİN 
6 NO.LU PROTOKOL'1ı , 

6 Kasım 1 950'de Roma'da imzalanan İnsan Haklarını ve Ana Hürri
yetleri Korumaya Dair Sözleşmeyi (bundan böyle "Sözleşme" ~larak anıl
mıştır) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, 

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin bi,rçoğunda meydana gelen geltşme
lertn ölüm cezasının kaldırılması yolunda genel bir e~imt .ifade ettt~int 
gözönünde bulundurarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde ı 

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam 
edtlemez. · 

Madde 2 

Bır devlet. mevzuatında, savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında 
tşleı::ımtş olan fttller ıçın ölüm cezası öngöre~tltr; bu ceza, ancak bu mev
zuatın beltrtti~t hallerde ve bunların hükümlerine uygun olarak uygula
nabtltr. İlgtlt devlet, söz, konusu mevzuatın bu duruma tltşkin hükümle
rını Avrupa Konseyi Genel Sekreterine btldtrtr. 

Madde 3 

Sözleşmenın 15 ınci maddesine dayanılarak bu Protokol hükümleri
ne aykırı hiçbir tedbtr alınamaz. 

Madde 4 

Sözleşmenin 64 üncü maddesine dayanilarak bu Protokol ün hüküm
lerine hiçbir çekince konulamaz. 

Madde 5 

1. Her devlet. imza anında veya onaylama kabul yahut uygun bulma 
belgesinin tevdU sırasında, bu Protokolun uygulanacaw ülkeyi veya ülke
lerı beltrtebtltr. 

2. Her devlet, daha sonraki bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sek
reterine yapacagı bir beyanla, bu Protokolun uygulanmasını, beyanında 
beltrttıgi, diger herhangi bir ülkeye de teşktl edebtltr. Bu ülke bakımın
dan Protokol, beyanın Genel Sekreter tarafından alınışınıizleyen ayın bi-

t' rinci günü yürürlüge girer. 

(1) 28.4.1983 tarihinde lmzaya açılarak, 1.3.1985'de yürürlüğe giren 6 No.lu Protokole Türkiye katılma
mıştır. 
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Madde 6 

Taraf devletler bu Protokolun 1 tla 5 inci maddelerini Sözleşmeye ek 
maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşmenin bütün hükümlerı buna 
göre uygulanır. 

Madde 7 

. Bu protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devlet
lerin imzasına açıktır. Protokol onaylama. kabul veya uygun bulmaya su
nulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha ön
ceden Sözleşmeyi onaylamadıkça, bu Protokolu onaylayamaz, kabul ede
mez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri 
Avrupa Konseyi Genel S~kreterine tevdi edtlir. 

Madde 8 

1. Bu Protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7 nci madde hü
kümleri uyarınca Protokolle baglarıma hususundaki rızalarını ifade ettik
leri tarihi izleyen ayın birincı günü yürürlü~e girecektir. 

2. Bu Protokolle ba~lanma konusundaki rızasını daha sonra bildire
cek bır üye Devlet için bu Protokol, onaylama, kabul. veya- uygun bulma 
belgesinin tevdiini izleyen ayın tlk günü yürürlü~e girecektir. 

Madde 9 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 

a) Her imzalaınayı; 

b) Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdlini; 

·c) 5 ve 8 ınci maddeler uyarınca bu Protokol un yürürlüge girişine iliş-
kin her tarihi; 

d) Bu Protokol tle tlgtlı başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi 

Konsey üyesi devletlere btldirir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnından usulüne göre yetkili kılınmış 
. aşağıda imzası bulunanlar bu Protokolu imzalamışlardır. 

Aynı geçerlikte ingtlizce ve Fransızca iki metin halinde Avrupa Konse-' 
yi arşivlerine konulacak tek nüsha olarak Yırmi sekiz nisan bindokuz
yüzseksenüç tarihinde Strasbourg'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birbirine bu Protokolun onay-. 
lanmış bir örnegini verecektır. 
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EK: VID 

İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRiYETLERİ KORUMAYA DAİR 
SÖZLEŞMEYE (EK) 7 NO.LU PROTOKOL!'' 

Bu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 

4 Kasım ı950'de Roma'da imzalanmış bulunan İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (bundan böyle "Sözleşme" ola
rak anılmıştır) yoluyla bazı hak ve hürriyetlertn ortak uygulanmasını gü
vence altına alacak yeni tedbirler almayı ~ararlaştırarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde ı 

ı. Bir devletin ülkesinde meşru olarak ıkarnet eden bir yabancı, ka
nuna uygun surette verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınırdışı 
edilemez; ve kendisi: 

(a) sınırdışı edilmesine karşı sebepler ileri sürebilecek; 

(b) durumunu yeniden inceletebilecek; ve 

(c) yukarıdaki amaçlarla, yetkili makamlar ya da bu. makamlar tara
fından atanmış kişi vey~ kişiler önünde kendisini temsil ettirebilecektir. 

2. Sınırdışı edilmenin kamu düzeni ya da ulusun güvenlik nedenleri 
açısından gerekli oldu~u hallerde, bir yabaricı ı inci fıkranın (a), (b) ve (c) 
ben tl ertnde öngörülen haklarını kullanmadaİı sınırdış~ edilebilir. 

Madde 2 

ı. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum bulunan her 
şahıs bu mahkumiyet kararını yahut ceza hükmünü daha üst derecede 
bir mahkemeye inceletmek hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması, 
kullanabilme şartları da dahil olmak üzere, kanunla düzenlenir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına, kanunun öngördü~ hafif suçlar bakı
mından ya da ilgilinin ilk derecede en yüksek dereceli mahkeme tarafın
dan yargılanmış olması halinde veya heraatini müteakip bu karara kar
şı bir kanun yoluna başvurulması uzerine mahkumiyet kararı verilmesi 
hallerinde istisna getirilebilir. 

Madde 3 

Kesin bir kararla cezaya mahkum olmuş bir kişinin, mahkumiyetın
den sonra yeni bulunan veya sonradan ortaya çıkan bir delilden adli bir 
hataya maruz kaldı~ının anlaşılması üzerine, bilinmeyen delilin zama
nında ortaya çıkmamış olmasından tamamen veya kısmen kendisinin so
rumlu bulundugu kanıtlanmadıkça, bu kişiye ilgili devletin yürürlükteki 
kanunu veya usulü uyarınca bir tazminat ödenir. 

( 1) Bu Protokol Türkiye tarafından henüz onaylanmamıştır. 
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Madde 4 

1. İşledtgt suç yüzünden bir devletin ceza ve ceza yargılaması usulü 
kanununa uygun olarak yargılanıp kesin hükümle heraat eden yahut 
mahkum olan kişi, aynı suç sebebiyle· aynı devlet mahkemtrlert tarafın
dan tekrar ~ovuşturulamaz yahut cezalandırılamaz. 

2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, yeni veya soriradan ortaya çıkan de
lillerin yahut önceki işlemlerde vaki esaslı bir usul hatasının verilen hük
mü etkiler nitelikte olması halinde, davanın yeniden açılmasını engelle-: 
mez. 

3. ·Sözleşmenin ı5 inci maddesine dayanılarak, bu maddeye aykırı 
hiçbir tedbir alınamaz. 

Madde 5 

Eşler evlilikleri bakımından, evlilik süresince ve evltligtn sona ermesi 
durumunda kendi aralarında ve çocukları ile olan ilişkilerinde medeni 
nitelikteki haklar ve sorumluluklar yönünden eşittirler .. Bu madde dev
letlerin çocuklar yararına gerekli tedbirleri almalarını engellemez. 

Madde 6 

ı. Her devlet imza yahut onaylama, kabul ya .da uygun bulma belge
sinin tevdit sırasında bu Protokolun uygulanacagı ülke yahut ülkeleri, bu 
Protokol hükümlerinin bu ülke veya ülkelerde uygulanmasını en ölçüde 
taahhüt ettıgint belirtmek suretiyle tayin ~de bilir. 

2.· Her devlet, daha sonraki herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine yapacagı bir beyanla, bu Protokolun uygulanmasını 
beyanında belirttigt diger herhangi bir ülkeye de teşmil edebilir. Bu ülke 
bakımından Protokol, beyanın Genel Sekreterce alınışından sonra geçen 
iki aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüge gir~r. 

3. Yukarıdaki tki fıkra uyarınca yapılan her beyan, Genel Sekretere 
yapılacak bir bildirim ile, beyanda belirtilen ülke ile ilgili olarak geri alı
nabilir yahut degiştirebilir. Geri alma veya degıştirme, bildirimin Genel 
Sekreterce alındıgı tarihten sonra geçen iki aylık süreyi izleyen ayın tik 
günü yürürlüge girer. 

4. Bu maddeye göre. yapılan bir beyan Sözleşmenin 63 üncü madde
sinin ı inci fıkrası uyarın c~ yapılmış beyan ntteligindeptr. 

5. Onaylama, kabul ya da uygun bulma işlemi sonucu bu Protako
lun uygulanacagı .herhangi bir devlet ülkesi ve bu madde uyarınca o dev
let tarafından yapılan beyana binaen bu Protokolun uygulanacagı ülke
lerden herbiri. ı inci maddede atıfta bulunulan ~lamındaki bir devlet 
ülkesinden ayrı ülkeler olarak mütalaa edilebilir. 
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Madde 7 
I. Taraf devletler bu Protokol un ı Ua 6 ncı maddelerint Sözleşmeye 

ek maddeler olarak. kabul ederler ve Sözleşmenın hükümlerı buna göre 
uygulanır. 

2. Bununla beraber, Sözleşmenın 25 inci maddesı uyanncayapılan 
bir beyanla tanınacak bireysel başvuru hakkının kullanılması veya Söz
leşmenin 46 ncı maddesı uyarınca Dtvanın zorunlu yargılama yetkls1n1n 
tanınınası hususu. bu Protokol bakımından Ugill devletin sözü geçen 
hakkı veya sözÜ geçen yargılama yetkisını Protokolun ı Ua 5 inci madde~ 
leri Için de tanıdıgntı beyan etmesi şartıyla mümkündür. 

Madde 8 
Bu Protokol Sözleşmeyt imzalamış bulunan Avrupa Konseyi üyesi 

devletlerin ımzasına açıktır. Bu Protokol onaya. kabule ya da uygun bul
maya sunulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet aynı zamanda yahut 
daha önceden Sözleşmeyt onaylamadıkça bu Protokolu onaylayamaz. ka
bul edemez veya uygun bulamaz. Oylama, kabul yahut uygun bulma bel
geleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

Madde 9 
1. Bu Protokol Avrupa Konseyi üyesi yedi devletin,· 8 ııicl madde hü

kümlerine uygun surette bu Protokol U e bağlanma rızalarını ifade ettik
leri tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişiniizleyen ayın Uk günü yü
rürlüge girecektır .. 

2. Bağlama hususundaki rızasını daha sonra ifade eden devlet bakı
mından Protokol onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesinin tevdii 
tarihtıiden itibaren iki aylık bir sürenin bitişint izleyen ayın Uk günü yü
rürlü~e girecektir. 

Madde 10 

A"":lpa Konseyi Genel Sekreteri: 
a) her tmzalanmayı; 
b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesının tevditnı; 
c) 6 ve 9 uncu maddeler uyarınca bu Protokolun yürürlü~e girişthe 

Utşkin her tarthini; 
d) bu Protokol Ue Ugtli başka her türlü işlem, btldırtm yahut beyanı 

· Avrupa Konseyi üyesi bütün devletlere btldlrir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında usul'une göre yetktli kılınm~ş 

aşawçla imzası bulunanlar bu Protokolu imzalamışlardır. 
Aynı geçerlUikte ingtlizce ve Fransızca iki metin halinde Avrupa Kon

seyi arşivlerine konulacaıt tek nüsha olarak yİrmikl kasım bindokuzyüz
seksendört tarihinde Strasbourg'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel 

. Sekreteri Avrupa Konseyı üyesi devletlerden herbirine bu Protokolun 
onaylanmış bir öme~ni verecektır. 
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EK: IX 

iŞKENCENİN VE GAYRÜNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MU
AMELENİN ÖNLENMESiNE DAm AVRUPA SÖZLEŞMESİ(ll 

DİBACE 

Aşagıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 

İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleş
me hükümlerini dikkate alarak; 

Aynı Sözleşmenin, "hiç kimse işkenceye veya gayriinsani veya· küçül
tücü ceza veya muameleye tab! tutulmayacaktır" şeklindeki 3 üncü mad
desini hatırda tu tarak; 

3 üncü madde ihlallerinin magdurları olduklarını iddia eden kişilerle 
ilgili olarak bu Sözleşmede öngörülen mekanizmanın işiernekte olduğu
·nu kaydederek; 

Hürrtyetinden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve gayriinsani ya da 
küçültücü ceza veya muameleye karşı korunmalarının, ziyaretiere daya
nan, önleyici nitelikte, adli olmayan yollarla kuvvetlendirilebilece~ine ka
ni olarak; 

Aşagıdaki gibi anlaşmışlardır : 

BÖLÜM I 

Madde ı 

işkencenin gayriinsani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlen
mesi için bir Avrupa Komitesi teşkil olunacaktır (bundan sonra "Komite" 
olarak anılacaktır). Komite, ziyaretler yapmak suretiyle, hürriyetlnden 
yoksun bırakılan kişilere yapılan muameleyi, gerekli ise bu gibi kişilerin 
işkence ve gayriinsani ya da küçültücü ceza veya muameleden korunma
larının kuvvetlendirilmesi amacıyla inceleyecektir. 

Madde 2 

Herbir Taraf, bu Sözleşmeye uygun olarak, yetkili oldugu ve bir kamu 
makamı tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulundugu 
herhangi bir yere ziyaretler yapılmasına ~in verecektir. 

Madde 3 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Komite ve ilgili Tarafın yetkili mil
li makamları birbirleriyle işbirli~i yapacaklardır. 

BÖLÜM II 

Madde 4 

ı. Komite, Tarafların sayısına eşıt sayıda ülkelerden oluşacaktır. 

(1) Onay Kanunu: R.G.26.2.1988-19737; Sözleşme metni: 27.2.1988-19738 
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2. Komıte üyeleri, Sözleşmenın kapsadıgı alanlarda insan hakları ko
nusunda yetkllertyle tanınan veya mesleki deneytml olan yüksek ahlaki 
karaktere sahip kişller arasından seçllecektlr. 

3. Komıtenın tki üyesi aynı devletin vatandaşı olmayacaktır. 

4. Üyeler kendi kişisel sıfatları lle görev yapacaklar, bağımsız ve ta
rafsız olacaklar ve Korniteye etkin şekilde hizmet vermeye hazir olacak
lardır. 

Madde 5 

ı. Komıte üyeleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu tara
fından hazırlanacak isim ltstestnden Avrupa Konseyi B*anlar Komitesi 
tarafından mutlakçogunlukla seçtlecekttr; tarafların Parlamenter Meclis
teki milli heyetleri asgari tkisi kendi vatandaşı olan üç aday gösterecek
tır. ' 

2. Arızi olarak boşalan üyelikler için aynı usul takip edtlecekttr. 

3. Komıte üyelerı dört Yillık süre ıçın seçllecektlr. Üyeler sadece bir 
kez yeniden seçileblltrler. Bununla btrltkte, llk seçtmde seçllen üyelerden 
üçünün süresı, 1k1 yıl sonunda bitecektır. Görev sürelerı llk 1k1 yıllık sü
re sonunda bitecek üyeler, Avrupa Konseyi 'Genel Sekreteri tarafından, . 
llk seçtmtn tamamlanmasından hemen sonra kura lle tayın olunacaktır. 

Madde 6 

ı. Komıte gtzlt olarak toplanacaktır. Toplantı ıçın yeter lt üye sayısı 
Komıte üyelerının çogunluguna eşıt olacaktır. Komite kararları, ı O uncu 
maddenın 2 ncı paragrafı saklı kalmak kaydtyle, mevcut üyelerin ço~n
lugu lle alınacaktır. 

2. Komıte, çalışma tüzügünü kendi hazırlayacaktır. 

3. Komıtenın Sekreterya hizmetlerı Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
tarafından s~anacaktır. 

BÖLÜM III 

Madde 7 

1. Komite, 2 ncı maddede beltrttlen yerlere ziyaretler düzeni eyecektir. 
Devrevi ziyaretlerden ayrı olarak; Komite şartların gerektırmekte oldugu
nu gördü gü takdirde, bu nitelikte başka ziyaretler de düzenleyebiltr. 

2. Genel bir kural olarak, ziyaretler en az tki Komıte üyesi tarafından 
yapılacaktır. Komite, gerekli gördügü takdirde, uzmanlardan ve tercü
manlardan yararlanacaktır. 

Madde 8 

ı. Komite, Hgili Taraf Hükümetine ziyaret yapma niyetint blldtrecek
ttr. Bu bildirimden sonra Komıte, 2 nci maddede belirtilen herhartgt bir 
yerı, herhangi bir zamanda ziyaret edebtltr. 
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2. Taraf ülke, Korniteye görevini tfa etmesi tçtn ~daki kolaylıklan 
sam-ayacaktır : 

a) Ülkesine gtrtş ve kısıtlama olmaksızın seyahat hakkı; 

b) Hürrtyetlnden yoksun bırakılan kişllerin bulundukları yerler hak
. kındaki tüm bllgUertn samanması; 

. c) Hürrtyetlnden yoksun bırakılan kişllerin bulundu~ her türlü ye
re, buralarda kısıtlama olmadan dalaşma hakkı dahil olıiıak üzere, sınır
sız gtrtş; 

d) İlgtlt tarafın elinde olup da, Komıtenın görevini yapması tçtn gerek
lt olan diger bllgtlerln samanması. Bu gtbt bllgtlerln tstenmestnde, Komi
te, m.Jlli hukuk ve mesleki ahiakın uygulanabilir kurallarını dikkate ala
caktır. 

3. Komite, hürrtyettnden yoksun bırakılan ktşllerle özel olarak görü
şebllir. 

4. Komite, llgtlt bllgt verebllecegtne tnaiıdı~ herhangi bir klşt lle ser
bestçe muhabere edebllir. 

5. Komite, gerekiyorsa, llgtlt tarafın yetktlt .makamlarına gözlemlerını 
derhal blldirebllir. 

Madde 9 

ı. istisnai şartlarda, llgtlt Tarafın yetkili makamları, Komite tarafın
dan tekltf olunan, belirli bir ziyaret yerine veya ziyaret zamanına karşı 
Korniteye gtriştmde bulunab1ltrler. Bu gtbi gtrtştmler, yalnızca, mtlli sa
vunma, kamu güvenlt~t, kişllerin hürriyetlerinden yoksun bırakıldıkları 
yerlerde ciddi karışıklık, bir kişinin saııtk durumu veya ciddi bir suça ta
alluk eden acll bir sorgulamanın yürütülüyor olması gerekçelertyle yapı
labilir. 

2. Bu gtbt gırıştmlert takiben, Koı:qtte ve llgtlt Taraf, durumu açı~a 
kavuşturmak ve Komitenın görevini süratle yerıne getirmesini sagiaya
cak düzenlemeler üzerınde mutabık, kalmak ·üzere hemen yekdigert lle 
danışmalara gtFtşecekttr. Bu · düzenlemeler, Komitenin ziyaret etmeyi 
önerdtgt herhangt bir şahsın başka bir yere nakledtlmestnt kapsayabllir, 
ziyaret yapılıncaya kadar llgtlt Taraf, Korniteye alakalı kişi hakkında b ll
gt ~ayacaktır. 

Madde 10 

ı. Her ziyaretten sonra Komite, ~gtlt Tarafın sunabllecegt gözlemlert 
de dikkate alarak, ziyaret sırasında tespit etttgı vakıalar hakkında bir ra
por düzenleyecekttr. Komite, gerekli gördügü takdirde tavsiyelerine de 
yer verebllecegt raporunu llgtlt Tarafa gönderecekttr. Komite, llgtli Taraf 
lle, hürriyetlnden yoksun bırakılan kişllerin daha tyt korunmaları konu-
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sun da gereklı tse önertlerde bulunmak maksadıyla, danışmalarda bul u
nabilir. 

2. İlgılı Taraf işbirli~ yapmadıgı, ya da Komitenin tavsiyelerı ışıgında 
durumun iylleştlrllmestni reddetti~ takdirde, Komite, ilgili Tarafa görüş
lerını bildirme imkanının vertlmestnı müteakip, üyelerinin üçte-iki ço
~nlugtı ile, konu hakkında kamuya bir açıklama yapılmasına karar ve
rebilir. 

Madde ll 

· ı. Komite tarafından ziyaret ile ilgili olarak toplanan bilgtler. Koniıte 
raporu ve tlgtll Taraf ile danışmalar gizli olacaktır. 

2. Komite, ilgtll Tarafın talep etmesi halinde, tlgtll tarafın yorumları 
ile birlikte raporunu yayınlayacaktır. 

3. Bununla birlikte, ilgtli şahsın açık nzası olmaksızın hiçbir şahsi 
bilgi yayınlanınayacaktır. 

Madde·l2 

Komite, 1 ı inci maddede yer alan gizlilik kurallarına b~ı olarak. her 
yıl faaliyetleri konusunda Bakanlar Komitesine bir genel rapor sunacak, 
bu rapor Parlamenter Meclise de gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır. 

Madde 13 

Komite üyeleri, Korniteye yardım eden uzman ve diger şahıslar. görev
leri sırasında ve görevlerlntn sona ermestnı müteakip, görevlerinin yerıne 
getirilmesi açısından edindiklerı bilgtlerln ve ö~endiklerl vakıaların gizli
li~ muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

Madde 14 

1. Korniteye yardııy eden kişilerin isimleri, 8 inci maddenin 1 inci pa
ragrafı gere~ ce yapılacak btldlrlmde belirtllecektir. 

2. Uzmanlar, Komitenin talimatı ve yetkisi altında faaliyet göstere
ceklerdir. Bunlar. bu Sözleşmenin kapsadıgı alanlarda özell1kle bilgi ve 
deneyim sahibi olacaklar ve Komite üyelerı gibi aynı şekilde b~sızlık. 
tarafsızlık ve hizmete hazır bulunma kurallarıyla b~ı olacaklardır. 

3. Bir Taraf. istisnai olarak, Korniteye yardım eden herhangi bir uz
man veya başka bir şahsın, ülkesinde bir yere yapılacak ziyarette yer al
masına müsaade edilmeyebilecegtni beyan edebilir. 

BÖLÜM IV 

Madde 15 

Herbir Taraf. Hükümetine yapılacak bild1rlmleri almaya yetkili merci
tn ve tayin edebileceği herhangi bir ·lrtlbat görevlistnin isim ve adrestnı 
Korniteye bildirecektir. 
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Madde ıa 

Komıte, Komite üyeleri ve 7 nci :tnaddenin 2 nci paragrafında atıf ya
pılan uzmanlar, bu Sözleşmenin Ek'inde yer alan ayrıcalık ve b~şıklık
. lardan yararlanacaklardır. 

Madde ı7 

ı. Bu Sözleşme, hürriyetlnden yoksun bırakılan kişiler için daha faz
la koruma s~ayan iç mevzuat veya uluslararası herhangi' bir anlaşma 
hükmüne zarar vermeyecektir. 

2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
\ 

organlarının yetkilerini veya bu Sözleşme gereğince Taraflarca üstlenilen 
yükümlülükleri sınırlar veya bunlardan sapmaya imkan verir şekilde yo-
rumlanamaz. · 

3. Komite, ı2 A~ustos ı949 tarihli Cene\rre Sözleşmeleri ve buna 
baglı 8 Haziran ı~77 tarihli Ek Protokoller uyarınca, htmayeci Devlet ve
ya Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilci veya delegelerinin müessir şe
kilde düzenli olarak ziyaret ettikleri yerleri ziyaret etmeyecektir. 

BÖLÜM V 

Madde 1.8 
' 

Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açık olacaktır. 
Sözleşme, onaylama kabul veya tasvtbe tabi olacaktır. Onaylama, kabul 
veya tasvtp belgelerı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde ı9 

ı. Bu Sözleşme, ı8 iı:tci madde hükmüne uygun olarak yedi Avrupa 
Konseyi üyesi Devletin Sözleşme ile b~ı olduklarına dair rızalarını be
yan ettikleri tarihi takip eden üç aylık sürenin d olmasını izleyen ayın bi
rinci günü yürürlü~e girecektir. 

2. Bu Sözleşme ile bağlı oldu~una dair rızasını sonradan beyan eden 
herhangi bir üye Devletle ilgili olarak, Sözleşme; onaylama, kabul veya 
tasvtp belgesinin tevdii tarihini takip eden üç aylık sürenin dalmasını iz
leyen ayın birinci günü yürürlü~e girecektir. 

Madde 20 

ı. Herhangi bir devlet, imzalama sırasında veya onaylama, kabul ve
ya tasvip belgesini tevdi ederken SözleŞmenin uygulanacağı toprağı veya 
toprakları belirleyecektir. 

2. Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine hitaben yapacağı bir beyan ile, bu Sözleşmenin uygulan
masını, beyanında belirledigı diger herhangi bir topraga teşmil edebilir. 
Bu toprak ile ilgili olarak Sözleşme, böyle bir beyanın Genel Sekreter ta
rafından alındı~ı tarihi takip eden üç aylık sürenin dalmasını izleyen ayın 
birinci günü yürürlü~e girecektir .. 
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3. Bundan önceki iki paragraf uyarınca yapılmış herhangi bir beyan, 
bu beyanda zikredilen herhangi bir toprak ile ilgili olarak, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine httaben yapılacak bir b!ldirim ile geri alınabilir. 
Geri almak, böyle bir bildirimin Genel Sekreter tarafından alındıgt tarihi 
takip eden üç aylık sürenin dalmasını izleyen ayın btrinct günü geçerli 
olacaktır. 

Madde 21 

Bu Sözleşme hükümleri ile ilgili olarak çekince konulamaz. 

Madde 22 

1. Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderece
gl bir bildirim ile Sözleşmenın feshini ihbar edebilir. 

( 

2. Böyle bir ihbar, beyanın Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi 
takip eden oniki aylık sürenin dalmasını izleyen ayın birinet günü geçer
lt olacaktır. 

Madde 23 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyine üye Devletlere: 

a) Her imza işlemini; 

b) Her. onaylama, kabul veya tasvtb belgesinin tevdi edilmesini, 

c) Bu Sözleşmenin 19 uncu ve 20 nci maddelere uygun olarak yürür
lüğe girdiği bir tarihi, 

d) Sözleşmenin 8 inci ve 10 uncu maddelerine yapılan işlem hariç ol
mak üzere, bu Sözleşmeyi ilgilendiren herhangi bir işlem, bildirim veya 
yazışma yı bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımı:ıında gereği gibi yetkili kılınmış aşa
gtda imzaları bulunanlar işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, ingilizce 
ve Fransızca olarak her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 

·tek nüsha halinde 26 Kasım. 1987 tarihinde Strasbourg'da düzenlenmiş
tir. Avruj1a Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyine üye devletlerin her 
birine bu Sözleşmenin aslına uygun suretlerint tevdi edecektir. 

Avustuıya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Alois MOCK 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına 
G~orge IACOVOU 

Fransa Cumhuriyeti Hükümetiadına 
Claude MALHUREf 

Belçika Krallığı Hükümeti adına 
Rombaut VAN CROMBRUGGE 

Danimarka Krallığı Hükümeti Adına 
Eriing Viihelm QUAADE 

. Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Helmut SCHAFER 
Günter KNACKSTEDT 
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Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına İzlanda Cuhuriyeti Hükümeti adına 
Theodoros PANGAWS Steingrimur HERMANNSSON 
İrlanda Hükümeti adına İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına , 

Luigi FRANZA 
. Lüksemburg Büyük DükahAı Hükümeti 

· Lihtenştayn Prensi i Ai Hükümeti adına , adına · 
Hans BRUNHART !Acques F. POOS 

Malta Hükümeti adına · 
V. TABONE 

Norveç Krallığı Hükümeti adına 
Kari GJESTEBY 

İspanya Krallığı Hükümeti adımi 
Virgilio ZAPATERO GOMEZ 

Hollanda Krallığı Hükümeti adına 
Wicher Oncko SERVATIUS 

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Jose Manuel DURAO BARROSO 

İsveç Krallığı Hükümeti adına 
Anita GRADIN 

. İsviçre Konfederasyonu Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına_ 
Pierre AUBERT 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti adına 

Timothy John Crommelin EGGAR 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, İngtltzce 
ve Fraiısızca olarak, tek orijinal belgçntn dogru nüshası olarak tasdik 
ed1lıniştlr .. · 

Strasbourg 15 Aralık 1987-
Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Müdürü 

Erik HARREMOES 

NOT: Işbu Sözleşme. Bakanlar Kurulunun 7.1.1988 tarfh ve 88/12487 sayılı Karanna Istinaden. Tiirldye 
Cumhuriyeti Hükümeti adına Avrupa Konseyi Nezdinde Tiirldye Dalm1 Temsilcisi Büyükelçi Filiz DiNÇMEN 
tarafından Strasbourg 'da 11 Ocak 1988 tarihinde imzalanmışhr. 
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EK 

Ayrıcalık ve B~şıklıklar 
(Madde 16) 

1. Bu ekin maksadı bakımından, Komite üyelerine yapılan atıflar, 7 
net maddenın 2 net paragrafında söz konusu olan uzmanlara da şamtl 
olacak şektlde anlaş ılacaktır. 

2. Komıte üyeleri, göreviertnın lfası sırasında ve görevlertnt yerıne ge
ttrırken yaptıkl~ seyahatlerde aşawdakt ayrıcalık ve bawşıklıklardan 
yararlanırlar : -

a) Şahsi tutukianma veya gözal~a alınma ve şahsi bagajlara el kon
masından bawşıklık ve resmi sıfatları tle sarfetttklert yazılı veya sözlü lfa
delert ve her türlü fttllert bakımından her türlü adli takthattan b~şıklık; 

b) İkarnet etttklert ülkelerden çıkış ve bu ülkelere dönüş, görev lfa et
ttklert ülkelere gırış ve bu ülkelerden çıkış sırasında hareket serbesttlert 
üzerindeki her türlü kısıtlamadan ve görevlertnt yaparken ziyaret etttkle
rt veya geçttklerı ülkelerde yabancıların tabı olduklan tesctltşlemlertn-
den b~şıklık. · 

3. Komıte üyeleri, fonksiyonlarının tfasıtle tlgtlt seyahatlerı sırasında 
gümrük ve -döviz denettm ışlemlerı bakımından aşagtdakt kolaylıklardan. 
yararlandırılacaklardır : 

a) Kendi hükümetlerince, geçıcı resmi görev ve yurt dışıria seyahat 
eden yüksek sevtyelt yetktltlere tanınan kolaylıldar; " 

b) Dt~er Tarafların hükümetlerince, yabancı hükümetlerin geçıcı res
mi görevltst olan temstlctlertne tanınan kolaylıklar. 

4. Komıtenın belge ve evrakına, komıtenın tşt tle tlgtlt oldugu sürece 
dokunulamaz. Komıtenın resmi yazışmalan ve dt~er resmi muhaberatı 
engellenemez veya sansüre tabı tutulamaz. 

5. Komıte üyelerııçın tam bır konuşma özgürlügü ve göreviertnin lfa
sında tam bır b~sızlık temin etmek amacıylal söz konusu ktştlertn gö
revleri sona ermiş olsa dahi, görevlerının lfası sırasındaki sözlü veya ya
zılı·tfadelert ve her türlü fttllert bakımından adli takthattan bawşık tutu
lurlar. 

6. Ayrıcalık ve b~şıklıklar, Komite üyelerine kendı şahsi çıkarları 
ıçın degtl, görevlerının b~ımsız btçtmde lfasını güvence altına almak üze
re tanınmıştır. Sadece Komıte, üyelerine tanınmış olan bağışıklıklarını 
kaldırmaya yetkilidır : Komıte, üyelerınden bırının b~şıklıgından bu
nun adaleti engelleytct oldugu kanaatine vardıgt herhangi bır halde ve 
bawşıklıktan, bunun tanınma maksadına zarar vermeden kaldırılabtle
ce~ hallerde, kaldırma hakkına sahiptır ve aynı zamanda bununla yü-
kümlüdür. · 
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~K: X 

iŞKENCEYE VE DiGER ZALİMANE; GAYRİİNSANİ VEYA 

KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI 

BİRLEŞMiŞ MİLLETLE~ SÖZLEŞMESi• 

Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler; 

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda ilan edilen ilkelere uygun olarak in
sanlık aleminin tüm mensuplarının eşit ve vazgeçilmez haklarının tanın
masının, dünyada hürriyettn, adaletin ve barışın temelini oluşturdugtı
nu düşünerek, 

Bu hakların, kişinin haysiyetine ba~ı.olarak meydana geldiğini kabul 
ederek, 

Devletlerin, Birleşmiş Milletler Andiaşması ve özellikle 55. madde ge
reğince İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerine saygıyı dünyada yaymak ve 
bunlara uymak yüklemlerini düşünerek, 

Hiç kimsenin işkence veya zalimane gayriinsani veya küçültücü mu
amele veya cezaya tabi tutulmamasını öngören, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin 5 ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşme
si'nin 7. maddelerini dikkate alarak, 

Genel Kurul tarafından 9 Aralık ı 975 tarihinde ~abul edilen, işken
ceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Ce
zaya Tabi Tutulan Kimselerin Korunmaları Hakkında Beyanname'yi ke
za dikkate alarak, 

Bütün dünyada işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültü
cü muamele veya cezaya karşı' mücadeleyi daha etkinleşttrmeyi arzula
yarak, 

Aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır. 

KlSlM I 

Madde .ı 

ı. Sözleşme amaçlarına göre, "işkence" terimi, bir şahsa veya ; bir 
üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden 
şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf el- . 
de etmek için veya ayırım gözeten herhangi- bir sebep dolayısıyla bir. 
k am u görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki 
veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya 

(•J Onay Kahunu ve Sözleşme metni : R.G. 1 O Ağustos 1988-1995 
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ızdırap veren bir ft1l amamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyytdelerin uy
gulanmasından doğan, tabiatında olan veya arızi olarak husule gelen acı 
ve ızdırabıiçermez. 

2. Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleriihtiva 
eden herhangi uluslararası bir belge veya milli mevzuata halel getirmez. 

Madde 2 

ı. Sözleşme'ye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olay
larını önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacak
tır. 

2. Hiç bir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili 
siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin 
uygulanması için gerekçe gösterilemez. · 

3. Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklı
lığına gerekçe kabul edilemez. 

Madde 3 

ı. Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesin
de olduğun·a dair esaslı sebeplerio bulunduğu kanaatını uyandıran baş
ka devlete geri göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecek
tır. 

2. Bu gibi esaslı sebeplerio bulunup bulunmadığını tayin maksadıy
la, yetkili merciler, sözkonusu devlette münkün olduğu kadar·sistemli bi
çimde yaygın, açık seçik veya kütlevt insan hakları ihlalleri bulunup bu
lunmadığı dahil tüm ilgili hususları gözönünde tutacaktır. 

Madde 4 

ı. Her Taraf Devlet, tüm işkence eylemlerinin kendi ceza kanununa 
göre suç olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbüs 
ve işkenceye iştirak veya suç ortaklığı yapan şahsın fiili suç sayılacaktır. 

2. Her Taraf Devlet, fiilieri ağırlıklarını dikkate alarak uygun müeyyt-
delerle cezalandıracaktır. 

Madde 5 

ı. Her Taraf Devlet, aşağıdaki hallerde, 4. maddede zikredilen suçlar 
üzerinde kendi yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek tedbirleri ala
caktır. 

a) Suçlar yetkisi altındaki ül~elerde veya bu Devlette kayıtlı bir gemi 
veya uçakta işlenmişse, 

b) itharn olunan sanık bu Devlet uyrukluğunda ise, 

c) işkence suçu mağduru bu Devletin uyrukluğunda olu.p, bu Dev
letin uygun görmesi halinde, 
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2. Aynı şekfide her Taraf Devlet, ithanı olunan şahsın kendi yetkisi al
tındaki ülkelerde bulunması ve bu şahsı, 8. maddeye uygun olarak bu 
maddenin ı. paragrafında zikredUen Devletlerden herhangi btrtsine iade 
etmedi~ takdirde kendi yetkisini tesis etmek için lüzumlu olabUecek ted~ 
birleri alacaktır. 

3. Bu Sözleşme iç hukuka uygun olarak uygulanan herhangi bir ce
za yetkisini hertaraf etmemektedir. 

Madde 6 

1. Kendisinde mevcut bUgtlerin incelenmesini müteakip, tatmin olma- • 
sı üzerine, şartlar gerektirtyor tse, 4. maddede zikredUen herhangi bir su
çu işledi~ iddia edUen şahsın ülkesinde bulundu~ herhangi bir Sözleş
me'ye Taraf Devlet bu şahsı tutuklayacak veya hazır bulunmasını ~
yacak dt~er hukuki tedbirleri alacaktır. Tutuklama ve öteki hukuki ted
birler, bu Devlet Kanunda öngörüldü~ şekfide .s~anacak ancak sade
ce herhangi bir ceza veya iade kovuşturınasının başlatılmasına tmkan 
~ayacak kadar devam edebUecekttr. 

' 2. Bu Devlet derhal olayların bir ön soruşturmasını yapacaktır. 

3. Bu maddenin ı. paragrafına uygun şekfide tutuklanan her şahıs, 
uyru~nda oldu~ Devletin, vatansız tse mutad olarak ikamet etti~ Dev
letliı uygun en yakın temsUcist U e derhal haberleşmesine yardımcı olu.:. 
nacaktır. 

4. Bir Devlet, bu maddeye uygun olarak, bir şahsı tukukladı~da, 5. 
maddenin ı. paragrafında atıfyapılan Devletlere derhal şahsın tutuklan
dı~ ve tutuklanmasını gerektiren şartlan bUdirecekttr. Bu maddenin 2. 
paragrafında öngörülen önsoruşturma işlemint tamamlayan Devlet var
dı~ sonuçlan bu Devletlere hemen hUdtrecek ve yetkisini kullanıp kul
lanmayacagını ·da belirtecektir. 

Madde 7 

I. Yetkisi altındaki ülkelerde 4. maddede zikredUen herhangi bir su
çu tşledtgi iddia olunan bir şahsın bulundu~ Taraf Devlet, 5. maddede
ki halleri teemmül ettikten sonra, sanı~ iade etmedtgt takdirde, kovuş
tqrma amacıyla dosya~ yetkUt mercUertne intikal ettirecektır. 

2. Bu mercUer, o Devletin kanunları geregince ciddi nitelikte di~er 
herhangi bir suç olayında oldugu gibi a~ şekUde karar alacaklardır. 5. 
maddenin 2. paragrafında atıf yapılan hallerde kovuşturma ve mahkumt
yet için gerekli delU. ölçüleri, 5. maddenin I. paragrafındaki hallere uy
gulananlardan hiçbir şe kU de daha az kesin olmayacaktır. 

3. 4. maddede zikredUen suçlardan herhangi btrtsi Ue Ugtlt olarak 
hakkında kovuşturma yapılan herhangi bir şahısa, kovuşturmanın tüm 
safhalarında adU muamele garanti edUecekttr. 
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Madde 8 

1. Taraf Devletler arasında mevcut herhangi bır suçluların Iadesi söz
leşmesinde, 4. maddede zikredilen suçlar. iade edilebilir .suçlar meyanın
da kabul edilecektır. Taraf Devletler bu gtbi suçlan aralannda yapılacak 
her suçluların iadesi sözleşmesine iade edilir suçlar olarak dahil etmeyi 
yükümlenmişlerdtr. 

2. İadeyt btr sözleşmenın mevcudiyetl şartına b~ayan bır Taraf Dev- _ 
let aralannda iade sözleşmesi olmayan sözleşme'ye Taraf diger bır Dev
letten ıade ıçın talep aldıgt takdirde. bu suçlarla ilgtl1 olarak bu sözleş
meyt Iade ıçın bır hukuki temel olarak düşünebilir. İade. talep edilen 
Devlet Kanununun diger şartlarına ·tabı olacaktır. 

3. İadeyt. bir sözleşmenın bulunması şartına b~amayan Taraf Dev
letler talep olunan Devletin Kanunu tarafından öngörülen şartlara b~ 
olarak aralannda bu suçları Iade edtltr suçlar sayacaklardır. · 

4. Bu suçlar. Taraf Devletler arasında. ıade amacıyla, sadece meyda
na geldtklert yerde de~. fakat aynı zamanda 5. maddenın ı. paragrafına 
göre devletlerin yetktlertn1 tesıs etmelerııstenilen ülkelerinde de Işlenmiş 
gıbı işleme taht tutulacaktır. 

Madde_9 
1. 4. maddede zikredilen suçlardan herhangi btrl dolayısıyle yürütü

len kovuşturmalarla ilgtl1 olarak. kovuşturma için gerekli tüm dellllerin 
sunulması dahil. Taraf Devletler btrbtrıne en genış adli yardımı s~aya
caklardır. 

2. Taraf Devletler, bu maddenın I. paragrafı gere~ce yükümlülük
lerlnl. aralannda mevcut olabilecek herhangi bır karşılıklı adli yardım 
sözleşmesine uygun olarak yerıne getireceklerdır. 

Madde 10 
ı. Her Taraf Devlet. Işkencenin yasaklanmasına dair e~tlm ve bilgı

nın kanun uygulayıcı personel,· sivil veya askeri. tıbbi personel. kamu gö
revWerl ve herhangi bir şekilde tutuklanan. nezarete alınan veya hapse
dilen (cezaevine konulan) herhangi bır şahsın tukuklanması, sorgulan
ması veya muamelesiyle- ilgtltnebilecek diger şahısların egitim programı
na dahil edtlmeslnl s~ayacaktır. 

2. Her Taraf Devlet. bu gtbt kişilerin görev ve yetkilerine dair yayın
lanan kurallar veya tallmatlara bu yasaklamayı da dahil edecektır. 

Madde ll 
1. Her Taraf Devlet, işkence olaylarını önlemek maksadıyle. yetkisi al

tındaki ülkelerde herhangi btr şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya 
hapsedilen kişilerin tutuklanması ve tAbi tutulac~ muamele ile ilgtlt 
düzenlemelerı ve bunlara alt sorgulama kurallarını, taltmatlan, yöntem
Iert ve uygulamaları sıstematık şekilde gözden geçirecektır. 
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Madde ı2 

Her Taraf Devlet, yetkisi al~ındakt ülkelerde bir işkence eylemtnın tş
lendt~ne irianmak ıçın ciddi sebepler mevcut olan her halde, yetkili mer
cilertnın derhal ve tarafsız soruşturma yürütmelerını saglayacaktır. 

Madde ı3 

Her Taraf Devlet, kendi yetkisi altındaki ülkelerde Işkenceye maruz 
kaldı~ı iddia eden herhangi bir şahsın yetkili mercilere şikayet hakkını 
ve davasının bu mercilerce hemen ve tarafsızca ıncelenmesını samaya
caktır. Ştkayetçının ve tanıkların şıkayet veya şahadetın bir sonucu ola
rak, ·tüm fena muamele veya tehdide karşı korunmalarını saglamak ıçın 
önlemler alınacaktır. 

Madde ı4 

ı. Her Taraf Devlet kendi hukuk sıstemı dahilinde işkence eylemi 
mağdurunun zararının_ karşılanmasını ve mümkün olan rehabilıtasyon 
imkanları dahil uygulanabilir, adil ve yeter lt bir tazmtnat hakkına sahip 
olmasını temin edecektir. işkence eylemi sonucu mağdurun ölmesi-haltn
de bakınakla yükümlü oldugu muhtaçları tazmtnat almaya yetkili ola
caklardır.· 

2. Bu madde, magdurun veya dtger şahısların milli kanuna göre mev
cut olabilecek tazminat hakkını hiçbır şekilde etkilemeyecektır. 

·Madde ıs 

Her Taraf Devlet işkence yapılarak alındıgı tespıt olunan herhangi bır 
ifadentn, işkence yapmakla itharn olunan kışı aleyhinde delil olarak kul
lalıılması hariç, herhangi bir kovuşturmada delil olarak kabul edilmeme
sint sağlayacaktır. 

Madde ı6 

ı. Her Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde ı tnct maddede tanım
landıgı şekilde işkence derecesıne varmayan dtger zaltmane, gayriinsanı 
veya küçültücü muamele veya ceza gibi ftlllertn, bir kamu görevltst tara
fından veya onun teşviki veya açık veya gtzlt muvafakatı ile veya resmi sı
fatiyle hareket eden bir başka şahıs tarafından işlenmesını önlerneyi üst
lenec~kttr. Özellikle, ı o. ı ı. 12 ve 13. maddelerde yer alan yükümlülük
ler zaltmane, gayriinsani veya küçültücü ceza veya muamele şeklindeki 
diger işkence biçimlerine de uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşma hükümleri zalimane, gayriinsani veya küçültücü mu
amele veya cezayı yasaklayan veya iade veya sınır dışı etmeyi ilgtlendtren 
herhangi bir başka uluslararası belge veya milli hukuk hükümlerine 
zarar vermeyecektır. 
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KISIM II 

Madde 17 

1. Bundan sonra belirtllecek görevleri yerine getirmek üzere işkence
nin Önlenmesi Komitesi (bundan böyle komite şeklinde atıf yapılacaktır) 
kurulacaktır. Komite. insan hakları alanında yüksek ahlaki yetenek ve 
yetkileriyle tanınmış. kişisel ehliyetleriyle hizmet edecek on uzmandan 
oluşacaktır. Uzmanlar Taraf Devletler tarafından seçilecek ve bu seçim
de. hakça cografi dagılım ile hukuki deq.eytmi olan bazı kişilerin komite
ye katılmasının faydası gözönünde tutulacaktır. 

2. Komite üyeleri Taraf Devletler tarafından tayin edilen kişiler liste
sinden gtz li oyla seçilecektir. Her Taraf Devlet kendi uyrukları arasından 
bir kişiyi tayin edebilecektir. Taraf Devletler. işkencenin Önlenmesi Ko
mitest'nde hizmet vermeye arzulu ve aynı zamanda Uluslararası Medeni 
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi geregtnce tesıs olunan İnsan Hakları Komi
tesi·nın de üyesi olan kişilerin tayinindeki yararı hatırda tutacaklardır. 

3. Komite üyeleri seçimi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafın
dan toplanacak Taraf Devletlerin iki yıllık toplantılarında yapılacaktır. 
Taraf Devletlerin üçte ikisinin ekseriyet teşkil edece~i bu toplantılarda. 
en fazla sayıda oyu elde eden ve hazır bulunan ve oy veren Taraf Devlet 
temsilcilerinin oylarının mutlak ço~unlugunu alan kişiler Komite üyesi 
seçileceklerdir. 

4. hk seçim. Sözleşme·nin yürürlü~e gtrdi~i günü takip eden altı ay
dan daha geç olmayan bir tarihte yapılacaktır .. Her bir seçimden en aşa
ğı dört ay önce. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendi adaylarını üç ay 
içinde sunmaları için Taraf Devletlere bir mektupla çawıda bulunacak
tır. Genel Sekreter. bu şekilde tayin olunan tüm şahısların alfabetik dü
zende bir listesini. bunları tayin eden Taraf Devletleri de işaret ederek be
ltrleyecek ve Taraf Devletlere sunacaktır. 

5. Komite üyeleri dört yıl için seçilecektır. Aday gösterilclikleri takdir
de yenıden seçilebileceklerdtr. Bununla birlikte. ilk seçimde göreve ata
nan beş üyenin görev süresi. iki yılın sonunda sona erecek-. ilk seçimden 
hemen sonra bu beş üyenin isimleri bu maddenin 3. paragrafında atıfya
pılan toplantının başkanı tarafından kura ile seçilecektir. 

6. Bir Komite üyesinin ölümü veya başka herhangi bir. sebeple artık 
komite görevlerini yerine getirmemesi halinde kendisini tayin eden Taraf 
Devlet kendi uyruiQarı arasından Taraf Devletlerin ço~unluğunun tasvi
bine bctglı olmak kaydıyla kalan süre için bir başka uzman tayin edecek
tır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından teklif olunan tayinin 
bildirilmesinden itibaren altı hafta içinde Taraf Devletlerden yarısı veya 
daha fazlası tarafından karşı çıkılmadıkça. yapılan işlem kabul edilmiş 
sayılacaktır. / 
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7. Taraf Devletler görevlertnı yaptıklan esnada Komıte üyelerln1n 
masraflanndan sorumlu olacaklardır. 

Madde ıs 

ı. Komıte, görevlilerinilki yıllık bir süre ıçın seçecektir. Bunlar yeni-
den seçtlebfleceklerdlr. · ' 

2. Komıte kendı çalışma kurallarını tesıs edecek, ancak bu kurallar, 
diger hususlar meyanında, aşaWdaki hususlan ihtiva edecektır : 

a) Altı üye ço~nluk ntsabını teşktl edecektır, 

b) Komıte kararlan mevcut üyelerin ço~nluk oyu lle alınacaktır. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme gere~ce Konıtte 
göreviertnın etkin şektlde terası ıçın gerekit personel ve kolaylıklan sag
layacaktır. 

4.. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komıte'nın 1lk toplantısı ıçın 
ç$ıda bulunacaktır. İlk toplantısından sonra. Komıte· kendi çalışma ku
rallannda öngörülen zamanlarda toplanacaktır. 

5. Taraf Devletler, Komıte lle Taraf Devletlerin yaptıkları toplantılarda 
do~an masraflardan, bu maddenın 3. paragrafına uygun olarak Birleş
miş Milletlerce karşılanan personel masrafı ve kolaylıklar gtbl Btrleşmtş 
Milletlerce ödenenler dahll sorumlu olacaklardır . 

. Madde ıg 

ı. Taraf Devletler, bu Sözleşme'nin tlgtlt Taraf Devlet için yürürlü~e 
gtrmestnden sonra bir yılıçınde Sözleşme gere~ce üstlendtklert yüküm
lülüklerını yerıne getımıek ıçın aldıkları tedbirler hakkında her dört se
nede bir Komıte'ye tamamlayıcı raporlar ve Komıte'nın ısteyebllece~ bu 
gtbl dt~er raporlan sunacaklardır. 

2 .. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporları tüm Taraf Devletlere 
gönderecektır. 

3. Her rapor. üzerınde uygun görebtlece~ genel yorumlan yapabtle
. cek olan Komıte tarafından incelenecek ve bunlar tlgtlt Taraf Devlete gön
dertlecektır. Bu Taraf Devlet tercihine göre gözlemlertyle bu rapora kar
şılık verebtltr. 

4. Komıte, kendı takdlrt çerçevesinde 24. maddeye uygun olarak ve
rtlen yıllık raporuna. tlgill Taraf Devletten rapor hakkında alınmış görüş
lerle birlikte, bu maddenın 3. paragrafına göre yaptığı yorumlarında da
htl edtlmemestne karar verebilir. İlgtll Taraf Devletçe Istenmış tse. Komı
te keza bu maddenın ı. paragrafı gere~ce sunulan raporun bir kopya
sını da raporuna dahtl edebilir. 
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Madde 20 

ı·. Komtte'nin, btr Taraf Devletin ülkesinde işkencenin sıstematık bir 
şekilde uygulandı~a da1r inandıncı bilgt alması halinde, Komite, ilglli 
Taraf Devle~t bu bilginin incelenmesinde tşbtrltğt yapmaya ve bu maksat
la alınan bilgt dolayısıyla gözlemlerını sunmaya davet edecektır .· 

2. Komıte, ilgili Taraf Devletin sunm~ş olabileceği gözlemlert oldu~ 
kadar ternın edilebilecek ilgili başka malumatı da dikkate alarak, gerekli 
oldugıtna karar verdtgtnde, üyelerinden bırını veya daha fazlasını gtzlt bir 
soruşturma yapmak ve acilen korniteye rapor vermek üzere tayin edebi
lir. 

3. Soruşt~rma bu maddenın 2. paragrafİna uygun olarak yapılmış 
tse .. Komıte, ilgili Taraf Devletin ·tşbtrltgtnttsteyecektır. Bu Taraf Devlet ile 
anlaşmaya varılarak, böyle btr soruşturma o devlet ülkesine btr ziyareti 
de IÇerebilir. · 

4. Bu maddenin 2. paragrafı ile uyunılu olarak görevli üye veya üye
lerin bulgularını inceledikten sonra, Komıte, bu bulgulan duruma göre 
uygun gördügü yorumlan ve önerlleriyle birlikte tlgili Taraf Devlete gön
derecektır. 

5. Bu maddenın ı ve 4. paragraflarında zikredilen tüm işlemler gtzli 
olacaktır ve işlemlerin bütün aşamatarında Taraf Devletin tşbtrltgt arana
caktır. 2. paragraftauygun şekilde yapılan soruşturmanın ikmal edilme
stnden sonra Komıte, ilgili Taraf Devlet lle isttşareyt müteakip 24. mad
deye uygun olarak düzenledigt yıllık raporunda, işlemlerin sonuçlarının 
b tr özetının yer almasına karar verebilir. · 

Madde 2ı 

1. Bu Sözleşmeye Taraf olan btr Devlet bu madde hükmü dalrestnde 
herhangi btr zamanda, btr Taraf Devletin diger btr Taraf Devletin bu Söz
leşmeye göre yük,ümlülüklertni yerıne gettrmedtgt hususunda Komite'nin 
şikayetlerı alma ve inceleme yetkisini tanıdığını beyan edebtltr. Bu gibi şi
kayetler sadece komitenın kendisi lle ilgili olarak yetkisini btr beyanla ta
nıyan btr Taraf Devlet tarafından yapılması halinde bu maddede vazedi
len usullere uygun olarak kabul edtlebtltr ve incelenebtltr, Komite tara
fından hiçbır şikayet, böyle b tr. beyanı yapmamış bulunan Taraf Devleti 
tlgUendtrdigt takdirde tncelenmeyecekttr. BU madde geregince alınan· şi
kayetler aşagıdakt usule göre işleme konulacaktır : 

a) Btr Tai-af Devlet, diger btr Taraf Devletin bu Sözleşme hükümlerini 
uygulamadıgını düşündügü takdirde, yazılı btr başvuru ile, meseleyi 
o Taraf Devletin dikkatine getirebtltr. Bu başvurunun alınmasından iti
baren üç ay içerisinde başvuruyu alan Devlet, mümkün ve ilgili oldugu 
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ntspette, konu hakkında uygulanan veya uygulanması düşünülen ulusal 
kurallar ve tazmtn yollarına atıfla, bunları ihtiva edecek şekilde, mesele
yı Izah eden bir açıklamayı veya başka herhangi bir beyanını yazılı ola
rak, başvuruyu gönderen Devlete verecekt1!; 

b) İlk başvurunun kabul eden Devlet tarafından alınmasından ıtıba
ren altı ay ıçerısınde her tki İlgili Taraf Devletin tatmin olacağı şekilde 
halledilmedıgı takdirde; bu Devletlerden herbiri, Komıte'ye ve öteki Dev
lete yapacağı bir bildiri ı1e konuyu Komite'ye intikal etttrmek hakkına sa
hip olacaktır; 

. . 

c) Komıte, genel olarak kabul edilmiş bulunan Devletler Hukuku 
prensiplerine ,uygun şekilde, konu tle tlgili olarak tüm ulusal tazmtn yol
larına başvuruldugunu ve bunları~ tükettldtgtnt tespıt ettikten sonra, sa
dece bu durumda bu madde geregtnce kendisine intikal ettirtlen mesele
yi tnceleyecektir. Bu kural, tazmtn yollarının uygulanmasının, makul ol
mayan şekilde, gectktirildtgı veya bu Sözleşmenın thlaltnden dolayı mağ
dur olan şahsa etkin bir yardım sağlanması muhtemel degil tse, geçerli 
olmayacaktır; 

d) Komıte bu madde geregince şıkayetleri tncelerke~ kapalı toplantı
lar yapacaktır; 

e) Komıte, (c) alt-paragrafı hükümlerine baglı olmak kaydıyle, bu Söz
leşmede öngörülen yükümlülüklere saygı gösterilmesi esasına dayalı ola
rak, meselenin dostane çözümlenmesi maksadıyle arabuluculugunu ilgi
lt Taraf Devletlere sunacaktır. Komite, bu amaçla, uygun görülen ahval
de, ayrı bir uzlaştırıcı komisyon kuracaktır; 

fl Komıte, bu madde gereğince herhangi bir mesele kendisine gönde
rildiğinde, ilgili Taraf Devletiete (b) alt-paragrafında atıf yapılan ilgili ma-
lumatı tevdt etmelerı ıçın çağrıda bulunabilir; · 

g) (b) alt-paragrafında atıf yapılan ilgili Taraf Devletler, konu Komıte 
tarafından tncelendtğt sırada temsil edtlmek ve sözlü veya yazılı takdım
lerde bulunmak hakkını haiz olacaklardır; 

h) Komıte, (b) alt-paragrafı gereğince bildirimin alındığı tarihi takiben 
on tki ay içerisinde bir rapor sunacaktır : 

(1) Komıte (e) alt-paragrafı şartlan dahilinde bir çözüme ulaşıldığı tak
dirde, raporunu olayların kısa bir beyanı ve varılan çözüme tnhtsar et
tirecektir. 

(U) (e) alt-paragrafı dahilinde bir çözüme ulaşılmaması halinde, 
Komıte raporunu olayların kısa bir açıklamasına tahsis edecek, ilgtli 
Taraf Devletler tarafından yapılan y~ılı takdimler ve sözlü takdimlertn 
tu tanağı rapora eklenecektir. 

Her meselede, rapor ilgili Taraf Devletlere tebliğ edilecektir. 
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2. Bu madde hükümlerı bu Sözleşmeye Taraf Beş Devletin bu mad
denin 1. paragrafı dairesinde beyanda bulunmalarıyla uygulamaya ko
nulacakbr. Bu beyanlar Taraf Devletler tarafından bir örnegınt dtger Ta
raf Devletlere gönderecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tev
dt olunacakbr. Yapılan bu beyan, Genel Sekreter'e herhangi bir zaman
da yapılacak başka bir beyan ile geri alınabilir. Bu geri alma, bu madde
ye göre evvelce gönderilmiş bir şikayet konusunun incelenmesine zarar 
vermeyecektir; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri beyanda bulunmadık
ça, herhangi bir Taraf Devlet tarafından başkaca şikayet alınmayacaktır. 

Madde 22 

1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet, Sözleşme hükümlerinin bir Taraf 
Devletçe ihlillinden magdur oldugunu iddia eden kendi yetkisi altındaki 
kişilerden gelen veya orilar adına yapılan şikayetlerı almak ve incelemek 
için Komıte'nin yetkisini bu madde geregtnce tanıdıgını her zaman beyan 
edebilir. Yapılan şikayet böyle bir beyanı yapmayan Taraf Devlet~ ilgtlen
dirdigı takdirde, Komite tarafından alınmayacaktır. 

2. Komıte, bu madde gereğince yazılmış tmzasız veya bu gtbt şikayet 
gönderme hakkının sutsttmal edildiğini veya sözleşme hükümlertyle b~
daşmayan herhangi bir ştkayetl kabul edilmez sayacaktır. 

3. Komıte 2. paragraf hükümlerine baglı olarak, bu madde geregtnce 
kendisine gönderilen herhangi bir şikayetı 1. paragraf geregtnce beyanda 
bulunan ve Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettıgi ileri sürülen 
Taraf Devletin ~tkkatlne sunacaktır. Hakkında şikayet olan Devlet, altı 
ay ıçerisinde meseleyt aydınlatan yazılı izah veya beyanlarını ve var tse 
yapılan tazminatı Korniteye sunacak br. 

4. Komite, bu madde hükmü dairesinde aldıgı şikayetleri kişi ve ilgtlt 
Taraf Devletçe veya onlar adına s~lanan tüm bilgtlerin ışıgında inceleye-
cekttr. , ' 

5. Komıte bir kişiden aldıgt şikayetlerı aşagtdaki hususları tespıt et
medtkçe bu madde geregtnce tetktk etmeyecektir : 

a) Aynı konunun başka uluslararası tahkık veya çözüm usulü çerçe
vesinde incelenmiş ve halen de inceleniyor olmaması; 

b) Kişinin tüm ulusal kanun yollarını tüketmiş olması; kanuni yolla
rın uygulanmasının makul olmayan şekilde uzaması veya bu Sözleşme
nin ihlalinden dolayı m~dur olan şahsın zararını etkin bir şekilde karşı
lamamasının muhtemel olması halinde bu bir kural sayılmayacaktır. 

6. Komıte bu madde gereğ;ince şikayetleriincelerken kapalı toplantı 
yapacaktır. 

7. Komıte g<;>rüşlertnt ilgili Taraf Devlete ve kişiye bildirecektir. 
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8. Bu madde hükümleri bu Sözleşmeye Taraf beş Devletin bu madde
nın ı. paragrafı geregt.nce beyanda bulunmalanyle yürürlü~e gtrecektır. 
Bu beyanlar Taraf Devletler tarafından bırer öme~ öteki Taraf Devletle
re göndertlmek üzere Bırleşmiş Mtlletler Genel Sekreteri'ne tevdi oluna
caktır. Yapılan beyan, herhangi bır zamanda Genel Sekreter'e yapılacak 
bir bildiriile geri alınabilecektır. BöYle bır gert alma bu madde gere~ce 
yapılmış herhangi bır ştka.yetın bir konusunun incelenmesine zarar ver
meyecektır: Genel Sekreter tarafından beyanın geri alındı~a dair teblt
gatın alınmasından sonra, Taraf Devlet yenı bti beyanda bulunmadıkça. ktşt 
veya onun adına bu madde gere~ ce başkaca şıkAyet kabul edtlmeyecekttr .. 

Madde 23 

Komite ve 21. maddenın ı (e) paragrafı gere~ce tayın olunan ayrı 
uzlaştırma komisyonlarının üyeleri, Birleşmiş Milletler tmtlyaz ve Muafi
yetlerı Sözleşmesfnın ilgtlt bölümlerinde yeralan Bırleşmiş Milletler uz
manlarına tanınan tmttyaz. muafiyet ve kolaylıklarından yararlanacak
lardır. 

Madde 24 

Komite Sözleşme gere~ce yaptıgı faaliyetlerı hakkında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu'na ve Taraf Devletlere yıllık bır rapor sunacaktır. 

KlSlM III 

Madde 25 

ı. Bu Sözleşme bütün Devletlerin ımzasına açıktır. 

2. Bu Sözleşme onaylamaya tabidir. Onaylama belgelert Bırleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektır. 

Madde 26 

Bu Sözleşme tüm Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreter'ine tevdi edilecektır. 

Madde 27 

ı. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdıne ytrmtncf 
onaylama veya katılma belgesının tevdt edildi~ günden sonra otuz gün 
ıçınde yürürlüğe gtrecektlr. 

2. Sözleşmeyt. ytrmınct onaylama veya katılma belgesının tevdtinden 
sonra onayiayan ve' katılan her bir Devlet ıçın Sözleşme onaylama veya 
katılma belgesının tevdttnt takibeden otuzuncu gün yürürlüğe girecektır. 

Madde 28 

1. Her Devlet bu Sözleşme'nın tmzalanması; onaylanması veya ona 
katılma sırasında Komıtenın 20. maddede öngörülen yetkisını kabul 
etmedt~t beyan edebilir. 

448 

TBMM KÜTÜPHANESİ



2. Bu maddenın 1. paragrafına uygun olarak çekınce koyan her Ta
raf Devlet, Birleşmtş Milletler Genel Sekreteri'ne httaben yapac~ bir bU
diri lle bu çektnceyt geri alabtlir. 

Madde 29 

1. Bu .Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir de~ştkltk önerıstnde 
bulunabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderebilir. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bunun üzerıne önertlen de~ştkli~. 
öneri üzerinde ınceleme ve oylama yapmak maksadıyle btr Taraf Devlet
ler Konferansı toplanmasını tercih edip etmedJklertnı kendisine bildirme
leri ricasıyle, Taraf Devletlere intikal etttrecekttr. Bu şekilde btr bildtr1m1n 
yapıldıgı tarihten sonra dört ay ıçerısınde Taraf Devletlerin en az üçte bt
r1n1n böyle btr konferansın toplanmasını ıstemelert halinde, Genel Sekre
ter, Birleşmiş Milletler htmayesinde Konferansı toplantıya çagıracaktır. 
Konferansta hazır bulunan Taraf Devletlerin ço~nlugtı tarafından kabul 
edtlen herhangi bir de~şlkltk ve yapılan oylama Genel Sekreter tarafın
dan kabul edUrnek üzere tüm Taraf Devletlere tevdt olunacaktır. 

2. Bu maddenin ı. paragrafına uygun şekilde kabul edilen bir degı
ştkltk, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte 1k1s1n1n Birleşmiş Milletler · 
Genel Sekreterine kendi ngııı Anayasal usullerine uygun olarak yapılan 
degtştkli~ kabul ettiklerint btldtrmeleriyle yürürlüge girecektir. 

3. Degişiklikler yürürlüge gtrdigtnde, bunları kabul etmiş olan Taraf 
Devletler hakkında baglayıcı olacak, diger Taraf Devletler bu Sözleşme 
hükümlertyle ve daha önce kabul etmiş oldukları degtş1kl1klerle baglı ola
caklardır. 

Madde 30 

ı. İki veya daha ziyade Taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorum
lanması ve uygulanmasını ilgtlendtren müzakere ile çözümlenemeyen 
herhangi bir anlaşmazlık, bunlardan btr1n1n talebtyle hakerne havale edi
lecektir. Hakem talebinin yapıldıgı tarihten itibaren altı ay ıçerisinde ta
raflar hakem teşkili üzerinde anlaşmaya varamazlar tse, bu taraflardan 
~erhangi birisi anlaşmazlıgı Divan Statüsü'ne uygun olarak yapılaçak btr 
talep ile Uluslararası Adalet Divanı'na intikal ettirebilecekttr. 

2. Her Devlet bu Sözleşme'nin ımzalanması veya onaylanması veya 
buna katılma sırasında bu maddenin ı. paragrafı ile baglı olmadıgını be
yan edebilir. Diger Taraf Devletler, böyle bir çekince koymuş olan her
hangi btr Taraf Devlet ile ilgtlı olarak bu maddenın ı. paragrafı ile baglı 
olmayacaklardır. 

3. Bu maddenin 2. paragrafına uygun olarak, çekince koyan herhan
gl btr Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yapacagı bir 

. bildirim ile bu çekincesini her zaman geri alabilir. 

449 

TBMM KÜTÜPHANESİ



Madde 31 

1. Bir Taraf Devlet bu Sözleşme'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
ri'ne yapacagı yazılı bildirim ile feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Se k
reter tarafından alındı~ tarihi takibeden bir yıl sonra geçerli olur. 

2. Böyle bir fesih, hem yürürlüge gtrdigi tarihten önce meydana gelen 
bir ftil veya ihmal ile ilgili olarak Taraf Devletin bu Sözleşme geregince 
yükümlülüklerinden kurtarıcı etki yapmayacak, hem de fesih işlemi, yü
rürlüge girmesinden önceki bir tarihte Komite tarafından zaten incelen
meye alınan herhangi bir meselentn tetkiktne herhangi bir şekilde zarar 
vermeyecektir. 

3. BirTarafDevletin feshithbarının yürürlüge girmesini takibeden ta
rihte, Komite, o Devleti ilgilendiren yeni bir meselenin tetkikine başlaına
yacaktır. 

Madde 32 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'e üye tüm 

Devletlere ve bu Sözleşmeyttmzalayan veya katılan bütün Devletlere aşa
gıdaki hususları bildirecektir : 

a) 25 ve 26. maddeler geregince yapılan tmzalaına, onaylama ve katıl
malar; 

b) Sözleşmenin 27. maddesi geregince yürürlüge girdtgt tarih ve 29. 
madde geregtnce yapılan degişikliklertn yürürlük tarihleri; 

c) 31. maddeye göre yapılan fesihler. 
Madde 33 
ı. İngtlizce, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça eşıt derecede geçerli 

olan bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi olunacaktır. 
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşme'nin onaylı örnekle

rini tüm Devletlere gö_nderecektir. 
Beyan: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sözleşmenin 21. madde 1. paragrafı 

uyarınca, bir Taraf Devletce diger bir Taraf Devletin bu Sözleşme'ye göre 
mükellefiyetierini yerine gettrmedigi hususunda yapılacak şikayetleri ka
bul etmek ve incelemek için işkencenin Önlenmesi Komitesi'nin yetkisini 
tanıdıgını beyan eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin 22. madde 1. paragrafı 
uyarınca, thlaıtnden magdur oldugunu iddia eden, kendi yargısına tabi 
kişilerden gelen veya onlar adına yapılan şikayetleri kabul etmek ve in
celemek için, İşkenceyi Önleme Komitesi'nin yetkisini tanıdıgını beyan eder. 

İlıtırazı Kayıt : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşme'nin 30. madde 2. paragrafı 

uyarınca, aynı maddenin ı. paragrafı ile kendisini baglı addetmedigini 
. beyan eder. 
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BAŞLANGlÇ 

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMESi• 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; 

EK: Xl 

Birleşmiş Milletler Antıaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insan
lık ailesinin tüm üyelerinin niteligtnden gelen onurunu ve eşit ve ayrıl
maz haklarını tanınmasının dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelt 
olduğunu gözönünde bulundurarak, 

Bu hakların insan ktşil,gtnin ntteltgtndekt onurdan kaynaklandıgını 
bilerek, 

İnsan Hakları Evrensel Bildırgesi uyarınca korkudan ve yokluktan 
arınmış özgür insan ülküsüne ancak kışısel ve sıyasal hakların yanısıra, 
herkesin ekonomik, toplumsal ve kültürel haklardan yararlanabilecegı 
koşullar yaratıldıgında ulaşılabilecegtnın billnetnde olarak, 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre Devletlerin ınsan hak ve özgür
lüklerine karşı evrensel saygıyı geliştirme yükümlülügü üstlendtklerint 
dikkate alarak, 

Başkalarına ve üyesi oldugu topluluga karşı ödevlerı olan bireyin, bu 
Sözleşmede tanınan hakların geltştiriltp gözetilmesi yolunda çaba göster
me soruml,uluğu bulunduğunu kavrayarak, 

Aş~dakt hükümlerde uzlaşmıştır : 

BÖLÜM I 

Madde I 

ı. Tüm halkların kendi yazgılarını belirleme hakları vardır. Bu hak
tan ötürü, sıyasal statülerini özgürce saptayarak ekonomik, toplumsal ve 
kültürel gelişmelerını özgürce gözetebilirler. 

2. Tüm halklar, karşılıklı yarar ilkesine dayalı uluslararası ekonomik 
tşbirligt ve uluslararası hukuktan doğan herhangi bır yükümlülüğü 
zedelemeksizin kendi doğal zenginlik ve kaynaklarını, kendı amaçları için 
özgürce kullanabilir. Bir halk, hiçbir koşulda kendi geçtın kaynakların-
dan yoksun bırakılamaz. ' 

• "lntemattonal Covenant on Ctvtl and Poltttcal Rtghts". 

"Pacte international relatif aux drotts elvlls et poltttques". 

Türldye Sözleşmeye ve Ek Protokolüne taraf değildir. 

Metinler : Muzqffer Sencer: 

İnsan Hakları. Ana Kuruluşlar ve Belgeler TODİE Yayınlan, Ankara 1986, No. 214 
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3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. kendini yönetmeyen ve vesayet al
tında bulunan ülkelerin yönetiminden sorumlu .olanlar da dahtl. halkia
nn kendi yazgılannı belirleme hakkının gerçekleşmesini güdüler ve Bir
leşmiş Milletler Antlaşmasının hükümleri uyarınca bu hakka saygı gös
terir. 

BÖLÜM II 

Madde 2 

I. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet. kendi ülkesinde ve yargı yetkisi 
ıçınde bulunan tüm bireylere ırk. renk. cinsiyet. din. siyasal yada başka 
bir görüş. ulusal ve toplumsal köken. soy yad~ başka bir statü ayrımı gı
bi herhangi bir ayrım gözetmeksızın bu Sözleşmede tanınan haklan sag
laınayı ve bu haklara saygı gösterıneyi üstlenir. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet. yürürlükteki yasal yada başka ön
lemlerle s~anmamış olması durumunda kendi anayasalişlemleri ve bu· 
Sözleşmenın hükümleri uyarınca .. bu Sözleşmede tanınan hakların Işler
lik kazanmasında gerekli olabtlecek yasal ve başka önlemleri benimse
rnek üzere gırıştmlerde bulunmayı üstlenir. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet; 

a. Burada tanınan hak ve özgürlükleri çt~enen bir kişiye. bu uygu
lama resmi görevltler tarafından yapılmış olsa btle. etkın bir yargı yolu 
olan~ s~aınayı; 

b. Böyle bir yargı yolu iste~de bulunan bir k1ş1n1n yetk111 yargı. yö
netlm ve yasama organlarınca yada Devletin yasal sıstemıne göre yetk111 
başka makamlarca karara b~anmak üzere bu hakkını güvence altına 
almayı ve yargı yolu olanaklarını geliştirmeyi; 

c. Bu yoldan bir hak alındıgında ·bunun yetkili makamlarca yerine ge
. tırtimesini saglamayı; 

üstlenir. 

Madde 3 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler erkeklerle kadınlara bu 'Sözleşmede 
tleri sürülen tüm kişisel ve siyasal haklardan eşit yar~lanma hakkı ta
nımayı üstlenir. 

Madde 4 

1. Ulusun yaşamını tehdit eden ve varlıgı resmen tlan edilen ol~a
nüstü durumlarda. bu Sözleşmeye Taraf Devletler. uluslararası hukuka 
göre üstlendikleri öteki yükümlülükleriyle b~daşmak ve irk. renk. cın
siyet. dtl. din yada toplumsal köken ayrımı gözetmemek koşuluyla ancak 
durumun gerektirdi~i ölçüde bu Sözleşmeye göre üstlendikleri yükümlü
lüklere aykırı önlemler alabtlir. 
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2. Bu hükme dayanılarak, 6,7,8 (1 ve 2. fıkralar) ı ı. ı5,. ı6 ve 18. 
maddelere aykırı davranılamaz. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bır Devlet, aykırr davraıima hakkı
nı kullandıgında Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılıgtyla bu Söz
leşmeye Taraf öteki Devletlere, aykırı davrandıgi hükümlerle, aykırı dav
ranma gerekçestnt btld1r1r. Bu aykırılıgı sona erd1rdtgtnde de aynı yoldan 
duyuruda bulunur. 

Madde 5 
1 

ı. Bu Sözleşmenın hiçbır hükmü, herhangi bır Devlet, grup yada ki-
şiye burada tanınan hak ve özgürlüklerınden herhangi birint ortadan 
kaldırınayı yada bu Sözleşmede öngörülenden daha kapsamlı olarak sı
nırlamayı amaçlayan herhangi bır eylem ya da ediinde bulunma hakkını 
verır btçimınde yorumlanamaz. 

2. Bu, Sözleşmenın kimt hakları tanımadıgt yada daha sınırlı 'olarak 
tanıdıgı gerekçesiyle herhangi bır ülkede yasalar, sözleşmeler, düzenle
meler yada töreler uyarınca tanınmış ya da yürürlükte olan temel ınsan 
haklanndan herhangi blri kısıtlanma ve aykırı davranış konusu olamaz. 

BÖLÜM III 

Madde 6 
ı. Her insanın ntteltgtnden gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak, ya

sayla korunur. Kimse keyfi olarak yaşamından yoksun bırakılamaz. 
2. Ölüm cezasını kaldırmamış olan ülkelerde, bu ceza, suçun işlendi

~ tarihte yürürlükte olan ve bu Sözleşmeyle Soykırım Suçunun Önlen
mesi ve Cezalandırılması Sözleşmesının hükümlerıne aykırı olmayan ya
salar uyarınca en agır suçlar için k onabilir. Bu ceza, ancak yetkili bır 
mahkeme tarafından vertlmlş bır kesin hüküm üzerine yerine getırilebiltr. 

3. Yaşamdan yoksun bırakma bir soykırım suçu oluşturdugunda, bu 
maddenin hiçbır hükmü bu Sözleşmeye Taraf herhangi bır Devlete, Soy

-- kırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmestnin hükümle
rine göre üstlenilen yükümlülüklere herhangi bır biçimde aykırı davran-
ma yetkisi verdi~ biçimde anlaşılamaz. , 

4. Ölüm cezasına hüküm gıyen bır kimse bu cezanın bagtşlanmasııiı 
yada hükmün de~ştırilerek haflflettlmesıni isteme hakkına· sahiptır. 
Ölüm cezasının affı, b~şlanması yada haflfletilmesi kararı her durum
da verilebilir. 

5. Ölüm cezası, onsekiz yaşın altındaki kimseler tarafından işlenen 
suçlar içın verilemez ve gebe kadınlar için yerine get1rilemez. 

6. Bu maddenin hiçbır hükmü, bu Sözleşmeye Taraf herhangi bır 
Devlet tarafından ölüm cezasının kaldırılmasını geciktirmek yada engel
lemek amacıyla dayanak olarak kullanılamaz. 
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Madde 7 

Hiçkimseye işkence yada zaltmce, ınsanlık dışı yada onur kırıcı dav
ranış yada ceza uygulanamaz. Özell1kle, hiçkimse, kendi özgür oluru ol
madan tıbbi yada btl1msel deney konusu olamaz. 

' Madde 8 

1. Kimse kölelik durumunda tutulamaz, kölelik ve her türüyle köle ti-
careti yasaktır. · 

2. Kimse kulluk durumunda tutiılamaz. 

3. a. Kimse zorla ya da angarya ışte çalıştırılamaz. 

b. 3 (a) fıkrası, bir suçun agır çalışmayla cezalandırılabildıgt ülke
lerde yetkili bir mahkeme tarafından verilen bu türlü bir ceza hükmü 
uyarınca ~ır çalışma uygulamasını engelledtgt btçtmde anlaşılamaz. 

c."Zorla ya da angarya çalıştırma" terımı bu fıkranın amacı bakımın-
dan; -

ı: Bir mahkemenın yasal hükmü uyarınca tutuklu bulunan yada 
tutukluyken koşullu salıverilmiş olan bir kişiden bu sırada normal ola
rak Istenen ve (b) bendinde degtntlmeyen herhangi bir ış yada hizmeti; 

' 
ll. Askeri nitelikte herhangi bır hizmetle askerlik hizmetine karşı 

vıcdani tttrazın tanındığı ülkelerde bu tutumda olanlardan yasayla iste
nen herhangi bır ulusal hizmeti; 

111. Toplumun yaşam ve refahını tehdit eden ol~anüstü durum ya
da yıkım koşulunda konulan bir hizmeti; 

tv. Normal kamusal yükümlülüklertn bir bölümünü oluşturan her
hangi bir iş yada hizmeti; 

tçermez. 

Madde 9 

1. Herkesin kişi özgürlü~ ve güvenltgtne hakkı vardır. Hiç ktmse key
fi olarak yakalanamaz ya da tutuklanamaz. Kimse, yasayla konulmuş ge
rekçeler ve işlemlere uygun durumlar dışında özgürlüğünden yoksun bı
rakılamaz. 

2. Tutuklanan bir kimseye, tutuklama sırasında, tutukianma neden-
Iert ve neyle suçlandıgı hemen bildirilir. · 

3. Bır suç işledigi savıyla yakalanan yada ~utuklanan bir ktmse, he
men bir yargıç yada yargı gücünü kullanmaya yetkili bir başka resmi 
görevli önüne çıkarılır ve makul bir süre _ıçınde yargılanma~ını yada 
salıverilmesini isteme hakkı vardır. Yargılanmayı bekleyen kişinın gözal
tında tutulması genel kural degildir, ancak salıverilme, sanıgın yargılama 
sürecinin herhangi bır aşamasında duruşmada ve -geregtnde- hükmün 
yertne getirilmesinde hazır bulunması güvencesine b~anabiltr. 
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4. Yakalanarak yada tutuklanarak özgürlügünden yoksun bırakılmış 
olan bir kimsenin tutuklanmasının yasallıgı konusunda gecikmeksizin 
karar verilmesini yada yasal de~se salıverilmesi için mahkeme önüne çı
karılmasını isteme hakkı vardır. , 

5. Yasadışı yakalanan yada tutuklanan kimse, tazminat isteme hak
kına sahiptir. · 

Madde 10 

1. Özgürlügünden yoksun bırakılmış olan herkese insanca ve insan 
kişiliginin niteligtnden gelen onuruna saygı gösterilerek davranılır. 

2. a. Sanık kimseler, ayrık koşullar dışında, hüküm giymiş olanlar
dan ayrı tutulur ve hüküm giymemiş kişi konumuna uygun olarak ayrı 
davranış görür. 

b. Ergtn olmayan sanıklar yetişkinlerden ayrı tutulur ve durumları 
karara bamanmak üzere elden geldigince çabuk yargı önüne çıkarılır. 

3. TutukeVi sistemi, teinel amacı hükümlülerin iyileştirilmesi ve top
luma yeniden kazandırılması olan bir uygulamayı da içerir. Ergin olma
yan suçlular, yetişkinlerden ayrı tutulur ve yaşiarına ve hukuksal ko
numlarına uygun bir davranış görür. 

Madde ı ı 

Hiçkimse, salt bir sözleşme yükümlülügünü yerıne getiremedigt ge
rekçesiyle özgürlügünden yoksun bırakılamaz. 

Madde ı2 

ı. Bir Devletin ülkesinde yasal olarak bulunan herkesin bu ülke için
de özgürce yer degtştirme hakkı ve otunicagı yeri seçme özgürlügü var
dır. 

2. Herkes, kendi ülkesi dahil, herhangi bir ülkeden ayrılmakta özgür-
dür. · 

3. Yukarıda anılan haklara, yas~yla öngörülmek koşuluyla, ulusal 
güvenligt, kamu düzenini, kamu samıgını yada genel ahlakı yada başka
larımn hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli olanlar ve bu Sözleş
mede tanınan öteki haklarla bagdaşanlar dışında her hangi bir kısıtlama 
ko namaz. 

4. Hiçkimse kendi ülkesine girme hakkında keyfi olarak yoksun bıra
kılamaz. 

Madde 13 

Bu Sözleşmeye Taraf bir Devletin ülkesinde yasal olarak bulunan bir 
yabancı, ancak yasa uyarınca alınmış bir karar sonucu sınır dışı edilebi
lir. Zorlayıcı ulusal güvenlik gerekçelerinin tersini gerektirdigt durumlar 
dışında, sınır dışı edilmeye karşı çıkmasına ve durumunun yeniden 
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Incelenmek üzere yetkili btr makam yada bu makam tarafından özel ola
rak görevlendtrUmiş kişi yada kişller önüne getlrtlmestne ve bu amaçla 
temsil edilmesine tztn verlltr. 

Madde 14 

1. Herkes mahkeme ve yargı önünde eşittir. Aleyhine btr suça hük
medtltrken yada btr hukuk davasında hak ve yükümlülüklerı karara bag
laİıırken, herkesin yasayla kurulmuş, yetkili, ba~tınsız ve yansız btr 
mahkeme tarafından adil ve açık olarak yargılanmaya hakkı vardır. De-· 
mokratik btr toplumda genel ahlak, kamu düzeni yada ulusal güvenlik 
gerekçelertyle yada tarafların özel yaşamlarının çıkarları gerekttr~de 
yada açıklı~ adaletin çıkarlarını zedeledi~ özel koşullarda mahkemece 
kes1nltkle gereklt görüldügünde btr duruşmanın tümü yada btr bölümü 
basma ve tzleytcllere kapalı olablltr. Ancak b tr· ceza davası yada b tr 
hukuk davasında vanlan herh~gt btr hüküm, ergtn olmayanların çıkar
larının terstni gerekttrdi~ durumlarla evlilik anlaşmazlıkları yada çocuk
ların vesayett konuları dışında, açık verilir. 

2. Kendisine btr suç yüklenen herkes, yasaya göre suçlulu~ kanıtla
nana kadar suçsuz sayılma hakkına sahiptır. 

3. Aleyhine btr suça hükmedilirken herkesin tam btr eşttltkle, en 
azından: 

a. Hakkındaki savın niteltgt ve gerekçest.konusunda hemen anlad.ıgı 
btr dilde ve ayrıntılı olarak bllgt edinmek: 

b. Savunmasını hazırlaması ıçın ve seçti~ btr avukatla_tltşkt kurmak 
üzere yeterlt zaman ve kolaylıga sahip olmak: 

c. Geregtnden çok gecikmesızın yargılanmak: 
d. Hazır bulundu~ btr duruşmada yargılanmak ve kendtnt doğudan 

yada kendi seçttgt yasal yardımcıyla savunmak, yasal yardımcısı yoksa 
buna hakkı oldu~nu ögı-enmek, adaletin çıkarları gerekttr~de ken
disine verilmiş yasal yardımcıdan yararlanmak ve bu yardım Için ödeme 
gücü yoksa bu yardımcıdan ücretsiz yararlanmak: · 

e. Aleyhtndeki tanıkları, sorgulamak yada sorguiatmak ve aleyhinde
ki tanıklarla aynı koşUllarda kendı tanıklarının hazır bulunmasını ve · 
sorgulamasını s~amak: 

f. Mahkemede konuşulan dili konuşup anlayamadı~ durumda btr çe
vtrmentn ücretsiz yardımından· yararlanmak: 

g. Kendı aleyhine tanıklık etmeye yada suçlululunu ttırafa zorlan
mamak: 

Güvencelerine hakkı vardır. 
4. Ergtn olmayan kişller sözkonusu oldu~nda, yargılama, onların 

yaşlarını gözönüne alarak topluma yenıden kazandırılmalarını sag
layacak biçimde olur.· 
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5. Bır suçtan hüküm gtyen herkes, malıkumiyetinin ve hükmün ya
salar uyannca daha yüksek bir mahkeme tarafından incelenmesi hakkı
'na· sahıptır. 

. 6. Kestn bir kararla bir suçtan hüküm giymekle birlikte, sonradan 
mahkuıntyetı boıuldutunda yada ye~ı yada daha sonra ortaya çıkan 
bulgularla adaletin yanlış yargıya vardıgı kesin olarak anlaşıldıgı ıçın te
mize çık~da, bu tür bir mahkumtyet sonucu cezalandırılmaktan ötü
rü zarar görmüş olan kimsenin, b1linmeyen bulguların zamanında açık
lanmamış olmasının tümüyle yada kısmen kendisinden dogdugu kanıt
lanmadıkça yasaya göre zararı giderilir. 

7. Htçkimse, ülkenin hukuk ve ceza işlemleri uyannca sonuç olarak 
hüküm giymiş yada aklanmış oldugu bir suçtan ötürü yeniden yargıla
nıp cezalandırılamaz. 

Madde ıs 

ı. Htçkimse, tşlendtgt sırada uhısal yada uluslararası hukuka göre 
suç oluşturmayan bir eylem yada kusurdan ötürü suçlaııamaz. Bir suç 
eylemine, tşlendigt sırada uygulanabilecek cezadan daha agır ceza verile
mez. Suçun işlenmesinden sonra yasada daha hafifbir ceza verilmesi ön
görülmüşse, suçlu bundan yararlanır. 

2. Bu maddenin hiç bir hükmü bir kimsenin tşlendtgt sırada uluslar 
toplulugu tarafından tanınmış genel hukuk ilkelerine göre suç oluşturan 
herhangl-bir eylem yada kusurundan ötürü yargılanıp cezalandırılması
nı önlemez. 

Madde ıa 

Herkes, heryerde hukuksal· bir ~işilik olarak tanınma hakkına sahip
tır. 

Madde ı7 

ı .. Htçktmsenin özel yaşamı, ailesi; konutu yada haberleşmesine key
fi yada yasadışı olarak dokunulamaz, adına ve şerefine yasadışı saldırı
da bulunulamaz. 

2. Herkes, bu tür karışmalara ve saldırılara karşı yasa tarafından ko
runma hakkına sahiptir. 

Madde ıs· 

1. Herkesin, düşünce, vicdan ve din özgürlü~ vardır. Bu hak, her
kesin bir din yada inanca sahip olma yada kendi seçttgı bir din yada 
inancı bentmseme özgürlügüyle din· yada inancını bireysel olarak yada 
toplulukla birlikte açık yada özel olarak, ibadet, gözetme, uygulama· ve 
öğreti biçiminde açıklama özgürlü~nü de içerir. 
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2. Hiçkimseye bir din yada inanca sahip olma yada seçti~ bir din ya
da inancı benimseme özgürlügünü zedeleyici baskıda bulunulamaz. 

3. Din ya da inanç açıklama özgürlügüne ancak. yasayla konulan ve 
kamu güvenligifli. kamu düzenint ve s~ıgını yada genel ahlakı yada 
başkalarının temel hak ve özgürlüklerint korumak için gerekli olan sınır
lamalar getirilebilir. 

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. anababanın ve kimi durumlarda 
yasal vasilerin. çocuklarının kendi inançları dogruıtusunda din ve ahlak 
e~tlmi görmelerini s~ama özgürlü~ne saygı gösterıneyi üstlenir. 

Madde 19 

1. Herkesin karışmasız görüş edinme hakkı vardır. 

2. Herke~in anlatım özgürlügüne hakkı vardır. Bu hak. ister sözlü. 
yazılı yada basılı sanat biçiminde. ister seçilen başka iletişim yoluyla ol
sun. sınır tanımaksızın. her türlü bilgi ve düşünceyi araştırma. alma ve 
verme özgürlügünü de içerir. 

3. Bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen hakların kullanılması. ödev 
ve sorumlulukları da içerir. Bu nedenle belli kısıtlamalara b~ı olabilir. 
Ancak. bunlar yasayla öngörülen. ve 

a. Başkalarının haklarına ve adına saygı göstermek; 

b. Ulusal güvenligt ya da kamu düzenint yada kamu saglıgtnı ya da 
genelahlakıkorumak; 

tçtn gerekli olan kısıtlamalar olabilir. 

Madde 20 

I. Her türlü savaş propagandası yasayla yasaklanır. 

2. Ayrımcılıga. düşmanlık ve şiddete yolaçan ulus. ırk ya da din kar
şıtlıgı yasayla yasaklanır. 

Madde 21 

Herkese. barışçı toplanma hakkı tanınır. Bu hakkın kullanılmasına. 
demokratik bir toplumda ulusal güvenlik ya da kamu güvenligt kamu 
düzenı. kamu sagiıgı ve genel ahiakın ya da başkalarının hak ve özgür
lüklerinin korunması bakımından gerekli olan ve yasayla belirlenenler 
dışında hiçbir kısıtlama konamaz. 

Madde 22 

1. Herkes başkalarıyla birlikte dernek kurma hak ve özgürlügüne sa
hiptir. Bu hak. herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma ve 
sendikaya üye olma hakkını da içerir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına. demokratik bir toplumda ulusal güven
lik ya da kamu güvenligt. kamu düzeni. kamu sagııgı ve genel ahiakın 
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ya da başkalarının hak ve özgürlülderinin korunması bakımından gerek
li olan ve yasayla belirlenenler dışında hiçbir kısıtlama konulamaz. Bu 
madde, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyelertntn bu hakkı kullan
malarına yasal kısıtlamalar konmasını önlemez. 

· 3. Bu maddenın hiçbir hü,kmü Dernek Kurma Özgürlügü ve örgüt
lenme Hakkının Korunmasına ilişkın ve 1948 tarihli Uluslararası Çalış
ma Örgü tü Sözleşmesine Taraf Devletlere bu Sözleşmede öngörülen gü
venceleri zedeleyecek yasal önlemler alma ya da yasaları bu güvenceleri 
zedeleyecek biçimde uygulama yetkisi vermez. 

Madde 23 

1. Atletoplumun dogal ve temel birimidir. Atlenin, toplum ve Devlet 
tarafından korunma hakkı vardır.-

2. Evlenme çagmdaki erkeklerle kadınların evlenme ve aUe kurma 
hakları tanınır. 

3. İstekli eşierin özgür ve tam oluru olmadan hiçbir evlilik bağı kuru
lamaz. 

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, eşierin evlenirken, evlilik sırasında 
' ve evliligtn bozulmasında hak ve sorumluluklarının eşitligtni güvenceye 
bağlayacak uygun önlemler alır. 

Madde 24 

ı. Her çocugun; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ve toplumsal kö
ken, mülkiyet yada soyca herh~gi bir ayrım yapılmaksızın aUesi, toplum 
ve Devlet tarafından ergtnleşmemiş konumunda olmanın gerekttrdigi ko
ruma önlemlerine hakkı vardır. 

2. Her çocuk dogumdan hemen sonra kütüge geçirilir ve bir ad taşır. 

3. Her çocugun bir uyrukluk edinme haklq vardır. 

Madde 25 

Her' yurttaş, 2. maddede belirtilen ayrımlar ve haksız kısıtlamalar ya
pılmaksı.Zın; 

a. DogTudan dogruya yada özgürce seçilmiş temsilciler aracılıgıyla ka
mu yönetimine katılma; 

b. Genel ve eşit oya dayalı ve seçmenierin özgür isteminin yansıması
nı sağlayacak biçimde gizli oyla yapılan gerçek ve dönemsel seçimlerde oy 
verme ve seçilme; 

c. Genel eşitlik koşullarına göre ülkesinin kamu hizmetlerine gtrme; 

hak ve fırsatına sahiptir. 
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Madde 26 

Herkes, yasa önünde eşittir ve ayrun gözetflmekstzin yasa tarafindan 
eşıt olarak korunma hakkına sahiptir. Bu konuda, yasa herhangi bir ay
nın yapılmasını yasaklar ve herkesin, ırk, renk, cinsiyet, d.11, din, siyasal 
yada başka bır görüş, ulusal· v~ .toplumsal köken, mülkiyet yada soy gı
bı herhangi bir ayrıma karşı eşıt ve etkin btçtmde korunmasını güvence
ye baıiar. 

Madde 27 

Etnik ve dinsel azınlıklarla- d1l azınlıklannın bulundu~u devletlerde 
bu azınlıklardan olan kiştertn, gruplarındaki ötekt üyelerle btrltkte toplu
luk olarak kendi kültürlerınden yararlanmak, kendi dinlerını açıklamak 
ve uygulamak yada kendı dtllertnt kullanmak haklan yadsınamaz. 

BÖLÜM IV 

Madde 28 
ı. (Bu Sözleşmede bundan böyle Komite olarak anılacak olan) bır in.: 

san Hakian Komttest kurulur. Bu Komite, onsekiz üyeden oluşur ve aşa
gıdaki öngörülen görevlerı yerıne getirir. 

2. Komite, hukuk deneytml olan ktmselerin katılmasındaki yarar gö
zönünde bulundurularak bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin, ahlak nitelik
leri yüksek ve ınsan haklan alanında yetkt ve yeterlt~yle tanınmış uy
ruklarından oluşur. 

Madde 29 
ı. Komıte üyelerı 28. maddede belirtilen niteltklert taşıyan ve bu Söz

leşmeye . Taraf Devletlerce bu amaçla aday göstertlen kiştler llstestnden 
gızıı oyla seçtltr. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, en çok tkt aday gösterır. Bu ktşt
' ler. aday gösteren Devlettn uyruklarıdır. 

3. Aynı kışı yenıden aday göstertlebtltr. 

Madde 30 
I. İlk seçtm bu Sözleşmenın yürürlüge gırış tarthinden sonra altı ayı 

geçmemek üzere yapılır. 
2. 34. madde uyarınca duyurulan btr boş üyeltgtn doldurulması Için 

yapılacak seçimler dışında. her seçili). tarthinden en az dört ay önce. Bır
leşmiş Mtlletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeye Taraf Devletlere Komıte 
üyeltgt ıçın göstereceklerı adayları üç ay ıçınde bJldtrmelertnt ısteyen btr 
yazılı çagrıda bulunur. · 

3. Birleşmiş Mtlletler Genel Sekreteri böylesine gösterilen tüm aday
ların. kendilerını aday gösteren Taraf Devletleri de belirterek alfabetik btr 
ltstesint hazırlar ve bu listeyt. her seçim tarihinden en geç btr ay önce
sine kadar bu Sözleşmeye Taraf Devletlere sunar. 
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4. Komıte üyelerinin seçimi,. bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin Birleş
miş Milletler Genel Sekreterinin çagrısıyla Birleşmiş Milletler Merkezinde 
yapacakları bir toplantıda olur. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden üçte 
ikisinin yeter sayıyı oluşturacakları bu toplantıda, hazır bulunan ve oy 
veren Taraf Devlet temsilcilerinden en çok oyu alan ve salt çogtınlugu 
samayan adaylar Korniteye seçilmiş olur. 

Madde 3ı 

1. Aynı Devletin birden çok uyrugu Koroitede yer alamaz. 

2. Komıtenin oluşturulmasında, üyelerin eşit co~afi dağılımının sag
lanması ve degişik uygarlıklarla temel hukuk sistelnlertnin temsil edil
mesi ilkesi gözönünde bulundurulur. 

Madde 32 

1 . Komıte üyeleri dört yıllık bir süre için seçilir. Aday gösterilmelen 
durumunda yeniden seçilebilirler. Bununla birlikte, ilk seçimde seçilen 
üyelerden dokuzunun görev süresi iki yılın sonunda biter; ilk seçimden 
hemen sonra bu dokuz üyenin adları 30. maddenin 4. fıkrasında degtni
len toplantının Başkanı tarafından ad çekmeyle saptanır. 

2. Görev süresinin sona ermesi üzerine seçimler, bu Sözleşmenın bu 
bölümünün yukandaki maddeleri uyarınca yapılır. 

Madde 33 

ı . Öteki üyelerin oybirliglyle bir komıte üyesinin geçici nitelikteki bir 
devamsızlık dışında herhangi bir nedenle görevint yapamaz bir durumda 
oldugu kanısına varıldıgında, Komıte Başkanı durumu Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterine bildirir. Bu durumda Genel Sekreter, sözkonusu 
üyenin yerinin boşaldıgtnı ilan eder. 

2. Komıte üyelerinden birinin ölümü yada görevden çekilmesi duru
munda aaşkan, Birleşmiş .Milletler Genel Sekreterine hemen durumu 
bildirir. Genel Sekreter, ölüm tarihinde ya da çekilmenin geç~rlik kazan
dıgt tarihte üyeligtn boşaldıgını ilan eder. 

Madde 34 

ı. 33. maddeye göre bir üyeligtn boşaldıgt ilan edildtgtnde, yeri boşa
lan üyeilin görev süresi ilan tarihinden sonraki altı ay içinde sona ermi
yorsa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ~?u Sözleşmeye Taraf Devletle
rin herbirine durumu bildirir. Taraf Devletler, boşalan üyeligtn daldurul
ması amacıyla 29. madde uyarınca iki ay içinde aday gösterilebilir. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, böylesine aday gösterilenlerin 
alfabetik bir listesini hazırlar ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlere sunar. 
Bundan sonra boşalacak bir üyeligt doldurmak üzere, bu Sözleşmenin 
bu bölümünün ilgtli hükümleri uyarınca seçim yapılır. 
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3. 33. madde uyarınca llfın edtlen bir boş üye~ doldurmak üzere se
çilm1ş bir Kou:ıtte üyesi, bu madde hükümlerine göre yeri boşalan üyenin 
süresini tamamlar. 

Madde 35 

Komite üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun onayıyla, Komi
tenin sorumlulukların önemi gözönüne alınarak yine Genel Kurulca ka
rarlaştırılacak koşullara göre Birleşmiş Milletler kaynaklarından ödenek 
alır. 

Madde 36 

Birleşmiş ~etler Genel Sekreteri, Komıtenin bu Sözleşme uyannca 
görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için gerekli eleman ve ko
laylıklan saglar. 

Madde 3'7 

ı . Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Komiteyt . Birleşmiş Milletler 
Merkezinde tlk toplantısını yapmaya çawrır. 

2. Komıte, tlk toplantısından sonra, kendi saptayacagı çalışma kural
lanna göre öngördü~ sıklıkta toplanır. · 

3. Komite, normal olarak Birleşmiş Milletler Merkezinde ya da Cenev
re'deki Birleşmiş M1lletler Bürosunda toplanır. 

Madde 38 

Komitenin her üyesi, görevine başlamadan önce, açık bir toplantıda 
görevlerini yan tutmadan ve vicdanına göre yerine getirecegt yolunda res
mı bir btldirtmde bulunur. 

Madde 39 

ı. Komite, görevlllerini iki yıllık bir süre ıçın· kendisi seçer. Bunlar ye
niden seçllebiltr. 

2. Kornıte, kendi çalışma kurallarını koyar, ancak bu kurallar, öteki
lerin yanısıra; 

a. Toplantı yeter sayısının oniki üyeden oluşmasını; 

b. Komite kararlannın hazır bululan üyelerin çogtınlu~unun oyuyla 
alınmasını, 

öngörür. 

Madde 40 

I. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, burada tanınan haklara işlerlik 
kazandırmak üzere bentmsediklert önlemlere ve bu hakların kullanılması 
konusunde sagladıkları gelişmelere llişktn olarak; 
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a. Bu Sözleşmenın ilgili Taraf Devletler için yürürlüge gtrınestnden 
sonraki bir yıl ıçınde; 

b. Bundan sonra da Komıtenın ~stegt üzerine; 

raporlar sunmayı üstlenir. 

2. Tüm raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulur. Genel 
Sekreter, bunları ıncelernesi ıçın Korniteye iletır. Raporlar, bu Sözleşme
nın uygulanmasını etkileyen ö~elert ve -varsa- güçlüklerı belirtir. 

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Korniteye danıştıktan sonra, bu 
raporların ilgili uzmanlık kuruluşlarının yetki alanlarına gtren bölümle
rının birer öme~ı bu kuruluşlara iletebilir. 

4. Komıte, bu Sözleşmeye göre TarafDevletlerce sunulan raporlan In
celer. Taraf Devletlere, kendi raporlarını ve uygun gördügü genel görüş
lerı iletir. Komıte, ~u Sözleşmeye Taraf Devletlerden aldı~ raporların ör
neklertyle bu görüşleri, Ekonomik ve Toplumsal Konseye de iletebtlir. 

5. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu maddenin 4. fıkrası uyarınca 
belirtilen görüşler üzerindeki kendi görüşlerini Korniteye sunabilir. 

Madde 41 

1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet, herhang bir anda bir Taraf Devle
Un bir başka Taraf Devlet konusunda bu Sözleşmedeki yükümlülükleri
ni yerine getirmedigt yolundaki savını içeren duyurulan kabul edip ınce
leme yetkisini bu madde uyarınca Korniteye tanıyan bir btldirtmde bul u
nabtlir. Bu maddede sözügeçen duyurular, ancak Komıtenın kendisi ba
kımından bu yetkisini tanıyan bir bildirimde bulunmuş bir Taraf Devlet
ce sunulması durumunda kabul edilip incelenebilir. Böyle bir btldirtmde 
·bulunmamış bir Taraf Devletle ilgili olan duyurular Komitece· kabul edil
mez. Bu maddeye göre kabul edilen duyurnlar aşctgıdaki işlem kuralları 
uyarınca ele alınır : 

a. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet, bir başka Devletin bu Sözleşmenın 
hükümlerine işlerlik kazandırmadıgı görüşüne varırsa, yazılı bir duyu
ruyla durumu bu Taraf Devletin dikkatine sunabilir. Duyuruyu alan 
Devlet alış tarthinden sonraki üç ay içinde duyuruyu gönderen Devlete 
konuyu açı~a kavuşturan yazılı bir açıklamada yada bir başka. bildırtm
de bulunur. Bu açıklama, olabildi~ ve uygun görüldügü ölçüde, bu 
konudaki iç işlemleri ve başvurulan, başvurulabilecek olan ya da yürür
lükte bulunan yargı yollarını da içerir. 

b. İlk duyurunun alıcı Devlet tarafından alınmasından sorakl altı ay 
içinde konu ilgili Taraf Devletlerin her ikisini de doyuracak bir sonuca 
baglanamazsa, Devletlerden herbiri, Korniteye ve öteki Devlete bildirtmde 
bulunarak, konuyu Korniteye iletme hakkına sahiptir. 
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c. Komite, kendisine iletilen bir konuyu ancak uluslararası hukukun 
genel olarak benimsenmiş ilkelerine göre, bu konuya ilişkin tüm iç yargı 
yollannın kulllanıldıgt ve tüketlldigi kanısına vardıktan sonra ele alır. 
Yargı yollarını uygulamanın makul olmayan bir ölçüde geciktlrildJg1 du
rumlarda bu bir kural degildir . 

. d. Komite, bu madde uyaiınca alınan duyurulan incelerken kapalı 
toplanWar yapar. 

e. Komite, bu maddenin (c) bendi hükümleriyle baglı olarak, konu
~ nun bu Sözleşmede tanınan insan hakları ve temel özgürlüklere saygı te-. 

meli üzerinde dostça bir çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili Taraf 
Devletler arasında arabulucu girişimlerde bulunur. 

f. Kendisine iletllen herhangi bir konuda Komite, (b) bendinde degtni
len Taraf Devletlere ilgili bilgileri sagtama çagrısında bulunabilir. 

g. Konu Komitece incelenirken (b) bendinde degtntlen ilgili Taraf Dev
letlerin, Koroitede temsil edilmek ve sözlü ve/ya da yazılı bilgi sunma 
hakkı vardır. 

h. Komıte, (b) bendinde belirtilen bildirimin alınmasından sonraki 
oniki ay içinde aşagtdaki koşullara uygun bir rapor sunar: 

.ı. (e) bendinde öngörüldügü biçimde bir çözüme ulaşıldıgında. K~mi
tenin raporu,.olguların ve varılan sonucun kısaca belirtilmesiyle yettnir. 

ii. (e) bendinde öngörüldügü biçimde bir çözüme ulaşılmadıgında, Ko
mitenin raporu bulguların kısaca belirtilmesiyle yetinirken, bu rapora il
gtli Taraf ~evletlerce yapılan yazılı sunumlarla sözlü sunumların tuta
nakları eklentr. 

Her durumda, düzenlenen rapor ilgili Taraf Devletlere duyurulur. 

2. Bu maddenin hükümleri,· bu Sözleşmeye Taraf olan on Devletin bu 
maddenin 1. fıkrasına göre btldirtmde bulunması üzerine yürürlüge gi
rer. Bu bildirimler. T~af Devletlerce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
ne verilir. Genel Sekreter. bunların birer örnegtnt öteki Taraf Devletlere 
gönderir. Bu tür bir bildirim, Genel Sekretere bildirilerek herhangi bir 
anda geri alınabtlir. Bu türlü bir geri alma, bu maddeye göre iletilmiş 
olan bir duyurunun içerigtni oluşturan herhangi bir konunun incelen
mesini önlemez. Btldirimtn geri alındıgı yolundaki btlgt Genel Sekretere 
ulaştıktan sonra, ilgili Taraf Devlet yeni bir bildirimde bulunmadıkça 
herhangi bir Devletten başka bir duyuru alınmaz. 

Madde 42 

ı. a. 4 ı. madde uyarınca Korniteye iletilen bir konu, ilgili Taraf Dev
letleri doyuracclk biçimde sonuçlanmazsa, Komite, ilgili Taraf Devletlerin 
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ön oluruyla salt bu amaçla (bundan böyle Komisyon olarak anılacak 
olan) bir Uzlaştırma Komisyonu oluşturur. Bu Komisyon, konunun bu 
Sözleşmeye saygı temeli üzerınde dostça bir çözüme kavuşturulması 
amacıyla ilgtli Taraf Devletlere arabuluculuk yapar. 

b. Komisyon, ligili Taraf Devletlerce kabul edilebilecek beş .kişiden 
oluşur. İlgili Taraf Devletler. Komisyon üyelerının tümü yada bir bölümü 
üzerinde uzlaşmaya varamazlarsa, üzerinde uzlaşmaya varılamamış Ko
misy'?n üyeleri yerıne, Komıte tarafından· ve. kendi içinden gtzli oyla ve 
üçte tki ço~nlukla üye seçilir. 

2. Komisyon üyeleri kendı adiarına görev yapar. İlgili Taraf Devletle
. r1n yada bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devletin yada 41. maddeye gö

re bir bild1rimde bulunmamış olan bir Taraf Devletin uyrugu olamazlar. 

3. Komisyon, kendi Başkanını seçer ve kendı çalışma kurallarını be
lirler. 

4. Komisyonun toplantıları normal olarak Birleşmiş Milletler Merke
zinde yada Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Bürosunda yapılır. Bununla 
birlikte, Komisyon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve ilgili Taraf Dev
letlere danışarak belirleyecegi başka uygun yerlerde de toplantı yapabilir. 

5. 36. maddeye göre kurulan Sekreterlik, bu madde uyarınca oluştu
rulan komisyonlara da hizmet verır. 

6. Komite tarafından alınan ve derlenen bilgiler, Komisyonun hizme
tine sunulur. Komisyon, ilgili Taraf Devletlerden başka ilgili bilgileri ver
melerint isteyebilir. 

7. Komisyon konuyu enine boyuna inceledikten sonra, ancak her du
rumda konuyu ele alışından sonr~ en geç oniki ay içinde ilgili Taraf Dev
letlere bildirilmek üzere Komite Başkanına bir rapor sunar. 

a. Komisyon, konunun incelenmesini oniki ayda bitiremezse, raporu
nu çalışmalarının durumuna ilişkin kısa bır açıklamayla sınırlar. 

b. Bu Sözleşmede tanınan insan haklarına saygı temeli üzerinde ko
nu dostça bir çözüme kavuşturuldu~nda, Komisyon, raporunda olgula-
rın ve varılan çözümün kısa bır anlatırnma yer verır. · 

c. (b) bendinde öngörülen koşullara göre bir çözüme ulaşılamadıgın
da, Komisyon raporu, ilgili Taraf Devletler arasındaki konunun tüm tçe
rirnlertne ilişkin bulgularıyla konunun dostça çözümlenmesi olanağına 
ilişkin görüşlerini kapsar. Bu rapor. ilgili Taraf Devletlerce yapılmış yazı
lı sunumlarla sözlü sunumların tutanakl~ını da içerir. 

d. Komisyon raporu, (c) bendine göre sunuldugunda, ilgili Taraf Dev
letler, raporun alınmasından sonraki üç ay içinde Komite Başkanına 
Komisyon raporunun içerigtni kabul edip etmediklerını bildirir. 
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8. Bu maddenın hükümleri, Komitenin 41. maddeye göre üstlendigt 
sorumlulukları kaldırmaz. 

9. İlgili Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterınce yapıla
cak kestırmelere göre Komisyon üyelerının tüm giderlerini eşıt olarak 
paylaşır. 

10. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu maddenin 9 fıkrası uyann
ca ııgru Taraf Devletıeı:-ce ödenmesinden önce. gerektlgtnde. Komisyon 
üyelerinin gtderleririt karşılamaya yetkilidir. 

Madde 43 

Komıte üyelertyle 42. maddeye göre kurulabilecek olan özel amaçlı 
uzlaştırma komisyonu üyeleri. Birleşmiş Milletierin Ayrıcalıklan ve Do
kunulmazlıkları Sözleşmesının ilgili bölümlerinde konmuş olan ve Bırleş
miş Mtlletler adına görevlt uzmanlara tanınan kolaylık. ayrıcalık ve doku
nulmazlıklardan yararlanır. 

Madde 44 

Bu Sözleşmenın uygulanmasıyla ilgili hükümler. Bırleşmiş Milletler 
ve uzmanlık kuruluşlarının kuruluş belgelert ve sözleşmelerınde öngörü
len insan haklarına ilişkin işlemleri zedelemez ve bu Sözleşmeye Taraf 
Devletleri bir anlaşmazlı~. çözmek üzere aralarında yürürlükte olan ge
nel yada özel uluslararası sözleşmeler uyarınca başka işlemlere başvur
maktan alıkoymaz. 

·Madde 45 

Komıte. Ekonomik ve Toplumsal Konsey aracılı~yla Birleşmiş Millet
ler Genel Kuruluna etktnltklert konusunda yıllık bır rapor sunar. · 

Madde 46 
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler bu Sözleşmede tanınan hakların ger

çekleştırilmesi yolundaki uluslararası etktnlt~n; sözleşmelerin yapılma
sı. tavstyelertn benimsenmesi. teknik yardım saglanması ve ilgtli hükü
metlerle birlikte ınceleme ve danışma amaçlı bölgesel toplantılarla teknik 
toplanWann yapılması gibi yöntemlerı tçerdi~ kabul eder. 

Madde 47 

Bu Sözleşmenın hiçbir hükmü Bırleşmiş Milletler Antıaşmasında ve 
uzmanlık kuruluşlarının kuruluş belgelerinde. çeşitli Bırleşmiş Milletler 
organlarının ve uzmanlık kuruluşlarının bu Sözleşmede ele alınan konu
lara ilişkın sorumluluklarını tanımlayan hükümlerı zedeleyici biçimde 
yorumlanamaz. 

Madde 48 

Bu Sözleşmenın hiç bir hükmü. tüm halkların dogal zengtnltk ve kay
naklarını tam olarak ve özgürce kullanmak ve bunlardan yararlanmak 
konusundaki kendilıgınden hakkın~ zedeleyici biçimde yorumlanamaz. 
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BÖLÜM V 
Madde 49 

ı. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletierin yada Uzmanlık kuruluşlarının 
üyesi herhangi bir Devletin, Uluslarası Adalet Dtvanı Statüsünde Taraf 
herhangi bir Devletin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca bu Sözleş
m~ye Taraf olmaya çagı:-ılmış olan herhangi bir başka Devletin imzasına 
açıktır. 

2. Bu Sözleşme onaya baglıdır. Onay belgelert Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreterine verilir. · 

3. Bu Sözleşme, bu maddenın ı. fıkrasında degtntlen herhangi bır 
Devletin kahlmasına açıktır . 

. 4. Katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir katılma belgest
nin verilmesiyle olur. 

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeytimzalamış yada 
ona katılmış olan tüm Devletlere her onay yada katılma belgesinin veri
lişini bildirir. 

Madde' 50 
ı. Bu Sözleşme, otuzbeşinci onay belgesi yada katılma belgesının Bir

leşmiş Milletler Genel Sekreterine veriliş tarıhınden üç ay sonra yürürlü-
ge gtrer. · 

2. Otuzbeşinci onay belgesi yada katılma belgesinin verilişinden son
ra bu Sözleşmeyt onayiayan yada ona katılan her Devlet için bu Sözleş
me, kendi onay belgesi yada katılma belgesini verişinden üç ay sonra yü
rürlük kazanır. 

Madde 5ı 
Bu Sözleşmenin hükümleri, federal Devletietin her kesiminde, ·her

hangi bir sınırlama yada ayrım yapılmaksızın yürürlüge gtrer. 
Madde 52 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bır Devlet. bir degişiklik önerıstnde 
bulunabilir ve bu amaçla Birleşmiş MUletler Genel Sekreterine başvura
bilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, degişiklik önerllerini bu Sözleşmeye 
Taraf Devletlere, sözkonusu önerileri görüşmek ve oylamak üzere Taraf 
Devletlerce yapılacak bir Konferansa yandaş olup olmadıklarını bildirme
lerint isteyerek duyurur. Taraf Devletlerin en az üçte bırının böyle bir 
Konferansı desteklemesi durumunda, Genel Sekreter Bırleşmiş Millet
Ierin gtrtştmtyle bir Konferans toplar. Bu Konferansta hazır bulunan ve 
oy verenlerin çogunlu~ tarafından benimsenen bir degişiklik onanmak 
üzere Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulur. 

2. Sözleşme degişiklikleri Genel Kurulca onanarak bu Sözleşmeye 
Taraf Devletlerin üçte ikisi tarafından kendi anayasal işlemleri uyarınca 
kabul edlldtgtnde yürürlük kazanır. 
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3. Degtşiklikler yürürlüğe gtrdigtnde bunları kabul eden Taraf Devlet- · 
ler. için baglayıcı olur. öteki Taraf Devletlerse, bu Sözleşmenin hükümle
rtyle ve kabul etikleri daha önceki degtşikltklerle baglıdır . 

. Madd~ 53 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 48. ·maddenin 5. fıkrasına göre ' 

yapılan bildirimlerden ayrı olarak, aynı maddenın ı. fıkrasında değinilen 
tüm Devletlere, - · 

a. 48 .. maddeye göre yapılan imzalama, onaylama ve katılmaları; 
b. 49. maddeye göre bu Sözleşmenın yürürlüğe gtıiş tarihiyle 5ı. 

maddeye göre herhangi bir değişikliğin yür'4rlüğe gtıiş tarihini; bildirir. 
Madde 54 

ı. Çince, Fransızca, ingilizce, ispanyolca ve Rusca metinleri aynı öl
. çü de özgün olan bu Söz,leşme Birleşmiş Milletler arşivine konur. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri48. maddede değinilen tüm Dev-
letlere bu Sözleşmenin onaylı örneklerini gönderir. · 
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•• 1 • 

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMESiNE (EK) 

SEÇMELİPROTOKOL* 

Bu Protokola Taraf Devletler. 

EK: XII 

(Bundan böyle Sözleşme olarak anılacak olan) Kişisel ve Siyasal Hak
lar Sözleşmesinin amaçlarını ve hükümlerinin uygulanmasını daha tlert 
düzeyde gerçekleştirmek içtn, Sözleşmenın IV. Bölümünde kurulan ve 
(bundan böyle Komite olarak anılacak olan) İnsan Hakları Komitesine. 
Sözleşmede tanınan haklarıpdan herhangi birtntn çigtlendigint tleri sü·
ren bireylerden gelen duyuruları bu.Protokolda öngördü~ gibi kabul et
me ve ınceleme yetkisi tanımanın uygun olacagmı gözönüne alarak, 

Aş~daki hükümlerde uzlaşmıştır. 

Madde ı 

Sözleşmeye Taraf olup bu Protokola da Taraf olan bir. Devlet. yargı 
yetkisiiçinde bulunan ve Sözleşmede tl~ri sürülen haklarından herhan
gi birinin bu Taraf Devletçe çtgtıendigtni tl ert süren bireylerden gelen du
yuruları Komitenin kabul etme ve ınceleme yetkisını tanır. SözleŞmeye 
Taraf olup bu Protokola Taraf olmayan bir Devleti tlgtlendiren duyurnlar 
Komitece kabul edtlmez. 

Madde 2 

ı. Maddenın hükümlerine ·baglı olarak bu Sözleşmede sayılan hakla
rından herhangi birinin çignendtgint tlert süren ve tüm iç yargı yollarını -
tüketmiş olan bireyler. incelenmesttçtn Korniteye yazılı hir duyuruda bu
lunabtlir; 

Madde 3 

Komite, bu Protokola. göre. tmzasız olan yada bu tür bir duyuruda 
bulunma hakkının kötüye kullanılması niteltgi taşıyan yada Sözleşme 
hükümleriyle bagdaşmadıgı kanısına vardıgt duytirulan kabul edtlmez 
sayar. 

Madde 4 

ı. Komite, 3. madde hükümlerine bağlı olarak, bu Protokola göre 
kendisine sunulan herhangi bir duyuruyu, bu ProtokolaTaraf olan ve 
Sözleşmenın herhangi bir hükmünü çıgnedigı tlerı sürülen Devletin dik
katine sunar. 

• MOpttoncil Protocol to the Intemattonal Covenant on Ctvtl and Poltttcal Rtghts". 
MProtocole jacultatif sa rapportant au Pacte tntemattonal relatif aux drotts ctvtls et poltttques ". 
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2. Duyuruyu alan Devlet. altı ay içinde konuyu açıga _kavuşturan ve 
-varsa- başvurdugu yargı yolunu belirten yazılı açıklamasını yada bıldi
rtmi Korniteye sunar. 

Madde 5 

1. Komite. bu Protokola göre aldı~ duyurulan. bireyin ve ııgru Taraf 
Devletin sagladı~ tüm yazılı bılgtlerin ış~da inceler. 

2. Komite, bir bireyden aldı~ herhangi bir duyuruyu, 

a. Aynı konunun uluslararası bir başka araştırma ve çözüm işlemine 
göre incelenmedigt; 

b. Bireyin başvurabilecegi tüm iç yargı yollarını tüketmiş oldugu; 

kesinleşmedikçe in~elenemez. 

Yargı yollarını uygulamanın makul olmayan bir ölçüde gec1ktir1ld1gt 
durumlarda bu bir kural degildir. 

· 3. Komite, bu Protokola göre duyuruları incelerken kapalı toplantı ya
par. 

4. Komite, tlgtli Taraf Devlete ve bireye görüşlerini btldirir. 

Madde 6 

Komıte, Sözleşmenin 45. maddesine göre sunacagı yıllık raporuna bu 
Protokol uyarınca yürüttüğü etkinliklerin bir özetini ekler. 

Madde 7 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Sömürge Ülke ve Halklarına Ba
~msızlık T~ıma Btldirgesine tlişkin olarak 14 Aralık 1960'da kabul edi
len 1514 (XV) sayılı kararın amaçları gerçekleşenekadar bu ·Protokolun 
hükümleri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasıyla Birleşmiş Milletler ve Uz
manlık kuruluşlarının gözetıminde yapılan öteki uluslararası s.özleşme
ler ve belgelerde bu halkiara tanınmış olan dilek çe hakkım hiçbir biçim
de sınırlamaz. 

Madde 8 

1. Bu Protokol, Sözleşmey11mzalamış olan herhangi bir Devletin tm
za~ına açıktır. 

2. Bu Protokol, Sözleşmeyt onaylamış yada ona katılmış olan herhan
gi bir Devletin onayına baglıdır. Onay belgeleri, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine verılır. 

3. Bu Protokol, Sözleşmeyi onaylamış yada ona kaWmış olan herhan
gi bir Devletin kahlmasına açıktır. 

4. Katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir katılma bel
gesinin vertlmesiyle olur. 
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5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. bu Protokolu imzalamış yada 
ona katılmış olan tüm Devletlere her onay ya da katılma belgesinin veri
llşini btldtrir. 

Madde 9 

1. Sözleşmenin yürürlüge girmesine bağlı olarak bu Protokol, onun
cu onay belgesi ya da katılma belgeslnln Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terine vertliş tarthinden üç ay sonra yürürlüge girer. 

2. Onuncu onay belgesi ya da katılma belgesinin verilişinden sonra Pro
tokolu onayiayan yada ona katılan her Devlet için bu Protokol. kendi onay 
belgesi ya da katılma belgesini verişinden üç ay sonra yürürlüge 'girer. 

Madde 10 

Bu Protokolun hükümlerı federal Devletlerin her kesiminde, herhan
gi bir sınırlama ya da ayrım yapılmaksızın yürürlüge gtrer. 

Madde ll 

1. Bu Protokola Taraf herhangi bir Devlet, bir degişiklik önerisinde 
bulunabtlir ve bu amaçla Birleşmiş MUletler Genel Sekreterine başvura
btlir. Bunun üzerine Genel Sekreter, degtştklik önertlerini bu Sözleşmeye 
Taraf Devletlere, sözkonusu önertleri görüşmek ve oylamak üzere Taraf 
Devletlerce yapılacak bir Konferansa yandaş olup olmadıklarını bUdtrme
lerint isteyerek duyurur. Taraf Devletlerin en az üçte btrinin böyle bir 
Konferansı desteklemesi durumunda; Genel Sekreter Birleşmiş Milletie
rin gtriştmiyle bir ·Konferans toplar. Bu Konferansta hazır bulunan ve oy 
verenlerin çogunlugu tarafından benimsenen bir degtşikllk, onanmak 
üzere Birleşmiş Milletler· Genel Kuruluna sunulur~· 

2. Sözleşme degişiklikleri Genel Kurulca onanarak bu Sözleşmeye Ta
raf Devletlerin üçte tkisi tarafından kendi anayasalişlemleri uyarınca ka
bul edtldiginde yürürlük kazanır. 

3. Degişiklikler yürürlüge gtrdigtnde bunları kabul eden Taraf Devlet
ier için baglayıcı olur. Öteki Taraf Devletlerse. bu Sözleşmenin hükümle
riyle ve kabul ettikleri daha önceki degişiklikleri e baglıdır. 

Madde 12 

ı. Herhangi bir Taraf Devlet, herhangi bir anda Birleşmiş MUletler Ge
nel Sekreterine yapacagt yazılı bir btldiriıılle bu Protokolu bozabUir. Pro
tokol un bozulması btldirimiıi Genel Sekreter tarafından alınmış tarthin
den üç ay sonra hüküm kazanır. 

2. Protokolun bozulması, hüküm kazanma tarihinden önce 2. mad
deye göre yapılmış herhangi bir duyuruya bu Protokol hükümlerinin uy
gulanmasını engellemez. 
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Madde 13 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Protokolun 8. maddesinin 5. 
fıkrasına göre yapılacak bild1r1mlerden ayrı olarak Sözleşmenin 48. mad
desinin l. fıkrasında.degtnilen türiı Devletlere; 

a. 8. maddeye göre ·olan tmzalama, onaylama ve katılmaları; 

.b. 9._maddeye göre bu Protokolun yürürlüge gırış tarihiyle· ll. madde
ye göre herhangi bir degtştkligtn yürürlüge gırış tarih1n1; 

c. 12. maddeye göre yapılan bozma bildirlmlertnı;· 

•bildirir. 

Madde 14 
ı. Çince, Fransızca, İngilizce, ispanyolca ve Rusca mettrılerı aynı ölçü ... 

de özgün olan bu Protokol Birleşmiş Milletler arşivine konur. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözleşmenin 48. maddesinde 
degtnilen tüm Devletlere bu Protokol un onaylı örneklerını gönderir. · 
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EK: XID 
EKONOMİK, TOPLUMSAL VE KtJLTÖREL HAKLAR 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMESi• 

BAŞLANGlÇ 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, 

Birleşmiş ~illetler Antıaşmasında Uan edtlen ilkeler uyarınca insan
lık ailesinin tüm üyelerinin nıteliginde bulunan onurunu ve eşıt ve ayrıl
maz haklarını tanınmanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli ol
duğunu gözününde bulundurarak, 

Bu hakların insan kişiliginin nıteligtndekt onurdan kaynaklandıginı 
bilerek, 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca korkudan ve yokluktan 
arınmış özgür insan ülküsüne ancak kişisel ve siyasal hakların yanısıra, 
herkesin ekonomik, toplumsal ve kültürel haklardan yararlanabtlecegı 
koşullar yaratıldıgında ulaşılabtlecegtnin bilincinde olarak, 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre Devletlerin insan hak ve özgür
lüklerine karşı evrensel saygıyı geliştirme yükümlülügü üstlendtklertni 
dikkate alarak, 

Başkalarına ve üyesi olduğu topluluga karşı ödevlert olan bireyin, bu 
Sözleşmede tanınan hakların gelişttrtltp gözetUmesi yolunda çaba göster
me sorumluluğu bulunduğunu kavrayarak; 

Aşağıdaki hükümlerde uzlaşmıştır: 

BÖLÜM I 

Madde 1 

1. Tüm halkların kendi yazgıl~ını belirleme hakları vardır. Bu hak
tan ötürü, siyasal statülerini özgürce saptayarak ekonomik, toplumsal ve 
kültürel gelişmelerint özgürce gözetebilirler. 

2. Tüm- halklar, karşılıklı yarar ilkesine dayalı uluslararası ekonomik 
işbirltgı ve uluslararası hukuktan dogan herhangi bir yükümlülügü 
zedelemeksizin kendi doğal zenginlik ve kaynaklarını, kendi amaçları için 
özgürce kullanabilir. Bir halk, hiçbir koşulda kendi geçtın kaynakların
dan yoksun bırakılamaz. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, kendini yönetmeyen ve vesayet al
tında bulunan ülkelerin yönetiminden sorumlu olanlar da dahil, halkla
rın kendi yazgılarını belirleme hakkının gerçekleşmesini güdüler ve Birleş
miş Milletler Antlaşmasının hükümleri uyarınca bu hakka saygı gösterir. 

• "International Covenant on EConornic, Social and Cultural Rtghts". 
"Pacte International relatlf aux drolts economiques, soctaux et culturels". 
Türkiye bu Sözleşmeye taraf değildir. Türkçe metni : Muzaffer Sencer, İnsan Haldan, Ana , 
Kuruluşlar ve Belgeler, TODAİE yayınlan Ankara, 1986 No: 214 

473 

TBMM KÜTÜPHANESİ



BÖLÜM II 

Madde 2 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet kaynaklarının vargücüyle tek tek 
ve özellikle ekonomik ve teknik uluslararası yardım ve tşbtrliğ;tyle bu Söz
leşmede tanınan haklarm gtderek tam anlamıyla ve özell1kle yasal önlem
lerin benimsenmesi de dahU tüm uygun yollarla gerçekleşmesini sa~a
ma amacıyla gırıştmlerde bulunmayı üstlenir. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmede öne sürülen hakla
rın ırk, renk. cinsiyet, dU, din, siyasal yada başka bir görüş, ulusal yada 
toplumsal köken, mülkiyet, soy yada başka bir statü ayrımt gibi herhan
gl b tr ayrım gözetmeksizin uygulaoacağına güvence vernieyt üstlenir. 

3. Gelişmekte olan ülkeler, insan haklarına ve ulusal ekonomllerine 
gereken özeni göstererek bu Sözleşmed e tanınan ekonomik hakları k en
di uyru~nda olmayanlara ne ölçüde s~ayaca~nı belirleyebUir. 

Madde 3 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. bu Sözleşmed e öne sürülen tüm eko
nomik. toplumsal ve kültürel haklardan erkeklerle kadınların e~~.t olarak 
y~arlanma hakkını tanır. 

Madde 4 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. bu Sözleşme uyarınca Devlet tarafın
dan saglanan haklardan yararlanma konusun~a Devletin bu haklarına 
ancak özüyle bagdaşır olmak ve demokratik bir toplumda genel refahı yük
seltmek üzere yasayla belirlenen sınırlamalar getirebUeceglni kabul eder. 

Madde 5 

ı. Bu Sözleşmerlliı hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup yada ki
şiye. burada tanınan hak ve özgürl~klerden herhangi birini ortadan kal
dırmayı yada Sözleçmede öngörülenden daha kapsamlı olarak sınırlama
yı amaçlayan herhangi bir . eylem yada edirnde bulunma hakkını verir 
biçiminde yorumlanamaz. 

2. Bu Sözleşmenin kimi hakları tanımadıgt yada daha sınırlı bır ölçü
de tanıdı~ gerekçesiyle herhangi btr ülkede yasalar, sözleşmeler, düzen
lemeler ve törelerle tanınmış yada yürürlükte olan temel insan hakların
dan herhangi biri kısıtlaruna yada aykırı davranış konusu olamaz. 

BÖLÜM III 

. Madde 6 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin özgürce seçtıgi yada be
nimsediğ;i bir işte çalışarak yaşamını kazanma fırsatına sahip olma hak
kını içeren çalışma hakkını tanır ve bu hakkı korumak için uygun giri
·şimlerde bulunur. 
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2. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devletin bu hakkın tam olarak gerçekleş
mesi amacıyla yapacagı girişimler; bireye temel siyasal ve ekonomik öz
gürlükler! saglayacak koşullar altında kararlı ekonomik, toplumsal ve 
kültürel gelişmeyi ve tam ve verimli bir çalışmayı gerçekleştirmek üzere 
politikalar ve tekniklerle mesleksel ve teknik yönlendirme ve yetiştirme 
programları uygulamasını da Içerir. 

Madde 7 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, özellikle, 

a. Tüm işçilere, en azından; 

- Adtl bir ücretle herhangi bir ayrım gözetmekstztn, özelllkle kadınla
rın erkeklerden daha düşük olmayan bir iş koşulunda eşit işe eşit ücret 
ilkesiyle çalıştırılmalarını güvenceye b~ayacak biçimde, eşdegerde işler 
için eşit ücretlendtrme; 

- Bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kendileri ve ailelerııçın 
insanca bir yaşam düzeyi; saglayacak bir ücret düzeni; 

b. Güvenli ve saglıklı çalışma koşulları; 

c. Herkese kıdem. ve yeterlik dışında hiçbir koşula · b~ı olmaksızın 
işinde uygun bir düzeye yükselrnek üzere eşit ilerleme fırsatı; 

d. Dinlenme, boş zaman ve makul çalışma süresi ve ücretli dönemsel 
tatillerle resmi tatillerde ücret verUmestnt; 

saglayacak adil ve elverişli çalışma koşullarından herkesin yararlanma 
hakkını tanır. 

Madde 8 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; 

. a. Herkese ekonomik ve toplumsal çıkarlarının korunup geliştirtlme
si ıçın sendika kurma ve ancak Ugtli örgü tü n kurallarına baglı olmak ko
şuluyla istedigl sendikaya üye olma hakkını ve bu hakkın kullanılmasın
da demokratik bir toplumda ulusal güvenlik yada kamu düzeni yada 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından zorunlu 
bulunan ve ancak yasayla konulmuş olanlar dışında bir kısıtlama uy
gulamamayı; 

b. Sendikaların, ulusal federasyon yada konfederasyonlar kurma v~ 
konfederasyonların uluslararası sendika örgütleri oluşturma yada bu ör
gütlere katılma hakkını; 

c. Sendikaların, demokratik bir toplumda ulusal güvenlik yada kamu 
düzeni yada başkalarının hak ve özgürlüklerının korunması bakımından 
zorunlu bulunan ve ancak yasayla konulmuş olanlar dışında başka sı
nırlamalara baglı olmaksızın özgürce çalışma hakkını; 
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d. iıgııı· ülkenin yasalarına uygun olarak kullanılmak koşuluyla grev 
hakkını s~amayı; 

üstlenir. 

2. Bu madde, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle kamu gö
revlilerinin bu hakları kullanmalarına yasal sınırlamalar koymaya engel 
değildir. 

3. Bu maddenin hiçbir hükmü, Dernek Kurma Özgürlügü ve Örgüt
lenme Hakkının Korunmasına ilişkin ve ı 948 tarihli Uluslararası Çalış
ma örgü tü Sözleşmesine Taraf Devletlere bu Sözleşme.de öngörülen gü
venceleri zedeleyecek yasal önlemler alma yada yasaları bu güvenceleri 
zedeleyecek biçimde uygulama yetkisi vermez. 

- . 

Madde 9 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese sosyal sıgorta dahil, toplum
sal güvenlik hakkı tanır. 

Madde ıo 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; 

ı. Toplumun doğal ve temel birimi olan aileye, özellikle kuruluşunda 
v~ bağımlı çocukların bakım ve egittminden sorumlu oldugu durumda en 
geniş olanaklı koruma ve yardım sağlamayı, evliligtn istekli eşierin özgür 
oluruyla kurulmasını; 

2. Annenin doğumdan önce ve sonra makul bir süre özel olarak ko
runmasını ve bu dönemlerde çalışan anneye ücretliizin yada yeterli top
lumshl güvenlik yardımını· kapsayan izin olanağı s~anmasını; 

3. Tüm çocuklar ve gençler için, anababaları yada başka koşulları ne
deniyle ayrım gözetilmeksizin, özel koruma ve yardım önlemlerinin alın
masını, çocuk ve gençlerin ekonomik ve toplumsal sömürüden korunma
sını, ahlak yada sağiıkiarına zararlı, yaşamları için tehlikeli yada normal 
gelişmelerini önleyecek işlerde çalışmalarının yasayla ceza yaptırımına 
baglanmasını, aynı zamanda saptanacak bir yaş sınırının altında ücretli 
çocuk emegi kullanmanın yasayla engellenip cezalandırılması gerektiği
rtl; 

kabul eder. 

Madde· I 1 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese, kendisi ve ailesi için bes
lenme, giyim ve konut dahil, yeterli bir yaşam düzeyi ve yaşama koşul
larını sürekli olarak geliştirme hakkı tanır. Taraf Devletler, özgür isteğe 
dayalı uluslararası işbirligıntn bu alandaki temel önemini tanıyarak bu 
hakkın gerçekleşmesini saglama yolunda gerekli girişimlerde bulunur. 
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2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin açlıktari arındırılına temel 
hakkını tanıyarak tek tek ve uluslararası işbirliği yoluyla önlemler alır. 
Bu önlemler; · 

a. Teknik ve bilimsel bilgiden tam yararlanarak, beslenme ilkelert bil
gtstnt yaygınlaştırarak ve dogal kaynakların en etkin biçimde gelişttrilip 
kullanılmasını samamak üzere tarım sistemini. gelişt1r1p iyileştirerek be
sın üretım. koruma ve dagttım yöntemlerını geliştirmek için; 

b. Gerek dıştan besın alan. gerekse dışa besin satan ülkelerin sorun
ları gözönüne alınarak, dünya besin stoklarının gereksınıneye göre den
geli dagılımını samaınak için; 

gerekli özel programları da kapsar. 

Madde 12 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese erişilebilir en yüksek be
densel ve ruhsal samık standardından yararlanma hakkını tanır. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerce bu hakkı tam olarak gerçekleştir
mek üzere yapılacak gtriştnıler; 

a. Ölü doğum oranı ve çocuk ölümlerinin azaltılması ve çocuğun sağ
lıklı gelişmesi için önlemler alınması; 

b. Çevre ve endüstri sağligının tüm bakımlarından iyileştirilmesi; , 

c. Salgın ve yöresel hastalıklarla, meslek hastalıkları ve öteki hasta
lıkların önlenmesı. sagıltımı ve denetl.enmesi; 

d. Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve bakım sağlayacak ' 
koşulların yaratılması; 

için gerekli olan önlemleri içerir. 

Madde 13 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese eğitim hakkı tflllır. Eğiti
min, insan kişiliğinin ve onur duygusunun tam gelişmesine yönelik ol
masını ve ınsan hakları ve temel özgürlüklere olan saygıyı güçlendirme
sini kabul eder. Ayrıca egtttmin herkesin özgür bir topluma etkin olarak ka
tılmasına olanak sagladığırtı, tüm,uluslar arasında oldugu gibi, ırksal, etnik 
ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostlugu geliştirdigini ve Bir
leşmiş Milletierin barışı koruma etk1nliklertni güdülediğini de kabul eder. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler bu hakkı tam olarak gerçekleştir
mek amacıyla; 

a. ilkögrettmin zorunlu olmasını ve herkese ücretsiz samanmasını; 

b. Orta öğretimin, teknik ve mesleksel egitim dahil, çeşitli biçimleri
nin, her önlem alınarak, özellikle ücretsiz egttımin giderek yaygınlaştırıl
ması yoluyla herkese açık ve herkesee görülebilir olmasını; 
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c. Yüksek öğren1m1n, her uygun yolla ve özellikle ücretsiz egtttının gt
derek yaygınlaştırılmasıyla herkese sırasına göre eşıt olarak açılmasını; 

d. İlköğretimint tamamlayamamış yada htç görmemiş ktştler ıçın te
mel egtttının olabtldtgtnce özendtrtlmest yada güçlendtrtlmesint; 

e. Her düzeyde, btr okul sıstemının geltşttrtlmesınt, yeterlt bır burs 
sıstemının kurulmasını v~ egtttın personelinin maddi koşullarının gide
rek tytleştlrtlmesint; 

kabul eder. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anababaların yada -ktmt durumlar
da- yasal vastlerin, Devlet tarafından kurulanların dışında Devletçe kon
muş yada onanmış belli egtttm ölçülerine uyan okullar seçme özgürlük
lerine saygı gösterıneyi ve çocuklar.ının kendı ınançları doğrultusunda 
ahlak ve din egttımt görmelerint s~amayı üstlenir. 

4. Bu maddenın htçbtr hükmü, her durumda bu maddenin ı. fıkra
sında öne sürülen tikelerin gözettimesi ve vertlen egtttmin Devlet tarafın
dan konacak belli ölçülere uygun düşmesi koşuluyla. birey ve kuruluş
ların egitim kurumları kurma ve yönetme özgürlügünü zedeleyici biçtm
de yorumlanamaZ. 

Madde 14 

Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, taraf olduğu sırada, ana ülkesi yada 
yargı yetktsttçtnde bulunan öteki ülkelerde ücretsiz ve zorunlu tik öğre
tim verme gücünde degtlse, herkes Için ücretsiz ve zorunlu egtttm tikesi
nin -beltrttlecek makul bır süre Içinde- gtderek uygulanmasına tltşkin ay
rıntılı b tr eylem planını tkt yıliçinde bentmsemeyi üstlenir. 

Madde ıs 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkese; 

a. Kültürel yaşama katılma; 

b. Btltmın geltşme ve uygulanmasının s~adıgı olanaklardan yarar
lanma; 

c. Sahtbt olduğu btltmsel, yazınsal ve sanatsal herhangi btr üründen 
dogaı:ı manevi ve maddi çıkarlarının korunması; 

hakkını tanır. 

2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerce bu hakkın tam olarak gerçekleş
mesi için yapılacak gtrtştmler. btltm ve kültürün korunması ve geltşttrtl
mest ıçın gerekit olan önlemlerı tçertr. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, btltmsel araştırma ve yaratıcı e tk tn
ltkler ıçın kaçınılmaz olan özgürlüge saygı gösterıneyi üstlenir. 
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4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. btlimsel ve kültürel alanda ulusla
rarası tltşki ve işbirli~ özendirtlip geliştırtlmestnden dogacak yararla
rı tanır. 

BÖLÜM IV 

Madde ı6 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. Sözleşmenin bu bölümü uyarınca. 
bu belgede tanınan hakların gözettimesi konusunda benimsediki eri ön
lemler ve gösterdikleri gelişmelere ilişkin raporlar sunmayı üstlenir. 

2. a. TÜm raporlar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulur. Ge
nel Sekreter, bu Sözleşmenın hükümlerı uyarınca raporların örneklerint 
incelemesi için Ekonomik ve Toplumsal Konseye tl e tır. ' 

b. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,. bu Sözleşmeye Taraf Devletle
rin aynı zamanda uzmanlık kuruluşlarına üye olanlarından gelen rapor
ların yada tlgtlt bölümlerının birer örnegtnt kuruluş anıaçıari uyannca 
adıgeçen kuruluşların sorumlulugtı içine gtren bir konuyla tlgtli oldugu
nu bu uzmanlık kuruluşlarına da gönderir. 

Madde ı7 
ı. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Ekonomik ve Toplumsal Konsey ta

rafından bu Sözleşmenin yürürlüge gtrdtgt ·bir yılıÇınde Taraf Devletlere 
ve ilgtlt uzmanlık kuruluşlarına danışarak belirlenecek bir program uya
rınca aşamalı olarak raporlarını verır. 

2. Bu raporlar. bu Sözleşmeyle üstlenllen yükümlülüklertn yerine ge
tirtlme düzeyını etktleyen etken ve güçlüklerı gösterebilir. 

3. bu Sözleşmeye Taraf Devletlerce tlgtlt bilgilerin daha önce Birleşmiş 
Milletler yada herhangi bir uzmanlık kuruluşuna vertlmtş olması duru
munda, bu btlgtntn yinelenmesine gerek yoktur; sunulmuş olan bu bilgı
ye aÇıkca degtnmek yeterlidir. 

Madde ı8 
Ekonomik ve Toplumsal Konsey, Bırleşmiş Milletler Antiaşması gere

girice ınsan hakları ve temel özgürlükler alanındaki sorumluluklarını ye
rıne getırırken, uzmanlık kuruluşlarıyla, etkinlik alanları içine gtren ve 
bu Sözleşme hükümlerının gözettimesinde göstertlen gelişmeler konu
sunda kendisine verecekleri raporlara ilişkin düzenlemeler yapabiltr. Bu 
ı;-aporlar, ilgili kuruluşların yetkili organlarınca benimsenen uy
gulamalara ilişkin karar ve tavsıyelerı tçerebiltr. 

Madde ıg 

Ekonomik ve Toplum_sal Konsey, insan haklarına ilişkin olarak 16 ve 17. 
maddeler uyarınca Devletler tarafından yada 18. madde uyarınca uzmanlık 
kuruluşları tarafından sunulan raporları, incelemesi ve genel tavsiyesının 
alınması yada gereğinde btlgt tçtn İnsan Hakları Komisyonuna tletebtltr. 
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Madde 20 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler ve tlgtli uzmanlık kuruluşları, Ekono
mik ve Toplumsal Konseye, 19. madde uyarınca yapılacak herhangi bir 
genel tavsiye üzerinde yada İnsan Hakları Komisyonunun herhangi bir 
raporunda yada. bu raporda anılan herhangi bir belgede bu genel tavsi
·yeye ilişkin degııımeler üzerinde görüş btldirebtlir~ · 

Madde 21 

Ekonomik ve Toplumsal Konsey, Genel Kurula zaman zaman, genel 
nitelikteki tavsiyeleri e bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden ve uzmanlık ku
ruluşlarından bu· Sözleşmede tanınan hakların genel gözetlminde göste
rtlen gelişmeler ve alınan önlemlere ilişkin olarak vertlen btlgtlertn bir 
özetini içeren raporlar sunabilir. 

Madde 22 

Ekonomik ve Toplll;msal Konsey-, bu Sözleşmenin bu bölümünde anı
lan raporlardan dogan ve bu Sözleşmenin etkin biçimde uygulanması 
için alınabllecek uluslararası önlemler konusunda kendi yetki alanlan 
içinde kariır vermelerinde yardımcı olabtlecek konuları, ~irleşmiş Millet
lerin öteki organları, yardımcı organları ve teknik yardım s~amakla 11-

_....gili uzmanlık kuruluşlarının dikkatine sunabilir. 

Madde 23 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler. bu Sözleşmede tanınan hakların ger
çekleştirtlmesi yolundaki uluslararası etkinligin; sözleşmelerin yapılma
sı, tavsiyelerin benimsenmesi, teknik yardım s~anması ve tlgtli h ükü
metlerle birlikte ınceleme ve danışma amaçlı bölgesel toplantılarla teknik 
toplantıların yapılması gibi yöntemleriiçerdigfni kabul eder. 

Madde.24 

Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler Antiaşmasında ve 
uzmanlık kuruluşlarının kuruluş belgelerinde, çeşitli Birleşiniş Milletler 
organlarının ve uzmanlık kuruluşlarının bu Sözleşmede ele alınan konu
lara Ilişkin sorumluluklarını tanımlayan hükümleri zedeleyici biçimde 
yorumlanam az. 

Madde 25 

Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, tüm halkların dogal zengınlik ve kay
naklarını tam olarak ve özgürce kullanmak ve bunlardan yararlanmak 
konusundaki kendtliginden hakkını zedeleyici biçimde yorumlanamaz. 

BÖLÜM V 

Madde 26 

1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Üyesi herhangi bir Devletin yada Bir
leşmiş Milletierin herhangi' bir uzmanlık kuruluşu üyesinin, Uluslararası 
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Adalet Dtvanı StatüsüneTaraf herhangt bir Devletin ve Birleşmiş Mtllet
ler Genel Kurulunca bu Sözleşmeye taraf olmaya çagı-ılmış olan herhan
gl bir başka Devle~ tmzası~a açıktır. 

2. Bu Sözleşme ariaya bağlıdır. Onay belgelert Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterine vertllr. 

3. Bu Sözleşme, bu maddenın 1. fıkrasında degtntlen herhangi bir 
Devletin kahlmasına açıktır. 

4. Katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir katılma belgesin
nın vertimestyle olur. 

5. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmeyt Imzalamış yada 
ona katılmış olan tüm Devletlere, her onay yada katılma belgesının vert
ltştnt btldlrlr. · 

Madde 27 

ı. Bu Sözleşme, otuzbeşinet onay belgesi yada katılma belgesının Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine veriliş tarıhttıden üç ay sonra yürürlü
~e gtrer. 

2. Otuzbeşinet onay belgesi yada katılma belgesının vertltştnden son
ra bu Sözleşmeyt onayiayan yada ona katılan her Devlet tçtn bu Sözleş
me, kendi onay belgesi yada katılma belgestnt verişinden üç ay sonra yü
rürlük kazanır. 

Madde 28 

Bu Sözleşmenin hükümleri, federal Devletlerin her kesiminde, her
hangi bir sınırlama yada ayrım yapılmaksızin yürürlü~e gtrer. 

Madde 29 

ı. Bu Sözleşmeye Taraf herhangt bir Devlet, bir degişiklık önerıstnde 
bulunabtltr ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine başvura
btllr. Bunun üzerıne Genel Sekreter, degtştkltk önertstnt bu Sözleşmeye 
Taraf Devletlere, sözkonusu önertlert görüşmek ve oylamak üzere Taraf 
Devletlerce yapılacak bir Konferansa yandaş olup olmadıklarını btldlrme
lertnt tsteyer«:k duyurur. Taraf Devletlerin en az üçte btrtntn böyle bir 
Konferansı desteklemesi durumunda, Genel Sekreter Birleşmiş Milletie
rin gtrtştmtyle bir Konferans toplar. Bu Konferansta hazır bulunan ve oy 
verenlerin çogı.tnlu~u tarafından benimsenen bir degtştkltk ananmak 
üzere Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulur. 

2. Sözleşme degişikliklerı Genel Kurulca onanarak bu Sözleşmeye Ta
raf Devletlerin· üçte tkisi tarafından kendi anayasal işlemlerı uyarınca 
kabul edtldi~de yürürlük kazanır. 

481 

/ 

TBMM KÜTÜPHANESİ



3. Degişiklikler yürürlüge gtrdtgtnde bunları kabul eden Taraf Devle
ler ıçın bciglayıcı olur. Öteki Taraf Devletlerse, bu Sözleşmenin hükümle
rtyle ve kabul ettiklerı daha öneekı degişiklıkleri e baglıdır. 

Madde 30 

~ırleşmış Milletler Genel. Sekreteri, 26. maddenın 5. fıkrasına göre 
yapılan bildirtmlerden ayrı ol~ak aynı maddenın ı. fıkrasında degtnilen 
tü:m Devletlere; 

a. 26. maddeye göre yapılan tmzalama, onaylama ve katılmaları; 

b. 27. maddeye göre bu Sözleşmenın yürürlüge gırış tar1h1yle 29. 
maddeye göı:e herhangi bır degtşlkl1gtn yürürlüge gırış tarthtnı; 

. bildirir. 

Madde 3ı 

ı. Çince, Fransızca, ingilizce, ispanyolca ve Rusca mettnlerı aynı öl
çü de özgün olan bu Sözleşme Bırleşmiş Milletler arşivine konur. , 

2. Btrleşniış Milletler Genel Sekreteri 26. maddede degtnılen tüm Dev
letlere bu Sözleşmenın onaylı örneklerini gönderir. 

f 

482 

TBMM KÜTÜPHANESİ



ŞEREFÜNAL 
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