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          İNSAN HAKLARI HUKUKU 

                                                                                                                           (11.02.2019) 

 

NOT: DERSİN İLK SAATİNİN NOTU SES KAYDI ALINAMADIĞI İÇİN EKSİKTİR.BURADA 
PAYLAŞILANLAR İKİNCİ DERS SAATİNE AİTTİR. 

İlk ders olması sebebi ile geçen dönemki konulara girizgah yapılmıştır.Dersin daha iyi 
anlaşılması açısından, devletin yükümlülükleri(negatif,pozitif,usuli)konusunun tekrardan 
gözden geçirilmesi gerekiyor. 

                                                                     GİRİŞ 

Sadece normları bilmek,yorumları bilmek insan haklarının öğrenilmesinde asla yeterli 
olmaz arkadaşlar. Bu dersten geçmek için de asla yeterli değildir. Bu fakülteyi 
bitirdiğinizde daha sonraki mesleki hayatınızda norm bilmek hiçbir işinize yaramaz. Somut 
bir uyuşmazlıkta hangi kanunun uygulanabileceğini bilmek becerisine,bilgisine sahip 
olmak son derece önemlidir.  

Ayşe hoca insan haklarında devletin sorumluluğunu anlattı mı? Şimdi devam edelim. Sizi 
yaratıcılığa teşvik etmek istiyorum.Bir rivayet okuyacağım size. Bu rivayetten bir olay 
oluşturmanızı istiyorum. Fakat ispat edebileceğim bir şekilde,akla ve gerçeğe uygun bir olay 
oluşturun. Şüpheli savcıya diyor ki: Sayın savcım,sonunda öyle bir vurdu ki kafam kırıldı 
sandım,bayılmışım. Hadi bir olay oluşturalım. Kocanın karısına,ebeveynlerin 
çocuklarına,sevgilinin sevgilisine şiddeti vardır. Peki biz bunların hangisinden devleti 
sorumlu tutacağız? O yüzden olayı somutlaştırmanızı istedim. Şiddetin kaynakları çok 
çeşitlidir. Hukuki nitelendirme önemli. Örneğin koca karısının yaptığı yemeği beğenmemiş. 
Önce masayı bir güzel dağıtmış, karısını dövmeye başlamış. Karısı sonunda başına çok şiddetli 
bir darbe almış. Koca karısının kafasına sert bir cisimle vurmuş ve karısı ifadesinde sonunda 
öyle bir vurdu ki kafam kırıldı sandım,bayılmışım ifadesinde bulunmuştur.  

Burada devletin bir sorumluluğu var mıdır?Ne zaman devletin sorumluluğu söz konusu 
olur?  

Kamu personeli yapmışsa,hastanede doktor yapmışsa,hapishanede gardiyan yapmışsa 
burada zaten devletin negatif yükümlülüğü vardır. Türkiye’de biz bu örneklere aşinayız. 
Türkiye’de insan hakları çok parlak değil. Sağcının yaptığı gösteriye de müdahale ediliyor. 
Solcunun yaptığı gösteriye de müdahale ediliyor. ‘Ben şu sözü çok severim. İğneyi 
kendine,çuvaldızı başkasına batır.’ Türkiye’de böyle örnekleri çok görüyoruz. Devletin zorla 
beslenmeye tabi tuttuğu örnekleri de görüyoruz. Mesela açlık grevindeki insanlar zorla 
beslenmeye tabi tutuluyor. Bu kişiler devletin koruması altında olan kişiler olduğu için 
pozitif yükümlülük ihlali değil,negatif yükümlülük ihlali vardır. Temel hak ve özgürlüklere 
riayet etmemenin veya hakka müdahale ya da ihlal kimden kaynaklanıyor? Hangi sebeple 
ortaya çıkıyor? Kim dövmüş? Mesela karakolda polis dövmüş. Askerde jandarma dövmüş. 
Burada devletin yükümlülüğü, devletin negatif yükümlülüğü vardır. Mesela evde kocası 
dövmüş. Burada devletin pozitif yükümlülüğünü,usulü yükümlülüğünü konuşacağız. Mesela 
Ankara İdare Mahkemesi kişi hakkında sınır dışı kararı verilsin diye işlem tesis etmiş. Kişinin 
bu karara karşı idare mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Kişi dilekçesinde diyor ki: 
Müslümanım, Çeçenistan’a iade edilirsem işkence göreceğim. İşkence meselesini sadece ceza 
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hukuku anlamında düşünemeyiz. Polis kişiye işkence yaptı,bunu bir suç olarak düşünmeliyiz. 
Mesela bu kişi yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelmiş. Hatta bir terör örgütünün de üyesi 
olduğunu düşünelim. Bu kişi sınır dışı edildiğinde ve Çeçenistan’a gönderildiğinde işkence 
görecek. Bu durum ülkemizde insan hakları meselesi midir? Konuşacağız.. 

Mesela hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasının neticesinde şöyle bir cümle var. Beni 
defalarca dövdü. Karakola defalarca şikayet etmeme rağmen ilgilenmediler. Bu olayda birden 
fazla hukuk devreye giriyor. Özel hukuk,ceza hukuku devreye giriyor.  

Haksız bir kınama,tutuklama,gözaltından ötürü tazminat sorumluluğu söz konusudur. Bir kişi 
haksız yere yakalanmış ise,haksız yere tutuklanmış,haksız yere mahkum edilmiş,gözaltına 
alınmış ise daha sonra ortaya çıktığında kişiye tazminat veriliyor. İlker Başbuğ’un 
Ergenekon’dan Çıkış adlı yeni bir kitabı çıkmış. Kitapta hapishane süreci boyunca yaşadıkları 
anlatılıyor. 26 ay hapis yatmış. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanısınız ve birdenbire hain ilan 
ediliyorsunuz. Aylarca eşinizden ve çocuğunuzdan ayrı kalıyorsunuz. Dolayısıyla kişi 
bakımından 3.maddenin ihlali gündeme gelebilir.  

                                             Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 3 

                                                        İŞKENCE YASAĞI 

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi 
tutulamaz. 

Başta söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. İnsan Hakları Hukuku çok dinamik bir disiplindir. 
 Halihazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımını 
söyleyeceğim. Fakat bu yaklaşım asla değişken bir yaklaşım değildir. Fakat İnsan Hakları 
Hukuku disiplini daha önce hakkın kapsamına alınmayan bir hususu hakkın kapsamına 
alabiliyor. Şu mesajı vermeye çalışıyorum. Yaratıcılığınızı asla baltalamayın. Üçüncü 
maddenin kapsamına giren olaylar sadece şunlardır, diyemeyiz. Mesela bir davada sürekli bir 
mobingin parçası olarak sürekli görev yeri değiştirilen bir devlet memurunu düşünün. O 
zaman 3.maddenin ihlal edildiğini düşünmüştük. Devletin sorumluluğunun olduğu bir 
işlemden,cezadan ötürü kişinin fiziksel ve psikolojik olarak,insan olarak bir ızdırap 
görmesinden dolayı devletin sorumluluğu gündeme gelir. Bazen bir tanesi bazen her ikisi de 
bir arada bulunur. Fiziki bir etkinin olduğu somut bir olay da manevi etki de kaçınılmazdır. 
Fakat bazen fiziki bir etki olmadan manevi bir etki söz konusu olabilir.  

Devletin kontrolü olan yerlerde bu muamelelere ya da cezalara tabi olan yerler vardır. 
Hapishaneler,karakollar,devlet yurtları,kamu hastaneleri,transit geçiş alanları yani devletin 
kontrolü altında olan ve kişilerin tutulduğu her yer örnek olarak verilebilir. Devletin kamu 
personeli tarafından gerçekleştirilen bir durumda devletin negatif yükümlülüğü devreye 
girecektir. Mesela hapishanede aynı koğuşta kalan kişilerin birbirlerine yönelik eylemleri 
olabilir. Burada devletin pozitif yükümlülüğünü düşünmemiz gerekir. Mesela yüksek tansiyon 
hastası bir tutuklu veya diyabet hastası olan bir tutuklu gerekli,ihtiyacı olan bir yemeğe 
ulaşamıyor veya kişi tekerlekli sandalyeye mahkum ve ona uygun bir tuvalet yok. Mesela bir 
mülteci var arkadaşlar.Tekerlekli sandalyede ve ihtiyacını gidermesi için alafranga bir 
tuvalete ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmak için bir başka yere gitmeniz gerekiyor ve bu eylem bir 
başka kişinin yardımıyla olmak zorunda. Polisin sizi götürmesi gerekiyor. Bu durum 
3.maddeye girer mi? Kişi her defasında polislerin gözünün içine bakıyor çünkü bu durum 
polislerin inisiyatifinde olan bir durum.  
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Bir başka örnek vermek gerekirse mahkumların tıraş edilmesi ve tek tip kıyafet giymeleri 
durumunda bırakılması 3.maddeye girer mi? Mesela keyfi işlerde çalışan kişilerin başına 
gelen olaylar. 3.madde kapsamına girer mi? Mesela İstanbul kozmopolit bir şehir. Sabah 
akşam suç işleniyor. Hangi suçlarda devleti sorumlu tutacağız? Devleti neye göre sorumlu 
tutacağız? Fakat şunu aklımızdan çıkarmamak gerekir. İnsan Hakları Hukuku çerçevesinde 
devletin sorumluluğu bulunmak zorundadır. Bu yüzden işkence yasağı çerçevesinde devletin 
yükümlülükleri bulunduğunu konuşacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta örnek olay 
üzerinden bu meseleyi netleştireceğiz.  
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Arkadaşlar merhaba, geçen hafta başlamıştık bu konuya; işkence ve kötü muamele yasağı. Bu 
konuyu Avrupa insan hakları sözleşmesi ve Türk anayasası çevresinde hakları ele alacağız. İlk 
olarak; kaynak isteyen öğrenciler için Sibel İnceoğlu editörlörlüğünde çıkan "Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Anayasa" başlıklı çalışma, final ve bütünleme sınavları açısından 
elinizin altında bulunabilir. Bu kaynağı takip eder ve benim ders içerisinde vereceğim 
kararların künyesini incelerseniz bu dersi kolaylıkla halledebilirsiniz. İkinci husus ise 
derslerimiz blok ders olarak devam edecektir. Şimdi konuya geçebiliriz. 

Işkence ve Kötü Muamele Yasağı 
İşkence ve kötü muamele yasağını inceleyen madde; Aihs 3. maddedir.  

Madde 3 

İşkence Yasağı 

Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz. 

Son derece kısa bir metin ama kenar başlığı sadece işkence yasağı olarak geçtiği için 
okuyanlarda genel olarak bir anlayış problemi ortaya çıkıyor. Fakat maddeyi okuduğunuzda 
görüyorsunuz; işkence, bu maddede yasaklanan formlardan sadece bir tanesi. Maddede 
toplam beş form yasaklanıyor; işkence, insanlık dışı muamele, insanlık dışı ceza, aşağılayıcı 
muamele ve aşağılayıcı ceza. Beş ayrı kategoride inceleniyor. Anayasa'da ise yaşam hakkını 
düzenleyen 17. maddenin 1. ve 3. fıkralarında işkence ve kötü muamele yasağından 
bahsedilmektedir. Anayasa’nın 17. maddesinin 1. ve 3. fıkralarının karşılığı; Aihs 3. 
maddesinin bizim hukukumuzdaki karşılığıdır arkadaşlar. 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı 

Madde 17 – (1) Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir. 

(2) Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. 

(3) Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz. 

Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya 
hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü 
hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun 
cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü 
dışındadır. 
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Yavaş yavaş konuya girelim. Genel olarak toplum düzeyinde, işkence yasağını sadece 
devletin, kamu gücünün veya kolluğun ihlal ettiği noktasında yanlış bir düşünce hakim. Ama 
olayları çözümlerken öykü oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Geçen hafta bunun bir cümlesini 
söylemiştim bu cümle gerçek bir olaydan alınmıştır; “sayın savcım son olarak kafama öyle bir 
vurdu ki kafam kırıldı zannettim ve bayıldım”  şimdi bunun üzerinden 1. tekil şahısla bir öykü 
oluşturmanızı istiyorum. Bu cümleyi kim ne zaman söyleyebilir bu sorunun cevabını arayın. 

 Öğrenci: Kadın kocasının kafasına tavayla vurdu ve adam savcılıkta böyle bir ifade verdi. 

Tamam, bunun üzerinden devam edelim ve şöyle bir ekleme yapalım; ceza hukukunda da 
gördüğünüz üzere haksız tahrik adlı bir olay var. Mesela kadın kocasını evde başka bir kadınla 
yakalamış olsun diyelim. Ne olursa olsun bu bir şiddet örneği, 3.maddesi ile ilgili ilgisi var mı; 
evet. Bu durumlarda pratik çalışma oluştururuz arkadaşlar. Bundan başka bir varsayım 
düşünmek gerekiyor.  

Öğrenci: Evine giren hırsıza tavayla vurduğunu varsayabiliriz. 

Evet çok güzel, bu durumda hırsız ev sahibinden şikayetçi oluyor. Mesela iki olayda da ortak 
noktamız; haksız tahrik. Aslında 2.olayda biraz meşru müdafaadan bahsedilebilir fakat olaylar 
bütünlüğü yüzünden haksız tahrik burada ortak noktamız. Mesela ikinci olayımızda hırsızla 
yatak odasında denk gelseydi ve çekmeceden silahı alıp hırsıza ateş etseydi meşru müdafaa 
hakkından bahsedilebilir fakat biliyorsunuz evin hangi noktalarında hırsızla denk geldiniz, bu 
haksız tahrik veya meşru müdafaa için çok önem arz ediyor. Başka bir ortak noktamız ise her 
iki olayda da şiddet, özel hukuk kişileri arasında ortaya çıkıyor Karı koca veya ev sahibi ve 
hırsız. Başka bir olay üretmenizi istiyorum yaratıcı olun. 

Öğrenci: Onu dilendiren kişi tarafından kendini iyi acındıramadığı gerekçesiyle kafasına taşla 
vuran kişiden şikâyetçi olan çocuğun söylemi olabilir. Evet bu varsayımda da olay iki özel 
hukuk kişisi arasında geçmektedir. Kendisini Arayacak olan polise kimlik soran kişinin polis 
tarafından sen bana kimlik soramazsın bir uğradığı şiddet örnek olarak gösterilebilir. Evet 
arkadaşlar bu örnek diğerlerinden farklı çünkü burada bir kamu görevlisi var.  

İşkence ve kötü muamele yatağında korunan değerler kişinin maddi ve manevi 
bütünlükleridir. Ama bu kavramlar insan hakları kavramlarınca değişiyor; fiziksel ve psikolojik 
bütünlük diyoruz Yani maddi bütünlük yerine fiziksel bütünlük manevi bütünlük yerine 
psikolojik bütünlük diyoruz. Yani iki kavram da birbirinin aynısıdır ve birbirinin yerine 
geçebilir, makalelerde karşılaşırsanız şaşırmayın. Yani olaylarda kişi maddi ve manevi 
bütünlüğü doğrultusunda korunur. İşkence ve kötü muamele yasağı sadece fiziksel olarak 
algılanmamalıdır buna psikolojik şiddeti de örnek verebilirim; manevi olarak da kişi kötü 
muameleye ve işkenceye maruz kalabilir. 

  Sözleşmenin 3 maddesinin uygulanabilmesi için asgari bir acı olması gerekiyor, mesela bunu 
bir örneğe indirgeyelim. Manevi anlamda; siz bir sırada beklerken bir polisin gelip kuyruğun 
en başına geçtiği sırada sizin psikolojik ve manevi anlamda bir üzüntünüz var olur bunu örnek 
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verebiliriz. Asgari derecede bir acı yoksa üç madde kullanılmaz fakat buradaki acı fiziksel 
olmak zorunda değil, ikisi birden de gerçekleşebilir; hem fiziksel anlamda hem de manevi 
anlamda aynı olayda gerçekleşebilir Ama ikisinden birisinin olması 3. maddenin 
uygulanabilirliği açısından yeterli. Peki olayda 3.maddeyi devreye sokabilir miyiz onu 
düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurudaki olayları 
incelerseniz çoğu olaylarda gülebilirsiniz yani “buna mı başvuruldu” diye. Mesela olayda polis 
oradaki kişiye “ben senin evini biliyorum çocuklarını tanıyorum, o yüzden bana bir şey 
diyemezsin sıkıntı olur” dediği zaman burada bir tehdit vardır ve olaylarda çoğu zaman 
tehditler 3.maddenin uygulanabilmesi için asgari şart taşır. Ama her olayın başında daha 
önemli bir şey var olayları değerlendirirken maddeyi yazdığımız için asgari bir acının olması 
lazım, böyle bir eşik var.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olayları değerlendirirken sübjektif etkilere baktığı görülür. 
Her olayda bu eşik farklı farklı düşünülmeli. Bu yüzden geçen hafta bahsettiğim kategori her 
olayda ayrı ayrı değerlendirilmeli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kategoriye acının 
yoğunluğuna göre oluşturmuş. Mahkeme nezdinde en ağır olarak işkence, ikinci ağırlıklı olan 
insanlık dışı muamele, en hafif olansa aşağılayıcı muamele. Dolayısıyla en hafifi aşağılayıcı 
ceza ve muamele en ağırı ise işkence. Kategori belirlemesi acının ağırlığına göre yapıyor 
arkadaşlar. Peki, biz bunu nasıl ölçeceğiz? Öncelikle şunu bilmeniz lazım Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin 3. maddesinin uygulanabilmesi için yani dolaylı yönden anayasanın 
17.maddesinin uygulanabilmesi için olayda belirli bir şiddetin olması gerekiyor yani o eşiğin 
aşılmış olması lazım. Öyle çok hafif fiziksel etkide bulunulan durumlarda bu maddeler 
devreye sokulmaz. Bir polisin sizin önünüze geçmesi bu maddeyi devreye sokmamız için 
yeterli bir şey değildir fakat tehdit unsuru olursa bu madde devreye sokulabilir. Ama şunu da 
bilmeniz gerekiyor; İnsan Hakları Hukuku daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
insan hakları hukukunu dinamik bir alan olarak görüyor yani bugün kabul etmediği bir şeyi 
yarın kabul edebilir bunu aklınıza yerleştirin ve buna ek olarak arkadaşlar her zaman somut 
olayın özgün koşulları belirleyicidir, İleride hakim savcı olduğunuzda olayın somut unsurlarına 
bakacaksınız kişinin cinsiyeti, engel durumu, boyu bile bazen olayın özgün koşulları içerisinde 
belirleyici olabiliyor. Mesela bir olayda fiziksel şiddet veya psikolojik şiddet bir yetişkine 
yapılıyorsa eşik yüksektir fakat bu engelli bir çocuğa yapılıyorsa daha hafif bir eşik olduğunu 
bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu kategorileri birbirinden nasıl ayıracağız oraya geçelim. 

     Arkadaşlar burada iki tane test uygulamamız gerekiyor; bunlardan birisi objektif test, 
diğeri ise sübjektif test. Yani biz ne bulmaya çalışıyoruz somut olayda bize hangi kategori 
sunuluyor. Mesela önümüzde bir şiddet olayı geldi, onun maddi ve manevi etkileri var. 
Tekrar söylemek gerekirse sadece fiziksel olarak bu gerçekleşmemiş olabilir, manevi etkisi de 
olabilir. Mesela tehdit bir manevi etkidir. Olayda bize yardımcı olacak unsurlar maruz kalınan 
acının ağırlık derecesi üzerinden ölçülür, ne kadar ağır bir muamele ise bu kategorilerden pek 
daha ağır olanlar içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Aşağılayıcı muamelede en hafifi ve 
insanlık dışı muamele bunun orta seviyesidir ve en ağır derecesi olansa işkencedir. Demek ki 
bu kategoriler arasındaki temel fark bir ağırlık farklıdır, yani yoğunluk farkı. İşkence için 
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manevi unsurlar kabul edilebilir fakat çok ağır koşullar olması lazım manevi unsuru kabul 
edeceksek. İşkence için yoğunluğu en fazla olan dedik başka bir unsuru daha var.  

       Arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1 Ocak 1978 tarihli İrlanda ve Birleşik 
Krallık kararı var, bu kararı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum, kararı internetten salt bir 
şekilde bulamazsanız bile makalelerin içinde karara dair birçok veri var. Bu karar Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini anlamak için çok önemli bir karardır. Lütfen 
okumaya çalışın. (Arkadaşlar Google'dan İrlanda Birleşik Krallık kararı yazdığınız takdirde 
çıkan ilk makalenin içinde kararı bulabilirsiniz). Kararda işkence tanımı şu şekilde; “İşkence; 
zalimane, insanlık dışı yada aşağılık dışı muamele veya cezanın ağırlaşmış ve “kasıtlı” bir 
şeklidir” Evet arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işkence için kasıt arıyor. İşkence 
olabilmesi için orada kasıt olması gerekiyor. 

Sınav sorularımıza verilen cevaplarda, birçok türde şiddet veya kötü muamelenin işkence 
olarak sınıflandırıldığını görüyoruz. Bu cevapları maalesef kabul edemiyoruz. Zira işkencenin 
varlığından söz edebilmek için birden fazla unsur aranıyor. Bu unsurlardan biri de fiilin kamu 
görevlisi tarafından gerçekleştirilmesidir. Bir diğer unsur ise kasttır. Örneğin geçtiğimiz 
günlerde televizyonda yayınlanan bir filmde, çok varsıl kimseler kaçırdıkları kimselere 
zulmettirip, olayı izlemekteydiler. Bu kişilerin talimatıyla tutulan esirlerden birinin bıçak 
vasıtasıyla derisi yüzüldü, hem de canlı halde. Bu olayda eylemi gerçekleştiren bir kamu 
görevlisi olmadığı için, insan hakları hukuku bakımından işkence yoktur. Kamu gücünün 
sağladığı avantajdan faydalanılması şarttır.  

-Polis kılığındaki kişinin fiili işkence yasağının ihlalini oluşturur mu? 

Polis kılığındaki kişinin eylemi bu yasağın ihlalini oluşturmaz ancak eylemi yapan kişinin 
mutlaka üniforma içinde veya açıkça devlet emrinde çalışıyor olması gerekmez. Kimi kişiler 
devlet hesabına çalışmakla beraber, bu durum gizli tutulur. Örneğin derin devlet ve benzeri 
oluşumlar tarafından, devletin örtülü veya açık onayıyla yapılan şiddet eylemleri işkence 
yasağını ihlal edebilir.  

Hem eylemin bir kamu görevlisi tarafından yapılması, hem kastla yapılması gerektiğini 
söylemiştik. Yapılan muamele veya verilen cezanın belirli bir olağandışı ağırlığa sahip olması 
gerekir. Aynı zamanda bu fiilin icrasında, bir amaçsal davranış veya bir motif de aranır. 
Örneğin kişiye uygulanan fiziksel şiddetin, kişiden istihbarat edinme veya kişiyi itirafa zorlama 
amacıyla yapılması veya kişinin maruz kaldığı muamelenin ayrımcılık güdülerek yapılması 
gibi. 

Muhaliflerin siyasi faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için elektrik şoku verilmesi, gözaltında 
tecavüz ve zorla besleme gibi fiiller işkence yasağının sık karşılaşılan ihlalleridir. Açlık grevi 
yapan mahkûmların yaşamsal risk oluşturacak safhaya gelmeden zorla beslenmesi, devletin 
olumsuz yükümlülüğünün ihlalidir. Bu kişinin beslenme kararı, kendi otonomisi 
kapsamındadır. Hatta yaşamsal tehlike altında olduğu halde açlık grevine devam eden 
tutuklu ve benzeri durumdaki kimselerin beslenmesi sırasında da, ağız veya burundan acı 
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verici şekilde, örneğin hortumla besleme halinde de devletin olumsuz yükümlülüğü ihlal 
edilmiş olur ve 3. madde gündeme gelir. 

Bu örneklerin tamamı yaşanmıştır maalesef. Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa 
muhalefet iddiasıyla gözaltına alınan bir genç kadına, tutulduğu birimde görevli polis 
memurlarının tecavüz tehdidinde bulunması da kötü muamele yasağını ihlal eder. Kişiye hiç 
dokunulmamış dahi olsa, kişinin ruhsal bütünlüğüne yönelik bir müdahale mevcuttur. Kişinin 
cinayeti itiraf etmesi için kişiye elektrik şoku verilmesi, kişinin hamile eşine işkence 
edileceğinden bahisle tehdit edilmesi de AİHM tarafından geçmiş kararlarında işkence olarak 
kabul edilmiştir. 

İnsanlık dışı muamele yasağında, her zaman fiziksel şiddet bulunması gerekmiyor. Ancak 
fiziksel bir müdahale mevcutsa, insanlık dışı muameleden bahsetmek daha kolaydır. 

Aşağılayıcı muamele, 3. madde kapsamında en hafif şekilde yapılan ihlal. Bir muamele, 
kurbanına korku, acı veya onu küçük düşürecek şekilde aşağılanma hissi veriyorsa, aşağılayıcı 
muamele kapsamına girer. Ancak ihlalden bahsedebilmek için bu onur kırıcı veya küçük 
düşürücü olmanın, hukuken izin verilen müdahalenin kaçınılmaz sonucu olacak kadarın 
üzerinde olması gerekir. Kimi zaman polis tarafından gözaltına alınan kimselere ters kelepçe 
takıldığını görüyoruz. Bunun da daha acı verici olduğu ifade ediliyor. Ters veya normal, bazı 
kimselere kelepçe takılması da onlar bakımından aşağılayıcı olabilir. Örneğin Metin Akpınar 
ve Müjdat Gezen bazı söylemlerinden dolayı polis tarafından evlerinden alındığında onlara 
kelepçe takılmış olsaydı, toplumda tanınan ve saygın kimseler olmaları bakımından bu onlar 
için küçük düşürücü olurdu. AİHM bunun hukukun izin verdiği bir müdahalenin kapsamında 
kalan bir aşağılanma hissi olacağı görüşünde. Suçla mücadele veya kamu sağlığının 
korunması amacıyla, örneğin kişinin üzeri aranabilir ve bu durumda polis de kişiye temas 
edecektir. Veya DNA testi yapılması için kişiden rızası bulunmasa bile kan örneği alınabilir. 
Bunların tamamı hukukun cevaz verdiği işler olup, bunların sonucu olan fiziksel acı veya 
duygusal ıstıraplar, 3. maddenin ihlalini oluşturmaz. Kimi zaman suçla mücadele hallerinde 
meydana gelen ölümler de, orantılı müdahalelerin sonucu olduklarında ikinci maddenin 
ihlalini doğurmayabilirler. İnsan hakları hukukunda kimi haklar mutlak, kimi haklar 
sınırlandırılabilir nitelikte haklardır. 3. maddede bulunan işkence yasağı, mutlak bir hakkı 
tesis eder. Buradaki anlamıyla mutlak hak, hiçbir koşulda sınırlanamayan bir hakkı ifade eder. 
Kimi haklar, belirli hukuki ölçütlerin sağlanması halinde sınırlanabilir. Bunlara ihlal edilebilen 
değil, sınırlandırılabilen haklar deriz, zira aranan kıstasların sağlanması durumunda ihlal 
gerçekleşmiş olmaz.  

Bir arkadaşımız, İngiltere ve Türkiye’de, suçluların kovalanması bakımından farklılık gösteren 
bir uygulamadan söz etti. Hocamız cevabında, AİHS’nin, Avrupa coğrafyasında uygulaması 
arzu edilen asgari insan hakları ölçütlerini belirlemeyi amaçladığını, kimi devletlerin asgari 
standarttan daha üstün düzenlemeleri hukuken benimseyebileceklerini aktardı. Sözleşme 
gereğince, kişilere, cinsiyetlerine uygun bir kimliğin verilmesi gerekir. Bu konu ile ilgili 
hepimizin de bildiği bir örnek vardır. Bülent Ersoy, İngiltere’de cinsiyet değiştirme ameliyatı 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 7 
 

geçirdikten sonra Türkiye’de aldığı pembe kimliğini kameralara göstermiştir. Bu konuda 
İngiltere’nin bireylere sağladığı imkânlar geçmişte daha kısıtlı olup, yakın tarihte ve AİHM 
kararları sonrasında İngiltere’de bireyler daha geniş haklara sahip olmuşlardır. Türkiye’de ise 
söz konusu haklara, bireyler 80’lerden beri sahipti. Bu da devletlerin asgari standarttan 
ötesine yönelik düzenlemeler yapabileceğine dair bir başka örnektir. 

Devletlerin pozitif yükümlülüğünün dayanağını 1. madde oluşturur. Birinci madde gereğince 
devletlerin, bireylerin sözleşmede yer alan haklardan yararlanmasını sağlaması gerekir. 
Pozitif yükümlülükleri “yap, et” şeklinde anlamak mümkündür. Negatif yükümlülükleri ise 
basit deyimle “Gölge etme, başka ihsan istemez” şeklinde tarif etmek yerinde olur. Pozitif bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesi bakımından, cinsiyet değiştirmiş vatandaşa yeni kimlik 
verilerek, yeni cinsiyetine hukuki sonuç bağlanması bir örnektir. Veya negatif yükümlülüğe 
örnek olarak, “yürüyüş yapanları engelleme!” denebilir. Pozitif ve negatif yükümlülükler 
arasındaki ayrım kimi zaman bulanıklaşabilir. Bazen pozitif olarak görünen yükümlülüklerin 
negatif yükümlülüğü çağrıştıran bir yanı veya bu durumun tersi olabilir. Ancak 3. maddede 
yer alan işkence yasağının devlet bakımından negatif bir yükümlülük doğurduğunu söylemek 
yerinde olabilir. Kişiler arasında gerçekleşen şiddeti önleme, gerçekleşmiş ise etkili şekilde 
cezalandırılmasını sağlama ise açıkça pozitif bir yükümlülüktür. 

Geçmişte Ahmet Türk adında bir siyasetçi, Karadeniz yöresinde miting yapmakta olduğu 
sırada, bir kişi tarafından yumruklanmıştı. Devletin suçu önleme yükümlülüğü bakımından bu 
örneğe başvurabiliriz. Devletten, her bireyin başına bir polis dikmesi beklenemez. Ancak 
devletin bazı durumlarda, bir suçun işleneceğinden haberi olur, örneğin bir ihbar alınmıştır. 
Veya bazı bilgiler, istihbarat teşkilatı kanalıyla devletçe edinilir. Bu durumlarda önleme 
yükümlülüğü vardır. Bazı durumlarda ise devletin bazı şeylerin bilgisine sahip olmasa da, 
bunları öngörebileceği söylenir. Bahsettiğimiz yumruklanma olayında bundan bahsedilebilir. 
Sonuçta Türkiye, etnik kökenler bakımından homojen dağılımın olmadığı, bazı etnik köken ve 
siyasi görüşlerin belirli coğrafyalarda yoğunlaştığı bir toplum yapısına sahiptir. Bu bilgi 
ışığında Devlet Bahçeli’nin Güneydoğu Anadolu’da bir miting yapacağını düşünürsek, devletin 
başka bir siyasetçiye nazaran daha geniş güvenlik önlemleri ihtiyacını bilmesi gerektiğini 
varsaymak yerinde olur. Sonuçta böyle bir miting, “Müslüman mahallesinde salyangoz 
satmak” olur. Ancak insan hakları, Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı da koruma 
amacını taşır. 

İnsan hakları hukuku, bir ideolojiye sahiptir. Liberal burjuvazi öğretisine göre şekillenmiştir. 
Bunu muhtemelen birinci sınıftaki Genel Kamu Hukuku dersimizden hatırlarız. Bu öğretiye 
göre insanlar doğuştan bazı haklara sahip olurlar. Bu haklar devredilemez ve vazgeçilemezdir. 
İnsanlar bu hakları kazanmazlar, bu haklara sahip olmak için insan olmak yeterlidir. Bu hakları 
bireylere devlet tanımamıştır (bu haklar bahşedilmemiştir), devletin veya insan hakları 
hukukunun yaptığı, bu hakları güvence altına almaktır. Kişilerin doğumla sahip oldukları ve 
insan hakları hukukunca gözetilen varlıklardan biri de insanlık onurudur. Birçok maddede 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 8 
 

insanlık onuru gözetilmiş olmakla beraber, 3. madde bunun en belirgin şekilde öne çıktığı 
alandır. 

Fransa’da yaşanmış bir olaydan bahsedelim. Orada cüce fırlatma yarışması şeklinde bir 
eğlence biçimi mevcut. Cüce ifadesi burada aşağılayıcı bir anlamda değil. Tıbben büyüme 
hormonun eksikliği sonucu insan vücudunun olağanın çok altında boya sahip olması şeklinde 
nitelenen hastalığın karşılığı olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Bu hastalığa sahip kişilere kask 
ve türlü korumalar giydirilerek yaralanmasının engellenmesi amaçlanıyor. Cüceyi en uzağa 
fırlatan kişinin birinci kabul edildiği bir etkinlik şekli. Bir cüce de bu etkinlikte fırlatılmak 
suretiyle gelir elde ediyor. Daha sonra bir hukuki düzenleme ile cüce fırlatma insanlık 
onuruna aykırı bir etkinlik olması nedeniyle yasaklanıyor. Bu işten gelir elde eden cücenin 
hukuk mücadelesi başlıyor. Cüce, kendi fiziksel kısıtlarına sahip bir insanın iş olanaklarının 
hâlihazırda çok kısıtlı olduğu, fırlatılmaya rızasının olduğu ve korunaklı kıyafetler giydiği, bu 
işten gelir elde ettiği beyanıyla mahkemeye başvuruyor. Bu konu önce Fransız Danıştay’ına, 
ardından AİHM değil ama BM İnsan Hakları Komisyonu’nun önüne kadar geliyor. Son olarak 
BM İnsan Hakları Komisyonu’nun görüşü de, bu eğlencenin insan haklarına aykırı olduğu 
görüşünde. 
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                                                                                                                                  (25.02.2019)  

Değerli arkadaşlar, dersimizde konularımızı işlerken AİHS’deki hak sıralaması takip 
edilmektedir. İlk dönem yaşam hakkı (AİHS m.2) işlenmişti, bu dönem işkence yasağı (AİHS 
m.3) ile başladı. Sırada, kölelik ve kulluk yasağına ilişkin 4. madde var. 

Kölelik ve Kulluk Yasağı 

Günümüzde kölelik ve kulluğun olmadığı düşünülmektedir fakat hiç de öyle olmadığı görülür; 
zira artık modern kölelik ve kulluk vardır. Buna insan ticareti örnek verilebilir. Mesele biraz 
daha somutlaştırılırsa, insan kaçırma ve insanların köle haline getirilmesi söz konusudur. 
İnsanlar çocuk bakımı veya ev işlerine yardımcı olmak için birtakım şirketler aracılığıyla refah 
düzeyinin daha iyi olduğu ülkelere geliyorlar; bu kişiler gelir gelmez şirketler veya çalıştıkları 
ev sahibi tarafından bu insanların pasaportlarına el konuluyor. Pasaport öyle bir şeydir ki, 
kişinin elinde pasaportu yoksa hiçbir şeyi yoktur. Aynı zamanda kişi gayet de legal yollarla 
gelmiştir fakat illegal duruma düşmektedir. Dolayısıyla halen kölelik bitmiş değildir, sadece 
köleliğin form değiştirmiş halleri mevcuttur. Bir anlamda modern kölelikten bahsedebilmek 
mümkündür. 

AİHS m.4’ün başlığı önemlidir. Bu konuyu genelde işlemiyoruz çünkü çok sık ihlal edilen ya da 
ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’nin önüne getirilen bir madde değildir. Bunun ile ilgili çok 
önemli mahiyette sadece 1 adet dava var. Dava hem Rusya’ya karşı hem de Kıbrıs’a karşı 
açılmıştır. Bildiğiniz üzere, sözleşmeye taraf birden fazla devlet aleyhinde AİHM’de dava 
açmak mümkündür. 

Olay, aslında Kıbrıs’ın güney kesiminde yaşanmıştır. Rusya’da balerinlik yapan (veya bale 
eğitimi almış) bir genç kadın, Kıbrıs’ın güney kesimine bu çerçevede bir iş yapmak üzere 
gitmiştir. Rus pasaportuna sahip olan balerin Kıbrıs’a geldikten sonra daha çok gece 
kulüplerinde çalıştırılmıştır (Hatırladığım kadarıyla fuhuş da söz konusu). Pasaportuna da el 
konulan balerin daha sonra hayatını kaybetmiştir. Dava da dansçı kızın babası tarafından 
açılmıştır. Bu davada AİHM, 4.madde (kölelik yasağı) çerçevesinde inceleme yapmıştır. Dava 
sonucunda hem Rusya hem de Kıbrıs tazminata mahkûm edilmiştir. 

Bu konunun çok üzerinde durmayacağız, sadece 4.maddenin AİHM içtihadına konu olduğunu 
bilmeniz gerekir. Bu yasak kapsamında “kölelik” kavramının da “beyazların siyahları köle 
yapması” olarak düşünülmemesi gerekir. Burada düşünülmesi gereken, modern köleliktir. Ev 
içinde çalıştırılan kadınlar bakımından böyle bir durum söz konusudur. İnsanlar çocuk 
bakmak üzere gidiyorlar, pasaportlarına el konuluyor, hiçbir ücret ödenmeden karın 
tokluğuna çok uzun saatler çalıştırılıyor. İşte kölelik zaten böyle bir şey değil midir? 

AİHS Madde 4 

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 

1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz 

2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. 
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3. Aşağıdaki haller, bu madde anlamında “zorla çalıştırma ya da zorunlu çalışma” sayılmaz: 

a) Bu Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen koşullara uygun olarak tutulu bulunan bir 
kimseden, tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden yararlandığı süre içinde olağan 
olarak yapması istenilen bir iş;  

b) Askeri nitelikli herhangi bir hizmet veya vicdanî reddin meşru sayıldığı ülkelerde, vicdanî 
reddi seçen kişilere zorunlu askerlik hizmeti yerine gördürülebilecek başkaca bir hizmet;  

c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz veya afet hallerinde gerekli görülen her 
hizmet; 

d) Olağan yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü çalışma veya hizmet. 

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 

AİHS 5.maddesi ve Anayasa’nın 19.maddesi olan “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı”na 
bakılacak olursa; kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından anlaşılması gereken nedir? Buradaki 
özgürlük; temel anlamıyla insan özgürlüğü (“temel hak ve özgürlükler” kapsamındaki 
özgürlük) değildir. Aynı şekilde düşünceyi açıklama özgürlüğü, gösteri yapma özgürlüğü ya da 
kişinin iradesi çerçevesinde istediği şeyleri yapma ve engellenmeme de bu kapsamda 
değildir. Buradaki özgürlükten kastedilen, hareket serbestisidir. Dolayısıyla bu hak 
kapsamındaki özgürlük, “Kişinin hareket serbestisinin kısıtlanmaması; belli bir süre 
boyunca, belirli bir yerde iradesi dışında tutulmaya zorlanmaması” anlamına gelir. 

Kişinin hareket serbestisine müdahale edilmesi, bu hakkın ihlal edildiğini gösterir. Aslında 
burada bir kısıtlamadan ziyade bir mahrum bırakma söz konusudur. Bu durumun en tipik iki 
örneği “gözaltına alınma” ve “tutuklama”dır. Her iki durumda da kişinin iradesine aykırı bir 
davranış sergilenmektedir ve yine her ikisinde de kişinin hareket serbestisinden mahrum 
bırakılması söz konusudur. 

“Güvenlik” kelimesinden anlaşılması gereken ise kişilerin gözaltına alınırken, tutuklanırken ya 
da çok daha genel ifadeyle özgürlüklerinden yoksun bırakılırken uyulması gereken birtakım 
güvencelerdir. Güvence ifadesi ile kastedilen şey, “sosyal güvenlik” veya “sağlık güvenceleri” 
değildir. En nihayetinde söylemek gerekir ki; “Devletin kişiyi özgürlüğünden yoksun 
bırakması durumunda onun uyması, gözetmesi, uygulaması gereken birtakım asgari 
güvencelerin varlığına güvenlik denir.” 

Örneğin hâkim, kişinin tutuklanmasına karar verebilir. Veyahut kişi gözaltına alındıktan sonra; 
onun yakalandığı gün, tarih, saat kayıt altına alınır, kişinin yakınlarıyla iletişim kurmasına izin 
verilir, aynı zamanda kişi sağlık kontrolünden geçirilir. Sağlık raporu, daha sonra ileri 
sürülebilecek olan kötü muamele iddialarına karşı bir delil oluşturabilmesi açısından önem 
arz eder. 

Bu hak ile ilgili yasal normlar AİHS m.5 ve Anayasa m.19’dur.  
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AİHS Madde 5 

Özgürlük ve güvenlik hakkı 

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın 
öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz: 

AİHS m.5’in 1.paragrafı çok önemlidir. Bu paragraf uyarınca kişinin özgürlükten mahrum 
bırakılabileceği durumlar sınırlı sayıdadır; açıkça belirtilen haller dışında kişinin hareket 
serbestisinden mahrum bırakılması mümkün değildir. Özgürlük kuraldır, ondan mahrum 
bırakmak ise istisnadır. “İstisnalar dar yorumlanır” kuralı gereğince; kişinin özgürlüklerden 
mahrum bırakılabildiği haller genişletilemez, bu maddenin dar yorumlanması gerekir. Kişinin 
alıkonulabileceği, özgürlüğünden yoksun bırakabileceği koşullar dar yorumlanır çünkü 
özgürlüklerden mahrum bırakmak istisnadır. 

Madde metninde yer alan “herkes” kelimesinden anlaşılması gereken, gerçek kişilerdir. 
Muhakkak ki bir ülkenin vatandaşı olmak gerekmez, yasa dışı yollarla girmiş bir kişinin bile 
[bu bağlamda haymatlos (vatansız) birinin de] kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır. Polis, 
her halükârda kişiyi gözaltına alabilir fakat madde metninde belirtilen güvencelere uyması 
gerekir. 

a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkûmiyet kararı sonrasında yasaya 
uygun olarak tutulması;  

Bu fıkraya bakıldığı zaman, halihazırda cezaevindeki hükümlülerin durumu bu kapsamda 
değerlendirilir. Peki hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olan ve bu karar uyarınca 1 yıldır 
hapiste olan bir kişi, dava açıp da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri 
sürebilir mi? Bunu ileri sürebilmesi mümkün değildir zira bu kişinin hareket serbestisinden 
mahrum bırakılması, kişi hakkında verilmiş olan mahkûmiyet kararının bir sonucudur. 

b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması 
sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla 
yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması; 

Bu fıkranın ikinci kısmı için çeşitli örnekler verilebilir. Örneğin yargılama esnasında tanıklara 
davetiye çıkarılır ve gelmezlerse zorla getirilebilirler (ihzaren celp). Veyahut diyelim ki kişi 
hakkında açılan babalık davası gereğince, mahkemenin vermiş olduğu bir ara kararla DNA 
testi yapılmasına hükmedilmiştir. Kişi, ısrarla kan örneği vermeyi reddederse mahkemece 
zorla getirilip kendisinden o örnek alınabilir. 

Bu fıkranın ilk kısmında belirtilen “bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir 
karara uymaması” haline tazyik hapsi örnek gösterilebilir. Örneğin eşlerden birine konuttan 
uzaklaştırma kararı verilirse fakat eşin bu karara uymaması halinde, bir ay hapis yatırılması 
söz konusudur. Bu gibi durumlarda da kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakılabilmesi 
mümkündür. 

c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç 
işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini 
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doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere 
yakalanması ve tutulması; 

Bu fıkraya bakıldığı zaman, uygulamada en çok bununla karşılaşıldığını görmek mümkündür. 
Bu fıkraya; suçla mücadele, suçun işlenmesini önleme, kamu düzenini koruma ya da 
başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma gibi durumlar örnek verilebilir. Örneğin bir suçun 
tespiti üzerine veya suç işlenmesinin önlenmesi ya da şüphelilerin kaçmasının önlenmesi 
maksadıyla, kişilerin gözaltına alınabilmesi mümkündür. 

d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği 
tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması; 

Bu fıkraya örnek olarak; usulüne uygun şekilde verilmiş bir karar gereğince gözetim altındaki 
küçüğün eğitimi için veyahut yasaya uygun şekilde, yetkili merci önüne çıkarılmak üzere 
tutulması verilebilir. 

e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişilerin, 
akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya 
uygun olarak tutulması; 

Bu fıkra uyarınca özgürlükten yoksun bırakma; sadece kolluk kuvvetlerinin, suçla mücadele, 
suçun önlenmesi ya da suçun soruşturulması sırasındaki yetki kullanımıyla sınırlı değildir. 
Dolayısıyla bu fıkra kapsamında; gözaltına alma, tutuklama veya bir mahkûmiyet kararı 
sonrasında hapis cezasının infaz edilmesi gibi örneklerin akla gelmemesi gerekir. 

Bir kişinin akıl hastalığının olduğu iddiası sonucunda bu hastalığın tedavisi nedeniyle akıl 
hastanesine kapatılması; alkol bağımlısı olan kişilerin tedavi maksadıyla bir merkeze 
kapatılması gibi hallerde de hareket serbestisinden mahrum bırakılma söz konusudur. 
Bunlarda da kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı gündeme gelir; zira kişi, kendi iradesine aykırı bir 
şekilde hareket serbestisinden yoksun bırakılmıştır. Akıl hastası olan birinin hastaneden 
çıkabilmesi için doktorun, akıl hastası olan kişinin hastaneden çıkabileceğine dair bir beyanda 
bulunması gereklidir. Alkol ve uyuşturucu tedavisinde de aynı durum geçerlidir. 

Başka bir örnek olarak yabancıların tutulduğu konuk evleri gösterilebilir. Ülkeye yasa dışı 
yollarla girenler, kendileri hakkında gönderilme kararı verilene kadar belirli bir süre konuk 
evlerinde tutulur. Bu durum da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yapılan bir müdahale 
örneğidir. 

Diyelim ki bir kişi Irak’tan uçakla Atatürk Havalimanı’na inmiştir fakat gerekli evrakları 
bulunmadığı için ülkeye girilmesine izin verilmemiştir. Bu kişi, gerekli evrakının olmaması 
sebebiyle havalimanındaki transit alanda tutulmuştur. Burada da kişi özgürlüğü ve güvenliği 
hakkına yapılan bir müdahale söz konusudur.  

f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında 
derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak 
yakalanması veya tutulması; 

Bu fıkrada belirtilen hallerde de kişinin hareket serbestisinden yoksun bırakılabilmesi 
mümkündür. Fakat buradaki durum, sözleşmeye uygun bir yoksun bırakma örneğidir. En 
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başta söylememiz gereken cümleyi şimdi ifade etmek gerekirse “Kişi özgürlükleri ve güvenlik 
hakkı mutlak bir hak değildir, sınırlandırılabilir niteliktedir.” 

Dolayısıyla AİHS’de belirtilen bu altı istisnanın dışında kişilerin hareket serbestisi 
sınırlandırılamaz. Kişilerin, ancak bu istisnalara dayanılarak hareket serbestisinin 
sınırlandırılabilmesi mümkündür fakat pekâlâ gözetim altında tutulan kişilerin güvencelerini 
kullanabilmesi gerekir. Şimdi maddenin güvenceler kısmına bakalım. 

2. Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü 
suçlamanın en kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur. 

Eğer kişi suç şüphesi üzerine alıkonulmuşsa, bu paragraf uygulama alanı bulacaktır. Örneğin 
alkol/uyuşturucu tedavisi gören kişiler veya akıl hastaları, bu hükümden müstesnadır. 

Bu hüküm ne zaman geçerli hale gelecektir? Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için 
inandırıcı sebeplerin bulunduğu halde veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra 
kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, 
yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması durumunda (AİHS m.5/3 
için) geçerlidir. Bu durumda kişi hareket serbestisinden yoksun bırakıldıktan sonra hemen 
güvencelerin devreye sokulması gerekir. Genellikle kişinin yakalandığı an bilgilendirilmesi 
gerekir ama AİHM içtihatlarına göre birkaç saatlik gecikme de kısa süre kapsamında 
değerlendirilir. Bilgilendirmeden kastedilen, suçlama hususundaki tüm ayrıntıların ortaya 
dökülmesi değildir. 

3. İşbu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin 
derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin 
önüne çıkarılması zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama 
süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır 
bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir. 

4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin 
yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı 
ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. 

5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes 
tazminat hakkına sahiptir. 

(3, 4 ve 5. paragraflar için ekstra bir şey söylenmedi.) 

Anayasamızın 19.maddesi oldukça uzun, muhakkak okumanız gerekir. Burada AİHS m.5 ile 
paralel bir düzenleme mevcuttur. İstisnalar dahi aynıdır; her ne kadar ufak tefek farklılıklar 
olsa da kural olarak bu iki maddenin uyumlu olduğu söylenir. 

 Diyelim ki bir kişi yurtdışına çıkmak maksadıyla pasaport almak için müracaat etmiştir. 
Fakat yapılan incelemeler sonucunda kendisine pasaport verilmemiştir. 

 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ mensubu olduğu şüphesiyle gözaltına 
alınan insanlar hakkında pasaportlarına el konulması şeklinde bir tedbir alınmış ve bu 
insanların yasal yollarla yurtdışına çıkışları yasaklanmıştır. 
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Bu ihtimallerde hareket serbestisinden mahrum bırakılma söz konusu mudur, dolayısıyla kişi 
özgürlüğü ve güvenlik hakkına bir müdahale var mıdır? Bu meseleyi, AİHM’de açılan bir dava 
üzerinden anlatalım. Almanya’da yaşayan evli, iş sahibi bir Türk, bir vakit Türkiye’ye gelmiştir. 
Kişi hakkında PKK terör örgütü sempatizanlarından birisi olduğu yönünde vaki iddialar ve 
istihbarat bilgileri sonucunda, bu kişi havalimanında “terör örgütü propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle tutuklanmıştır. Bu kişinin yurtdışına çıkmasının engellenmesi maksadıyla, 7 yıl 
boyunca pasaportuna el konulmuştur. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda örgüt 
üyesi olmadığı ortaya çıkmış ve pasaportu kendisine teslim edilmiştir. Başvurucu, bu süreçte 
AİHM’ye başvurmuştur; AİHM, bu meseleyi seyahat özgürlüğü ve AİHS m.8 (özel ve aile 
hayatına saygı hakkı) kapsamında değerlendirerek, kişinin haklı olduğu yönünde bir karara 
varmıştır. 

Bu karar özelinde AİHM’nin inceleme noktalarından biri de seyahat özgürlüğüdür. Seyahat 
özgürlüğünün özü her ne kadar hareket serbestisi olsa da seyahat özgürlüğü ile ilgili verilen 
örneklerde hareket serbestisinde bir tür kısıtlama/sınırlama görülür. Halbuki kişi özgürlükleri 
ve güvenliğindeki hareket serbestisinde bir tür mahkûm bırakma söz konusudur. Yani bu iki 
durum arasında, derece ve yoğunluk farkı vardır. Dolayısıyla seyahat özgürlüğü, AİHS m.5 
kapsamında değil, AİHS m.8 kapsamında değerlendirilir. Böyle bir hak, AİHS’nin 
protokollerinden birisiyle de özel olarak güvence altına alınmıştır. Anayasamızda da seyahat 
özgürlüğüne ilişkin özel bir düzenleme olan 23.madde mevcuttur. 

Tekrar söylemek gerekirse; seyahat özgürlüğünün özünde de hareket serbestisi vardır ama 
kişi özgürlük ve güvenliğindeki hareket serbestisi ile arasında bir derece yoğunluk farkı vardır. 
Dolayısıyla harekete yönelik müdahale ne kadar yoğun ise orada bir kişi özgürlüğü ve 
güvenliği meselesi; ne kadar esnekse orada bir seyahat özgürlüğü meselesi vardır. Buradan 
hareketle; bir kişinin gözaltına alınmasıyla, o kişinin pasaportuna el konulması arasında bir 
yoğunluk farkı vardır. Kişinin pasaportuna el konulması bir seyahat özgürlüğü meselesidir.   

Alıkonulmanın kendisi ile alıkonulma koşulları farklı durumlardır. Alıkonulma, m.5’in konusu 
iken alıkonulma koşulları m.3’ün konusudur. Örneğin diyabet hastası bir kişi alıkonulmuşsa 
ve ilaçları verilmiyorsa veya örneğin mahkûm olan kişi çok kalabalık bir hücrede tutuluyorsa 
ya da kişinin tutulduğu koğuşta gerekli hijyen koşulları sağlanmıyorsa; bu gibi durumlar 
alıkonulma koşulları ile ilgilidir, bunlar 3.maddeyi ilgilendirir. Dolayısıyla gözaltına alınırken 
polis tacizine uğranılması halinde polisin muamelesi de AİHS m.3’ü ilgilendirir. 

Peki güvenceler hangi işlevi sağlamaktadır? Güvenceler, hareket serbestisinden yoksun 
bırakılmanın koşullarını test eder; kişinin hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmamış 
olduğunun tespiti için kullanılır. O yüzden kişinin hangi gün, nerede gözaltına alındığına dair 
bir kayıt defterinin olması gereklidir. Zira “gözaltında kayıp” denilen bir durumun 
gerçekleşmesi imkân dahilindedir; kişi gözaltına alınır ve o kişiden bir daha haber alınamaz. 
Öyle bir şey ki, kişinin ne dirisine ne de ölüsüne ulaşmak mümkündür! Bu durum bir ara 
Türkiye’nin başının belasıydı, geçmişten gelen kötü tecrübeler söz konusudur. Dolayısıyla bu 
gibi kötü vakaların tekrar yaşanmaması adına, kişinin gözaltı kaydının sağlıklı bir şekilde 
oluşturulması gerekir. Bundan hariç; kişinin neden gözaltına alındığı konusunda anlayacağı 
bir dilde bilgilendirilmesi ve derhal yetkili merci önüne çıkarma amacının olması gerekir. 
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Derslerimiz AİHS’deki sıralama takip edilerek işlenmektedir. 

 AİHS’nin birinci maddesi, genel yükümlülük maddesidir. Bu madde, Sözleşme’ye taraf 
devletlerin, sözleşmeye uyma yükümlülükleriyle ilgili genel, şemsiye bir maddedir. 

 İkinci madde yaşam hakkını; 
 Üçüncü madde işkence yasağını; 
 Dördüncü madde, kölelik ve zorla çalıştırma yasağını; 
 Beşinci madde, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını; 
 Altıncı madde, adil yargılanma hakkını içerir 

Hayatın olağan akışına bakıldığı zaman, genellikle en çok bu hakların ihlal edildiği görülür. 
İlerleyen derslerde de işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ve adil yargılanma 
hakkı hakkında pratik çalışma olacak. 

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (devam) 

Hatırlayacağınız üzere kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına geçen hafta başlamıştık. Kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hareket serbestisini koruyan bir haktır. Bu hak çerçevesinde, 
kişilerin keyfi olarak hareket serbestisinden mahrum bırakılmamaları gerekir. Bu yargıdan 
hareketle, keyfi olmayan mahrum bırakmaların da söz konusu olabileceği görülmektedir. 

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, sınırlandırılabilir niteliktedir. Kişilerin hareket serbestisinin 
kısıtlanacağı bazı meşru durumlar vardır. Bu noktada AİHS’nin 5.maddesi, 6 istisna getirir. 

Unutmamak gerekir ki; özgürlük kuraldır, özgürlükten yoksun bırakılma ise istisnadır. Esas 
olan, kişinin özgür olmasıdır. AİHS, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına 6 istisna getirmiştir ve 
bu istisnaların dar yorumlanması gerekir. Çünkü bu hükmün amacı özgürlüğü korumaktır. 
İstisnalar ne kadar geniş yorumlanırsa, o denli özgürlüğün ihlali söz konusu olur. Bu istisnalar 
tüketici (numerus clausus) olarak sayılmıştır. 

Bu hakkın anayasal kısmına bakılacak olursa; 1982 Anayasası m.19, kişi hürriyeti ve 
güvenliğini düzenlemiştir. Zaten diğer devletlerin anayasalarına bakıldığında da bu hakkı 
güvence altına almayan bir anayasa olmadığı görülür. “Birinci kuşak haklara” yer veren bütün 
uluslararası sözleşmeler de kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını güvence altına almıştır. Mesela 
BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nde, Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi’nde, Amerika 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde vs. bu hak mevcuttur. Anayasa m.19, AİHS m.5 ile büyük ölçüde 
paraleldir; dolayısıyla anayasamız bu hak bakımından AİHS ile uyumludur. Yine AİHS’de 
sayılan istisnalar da aynı şekilde Anayasamızda sıralanmıştır.  

Bu madde bağlamında “güvenlik” kelimesi neye karşılık gelir? Buradaki güvenliğin sosyal 
güvenlikle veya sağlık güvencesi ile herhangi bir alakası yoktur. Burada özgürlüğü kısıtlarken 
uyulması gereken güvenceler kastedilir. Bir kişinin özgürlükten mahrum bırakılması bir 
süreçtir ve en nihayetinde bu süreçte riayet edilmesi gereken bazı güvenceler mevcuttur. 
Yani başlıktaki “güvenlik” kelimesinin; kişinin özgürlüğünün sınırlanması halinde uyulması 
gereken bazı usuller, güvence anlamına geldiği söylenebilir. 
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Örneğin, gözaltına alınan kişi bakımından sağlık kontrolü önemli bir güvencedir. Zira sağlık 
kontrolü, işkence yasağını güvence altına alır; kötü muamelenin ispatı açısından, gözaltı 
öncesi ve sonrasının karşılaştırılması sağlanır. 

Bir diğer önemli güvence, gözaltına alınan kişilerin “derhal” anladıkları dilde 
bilgilendirilmeleridir. 

 Bu bilgilendirme derhal olmalıdır. 
o “Derhal” kelimesinden anlaşılması gereken nedir? AİHS’deki madde metnine 

bakıldığında “hemen” anlamı çıksa da AİHM içtihatları uyarınca kişiye 2-3 saat 
sonra yapılan bilgilendirme de “derhal bilgilendirme” olarak kabul edilir. 
Örneğin kişinin yakalandıktan sonra karakola getirilmesi 2-3 saat sürmüşse, 
kendisine yapılan 2-3 saat sonraki bilgilendirme, “derhal yapılmış” kabul edilir. 
Fakat 1 gün sonrası gibi uzun sayılabilecek bir süre, “derhal” kapsamında 
değerlendirilmez. Bu gibi uzun süre sonrasında yapılan bilgilendirmeler, 
hakkın ihlalini teşkil etmektedir. 

 Bilgilendirmenin kişinin anlayabileceği bir dilde yapılması gerekir. 
o Bilgilendirmenin, uzun uzun açıklamalar şeklinde olması gerekmez. AİHM ve 

AYM içtihatları, genel bir bilgilendirmeyi yeterli görmektedir. Kişilerin 
gözaltına alınmaları altındaki şüphelerin değil, gözaltına alınma gerekçelerinin 
kendilerine söylenmesi gerekir. 

 Gerçek manada bir bilgilendirme olmalıdır; kişiyle sohbet havasına girilmemelidir. 
Bu bağlamda kişinin neden gözaltına alındığı kendisine söylenmelidir. 

o Örneğin Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alınmışsa, anlayacağı bir dilde bu 
bilgilendirmenin yapılması gerekir. Veyahut işitme engelli birinin gözaltına 
alınması ihtimalinde; işaret dili bilen ve bu konuda eğitim almış olan bir kolluk 
görevlisi kişinin neden gözaltına alındığını işaret diliyle anlatır. Aynı surette 
görme engelli olması halinde, icap ederse, Braille alfabesiyle bilgilendirilmesi 
söz konusu olur. 

Bunlardan hariç olarak, kişinin sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekir. Daha sonra “hâkim 
önüne çıkarılma” söz konusudur ki bunlar gözaltı ve yakalamaya ilişkin uygulanacak 
güvencelerdir. Fakat örneğin uyuşturucu veya alkol etkisinde olan kişilerin veya akıl hastası 
kişilerin kamu düzenini bozması sebebiyle bir yere kapatılması, bu madde kapsamında 
değerlendirilmez. 

“Yetkili yargı makamının karşısına çıkarılma” konusunda anlaşılması gereken nedir? Derhal 
(AİHM içtihatlarına göre 4 saat içinde) bilgilendirme yapıldıktan sonra kişi, adli merci önüne 
çıkarılmalıdır. Adli merci önüne çıkarılma için “derhal” şartı aranmaz. Hâkim kararı sonrası 
kişi ya serbest bırakılacaktır ya da tutuklanacaktır. Anayasamıza göre adli merci önüne 
çıkarmada makul süre 48 saattir. AİHS’de ise böyle bir süre söz konusu değildir. Zira bu ve 
benzeri hususlar, somut olayın özelliğine göre karar verilmesini gerektirir.  

AİHM içtihatları, hâkim önüne çıkartılma süresini somut olayın şartlarına göre değerlendirir. 
Bunun azami süresi, olağanüstü dönemlerde 7 gündür. Olağanüstü dönemlerde bile en fazla 
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7 gün olduğuna göre, buradan kıyasla, olağan dönemlerde bu sürenin saha az olması 
beklenir. AİHM, olağan dönemlerdeki gözaltı sürelerinin 4 güne kadar olmasını normal 
bulurken, bu süreyi aşan gözaltı sürelerini hak ihlali olarak değerlendirir. Fakat bu sürenin 
azami süre olduğunu unutmamak gerekir; zira bazı hallerde 4 saatlik gözaltı dahi hak ihlali 
sayılmıştır. Bunun için somut olayın şartlarına bakılır. 

Gözaltı süresinin belirlenmesinde kişiye isnat edilen suçun niteliği önem taşır. Örneğin 
örgütlü suçlardaki gözaltı süresi daha uzundur fakat basit bir suçlama sebebiyle kişi keyfi 
sürelerle gözaltında tutulamaz. Tekrar etmek gerekirse, AİHM’ye göre azami süre olağan 
dönemlerde 4, olağanüstü dönemlerde 7 gündür. 

1990’lı yıllardaki OHAL dönemlerinde Türkiye’den yapılan başvurularda, kişilerin 30 gün 
gözaltında tutulduğu görülmüştür. Burada AİHS m.5 alenen ihlal edilmiştir. 

Olağanüstü dönemlerde haklara bazı kısıtlamalar getirmek mümkündür. İçinden geçtiğimiz 
olağanüstü hâl döneminde de benzer uygulamaları görmekteydik. “Ankara Valiliği’nin 1 ay 
boyunca toplantı ve gösterileri yasaklaması” bu duruma örnektir; bir hak, olağan dönemde 
bu şekilde askıya alınamaz.  

Türk sistemindeki olağanüstü hâl rejimleri; olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş halleridir; 
2017 yılındaki Anayasa değişikliği ile beraber “sıkıyönetim” ibaresi kaldırılmıştır. Bazı 
zamanlarda bir devletin olağan imkanlarıyla üstesinden gelemediği kriz durumları vardır. 
Örneğin bir doğal afet sebebiyle farklı bir rejim uygulamak gerekir veya bir kısım terör 
olaylarıyla olağan usullerle mücadele edilememektedir. İnsan Hakları Hukukunda bunlara 
istisnai rejim usulleri denir. Bu tür dönemlerde, olağan dönemlere nazaran daha çok 
kayıtlama getirilebilir; örneğin bir hakkın kullanılması tamamen kaldırılabilir.  

İşte bu tür istisnai rejim usullerinde, AİHM tarafından öngörülen 4 günlük süre, 7 güne 
çıkarılabilir. Dikkat edilmesi gerekirse; “terör”, olağanüstü dönem kategorilerinden biri 
değildir. Dolayısıyla olağan dönemlerde terör suçları için 7 günlük sürenin var olduğu ileri 
sürülemez; bu süre yine 4 gün olarak uygulanacaktır. 11 Eylül saldırıları sonrası özellikle 
Fransa, İngiltere gibi ülkelerde olağanüstü rejimler uygulanmıştır. Türkiye de defalarca 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne bu bilgilendirmeyi yapmıştır.  

Devletler, ulusal düzeyde olağanüstü rejim ilan edebilir. Bu ilan aşaması da bizim 
sistemimizde TBMM kararıyla olmaktadır. Bu durumda ilgili ülkelerin Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterliği’ni bilgilendirmesi gerekir ki, AİHM’ye gelen davalarda bu durum gözetilsin. Bu 
bilgilendirmenin yapılmaması halinde mahkeme önüne gelen davalarda olağan süre 
uygulanacaktır. Bu açıdan yapılacak olan bilgilendirme, çok önemli bir şekil şartı olarak 
kendisini muhafaza eder. 

Bir hakkın askıya alınması, hakkın kayıtlanmasından daha büyük bir sınırlamadır. Örneğin 
Ankara Valiliği “Bir ay boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklıyorum” demektedir. 
Olağan dönemde böyle bir yasağın getirilmesi mümkün değildir! Eğer bu yapılırsa, AİHS m.11 
ihlal edilmiş olur. Bununla beraber, idare tarafından Anayasanın ihlal edilmesi de söz konusu 
olur. Fakat olağanüstü dönemlerde bu tür kararlar alınabilmektedir. 
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Özetle; olağan dönemlerde hâkim önüne çıkarılmanın azami süresi 4 gündür ve terör suçları 
da buna dahildir. Olağanüstü rejim döneminde bu süre en fazla 7 güne uzayabilir, ama asla 
30-40 gün gibi süreler sözleşmeye uygun değildir. AİHM’nin müstakar içtihatlarından yola 
çıkılarak bu söylenmektedir. 

Tutukluluk Süreleri 

Ülkemizde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de uzun süren tutukluluk halidir. Zira bazen 
öyle davalar söz konusu olur ki; kişi 22 yıl boyunca tutuklu kalmış, hakkında ne beraat kararı 
ne de mahkûmiyet kararı verilmiş! Bu durum, makul bir insanın aklına yatacak surette 
değildir! Kişinin tutuksuz yargılanması asıldır, tutukluluk ise bir statüdür. Pekâlâ tutukluluğun 
da bir süresi olmak zorundadır. 

İlerleyen yıllarda ülkemizdeki uzun tutukluluklar ciddi bir sorun olmuş ve 5 yıldan uzun süreli 
tutuklu olanlar salıverilmiştir; zira bu konuda AİHM’den gelen çok sayıda ihlal kararı 
mevcuttu. Tutukluluk hususu da AİHS m.5’e içkin hususlardan bir tanesidir. Bu bağlamda 
sorulması gereken en önemli soru “Kişi ne kadar süre tutuklu olabilecek?” sorusudur. 
Bilindiği üzere; bir kişinin tutuklanması için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekir. Türk 
sisteminde bunlar klasiktir; kaçma şüphesinin bulunması, delil karartması, suçu örtbas etmesi 
şüphesi gibi hallerde, kişi hakkında tutukluluk kararı verilir. 

Buradaki incelikli nokta şudur: hakkında bu tür riskler ve makul şüphe bulunan kişi hakkında 
tutuklama kararı verilmesi normaldir. Fakat yukarıda da bahsedilen kaçma şüphesi, delilleri 
karartma şüphesi, suçu örtbas etme şüphesi gibi haller, sürekli olarak tutukluğun devam 
ettirilmesine gerekçe olamaz. Eğer olursa, AİHM tarafından burada AİHS m.5’e aykırılık tespit 
edilir. Ulusal hukukumuz açısından söylenecek olursa da AYM tarafından Anayasa m.19’a 
aykırılık tespit edilir. 

Diyelim ki kişi ilk defa yakalanmış ve gözaltına alınmış olsun. Daha sonra bu kişi hâkim önüne 
çıkarılmıştır. Hâkim, kişinin kaçma/delilleri karartma riskinin olduğunu görerek; suçun 
aydınlatılması ve failin bulunmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle tutuklama kararı vermiştir. 
Bilindiği üzere, tutuklama kararları hâkim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. 
Bundan hariç olarak “tutukluluğa itiraz” müessesesi vardır; belirli periyotlarla tutukluluğa 
itiraz edilir. Genellikle hâkim de her defasında aynı gerekçelerle tutukluluğun devamına karar 
verir. İşte AİHM, her seferinde aynı gerekçelerle tutukluluğun devamı halinde AİHS m.5’in 
ihlalini tespit eder. Zira kişinin tutukluluk süresi uzadığı müddetçe, mahkemenin daha ağır 
gerekçeler sunması beklenir. Zaten suça ilişkin deliller toplanmışsa, hangi delillerin 
karartılmasından bahsedilecektir? Ancak eğer örgütlü bir suç ve çok güçlü şüpheler varsa, 
kişinin tutukluluğunun uzatılabilmesi mümkün olabilir. 

Bilmeniz gereken şudur ki; tutukluluk süresi uzadıkça, hâkim tarafından belirli periyotlarla 
tutukluluk halinin devamının gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca, her seferinde aynı 
gerekçelerle tutukluluğun devamına karar verilmemesi gerekir. Eğer böyle yapılırsa AİHS m.5 
ve Anayasa m.19 ihlal edilir. 

Peki, ne kadar süre ile tutuklu statüsünde bulundurulmak sözleşmeye aykırılık teşkil etmez? 
Bunu da belirleyen etmen somut olayın özellikleridir. Bazı davalarda 4-5 ay süren tutukluluk 
sözleşmeye aykırı bulunmuşken, 2-3 yıl süren tutuklamalar ise sözleşmeye aykırı 
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bulunmayabilmiştir. Ancak ortalama olarak tutukluluk süresinin 2 yılı aşmaması esas kabul 
edilir. Yine de somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi daha doğrudur fakat ortalama 
olarak 2 yılı geçmemesi esastır. Örgütlü suçlarda ise bu süre biraz daha uzayabilir.  

AİHS’nin özgürlük ve güvenlik kuralının istisnasını oluşturan bir diğer şey ise kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma halidir. Bu haller 6 kategoride belirtilmiştir; tüketici sayıdadır, 
bir yenisinin eklenmesi söz konusu dahi değildir. Geçen haftaki dersimizde bu kategorilerden 
birisi söylenmişti: “Kişinin bir mahkeme tarafından, yasaya uygun olarak verilen bir karara 
uymaması sebebiyle veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak 
amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması.” Yine geçen haftaki dersimizde 
bunun örneği verilmişti; Kişiye karşı babalık davası açılmışsa ve kişi yapılacak DNA testi için 
kan örneğinin alınmasını istemiyorsa; kişi eğer kendi iradesiyle kan vermek için gelmediyse, 
polis gözetiminde kendisinden davanın aydınlanması adına kan alma işlemi gerçekleştirilir.   

(Burada 25.02.2019 tarihli derste yazılmış olan AİHS m.5’in fıkraları okunmuştur. Tekrar 
etmek isteyen arkadaşlarımız bir önceki haftanın notuna dönebilir.) 

Biraz başa dönülecek olursa; kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının istisnasının kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma cezası olduğu, hukuksal yargılama çerçevesinde verilecek ara 
kararlarla kişilerin yakalanabileceği, tutulabileceği (gözaltına alma ve tutuklama) hususları, 
ayrıca bu kişinin ne kadar süre gözaltında yahut tutuklu halde, nerede ve ne şartlar altında 
tutulabileceği de konuşuldu. Bu konuda AYM’nin içtihatları bize yol göstermektedir. Bu 
içtihatlarda verilmiş olan asgari bir süre yoktur, en az şu kadar gün tutulmalıdır/ tutulabilir 
denilmemiştir. 

Kişinin kimlik kontrolünün yapılması için yakındaki karakola götürülüp kimlik kontrol süresi 
boyunca orada bekletilmesi de bir gözaltıdır. Bir başka örnek ise sokağa çıkma yasağıdır. 
Örneğin gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağı varsa bu durum özgürlükten yoksun 
bırakmaya örnek teşkil edebilir mi? Bir kişi günün sadece belli saatleri arasında sokağa 
çıkamasa da özgürlüğünden yoksun kalmış olur mu?  

(Bu örnek AİHS m.5 bağlamındaki özgürlükten yoksun bırakma durumlarının anlaşılabilmesi 
için verilmiştir.) 

AYM, 1 saatlik kimlik kontrolü süresini bile özgürlükten yoksun bırakma saymaktadır. Sokağa 
çıkma yasağında ise -günün belirli saatleri arasında bile olsa- kişi o saatler içerisinde evde 
mahpus kalmaktadır. 

Geçen haftaki dersimizde bu hak ile yarışan, bu hakkın koruduğu iki değeri koruyan bir 
haktan bahsedilmişti: seyahat özgürlüğü. Seyahat özgürlüğünde bir yere gitmek veya 
gitmemek kısıtlanırken, kişi özgürlüğü hakkının ihlalinde ise insanlar bir yerde tutulmaktadır. 
Fakat bu ikisi arasındaki farka bir ölçüt getirilmiştir. Her iki hak da kişinin hareket serbestisini 
korur; kişi özgürlüğünde kişinin bir yere kapatılması söz konusuyken seyahat özgürlüğünün 
kısıtlanmasında çoğu zaman böyle bir kapatma durumu olmaz. 

Örneğin bazı partiler veya sivil toplum örgütleri “1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız!” gibi 
duyurular yaparak önceden 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını duyurmaktadırlar. Daha sonra 
parti/STÖ üyeleri o gün otobüslere binmekte ancak otobüsleri köprü girişinde 
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durdurulmaktadır. O insanların otobüste bekletilmesi, seyahat özgürlüğüne getirilen bir 
kısıtlama teşkil eder. 

Başka bir örnek vermek gerekirse; diyelim ki Beyazıt’ta bir öğrenci protestosu vardır ve polis 
bu olaya müdahale etmektedir. Polis, protestocuların yasadışı gösteri yaptığını söyleyerek, 
gösteriyi dağıtmak istemektedir. Öğrencilerin dağılmaması sonucunda bu öğrenciler polis 
otobüslerinde gözaltına alınmışlardır. Öğrenciler bu otobüslerde 2-3 saat tutulmuştur. Bu 
örnekte ise kişinin özgürlüğüne getirilen bir kısıtlama söz konusudur. 

Bu iki örnek karşılaştırılacak olursa; ikisi arasında bir derece, bir yoğunluk farkı vardır. Bir 
kişinin karakolda tutulması, hapishanede tutulması veya tedavisi amacıyla bir akıl 
hastanesinde tutulması arasında da derece ve yoğunluk farkı bulunmaktadır. Harekete 
yönelik müdahale ne kadar yoğun ise orada bir kişi özgürlüğü ve güvenliği durumu; ne kadar 
esnekse orada bir seyahat özgürlüğü durumu vardır. “Otobüsün çevrilmesi” ile “kolluk 
tarafından bir yerde tutulmak” farklı şeylerdir. Hakkında “sınır dışı edilme kararı” bulunan bir 
kimsenin, transit alanda tutulması da kişinin özgürlük ve güvenliği hakkına getirilen bir 
sınırlamadır. Burada kişi bir kurumda, bir araçta ya da herhangi bir yerde tutulmamaktadır 
fakat yine de burada kişinin özgürlüğüne getirilmiş bir kısıtlamanın varlığı kabul edilir. 

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olan tartışmayı bir nihayete erdirmek gerekirse, bu 
konuşulanlardan ne gibi bir çıkarımda bulunmak gerekir? 

Öğrenci: Bazı hakların doğal sınırlanma sebepleri vardır. Dolayısıyla somut olaylar 
bakımından kamu güvenliği amacıyla doğal sınırlama koşulları sağlanırsa, ihlal oluşturmadığı 
söylenebilir. 

Bu söylenilen bana şöyle bir örnek çağrıştırdı: Hakkında hapis cezası verilmiş olan bir 
hükümlü kişi özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasında bulunabilir mi? Hayır.  Çünkü hapis 
cezasının doğası budur; kişinin bir yere kapatılıp özgürlüğünün elinden alınmasıdır. 
Dolayısıyla sokağa çıkma yasağının da doğası gereği mi belirli saatler içinde evde oturma 
zorunluluğumuzu ihlal olarak görmemeliyiz yani?  

Öğrenci: Eğer somut olaylar kapsamında insanlar sokağa çıktığı zaman daha önemli bir hak 
olan yaşam hakları tehlikeye giriyorsa ihlal olarak değerlendirmemeliyiz bence.  

Fakat zaten sokağa çıkma yasakları, belirli ve meşru bir amaç çerçevesinde getirilirler. Bu 
duruma sizin değindiğiniz noktadan yaklaşamayız. Dolayısıyla hareket serbestisine getirilen 
sınırlama hususunda bir şüphe yoktur fakat kişi özgürlüğüne mi yoksa seyahat özgürlüğüne 
mi bir sınırlama getirilmektedir, bunun adının konması gerekir. Böylece de seyahat özgürlüğü 
ve kişi özgürlüğünün sınırlanmasının nasıl birbirinden ayrılması gerektiği öğrenilmiş olur.  

Sokağa çıkma yasakları, AİHS m.5 çerçevesinde değil, AİHS 4.Protokol’ün 2.Maddesi 
çerçevesinde ele alınması gerekir. Çünkü burada kişiyi sürekli olarak eve hapsetme durumu 
yoktur; günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı vardır, yani seyahat özgürlüğüne 
getirilen bir kısıtlamadan bahsedilmesi mümkündür. 

Ev hapsi için ne söylenebilir? Bazı kişilerin hapis cezası ev hapsi şeklinde de infaz 
edilebilmektedir. Kişi evini hiçbir şekilde terk edemediğinden dolayı bu durum açısından da 
kişinin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde değerlendirilmelidir. “Kişi, evinde olduğu için bu 
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bir kısıtlama değildir” gibi anlaşılmamalıdır. Kısacası ev hapsi de AİHS m.5 kapsamında 
değerlendirilir. 

Tekrar başa dönülecek olursa; hürriyetinden yoksun bırakma durumuna bakıldığında kişinin 
…lenebileceği kadar bir süre boyunca cezasıyla … durması gerekir. Kişinin özgürlüğünden 
mahrum bırakılması için illa bir kurumda olması da gerekmez. Yukarıdaki örneklerle de 
sabittir; otobüste veya kişinin kendi evinde de kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılabilmesi 
mümkündür. Dolayısıyla “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” denilince, kişinin rızası 
dışında olan bir alıkonmanın söz konusu olduğunun anlaşılması gerekir. 

Bir kişi karakola gidip “Beni gözaltına alın” derse, kişinin kendi iradesiyle geldiğini öne 
sürerek, gözaltına alınması mümkün müdür, AİHS m.5 çerçevesinde bir sorun teşkil eder mi? 
Böyle bir örnek karşınıza çıkabilir; evsizler, yatacak yeri olmamasından dolayı karakola gidip 
“Beni gözaltına alın” diyebilir. Bunun ne şekilde değerlendirilmesi mümkündür?  

Kişi, kendi rızasıyla özgürlüğünden yoksun kalamaz! Rıza denilen şey, sadece AİHS m.5/1-e 
için geçerlidir. 

AİHS m.5/1-e: Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda 
belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden 
yoksun bırakılamaz. 

e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek 
kişilerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya 
serserilerin yasaya uygun olarak tutulması; 

Örneğin bir kişi kendi rızası ile hastaneye yatmışsa, bu kişiyi zorla hastanede tutmak gibi bir 
şeyden bahsedilemez. AİHS m.5/1-e’de bahsedilen durumlar var ise kişinin rızası 
olmamasına rağmen bir kişi bir yere kapatılabilir ancak kişinin rızasının olması halinde AİHS 
m.5/1-e devreye girmez; zaten kişi kendi rızasıyla tedavi olmak için oraya gitmiştir. Ancak 
şunu da unutmamak gerekir ki; kişi, her zaman rızasını geri alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla 
kişi kendi isteğiyle gözaltına alınamaz ancak böyle bir gözaltına alma işlemi gerçekleşmişse 
bile sonradan meşru bir savunma gerekçesi oluşturmaz. 

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Devletin Yükümlülükleri 

Bir hak incelenirken; o hakkın hangi hukuksal çıkarı koruduğuna, bu haktan kimlerin 
yararlanabileceğine bakmak gerekir. İşte bir hak çerçevesindeki devletin yükümlülükleri 
meselesi de ayrı bir önem arz etmektedir.  

Bu hakkın öznesi gerçek kişilerdir; tüzel kişiler bakımından kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 
olmaz. Zira bu durum, hakkın doğasından kaynaklanan bir sınırdır. Bu hak da -yaşam hakkı 
gibi- sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilecek bir haktır. Fakat tüzel kişilerin de özne 
olduğu başka haklar mevcuttur. Bu haklara örnek olarak; örgütlenme hakkı, mülkiyet hakkı, 
konut hakkı… 

AİHS m.5 çerçevesinde, sözleşmeye taraf olan devletlerin asıl yükümlülükleri negatif 
yükümlülüktür. Tıpkı diğer haklarda olduğu gibi bu hak çerçevesinde de devletin birtakım 
pozitif yükümlülükleri vardır. Örneğin üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve devletin de 
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bilgisi dahilinde olan veya olabilmesi beklenen durumlarda, devletin gerekli önlemleri 
almaması AİHS m.5’in ihlalini oluşturur. 

AİHS m.5/1-c: Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda 
belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden 
yoksun bırakılamaz. 

c) Bir suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu 
işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran makul 
nedenlerin bulunması dolayısıyla, bir kimsenin yetkili merci önüne çıkarılmak 
üzere yakalanması ve tutulu durumda bulundurulması; 

“Kişilerin yakalanması ya da gözaltına alınmasındaki makul şüphe” ifadesinin nasıl anlaşılması 
gerekir? Kişinin yakalanması veya tutuklanabilmesi için gerekli olan makul şüphenin 
mevcudiyeti için kişinin suçu işlemiş olabileceğine dair nesnel bir gözlemciyi ikna etmeye 
yeterli olgu ve verilerin varlığı yeterli görülmüştür. Dolayısıyla makul şüpheden kasıt; suçun 
kesin olarak kanıtlanması değil, nesnel bir gözlemci gözüyle bakıldığında (ortalama biri 
insanın bakış açısıyla bakıldığında) o suçu işlemiş olabileceğine dair bir şüphe, bir kanaattir. 
Gözaltına ve yakalama için yeterli makul şüphe vardır. 

AİHS m.5 son derece önemlidir ve gözaltılar ve yakalamalar ile çok sık ihlal edilmektedir. 
Uygulamada gözaltına alma ve yakalamalar biraz keyfi bir şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla 
eğer hukuki bir dayanak varsa fakat AİHS m.5’te sayılmış olan 6 istisnadan biri veya Anayasa 
m.19’daki istisnalardan biri yoksa o gözaltı veya yakalama keyfidir. Bir gözaltının keyfi 
olmaması için olmazsa olmazı yasal dayanaktır, muhakkak bir yasal dayanağının olması 
gerekir. Yasal dayanağın olması yeterli değildir, bundan başka usulî güvencelere de bakılması 
gerekir. Ayrıca kişinin derhal bilgilendirilmesi, yetkili bir yargı merci önüne çıkarılması gerekir. 
Bunlarda olan herhangi bir eksiklikte AİHS m.5’e aykırı bir durum söz konusudur. 

Örnek Olay: X, diyabet hastası biridir. Hakkında çıkarılan gözaltı kararı neticesinde gözaltına 
alınarak karakola götürülmüştür. Karakolda kendisine diyabet hastasına uygun olmayacak 
derecede sağlıksız olan pirinç, patates gibi yemekler getirilmiştir. X, karakol görevlisi Y’ye 
“kendisinin diyabet hastası olduğunu ve diyabet hastalarının tüketebileceği bir yemek 
getirmesini” söylemiştir. Buna kızan Y “Sen burayı otel mi zannettin! İşte yemek bu. İster ye 
ister yeme” demiştir. Bu olayda AİHS m.5 kapsamında bir değerlendirme yapılması gerekir 
mi? 

Öğrenci 1: Bence bu durum AİHS m.5 ile ilgili değildir fakat yaşam hakkı ile ilişkilidir. Kişi o 
yemeği yerse şeker komasına girip ölebilir. 

Peki, “3 kişinin bile zor kalabileceği bir hücreye 15 kişinin yerleştirilmesi” veya “kişinin 
gözaltındayken fiziki şiddete maruz kalması” ihtimalleri AİHS m.5 kapsamına girer mi? 

Öğrenci 2: Bence kapsar ama bunların kötü muamele ve işkence yasağı kapsamında olduğu 
da söylenebilir. 

Hah, işte o zaman “Kapsamaz” dememiz gerekir. AİHS m.5 kapsamındaki güvenceler bunlarla 
ilgilenmez, sadece hareket serbestisi ile ilgilenir fakat verilen örneklerle ilgilenen başka 
haklar vardır: işkence ve kötü muamele yasağı buna örnek olarak verilebilir. 
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Gözaltına alınmış olan diyabet hastası birine ilacının verilmemesi, gerçekten hayati bakımdan 
büyük öneme sahip ise yaşam hakkından da konuşulabilir ancak yaşam hakkı kural olarak 
nefes alıp vermeyi korur. Yani bu hakkın ihlal edilebilmesi için kişinin hayatta olmaması 
gerekir. Eğer kişi hayattaysa, yaşam hakkından ziyade, işkence yasağından ve diğer haklardan 
bahsedilir. Fakat bazen öyle durumlar söz konusu olur ki; kişi hayatta olmasına rağmen o 
müdahalenin yaratmış olduğu hayati risk dikkate alınarak AİHM’nin “Burada yaşam hakkı 
ihlali vardır” dediği kararlar da mevcuttur. Fakat bu kararlar çok istisnai hallerde söz 
konusudur. 

Özetlemek gerekirse; alıkonulma koşulları AİHS m.5’in değil, AİHS m.3’ün işidir. O yüzden 
ilerleyen haftalarda AİHS m.3, 5 ve 6’yı kapsayan bir pratik çalışma yapacağız. Çünkü hayatın 
olağan akışında bu haklar birlikte ihlal edilmektedir. 
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Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6) 

(Bu ders değerli hocamız Danıştay hakimlerinden Doç. Dr. Selami Demirkol tarafından 
işlenmiştir.) 

AİHS m.6, adil yargılanma hakkını içerir. Peki, bu maddenin diğer maddelerden farkı nedir? 
Onu farklı kılan yön, bu hak sayesinde diğer haklara ulaşabilmemizdir. Zira diğer haklarımız 
mahkemede aranacaktır, mahkeme bu konuda bize güvence sağlamaktadır. Eğer bir yaşam 
hakkına, işkence yasağına, özel hayatın gizliliğinin korunmasına aykırı bir ihlalle veya bir 
müdahaleyle karşılaşıldığında, mahkemeden ihlalin giderilmesi istenir. En nihayetinde 
mahkemeler de AİHS m.6’yı uygulayacaktır. Sınavda muhakkak bu konudan soru gelir. Hem 
dersimiz açısından hem de sınav sorumluluğunuz açısından bu konu çok önemlidir. 

Madde metnine bakıldığında, bu hakkın gayet uzun bir şekilde incelendiği görülür. Madde 
metni 3 fıkradan müteşekkildir. Bu konuda en çok yoğunlaşacağımız fıkra ise birinci fıkradır. 

AİHS m.6/1: Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası 
konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından, hakkaniyete uygun bir şekilde, kamuya açık ve 
hakkaniyete uygun olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına 
sahiptir. 

Bir hukukçu, bu maddeyi okuyup hayatına uygulamalıdır. Az bilen öğrenmeye çalışmalıdır, 
bilen kişi de bunu yapabilir. 

Madde metnine bakıldığı zaman hakkın kullanılmasında 2 temel eksen vardır. Bunlardan ilki 
medeni hak ve yükümlülükler, ikincisi ise cezai alanda yöneltilen suçlamalardır. 

a) Cezai alanda yöneltilen suçlamalar 

Cezai alanda yöneltilen suçlamalar, tamamen ceza yargılamasıyla ilgilidir. İdari yargılamada 
verilen hastane kapatma, ruhsat iptali gibi verilen cezalar da bu kapsamda değerlendirilir 
fakat genel anlamda ceza davaları kastedilir. Bu yöneltilen suçlamalar AİHM önüne dek 
çıkmaktadır. Ceza mahkemesinin yaptığı yargılamaların tamamen AİHM’nin mercek 
incelenmesi altındadır. 

b) Medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıklar 

Medeni hak ve yükümlülüklerden anlaşılan şeyler nedir? Eşya, miras gibi hukuk dalları veya 
vatandaşlık hakkı, mülkiyet hakkı gibi bu tür konular AİHM’nin önüne gidiyor ama idari 
yargının görev alanına giren, idari makamlarla test edilen davaların hepsi de AİHM’nin önüne 
kadar gitmemektedir. Ben 2000’li yılların başında insan hakları hukuku alanıyla tanıştığım 
zaman, idari yargının görev alanında bulunun konuların yüzde 80’e yakın kısmı AİHM’nin 
önüne gitmiyor iken yüzde 20’lik kısmı kabul edilebilirlik incelemesinden geçmekteydi. Fakat 
2019 yılı itibariyle idari yargının görev alanında olan konuların %80’i AİHM’nin önüne kadar 
gitmekte ve kabul edilebilirlik incelemesinden geçmektedir. Farkındaysanız, yine de %20’lik 
bir kısım var. Zira AİHM’nin medeni hak ve yükümlülükler kapsamında görmediği bazı davalar 
vardır. Örneğin devletin iradesinin yansıdığı bazı davalarda “Ulusal makamların takdir 
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marjıdır. Ben buna müdahale edemem” demektedir. Bu tür davalar AİHM tarafından geri 
çevrilir. 

AİHM’nin önüne 47 ayrı devletten gelen başvuruların %87’si geri çevrilir. Bu maalesef çok 
ciddi bir rakamdır. Başvuruları yalnızca %13’lük kısmı incelenmektedir ve bu halde dahi 
AİHM’de çok yoğun bir iş yükü mevcuttur. Bir dava, 4-5 yıldan önce karara 
bağlanamamaktadır. Yani AİHM de sürekli birilerinin başvurusunu kabul edip ihlali tespit 
etme uğraşında değildir. 

AİHM yargıçları, insan hakları ihlallerini tespit etme noktasında meraklı bir yapıya sahip 
değildir. Zira yargıçlar “Mümkün olduğunca ulus devletlerin yargısına müdahale etmeyeyim” 
diyerek çoğu başvuruyu incelemekten çekinir. Dolayısıyla bir tarafta bireyin, diğer tarafta ise 
idarenin olduğu idari yargının görev alanına ilişkin konularda, mümkün olduğunca müdahale 
etmeme taraftarıdır. 

AİHS m.6’nın metnine bakıldığı zaman, ayrı ayrı ilkeler görülür. Örneğin “bağımsız ve tarafsız 
mahkemeler” denmektedir fakat bunun içinde de apayrı ilkeler mevcuttur. AİHS m.6/1 ile 
ilgili teker teker konuşacağız. 

Adil Yargılanma Hakkı ile İlgili İlkeler 

a) Yasa ile kurulmuş olan bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma 

Bu konuya değinen Anayasa m.9, çok fazla değişikliğe uğramıştır. Bu durum, kişilerin hangi 
durumda hangi yaptırımlarla karşılaşacağını bilmesi açısından olumsuz bir durumdur. 
2017’deki değişikliğe kadar Anayasa m.9’da “Yargılama yetkisi Türk milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır” ifadesi yer almaktaydı. Güncel metinde ise bu maddeye “tarafsız” 
ifadesi eklenmiştir. Açık konuşmak gerekirse, bu maddeye “tarafsız” ifadesinin eklenmesinde 
benim de payım vardır. Zira biz bu ifadenin gelmesini ısrarla ve inatla vurguladık. Bunu 
sadece biz değil, AİHM de istemekteydi. 

AİHM, sadece bağımsızlığı değil tarafsızlığı da arar. Tarafsızlık ilkesi olunca bağımsızlığın da 
bir önemi olacaktır. Bağımsızlıktan kastedilen şey; mahkemenin yasayla kurulmuş olması, 
yargılama usulü güvencesi, hakimlerin yargılamayı yapıyor olması gibi çok ana hatlarıyla 
bilinen bir konudur. 

AİHM’nin tarafsızlıktan anladığı şey nedir, bunu bir örnekle ifade etmeye çalışalım. Fransa’da 
siyahi bir sanığın yargılandığı davada, jüri üyelerinden birisi mahkemenin dışındaki bir yerde 
“Ben zencilere karşıyım, onlardan nefret ediyorum” demiştir. Siyahi sanığın avukatı da jüri 
üyesinin bu ifadesini mahkeme huzurunda dile getirmiş ve üyenin jüri kurulundan 
çıkarılmasını istemiştir. Yerel mahkeme hâkimi, konu hakkında hiçbir duyarlılık 
göstermeyerek “Üyenin böyle bir şey demesi herhangi bir sonuç doğurmaz” demiştir. Eğer 
hâkim bununla ilgili bir önlem alsa veya getirilecek önlem için en azından bir çaba sarf etse 
“Yargı, ulusun takdirindedir” denilerek AİHM’ye getirilen bu dosya reddedilecektir. Fakat 
hâkimin bu konuya kayıtsız kalması, bir hak ihlaline yol açmıştır. 

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesinde de bir hak ihlalinin olmadığı sonucuna 
varılmıştır. En nihayetinde olay AİHM’ye götürülmüştür. Fransa, yaptığı savunmasında “7 
kişilik jüri heyetinden sadece 1 üyenin bunu dile getirmesi halinde hiçbir vakıa söz konusu 
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olmaz. Bunu söylemiş olması yanlış olsa dahi bu ifade mahkeme huzurunda 
gerçekleşmemiştir. Bu söylem ne mahkemeyi ne de bir başkasını bağlar” demiştir. AİHM de 
“Her ne kadar bu söylem mahkemenin dışındaki bir ortamda gerçekleşmiş olsa ve 7 üyeden 
sadece 1’i bu söylemde bulunmuş olsa da sanık ve avukatı tarafından bu jüri üyesine 
güvenilmemektedir. Üyeye güvenilmediği mahkeme huzuruna iletildiği halde mahkeme 
tarafından bununla ilgili hiçbir önlem alınmamış veya önlem alma girişiminde 
bulunulmamıştır. Dolayısıyla burada adil yargılanma hakkının ihlali söz konusudur” demiştir. 
Somut vakıada tarafsızlık ilkesi ihlal edilmiştir. 

Anayasa m.9’a “tarafsız” ibaresinin eklenmesinin en önemli sebeplerinden biri de askerlerin 
yargılamada görev yapıyor olmasıdır. Örneğin bir dönemin en meşhur mahkemelerinden 
olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ndeki bazı sanıklar “Askeri kökenli yargıçların varlığı 
nedeniyle bu mahkemenin tarafsızlığına güvenmiyoruz. Burada tarafsızlık ilkesinin ihlali söz 
konusudur, biz burada şüphe duymaktayız” demişlerdir.  Bu durum AİHM’ye gidene kadar 
yüksek mahkemelerce de hiç umursanmamıştır. Konu ile ilgili meseleler AİHM’ye geldiği 
zaman Mahkeme’de Türkiye tarafından “Bu mahkemeler yasayla kurulmuştur ve bu 
mahkemelerin (DGM’nin) yargılama usulü vardır. Yargıçlık faaliyetini yürütenler asker de olsa 
hakimdir ve hukuk mezunudur” şeklinde bir savunma yapılmıştır. AİHM ise “Yargıçların askeri 
kökenli olması, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ihlal etmekte ve herhangi bir yargılama güvencesi 
oluşturmamaktadır. Sanıklar tarafından bu yargıçlara güven duyulmadığı belirtilmesine 
rağmen devlet tarafından hiçbir önlem alınmamıştır. Burada adil yargılanma hakkının ihlali 
söz konusudur” denmiştir. Gerek Askeri Yargıtay’ın gerekse Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi’nin kaldırılmasına götüren süreç bu karar ile birlikte başlamıştır. 

b) Yargılamanın makul süre içinde yapılması 

Yargılama çok uzamamalıdır fakat maalesef bazı davalar çok uzun sürmektedir. Örneğin 23 yıl 
süren bir tapulama davası, makul sürede yargılamanın tamamlanmadığı iddiasıyla AİHM’nin 
önüne taşınmıştır. Türkiye’nin AİHM’deki savunması “Uyuşmazlık konusu taşınmazın olduğu 
bölge bir terör bölgesidir ve güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle keşif için gidilememiştir” 
şeklindedir. AİHM de her ne kadar “Bana ne!” demese de buna benzer bir tepki göstererek 
“Devletin terörü de kendi çözmesi gerekir ve bu yargılamayı makul süre içinde bitirme 
yükümlülüğü altındadır” şeklinde bir karar vermiştir. 

Bir örnek daha vermek gerekirse: Recep Ülker v. Türkiye dosyası. Erciyes Üniversitesi’nde bir 
doçent olan Recep Ülker, maaşını çekmek için bankamatiğe gittiğinde maaşının halen 
yatmadığını görmüştür. Durumu sormak için üniversiteye müracaat ettiği zaman üniversite 
tarafından kendisine “doçentlik sözleşmesinin yenilenmediği için maaşının yatmadığı ve artık 
bu üniversitede çalışamayacağı” söylenmiştir. Bunun üzerine Recep Ülker tarafından Kayseri 
İdare Mahkemesi’ne, “doçentlik sözleşmesinin yenilenmemesi işleminin iptali” istemiyle 
dava açılmıştır. Mahkeme davacıyı haklı bularak işlemi iptal etmiştir. Üniversite, kararı temyiz 
ettirmiştir. Danıştay 5.Dairesi temyiz talebini reddetmiştir ve kararı da bozmuştur. 

Bozulan karar Kayseri İdare Mahkemesi’ne geri gelmiştir. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma 
kararına uyarak davanın reddine karar vermiştir. Recep Ülker tarafından davanın ret kararı 
temyiz edilmiştir. Bu esnada Danıştay’da yaşanan görev değişimi sonucunda “üniversite 
davalarına” Danıştay 8.Dairesi bakmaya başlamıştır. Danıştay 8.Dairesi, Recep Ülker’i haklı 
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bularak temyiz talebini kabul etmiştir ve dosya Kayseri İdare Mahkemesi’nin önüne tekrar 
gelmiştir. Galiba Kayseri İdare Mahkemesi çok uyumlu bir mahkeme, Danıştay ne derse 
hemen yapıyor :) Davacı lehine temyiz talebi kabul edilmiştir ve en sonunda karar 
kesinleşmiştir. 

Davanın açılmasından itibaren 7 yılın geçmesinden dolayı dosya AİHM’ye gitmiştir. AİHM 
nezdinde Türkiye tarafından “Bu davanın bu kadar uzun sürmesinde kanun yolları 
uygulanmıştır. Bozma, bozmaya uyma, tekrar daireye gelmesi, bozulması gibi prosedürler, 
davacının kanuni haklardır. Dolayısıyla yargılamanın bu kadar uzun sürmesi de makuldür” 
şeklinde bir savunma yapılmıştır. AİHM de “En nihayetinde bu işçi-işveren davasıdır, niteliği 
itibariyle basit bir davadır. Yargılamanın bu denli uzun sürmesi, adil yargılanma hakkının 
ihlalidir. Devlet, gerekli önlemleri almamıştır” şeklinde bir karar vermiştir. Böylece bu 
karardan sonra bize olağanüstü kanun yolunun içerisindeki “karar düzeltme” kurumu 
kaldırılmıştır. 20 Temmuz 2016’dan önceki davalarda karar düzeltme yolu açıktır fakat 20 
Temmuz 2016’dan sonra yoktur. Zira istinaf yargılaması gelmiştir. 

Aleni yargılama ile amaçlanan şey nedir? Bildiğimiz üzere aleni yargılama, herkesin 
görebileceği şekildeki açık yargılamadır. AİHM, toplumun mahkemede ne yapıldığını görmesi 
adına aleni yargılamayı çok önemsemekte ve yargılamanın diğer insanlar tarafından da 
görülmesini istemektedir. Dikkat ederseniz, ulusal mahkemelerin kararlarına bakıldığı zaman, 
kararda “Türk Milleti adına” yazdığı görülür. Yargılama yapan hâkim, Türk milleti adına karar 
verir; bu açıdan bakıldığı zaman hâkime çok büyük ve önemli bir yetki verilmiştir. İşte AİHM 
de aynı şekilde, mahkemenin tüm şeffaflığı ile belirgin olmasını amaçlamakta ve aleni 
yargılama ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır. 

Bilimde ve yargıda keyfiliğe asla yer yoktur. Yargıç, oyunu kurallarına göre oynamanın 
zorunluluğu ve vicdani yükümlülüğü altındadır. Yargılamaların aleni olması gerekir fakat 
maalesef uygulamada farklılıklar görülebilir, aleni yargılamaya birtakım sınırlamalar 
getirilebilir. 

28 senelik meslek hayatımda tek bir duruşmam haricinde hiçbir duruşmam kapalı/gizli 
olmamıştır. Sadece Millî İstihbarat Teşkilatı’nın taraf olduğu bir davada, davacının isteği 
üzerine yargılama herkese kapalı yapılmıştır. Bu gibi devlet sırlarının konuşulduğu/konuşulma 
ihtimalinin bulunduğu duruşmalar haricinde; ailenin, çocukların korunması ile ilgili veya 
cinsel içerikli suçlarla ilgili olan bazı duruşmaların da gizli yapıldığına ve dosyaların gizli 
görüşüldüğüne şahit olunur. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı örneğinden devam edecek olursak, şu anda ara karar beklemekteyiz. 
Bu karar hâkimin huzuruna gizli bir şekilde gelir, ilgili belgeler geldiğinde hâkim huzurunda 
açılır, hâkim bu belgeleri açıp okur, notlarını alır ve tekrar kapatarak teslim eder. İlk derece 
mahkemelerinde de Danıştay’da temyiz incelemesinde de ilgili Danıştay dairesi yine o belgeyi 
Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan getirtir, açar, inceler, tekrar kapatır ve geri gönderir. 

c) Yargılamanın hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması 

Hakkaniyet her ne kadar ecdadımızın önemsediği bir konu olsa da Türk hâkim ve savcılar 
tarafından maalesef sıkça ihlal edilmektedir. Maalesef hakkaniyetli bir yargılama 
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yapılmamaktadır. İşte ulus üstü, sınırların aşılarak gidildiği AİHM yargıçlarının temel işleri, 
referans noktaları hakkaniyettir. 

AİHM’ye en çok Türkiye’den dosya gitmektedir ve Türkiye’den giden her ihlalin 3/5’i mutlaka 
ele alınmaktadır. Ele alınan ihlallerin 2/3’ü ise “adil yargılama hakkı” ile alakalı dosyalardır. 
Adil yargılamanın (AİHS m.6’nın) aktörleri de hâkim ve savcılardır. Üzülerek söylüyorum ki 
Türk hâkim ve savcıları yargılama faaliyetini özensiz bir şekilde yürütmektedir. Bu açıdan 
istatistiklerin de yardımıyla Türk hâkim ve savcılarında bir sıkıntı olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Tekrar hakkaniyet konusuna geri dönülecek olursa; bu konuda AİHM yargıçlarının aradığı 3 
temel ilke söz konusudur. Bunlar silahların eşitliği, çekişmeli yargılama (nizalı dava) hakkı 
ve gerekçeli karar hakkıdır (Sınavda soru gelmesi muhtemel bir meseledir). Bu temel ilkeler, 
AİHM yargıçları tarafından pek önemsenen usulî güvencelerdir. Türk mahkemelerinde ise 
aleyhimize verilmiş olan kararlar nedeniyle bu ilkeler yeni yeni önemsenmektedir. 

Yakın zamanda Adalet Bakanlığı tarafından “Hedef süre uygulaması” adı altında bir proje 
geliştirildi. Bu proje, hâkimi zorlama altında bırakan bir uygulamadır. Örnek verilecek olursa; 
“Bir boşanma davası en geç 1 yılda bitirilecektir” gibi bir hedef süre konulmaktadır. Eğer bu 
dava zamanında karara bağlanamazsa ve bunun ispat edilebilir bir yanı yok ise hâkimle ilgili 
ciddi bir soru işareti kalmaktadır. Kanaatimce bu şekildeki bir yöntemle bu iş yürütülemez. 

aa) Silahların eşitliği 

Bu ilke; iddia makamına tanınan imkân ve kolaylıkların, savunma makamına da tanınması 
gerektiği; yani iddia ve savunma makamlarının eşit durumda olmaları gerektiği anlamına 
gelir. 

bb) Nizalı dava hakkı 

Bu ilke uyarınca; iddia makamına tanınmış olan delil sunma serbestisi, savunma makamına 
da sunulmalıdır ve her iki taraf da diğerinin sunduğu delilleri görebilmelidir. Ayrıca her iki 
tarafa karşı tez sunma imkânı da tanınmalıdır; dolayısıyla deliller yarıştırılabilmelidir. 
Mahkemeyi sonuca götürmüş olan delil hangisi ise bunun açıklaması mahkeme tarafından 
yapılmalıdır. Bundan hariç olarak, diğer delile neden itibar edilmediği de mahkeme 
tarafından açıklanmalıdır. 

cc) Gerekçeli karar hakkı 

Bu ilke uyarınca; verilmiş olan kararların, davanın karşı tarafını (aleyhine karar verilmiş olan 
tarafı) tatmin edecek bir gerekçe ile sunulması gerekir. Bu sayede mahkemelere duyulan 
güven artmaktadır. 

Masumiyet Karinesi 

Bu karine, adli yargıçlar tarafından “lekelenmeme hakkı” olarak da adlandırılır. Bu ilke 
uyarınca; hiç kimse suçlu olmadığı halde suçluymuş gibi gösterilmemelidir. Herkes, suçluluğu 
kesin olarak ispatlanana dek masumdur. Suçsuzluk esastır, suçlu olmak ise istisnadır. Fakat 
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maalesef Türk yargılamasında bu durum böyle değildir; kişi sanık olarak yargılandığı esnada 
dahi -teorik olarak suçsuz kabul edilse de- uygulamada suçlu olarak ilan edilir. 

AİHM’nin aradığı yargılamada ise kişinin suçsuzluğu esastır, mahkeme nezdinde sanığa bu 
şekilde yaklaşılması gerekir. Eğer kişi suçlu ise bunu mahkeme ispat etmelidir. Yukarıda da 
belirttiğimiz üzere maalesef Türk mahkemelerinde kişiye en baştan suçlu muamelesi 
yapılmakta ve kişinin suçsuzluğunu kendi ispat etmesi beklenmektedir. Halbuki Türk 
mahkemeleri, kişiye suçsuzmuş gibi yaklaşsa, ayrıca delil ve ispatlarla bu kişinin suçlu 
olduğunu ortaya çıkarsa; AİHM uygulamasına yaklaşmış olur. Basın-yayın organları da kişilere 
suçlu sıfatıyla yaklaşma durumuna körükle gitmektedirler. 

Bir kişiye bir suç isnat edildiği zaman mutlaka o kişinin anladığı bir dilde suçun ve karşılığında 
verilecek olan cezanın ne olduğu açıkça izah edilmelidir. Eğer suçun niteliğinde farklılıklar var 
ise bu farklılıklar kendisine anlatılmalıdır. 

Örnek: Hâkim, bir kişiyi hileli iflas suçlaması ile yargılamaktadır. Mahkeme nezdinde dava bu 
şekilde kurgulanmış, savcı tarafından bu şekilde suçlama yapılmıştır. Dava temyiz aşamasına 
geldiğinde; aslında hileli iflas suçunun olmadığı, hileli iflasa yardım ve yataklık suçunun 
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla suçun cezalandırılması aşamasında da hileli iflasa göre bir 
farklılık söz konusudur. Bu tespitten sonra sanığın kendisini tekrar savunması maksadıyla 
dosya ilk derece mahkemesine geri gelmiştir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı, suçun 
niteliğinin anlaşılır şekilde, kişinin anlayabileceği bir dilde izah edilmesi önem arz etmektedir. 

Savunma Hazırlığı 

Somut vakıanın sahip olduğu özelliklerin dikkate alınması suretiyle yargılama faaliyetinin 
bütünü, davanın niteliği ve karmaşıklığı, sanığın tutukluluk hali gibi hususlar incelenerek; 
sanığın savunmasını hazırlanması maksadıyla gerekli zaman ve kolaylık güvencesi 
getirilmiştir. Bu güvencenin varlığı, AİHM’nin incelemiş olduğu Kremzow/Avusturya 
dosyasından anlaşılmaktadır. AİHM, hiçbir dava için yargılama süresini kısıtlamamıştır ve 
hiçbir zaman da bunu diyemeyecektir. Zira AİHM, bir yargılamanın makul olup olmadığı 
konusunu incelerken çok fazla detayla uğraşır (Sınavda çıkması muhtemel bir meseledir). 

Bu detaylar şunlardır: 

 Davanın konusuna (karmaşık bir dava olup olmadığına) bakılır. 
 Davacı tarafın yargılama süreci boyunca sergilediği tutum ve davranışlarına bakılır. 
 Karşı tarafın (idarenin ya da devlet makamlarının) sergilediği tutum ve davranışlarına 

bakılır. 
 Davanın gecikmesine sebep olacak yasal bir mevzuatın olup olmadığına bakılır. 

Somut vakıalar incelendiğinde; çocukların taraf olduğu ve cinayet ile alakalı bir davanın 8 yıl 
sürmesi AİHM tarafından çok uzun görülse de bir başka davanın 20 yıl sürmesi AİHM 
nezdinde çok uzun görülmemektedir. 

Adli Yardım 

Adli yardım, kanaatimce, bir zamanlar bizim kanayan yaramız idi. 1086 sayılı HUMK 
zamanında bu mesele mahkemeye bırakılmıştı. Eski uygulamada bunun ile ilgili bir dava 
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açılırdı, mahkeme ara karar vasıtasıyla, adli yardım verilip verilmeyeceğine karar verirdi. Kişi 
de “Benim harçları, masrafları karşılayacak durumum yok. Ben adli yardımdan faydalanmak 
istiyorum” diye mahkemeye dilekçe verirdi. SGK’ye, tapu müdürlüğüne, bankalara, ilgili 
kurum ve kuruluşlara bu kişi sorup soruşturularak, kişinin gerçekten mali durumunun kötü 
olup olmadığı hususu araştırılırdı. Başvurulan tüm makamlardan ilgili belgelerin 
toplanmasının ardından kişinin gerçekten bir geliri olmadığı, dava masraflarını karşılayacak 
durumu olmadığı anlaşılırsa o zaman istemeyerek de olsa adli yardımdan yararlanabilmesi ile 
ilgili ara karar çıkarılırdı. 

Bu konu ile alakalı AİHM’nin önüne çok sayıda dosya gelmiştir. Örneğin 2004 yılında gelen bir 
dosyada; 7 yaşındaki çocuk boğularak ölmüştür. Çocuğun fakir olan ailesi, idare 
mahkemesine dava açmış ve adli yardım talebinde bulunmuştur. Mahkeme belgeleri 
toparlamaya çalışmıştır fakat bu kişilerin sadece muhtarlıktan fakir olduklarına dair bir kâğıt 
gelmiştir. Diğer belgeler eksiksiz şekilde toparlayamayınca, mali durumlarını ispat 
edemedikleri için ailenin durumunun gerçekten kötü olmadığına karar verilmiştir. Bu ara 
karar neticesinde de davanın açılmamış sayılmasına -adli yargı tabiriyle davanın 
düşürülmesine- karar verilmiştir. Bu karar AİHM’nin önüne gelmiştir ve Mahkeme “Fakir olan 
kişinin adli yardım talebinde bulunması yeterlidir. Davacının derinlemesine sorup 
soruşturulması gerekli değildir” şeklinde bir karar vermiştir. Bu karar, AİHM’nin sürekli 
verdiği şablon kararlardan birisidir.  

HMK’deki düzenlemede ise “Hâkimin, kişinin fakir olduğuna kanaat getirmesi yeterlidir” 
anlamında bir hüküm getirilmiştir. Fakat genellikle Türk mahkemeleri bu kararları hiç 
uygulamamaktadır; dolayısıyla sürekli olarak AİHM’ye dava üretmektedirler. İlerleyen 
zamanlarda bu hükmün yeterli açıklıkta yazılmadığına karar verildi zira hâkimler bu hükmü 
uygulamamakta direnç göstermekteydiler. Bu sebeple bu madde (HMK m.337) tekrar yazıldı. 
Fakat maalesef bugün dahi adli yardımdan faydalanmak isteyen kişiden belge istenmektedir. 

Kişi, mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın 
yardımından ücretsiz olarak yararlanabilir. Dil bilmiyorsa mutlaka tercüman hazır 
bulundurulur. Kişinin Türkçe bildiği apaçık bir şekilde bilinse bile bu kişi yine de tercüman 
talep ediyorsa, tercüman yardımından ücretsiz olarak yararlanma hakkı ona da tanınmıştır. 

Eğer yapılan adli hata bir tazminat hakkında ise yargıçların yaptıkları hata, devlet tarafından 
düzeltilir ve tarafa tazminat ödenmesi sağlanır. 

Aynı suçtan iki kez yargılanmama hakkı ile bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanması 
engellenir (non bis in idem prensibi). 

Hak ve özgürlükleri ihlal edilen birey, ulusal yargı önünde bunun giderilmesini elde edemezse 
devlet sınırını aşarak uluslararası yargı merciine başvuruda bulunabilir. AİHM’ye bireysel 
başvuru hakkı 1987’den beri mevcuttur; bizde ise AYM’ye bireysel başvuru (anayasa şikâyeti) 
hakkı 2010’dan beri mevcuttur (Resmen yürürlüğe girmesi 2012’dir). 

Ulusal mahkemede adil yargılanmadığını iddia eden birey bunu uluslararası mahkemeye 
taşıyabilmektedir. İşte bu doğrultuda yargılamada gerçeğe ulaşmak ve adalet denilen değeri 
somutlaştırmak insanoğlunun en zorlu uğraşlarından biri olmaktadır. Unutmamak gerekir ki 
herkesin doğru ve güvenli yargılanma hakkı soyut olmaktan çıkmış, somutlaşma aşamasına 
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gelmiştir. Suçlu olanların hakları ve cezalandırılmalarının ulusal düzeyde elbette ki belli 
kurallara uyulması lazım gelmekle birlikte, aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerinin 
tanınması ve korunması bağlamında uluslararası bazı belgelerle kurallara ve ilkelere 
bağlanmıştır. AİHS bu belgelerin en önemlilerinden biri olup, altıncı maddesi ile suçlulara ve 
suç isnat edilenlere adil yargılanma hakkı tanımaktadır. Adil yargılanma başlı başına bir hak 
ve ilke olmakla birlikte yöneltilen suçlar konusunda dava açabilme, yasayla kurulmuş 
bağımsız bir mahkeme önünde yargılanma, davaların kabul edilebilir bir süre içinde 
sonuçlanması, açık duruşma yapılması, yargılamanın hakkaniyete uygun gerçekleştirilmesi, 
suçlamadan haberdar edilme, savunma hazırlığı için süre tanınması, tercümandan 
yardımından yararlanma gibi hak ve ilkeleri içermektedir. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 1 
 

                                                                                                                                      

  

 

İNSAN HAKLARI HUKUKU 
3.SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM 

DERS NOTU 

(18.03.2019) 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 2 
 

Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı (AİHS m.8) 

Bu dersimizde AİHS md.8'i inceleyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere AİHS m.8, benim doktora 
tez konumdur. Dersimizi işlerken sadece AİHS maddelerine bakmayacağız, aynı zamanda 
sözleşmedeki hakların Türk anayasa hukukundaki karşılıklarıyla beraber anlatacağız. Bu madde 
bakımından da anayasadaki ilgili hakka tekabül eden kısımları da anlatacağız. Lakin öncelikle 
adetimiz olduğu üzere sizin hakka ilişkin genel bilgilerinizi sorgulamamız gerekir. AİHS m.8’in 
kenar başlığında “özel yaşamı paylaşma ve saygı hakkı” yazmaktadır. 

Madde 8 - Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı 

1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına 
sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu 
emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 
sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik 
bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu 
olabilir. 

Maddenin birinci paragrafında hak ihdas edilmiştir. İkinci paragrafında ise bu hakların 
sınırlamasına ilişkin bilgiler verilmiştir. AİHS m.8, m.9, m.10 ve m.11’de hakkın kendisi, hakkın 
sınırlaması ve sınırlamanın sınırlandırılması hakkında bilgiler verilmiştir. Mesela önceki 
haklarda konu neydi? Örneğin AİHS m.2, yaşam hakkını; AİHS m.3 ise işkence ve kötü muamele 
yasağını düzenlemektedir. Peki sınırlama bakımından AİHS m.3’ün durumu nedir? 

Değerli arkadaşlar; biz ezbere karşıyız lakin AİHS zaten 14 maddeden oluşmaktadır ve işimize 
yarayacağı için bilmekte fayda vardır. 

Öğrenci: AİHS m.3 için sınırlama söz konusu değildir. 

Denildiği üzere mutlak hak içerdiği için AİHS m.3’ün sınırlandırılması mümkün değildir. Mutlak 
olan bir hakka müdahale edilemez. Mutlak hakka yapılan müdahale, ihlal niteliği taşır. 

Eğer biri kolluk kuvveti sıfatı ile başkasına tekme atarsa, bu durum otomatik olarak belirtilen 
maddeyi iptal eder. Kişinin telefonun dinlenmesi direkt olarak AİHS m.8’in ihlali değildir. İhlal 
denilebilmesi için ilave birtakım incelemelerden geçirilmesi gerekiyor. Oysaki AİHS m.2 ve 3 
için böyle bir durum söz konusu değildir. Demek ki AİHS m.2 ve 3, mutlak hakları 
incelemektedir. AİHS m.2’de bir ölüm cezası durumu vardır lakin Avrupa'da ölüm cezası 
uygulanmamaktadır. Buna rağmen ölüm cezasının hala maddelerde var olma sebebi bu 
istisnanın orijinal metinin parçası olmasındandır. Bununla beraber, yapılan protokoller 
sayesinde AİHM kararlarında Avrupa coğrafyasının ölüm cezasından arındırıldığı söylenir. Bu 
sayede AİHM m.2 içinde sınırlama durumu söz konusu değildir. 

Eğer final veya bütünlemede örnek olay verdiğimizde (genellikle böyle yapıyoruz) bu 
maddelerden soru çıkarsa, müdahalenin direkt olarak ihlal olmadığını sınav kağıdına yazmanızı 
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sizden bekleriz. Müdahaleyi inceleme süzgecinden geçirmeniz gerekir. Anlatılan hakları size 
önerdiğim kitaptan veya başka bir kitaptan okumanız gerekmektedir. 

Sekizinci maddeye bakıldığı zaman; aile yaşamı, konut, haberleşme gibi konulardan 
bahsedilmektedir. Bu konular ne tür hukuksal çıkarlardır sizce? Aile yaşamına veya özel 
yaşama ilişkin hukuki bir çıkar ya da bir müdahale örneği söyleyin. Haberleşme hürriyetine 
ilişkin bir örnek de verebilirsiniz. 

Öğrenci: Telefonların dinlenmesi buna örnek verilebilir mi? 

Evet bu durum haberleşme hürriyetine çok sık rastlanan bir müdahale örneğidir. Kişinin 
haberinin olmadan dinlenmesi pek tabii ki bir müdahale örneğidir. Suç soruşturması, 
kovuşturması veya suçun önlenmesi çerçevesinde bunlar meşru amaçlardır ve sıklıkla 
kullanılan araçlardır. Meşru bir amaç ile dahi olsa pek tabii ki AİHS m.8’e karşı bir müdahale 
teşkil etmektedir. Her müdahale ihlal teşkil etmediği için ihlalin olup olmadığı olayın 
özelliklerine bakılarak anlaşılacaktır. 

Bir müdahalenin ihlal teşkil edip etmediğinin anlaşılması için üçlü bir test yapılması gerekir. 
Şimdi siz bana bir müdahale örneği söyleyin. 

Öğrenci: Evin içine gizli kamera yerleştirilmesi. 

Hoca: Peki bu durum hangi hukuksal çıkarı etkiliyor. 

Öğrenci: Konut dokunulmazlığı. 

Öğrenci 2: Peki, neden özel hayatın gizliliği gündeme gelmiyor? 

Aslında ben de başka bir hukuksal çıkarın gündeme gelip gelmeyeceğini soracaktım. 
Arkadaşınız da “Neden özel yaşam gündeme gelmesin” dedi. Bununla beraber, eğer kamera 
konutun içerisine aile fertleri dışındaki biri tarafından gizlice yerleştirilmiş ise ayrıca konut 
dokunulmazlığının ihlali suçu gündeme gelir. Evin içine gizli kamera yerleştirilmesinde hem 
konut dokunulmazlığı hem de özel hayatın gizliliği gündeme gelir. Evin içine yerleştirilen 
kamera özel hayatı gizliliğini ihlal ederken evin içine gizlice girilmesi de konut dokunulmazlığı 
ihlalini gündeme getirir. 

Başka bir müdahale örneği verebilecek olan var mı? 

Öğrenci: Kişinin metresi olduğuna ilişkin haber yapmak, aile yaşamına ilişkin bir ihlal teşkil 
edebilir 

Öğrenci 2: Kişinin tatil esnasında fotoğrafının çekilmesi, özel yaşama ilişkin bir müdahaledir. 

Öğrenci 3: Hocanın ders esnasında ses kaydının alınması AİHS m.8 çerçevesinde bir sorun teşkil 
eder mi? 

Evet, bir sorun teşkil eder. Bizim sesimiz aynı zamanda kişisel verimizdir. Öğrenci arkadaşlar 
böyle bir yönteme başvuruyor, biz de bunu tolere ediyoruz :) Bunu denetlemenin de bir yolu 
yok zaten. En nihayetinde ses kaydının alınması AİHS m.8 kapsamında bir müdahale örneğidir. 
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Kişisel verileri de konuşacağız; burada korunan hukuki çıkar, kişinin istediği kişisel verisini 
paylaşıp paylaşmamasıdır. Buna enformatik özerklik denmektedir. 

Aynı durum fotoğraflar için de geçerlidir. Bu kapsamda kişisel veri çok geniş bir konudur; 
birden fazla disiplini (ceza hukuku, idare hukuku, insan hakları hukuku) de ilgilendirmektedir. 
Belli bir kişiye ilişkin her türlü bilgi (kan grubu, araç plakası, ev adresi vs.) kişisel veri kabul 
edilmektedir. Kişisel veriler de AİHS m.8’in koruması altındadır. 

Öğrenci: Hükümlülerin eşleri ile görüştürülmemesi. 

Arkadaşınız çok güzel bir örnek verdi ve aynı zamanda sorunlu bir alana da ışık tuttu; bu 
bağlamda hükümlülerin aile haklarına ilişkin bir duruma değindi. Kişi hükümlü olduğu için 
birtakım haklardan mahrumdur. Maalesef bizde “Hükümlünün aile hayatı mı olur?” ya da 
“Hükümlünün özel yaşam hakkı mı olur?” şeklinde bir anlayış vardır. İnsan hakları hukuku 
standartları ise “Hükümlü zaten kişi özgürlüğünden yoksun bırakılmakla gerekli cezayı 
çekmektedir” demektedir. 

Eğer buna ilaveten (hükümlü olmanın getirdiği sınırlar dışında) başka sınırlar getirilirse, insan 
hakları standartlarına uyulması gerekir. Bu sınırlamalardan birisi de hükümlülerin aile 
yaşamıdır. Ailenin ziyaret etmesi veya birtakım haberleşme araçları ile iletişim kurmaya 
çalışması (telefon, mektup gibi) hükümlünün aile yaşamına ilişkin haklarıdır. 

Hükümlünün anne-babası, eşi ve çocukları ile hatta varsa sevgilisiyle kurduğu ilişki de aile 
yaşamına ilişkin bir durumdur. Bu ilişkinin sınırları aşacak şekilde sekteye uğratılması AİHS 
m.8’i gündeme getirecektir. 

(Bu kısımda yer alan konuşmalar, ses kaydının iyi anlaşılamamasından dolayı siz değerli 
okurlarımıza sunulamamıştır. Meseleyi ifade etmek gerekirse; öğrenci arkadaşlarımızdan biri 
konu ile alakalı olduğundan bahisle bir örnek vermiş, hocamız da bu bağlamda AİHS’ye dair 
bazı açıklamalarda bulunmuş ve Avrupa’daki aile kavramı ile Türkiye’deki aile kavramının aynı 
olmadığından bahsetmiştir.) 

AİHM’ye başvurabilmek için ortada bir mağduriyetin varlığı gerekir. Kişinin mağduriyeti yoksa 
AİHM’ye başvurma imkânı da yoktur. Verdiğimiz örnek (anlaşılamayan kısımda yer 
almaktadır), şu açıdan üzerinde durulmaya değerdir; örnekte bahsedilen kişi hayatta ise ve 
mağdurun kardeşi, yaşanan mağduriyet üzerine AİHM’ye başvurursa, mağdurun bizzat 
kendisinin gelmesi yönünde bir karar verilir. Fakat şu mümkündür: mağdur olan kişi ölmüştür, 
ölenin yakınları da mağduriyet iddiasıyla AİHM’ye başvurabilir. Bu durum bizde de “ölünün 
hatırasına saygı” meselesi kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla, istisnalar saklı kalmak 
üzere, mağdur kimse onun başvurması gerekir. Mağdurun belirlenmesi açısından da önem arz 
eden husus, olaydan en çok kimin etkilendiğidir. Gerçek mağdur hayatta ise yakınlarının 
mağduriyeti dolaylı bir mağduriyettir. Demek ki kural doğrudan mağduriyettir fakat AİHM bazı 
durumlarda dolaylı mağduriyeti de kabul etmektedir. 

Doğrudan ve dolaylı mağduriyet kavramlarından farklı olarak bir de potansiyel mağduriyetten 
söz edilir. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 5 
 

Doğrudan mağduriyetin ifade edilmesi gerekirse; doğrudan doğruya o müdahaleden kim 
etkilenmişse, doğrudan mağdur odur. Örneğin işkence yapılan kişi kim ise doğrudan mağdur 
da odur. Doğrudan mağdurun bizzat kendisi AİHM veya (ulusal standartlarda) AYM’ye 
başvurmalıdır fakat bazı durumlar vardır ki (örneğin doğrudan mağdur hayatta değilse) dolaylı 
mağdur böyle zamanlarda başvurabilir. Bunun en tipik örneği AİHS m.2 (yaşam hakkı) ihlalidir. 
Bu hakkın ihlal edilmesi halinde, doğrudan mağdurun yakınları tarafından bu dava açılır çünkü 
doğrudan mağdur (yaşam hakkı ihlal edilen kişi) artık hayatta değildir. Dolayısıyla başvurucu 
olan kişi de doğrudan mağdurun yakınlarıdır. İşte bu başvurucular dolaylı mağdur kapsamında 
değerlendirilir. Dolaylı mağdur; hem ölen kişi bakımından bir hak ihlali iddiasında bulunmakta 
hem de -aradaki yakınlık derecesine bakılarak- kendi açısından ölümün doğurduğu acıyı ileri 
sürmektedir. 

Potansiyel mağduriyetten bahsetmek gerekirse; halihazırda o kişi açısından yapılmış olan bir 
eylem ve işlem yoktur fakat kişinin hak ihlaline uğrama riski söz konusudur. Bu gibi hallerde, 
hakkı ihlal edilme riski olan kişi “potansiyel mağdur” olarak değerlendirilir. Bunun en tipik 
örneği gizli dinlemedir; daha ziyade AİHS m.8 kapsamında değerlendirilmiştir. Bunun dışında 
bir dönem bazı cinsel ilişki yasakları bakımından da AİHM’nin kabul ettiği başvurular söz 
konusudur. 

Örneğin yakın zamana kadar İngiltere’de eşcinsellik yasaktı ve o dönemlerde eşcinsellik, İngiliz 
hukuku çerçevesinde çok büyük ahlaksızlık olarak kabul edilmekteydi. Başvurucu kişi, hakkında 
herhangi bir mahkeme kararı olmamasına ve “büyük bir ahlaksızlık gerçekleştirdiği” 
gerekçesiyle soruşturulmadığı halde; kendisinin eşcinsel olduğunu, İngiltere’de mevcut olan 
bu yasak dolayısıyla cinsel özgürlüğünü istediği gibi yaşayamadığını belirtmiş ve AİHM’ye 
başvuruda bulunmuştur. 

Hatırlanacağı üzere kural, AİHM’ye başvuranların “doğrudan mağdur” sıfatını haiz olmasıdır. 
Eğer başvurucu hakkında “büyük bir ahlaksızlık yaptığı” gerekçesiyle soruşturma açılsaydı 
veyahut daha da ötesinde mahkûmiyet kararı verilseydi, doğrudan mağdur sıfatıyla AİHM’ye 
başvuracaktı. Her ne kadar kural bu şekildeyse de somut olay incelendiğinde, soruşturma 
aşamasının bile gerçekleşmediği fakat ülkede var olan yasak nedeniyle cinsel özgürlüğünü 
dilediği gibi yaşayamadığı gerekçesiyle AİHM’ye başvurduğu açıktır. Bu olayda AİHM, 
başvurucunun “potansiyel mağdur” statüsünde olduğuna karar vermiştir. 

AİHM’nin vermiş olduğu karar, aslında ilerici bir yaklaşımın ürünüdür; başvuruların 
potansiyelini oldukça artırmış olmaktadır. Her ne kadar kişinin üzerinde somut anlamda bir 
etki yok ise de İngiltere’de bu durum suç olduğu müddetçe, bu kişi istediği surette cinsel 
yaşamını sürdüremeyecektir. Bu bağlamda AİHM, Sözleşmenin 8.maddesinin “özel yaşam 
hakkı” ile ilgili kısmına yönelik bir ihlal olduğunu belirtmiş ve “Burada kişi potansiyel 
mağdurdur” diyerek başvuruyu kabul etmiştir. 

Bir başka örnek vermek gerekirse; telefon dinlemenin de buna örnek teşkil edebileceğini 
söylemiştik. 5 Alman avukat, AİHM’ye “Ülkemizde yer alan bir suç soruşturması dahilinde 
bizim de telefonlarımız dinlenmiş olabilir” diyerek başvurmuşlardır. Gerçekten de o dönemde 
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Almanya’da bir suç soruşturması mevcuttur ve bazı avukatların telefonları da dinlenmiştir. 
Başvurucu avukatlar, gizli dinlemeye maruz kalıp kalmadıklarını kanıtlayamamışlardır fakat 
kendilerinin mağdur olabilme ihtimalini ileri sürmüşlerdir. AİHM, bu avukatları da “potansiyel 
mağdur” olarak kabul edip davalarını görmüştür.  

Mesele şu açıdan önem arz etmektedir: takdir edeceğiniz üzere verilen iki örnekte de 
potansiyel mağduriyet durumu vardır ve hele ikinci örnekte kişinin böyle bir müdahaleye tabi 
tutulup tutulmadığı konusunda elde bir somut veri dahi yoktur. Zira gizli dinlemenin doğası 
gereği de elde bir somut veri olması beklenemez. Konu hakkında, AİHM nezdinde Türkiye’nin 
mahkûm edildiği bazı başvurular söz konusudur. Örneğin Taraf gazetesi ekibine yönelik olarak 
bir gizli dinlenme durumu vardır. Bu husus tam anlamıyla bir hakka müdahale teşkil 
etmektedir. Hakka yapılan bir müdahalenin ihlal olabilmesi için başka testlerin uygulanması ve 
o testleri geçememesi gerekir. 

“Gizli dinleme”nin doğası gereği; kişi, kendisinin dinlendiğini bilmez. Zira bu kişiye telefonunun 
dinlendiği hakkında bilgi verilse; kendisine isnat edilecek olan suç ile ilgili o telefon vasıtasıyla 
bir delil oluşturmayacaktır. Dinlenildiği süre dahilinde bilgi verilmediği gibi, dinlemenin sona 
ermesinden belli bir süre sonra dahi bilgilendirmenin yapılmaması gerekir. Zira bu telefon 
dinlemelerinin birden çok kişi hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında olduğu 
düşünüldüğünde; A’nın telefonu dinlense ve bu dinleme sona erse, A’ya yapılan bilgilendirme 
sonucunda B, C ve D’nin uyarılma ihtimali söz konusu olur. Özellikle terör suçlarında ve 
organize suçlarda gizli dinleme bırakıldıktan sonra dahi belli bir süre kişiye bu konuda 
bilgilendirme yapılmaz. 

“Gizli dinleme” fiili tek başına AİHS m.8’i ihlal etmez. Şüphesiz ki bu fiil bir müdahaledir fakat 
bu müdahalenin ihlal oluşturabilmesi için, başka şeylere de ihtiyaç vardır. Bunları ileride 
göreceğiz ama şimdiden söylemek gerekirse kişiye bir bilgilendirme yapılması gerekir. Fakat 
bu bilgilendirme, suçun niteliğine bağlı olarak gecikebilir. Bu ve bunun gibi vakıaların 
eklenmesiyle birlikte “Almanya’daki avukatlar” örneğinde olduğu gibi; başvurucular 
kendilerinin dinlendiğini düşünmektedir fakat buna ilişkin elde somut veriler 
bulunmamaktadır. AİHM de bu avukatları “potansiyel mağdur” olarak tavsif ederek, 
başvurularını kabul etmiştir. 

Meseleyi bu denli geniş bir şekilde anlattık ve burada “her müdahalenin, hak ihlali olmadığını” 
belirtik. Peki, bir müdahalenin ihlal olması için ne olması gerekir? Birazdan bunu ele alacağız. 

Müdahale kavramını özetleyecek olursak; hukuki çıkarlara karşı olan her türlü eylem müdahale 
olarak değerlendirilir. Aile yaşamına karşı da müdahale gerçekleştirmek mümkündür; tipik aile 
hukuku meseleleri de AİHS m.8 dahilinde değerlendirilir. Fakat AİHS’ye ilişkin olarak, 
sözleşmede geçen bazı maddelerdeki bazı kategoriler bakımından sınırlı bir bakış açısı söz 
konusudur. Mahkeme önüne gelen somut bir uyuşmazlıkta “aile” denildiği zaman iç hukuktaki 
aile kavramı düşünülebilir fakat AİHM nezdinde genellikle “çekirdek aile” esas alınmaktadır. 
Örneğin velayetin anneye verilmesi halinde çocuğun babası ile kişisel ilişki kurmasının 
engellenmesi, AİHS m.8 çerçevesinde “aile yaşamına yönelik bir müdahale” örneğidir. Veyahut 
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hükümlü olan birinin ailesi ile görüştürülmemesi de bu kapsamda değerlendirilir. Elbette bir 
hükümlü her istediği zaman ailesiyle görüştürülmez fakat bu hükümlünün mektup hakkı, 
telefon hakkı gibi hakları vardır ve bunlardan yararlandırılmaması halinde aile yaşamına bir 
müdahale söz konusudur. 

Uluslararası çocuk kaçırma durumu da bu bağlamda değerlendirilir. Aslında bu konu, ertesi yıl 
göreceğiniz Milletlerarası Özel Hukuk dersini de ihtiva eden bir husustur. Buradaki çocuk 
kaçırma, “çocukların organlarını satma amacıyla kaçırma vb.” hususları içermemektedir; 
burada çocuğu kaçıran kişi ebeveyndir. Boşanma sonrası babaya (veya anneye) çocuğunu 
göstermek istemeyen anne (veya baba), çocuğu farklı bir ülkeye kaçırmaktadır. Bu durum 
genellikle iki farklı ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişiler arasındaki evliliklerde söz 
konusu olmaktadır. 

AYM önüne gelen bir kararda; Türk bir kadın, ABD vatandaşı biri ile evlenmiş ve ondan bir 
çocuk sahibi olmuştur. Bu çift ABD’de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olan ebeveyn (anne), yazın 
Türkiye’ye gelmek istemiştir ve eşi de kabul etmiştir. Yasal prosedür gereği, çocuklarını da 
Türkiye’ye getirmek için eşinden muvafakat aldıktan sonra çocuklarını Türkiye’ye getirmiş ve 
bir daha ABD’ye geri dönmemişlerdir. İşte bu durum da uluslararası çocuk kaçırma örneği teşkil 
eder. 

(Ek Bilgi: Ülkeler arası seyahatlerde, bir ebeveynin çocuğunu başka bir ülkeye götürebilmesi 
için, eşten izin alma zorunluluğu söz konusudur.) 

Dediğimiz gibi çok tipik aile meseleleri de AİHS m.8 kapsamında değerlendirilmektedir. Velayet 
davası, çocukla kişisel ilişki, evlat edinme, mirasçılık gibi konular da İnsan Hakları Hukukunun 
konusu içindedir ve bu konu başlıkları AİHS m.8 kapsamında yer almaktadır. 

Üzülerek söylüyoruz ki, velayet bahsinde çocuğun cebri icraya konu edilmesi söz konusu 
olmaktadır. Fakat meseleyi diğer taraftan ele aldığımız zaman, çocuğun velayet sahibi 
ebeveynden başka türlü alınma imkânı yoktur. Burada birazdan göreceğimiz ölçülülük testini 
uygulamamız gerekir. Ortada ulaşılmak istenen bir amaç ve o amaca ulaşmak için sağlanan 
birtakım yöntemler söz konusudur. AİHM bu durumda her zaman kişi bakımından en az 
kayıtlayıcı yolun seçilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Velayet hakkına sahip olmayan 
ebeveynin durumu incelendiği zaman, çocuğun muhakkak anne/babasıyla bir ilişki kurması 
gerekir (istisnai haller dışında). Çocuk, velayet sahibi olmayan ebeveyniyle görüşmek istemese 
bile AİHM bu görüşmeyi çocuğun menfaatine uygun olarak görmüş olabilir. Çocuğuyla 
görüşmek isteyen ebeveyn bakımından da meşru bir hak söz konusudur. Bu durumda çocuğun 
alınma yöntemi bir mesele teşkil edebilir. 

Bir çocuk, kendi rızası hilafına ve polis zoruyla alınıp diğer ebeveyne verildiği zaman; çocuğun 
yararına olabilecek olan durum, uygulanan yöntem sebebiyle aleyhte bir durum yaratabilir. 
Dikkat etmek gerekirse; yöntemin kendisi AİHS m.8’e aykırı değildir fakat aykırı olduğu da 
düşünülebilir, bu bağlamda zorlamak mümkündür. Zira çocukla ilgili tüm meselelerde (velayet, 
kişisel ilişki vs.) çocuğun yüksek menfaati belirleyicidir ve hâkimin buna göre karar vermesi 
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gerekmektedir. Kararın verilmesi esnasında, çocuğun yaşıyla ve olgunluğuyla da bağlantılı 
olarak, çocuğun görüşüne başvurulur. 

Öğrenci: Hükümlünün ailesinden gelen mektubun okunması veya ailesiyle telefonda 
konuşmalarının dinlenmesi, AİHS m.8’in ihlalini oluşturur mu? 

Hükümlünün aile hayatına ve haberleşmesine saygı duyulması hakkı vardır fakat güvenliğin 
sağlanması amacıyla hem gönderilen hem de gelen hükümlü mektuplarının üzerinde görüldü 
damgası bulunur. Dolayısıyla iletişimin denetlenmesi, mektubun okunması, telefonun 
dinlenmesi kural olarak AİHS m.8’e aykırılık teşkil etmez fakat AİHM bu konuda ölçülü 
davranılması gerektiğini söyler. Cezaevlerinde mektupları okuyan görevliler, ilgili mektupta 
“suçu övme” veya “terör propagandası” gibi unsurları barındıran bir ifadenin/cümlenin olup 
olmadığına bakarlar. Eğer bu şekilde bir ifade varsa mektubun o yerleri karalanarak verilir. 
Mahpus olan kişinin (Burada mahpus üst başlıktır; hem hükümlü hem de tutuklu anlamında 
değerlendirilir) iletişiminin keyfi olarak engellenmemesi gerekir, yapılan bu müdahalenin 
ölçülü olması gerekir. 

Yakın zamanda “hapishanede Kürtçe konuşan mahpuslar” meselesi vardı ve bu konu hakkında 
AİHM ve AYM önüne bazı başvurular gelmişti. Ailesiyle telefonda konuşan mahpus, anadili 
olan Kürtçeyi kullanmaktadır. Bir tarafta mahpusun anadili ile konuşma özgürlüğü mevcutken 
diğer tarafta da mahpusun ne konuştuğu hapishane idaresince denetlenememektedir. Bu 
durumda telefonunun dinlenmesi AİHS m.8’e aykırılık teşkil etmez. Burada da meşru amacın 
var olduğu söylenir. 

AİHM ve AYM de önüne gelen başvurularda (malumunuz olduğu üzere iki kurum da bireysel 
başvuruları kabul etmekte) şikâyet konusu yapılan hakka ilişkin bir müdahale tespit ettikten 
sonra bu müdahalenin ihlal olup olmadığını belirlemek için, üçlü test uygulamaktadır. 

Her ne kadar “Her müdahale, ihlal değildir” denilse de mutlak haklara karşı gerçekleştirilen her 
müdahale bir ihlal teşkil eder. Örneğin birinin kafasına vurulamaz; vurulduğu takdirde AİHS 
m.3’ün ihlali gündeme gelir. Başka bir örnek vermek gerekirse; kişinin polis tarafından orantısız 
güç kullanılarak öldürülmesi durumunda AİHS m.2’nin ihlalinden söz edilir. Bilindiği üzere AİHS 
m.2 (yaşam hakkı) ve AİHS m.3 (işkence ve kötü muamele yasağı) mutlak haktır. Mutlak haklar 
hiçbir şekilde sınırlandırılamadığı için bu haklara karşı gerçekleştirilen müdahale, üçlü test 
incelemesinden geçirilemez. Üçlü test, ancak ve ancak sınırlandırılabilen haklar bakımından 
söz konusu olabilir. 

Üçlü test kapsamında öncelikle o hakka bir müdahalenin olup olmadığı tespit edilir. Bir somut 
olayda AİHS m.8’e müdahale olup olmadığının tespiti için, AİHS m.8’in kapsamının bilinmesi 
gerekir. 

Örneğin; velayet anneye verilmiş ve bunun sonucunda çocuk ile baba arasında bir kişisel ilişki 
kurulmamış ise burada AİHS m.8’e bir müdahale söz konusudur. Aynı şekilde; 

- Kişinin telefonu dinlenmişse, 
- Kişi, cinsel yöneliminden dolayı, yaşadığı ilişki nedeniyle mahkûm edilmişse, 
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- (İç hukuk açısından değerlendirilirse) Aile hukukuna dair meseleler söz konusu ise, 

Bu hususlar AİHS m.8’e yönelik bir müdahale kapsamında değerlendirilir. AİHM de yapılan bu 
müdahaleyi tespit ettikten sonra üçlü bir testten/aşamadan geçirmektedir. 

1- Hukukilik Testi: 

Sınırlandırılabilen bir hakka müdahalede bulunabilmek için bir yasal dayanağın olması gerekir. 
Örneğin gizli dinleme ile hakka müdahalede bulunulduysa bir yasal dayanak olmalıdır. Fakat 
bu durum salt bir yasal dayanak testi değildir; bu yasanın taşıması gereken birtakım özellikler 
vardır. AİHM yasayı şekli anlamda yasa olarak değil, maddi anlamda yasa olarak anlamaktadır. 

Yasanın ulaşılabilir olması gerekir. Bizde bu ulaşılabilirliği sağlayan güvence, yasanın Resmî 
Gazetede yayınlanmasıdır. Bu durum, aleniyet ve ulaşılabilirlik bakımından yeterlidir. Kişinin, 
vatandaş olarak yasaya ulaşabilmesi/erişebilmesi gerekir. Eğer bir yasa ulaşılabilir değilse; o 
hakka yapılan müdahale, ihlale dönüşür. 

Bunlardan hariç olarak, yasanın öngörülebilir olması gerekir. Yani ortalama bir insan yasayı 
okuduğu zaman o yasaya aykırılığın nasıl sonuçlar doğuracağına dair fikir sahibi olması gerekir. 

AİHM’nin ihlal kararı verdiği bazı olaylarda muğlak yasalar söz konusudur. Bu yasalar 
öngörülebilir değildir ve hukukilik testini geçememektedir. 

2- Meşru Amaç Testi: 

AİHS m.8/2: Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamı tarafından, ulusal güvenliğin, kamu 
emniyetinin ya da ülkenin ekonomik refahının yararı, suçun ya da düzensizliğin önlenmesi, 
sağlığın ya da ahlakın korunması için yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 
korunması için, hukuka uygun olarak yapılan ve bir demokratik toplumda gerekli bulunanlar 
hariç, hiçbir müdahale olmayacaktır. 

İç hukuktaki mevzuatımız açısından meşru amaçların ne olduğu da Anayasa m.20, m.21 ve 
m.22’de yazmaktadır. AİHS’deki herhangi bir madde, Anayasa’da birden çok maddeye tekabül 
edebilir. Anayasa m.20, m.21, m.22’ye ek olarak Anayasa m.17/1 de AİHS m.8’e karşılık gelen 
anayasal dayanaklardandır. Kısacası meşru amaç testinde bakılacak olan maddeler: AİHS m.8, 
Anayasa m.20, m.21 ve m.22’dir. 

Müdahalenin mutlaka izlemesi gereken bir meşru amaç olmalıdır. Başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması, kamusal düzenin korunması, suçun önlenmesi meşru amaç 
örneklerindendir. Gizli dinleme örneğinde, gizli dinlemenin suç kovuşturması çerçevesinde 
yapılması durumunda meşru amaç vardır. 

3- Ölçülülük Testi: 

Müdahalenin ihlal oluşturup oluşturmadığı noktasında genelde yasal dayanağın varlığında ve 
kamusal makamın meşru amaç göstermesinde ölçülülük testinde olduğu kadar sıkıntı 
olmamaktadır. Kişinin telefonu gizli dinleniyorsa, bu dinlemenin yasal dayanağı mevcutsa ve 
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bu dinleme meşru amaç çerçevesinde yapılıyorsa; en nihayetinde “dinleme” şeklinde kendisini 
gösteren müdahalenin ölçülülük testinden geçirilmesi gerekir. 

Gizli dinleme örneğinden yola çıkılacak olursa; kamusal makamın meşru amacı çerçevesinde 
aldığı önlem olan gizli dinleme, amaçla uygun ve ilgili olmalıdır. Önlem amaca uygun olmalı, 
aralarında illiyet bağı bulunmalıdır. Bu ölçütün tespiti noktasında sorulması gereken en önemli 
soru şudur: “Meşru amacı gerçekleştirmek için daha az kayıtlayıcı bir önlem alınabilir miydi?” 

AİHM, genellikle bu testlere riayet edilen hallerde ihlal kararı vermemektedir. Üçlü testte 
müdahalenin ihlal olmaması için, üç testi de geçmesi şartı aranmaz; tek bir testi geçemeyen 
müdahalenin de ihlal niteliği taşıdığından bahsedilebilir. 

AİHM; önad-soyadı değişikliği, evli kadının eşinin soyadını alma zorunluluğu, çocuğa babanın 
soyadının veriliyor olması gibi meseleleri AİHS m.8 kapsamında değerlendirmektedir. Önad-
soyadı ve evli kadının soyadı meseleleri, AİHS m.8’deki “özel yaşam” kategorisi içindedir; 
çocuğun soyadı meselesi de “aile yaşamı” kategorisi içindedir. 

Konu hakkındaki AİHM kararlarından biri de “Ünal (Tekeli) Davası”dır. Avukat olan 
başvurucunun evlenmeden önceki soyadı Ünal, evlendikten sonra eşinden almak zorunda 
kaldığı soyadı ise Tekeli’dir. Başvurucu “evlendikten sonra eşinin soyadını almak zorunda 
kaldığını ve evlenmeden önce mesleğinin icrasında bekarlık soyadıyla bilindiğini” belirtmiştir. 
AİHM, vermiş olduğu kararda “Kadının soyadını kullanmasının engellenmesinin özel hayata bir 
müdahale olduğunu, yasadaki (TMK m.187) hükmün üst norm olan Anayasa’yı bertaraf eder 
nitelikte olacağından Anayasa’ya ve kamu düzenine aykırı olduğunu” belirterek, Türkiye’yi 
tazminata mahkûm etmiştir. Ünal, AİHM kararıyla birlikte babasından aldığı soyadını 
kullanmaya başlamıştır. Mahkeme başvurudaki müdahaleyi ölçülülük testinden 
geçirememiştir. “Kamu düzeninin korunması için neden kadınlar erkeğin soyadını alsınlar?” 
sonucuna varmıştır. Evlilik durumunda aile soyadının olmasının ve tarafların aile soyadını 
kullanmasının meşru amaca hizmeti vardır fakat kadın-erkek arasında ayrımcılık yapılmadan 
meşru amaç olan kamusal düzenin korunması gerekir. AİHM, TMK 187’yi kadın-erkek eşitliğine 
aykırı bulmuştur. Bunun sonucunda yapılması gereken mevzuat değişikliğiydi ama yapılmadı. 

Anayasa Mahkemesi, soyadı ile ilgili olan ve somut norm denetimi (itiraz) yoluyla önüne 
getirilen meselelerde TMK m.187’yi Anayasa’ya aykırı bulmamıştır fakat önüne bireysel 
başvuru yoluyla getirilen davalarda başvurucuları haklı bulmuştur. Bireysel başvuru sonucunda 
AYM; boşanmış ve velayet hakkı sahibi kadının kendi soyadını çocuğuna verme hakkını 
tanımıştır. Mevzuat değişikliği yapıp bu durumun önünü almak varken, insanlar mahkeme 
yollarına düşürülmek zorunda bırakılmıştır. 

Bu arada size insan hakları hukuku bakımından önemli bir ders: insan hakları hukuku 
kapsamında hiçbir şeye olmaz dememelisiniz, olabilir, oldurulabilir; zira çok dinamik bir 
alandır. Yarın bir gün avukatlık yaptığınız zaman, AİHM’ye bir dava götürdüğünüz zaman, 
önünüzdeki olay eğer henüz hakkında içtihat oluşmamış bir meseleyi içermekteyse, “Bu olay 
AİHM’ye götürülmez” demeyin, her zaman yeni bir içtihat oluşturabilmek mümkündür. 
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Geçtiğimiz haftaki derste özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkı işlenmeye başlanmıştı. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları, kararlara ve maddelere şerh düşme imkânına 
sahiptir. Bu, bazen muhalefet şerhi (ayrık/karşı oy görüşü) olarak düşülebilir; bazen de 
destekleyici olarak (aynı sonuca ulaşan farklı argümanları/tezleri kullanarak) şerh düşülebilir. 
Bir mesele AİHM yargıçlarının çoğu tarafından 10.madde kapsamında değerlendirilirken; 
yargıcın biri de aynı kararda 8.maddeye şerh düşmüştür; bu şerh çok önemli ve isabetlidir, 
ben çok beğendim. Önermiş olduğum kitapta da bunun çok güzel bir özeti var, ben de bu 
konuda uzun bir dönem araştırma yaptım. Bahsettiğim kitapta da benim bir araştırmam 
mevcut, dolayısıyla sizin için yeterli sayılabilecek bir kaynaktır. 

Madde 8 - Özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkı 

1. Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi 
hakkına sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamı tarafından, ulusal güvenliğin, kamu 
emniyetinin ya da ülkenin ekonomik refahının yararı, suçun ya da düzensizliğin önlenmesi, 
sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 
korunması için, hukuka uygun olarak yapılan ve bir demokratik toplumda gerekli 
bulunanlar hariç, hiçbir müdahale olmayacaktır. 

Bildiğiniz üzere bu işaret sonsuzluk sembolüdür (∞). Bu, 8.maddeye çok yakışan bir işarettir 
çünkü bu maddenin çok dinamik bir alanı vardır ve şu söylenir: Mahkeme, hukuk ve mevzuat 
bakımından yeni alanlara ilişkin yaklaşımını en fazla 8.madde üzerinden uygulamaya 
geçirebilir, mesela unutulma hakkı. Bu hak oldukça yeni bir haktır ve sözleşmenin 8.maddesi 
çerçevesinde bu hak kabul edilmiştir. 

Özel yaşama saygı hakkının felsefi temeli; kişisel özerklik ve kişinin kendisini gerçekleştirme 
hakkıdır. Kişisel özerklik; bireyin, bireysel geleceğini belirleme hakkı olarak ifade edilir. Bu 
bağlamda değerlendirilirse AİHS’nin her hakkı aslında 8.maddeyle ilişkili olur. Söz gelimi, kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı da işkence yasağı da yaşam hakkı da 8.madde çerçevesinde 
değerlendirilebilir. Bu madde, kişinin kendi geleceğini belirlemek için kararlar verebilme 
hakkı tanımaktadır. Bu kararlara ilişkin ne akla gelebilir? 

Öğrenci: Mesela kişinin ailesinin isteği dışındaki bir ikametgâhta yaşama hakkı diye bir 
şeyden bahsedilebilir mi? 

Evet, hatta AİHM’nin böyle bir kararı var: Başvurucu bir çocuk ailesinden ayrı bir eve çıkmak 
istemiş, elbette izin verilmemiş. Daha sonra bu mesele AİHM’ye kadar geldi ve başvurucu 
çocuk olduğu için yargı mercilerinin kararları AİHS’ye aykırı bulunmadı. Bu hakkın kullanıcısı 
aynı zamanda çocuklardır, çocuklar da bu maddenin öznesidir. Çocukların da özel yaşamına, 
haberleşmesine, aile yaşamına saygı hakkı vardır. Ayrıca “iletişimin denetlenmemesi hakkı” 
vardır ki daha çok anne-babalar denetlemektedir. 

Öğrenci: Bu madde kapsamında din değiştirme hakkından söz edilebilir mi? 
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Tabii ki din değiştirme de girer fakat şöyle bir mesele de var: AİHS’de hakların bazıları 
birbiriyle yarışır (telahuk eder). Hakların yarışması diye bir kavram duydunuz mu? Bizim iç 
hukukumuzda da söz konusudur; örneğin bir uyuşmazlık vardır ve bu uyuşmazlığın birden 
fazla madde çerçevesinde, hakların yarışması bağlamında değerlendirilmesi söz konusudur 
ve en uygunu hangisiyse o yönde karara bağlanır. Bu güzel bir örnek; din değiştirmenin kişisel 
özerkliğin bir parçası olduğuna şüphe yoktur. İnanç, din gibi konular kişinin özerkliğine ilişkin 
en belirgin örneklerdendir. Dolayısıyla 8.madde çerçevesinde hukuksal çıkar olarak 
değerlendirilebilir ama bunun için AİHS’de spesifik bir 9.madde vardır. Önümüzdeki 
haftalarda 9.maddeye (din ve inanç özgürlüğü) başlayacağız. AİHM bu tür meseleleri 
8.madde yerine 9.madde çerçevesinde ele almaktadır ama bu durum pekâlâ kişisel özerkliğin 
bir parçası olarak da değerlendirilebilir. 

Madde 9 - Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü  

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme 
özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama 
ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.  

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir 
toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir. 

Öğrenci: Kişinin ne zaman evleneceğine karar verme hakkı da bu hakkın bir alt başlığını içerir 
mi? 

Evet, hatta ilk önce kişinin evlenip evlenmemeye karar verme hakkı; ikinci olarak da 
zamanına karar verme hakkı vardır. Sizin verdiğiniz örnek çocuk evliliğine ilişkinse o konuda 
zaten çocuğun evlenemeyeceğini söylememiz gerekir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 
yaşın altındaki kişiler çocuk olarak kabul edildiği için onların evlenmesinin zaten yasak olması 
gerekir. Bundan bağımsız olarak; kişinin evlenip evlenmemeye, evlenme zamanına, çocuk 
sahibi olmaya ve yöntemine karar vermesi de 8.madde çerçevesinde tartışılabilir. Bu madde 
elbette çerçevesi çok geniş bir madde, sadece bu madde belki iki dönem anlatılabilir ama en 
azından meslek yaşamınızda, AİHS m.8 ya da Anayasa m.17’den haberdar olmanız gerekir. 
Anayasa m.17 de çok geniş bir potansiyele sahiptir. 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 

T.C. Anayasası m.17: (1) Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir.  

(2) Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence 
ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tâbi tutulamaz. (Değişik: 7/5/2004-5170/3 md.) Meşrû müdafaa hali, yakalama ve 
tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının 
önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde 
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yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz 
verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır. 

Bu madde yaşam hakkını da düzenleyen, devamındaki fıkralarda işkence yasağına da yer 
veren bir maddedir ama özellikle Anayasa m.17/1, AİHS m.8 ile korunan hukuki çıkarların 
bizim hukukumuzdaki karşılığı ve hukuki dayanağıdır. Çünkü Anayasa m.20 (özel hayatın 
gizliliği), m.21 (konut dokunulmazlığı), m.22 (haberleşme hürriyeti) ve m.23 (yerleşme ve 
seyahat hürriyeti) daha belirli ve sınırlı haklara tekabül etmektedir. Dolayısıyla derslerde 
vereceğimiz birçok örneğin bizdeki benzerleri, ancak Anayasa m.17 eliyle yargı organları 
önüne taşınabilmektedir. Mesela, Anayasa Mahkemesi yargıçlarından birisi, Anayasa m.17 de 
özel yaşama ilişkin bir karar sebebiyle neden bu kadar geniş bir koruma alanı tanındığı 
noktasında eleştirmektedir. Biz AİHS m.8’i sonsuzluk işaretiyle tarif etmiştik; bizdeki karşılığı 
sayabileceğimiz Anayasa m.17 hakkında da “Bu maddeyi bu kadar geniş kullanmayalım” 
şeklinde bir eleştiri yapılmaktadır. Sizce Anayasa m.17’nin kapsamını bu kadar geniş tutmak 
iyi bir şey mi yoksa bu maddeye bazı sınırlar mı koymak gerekir? Konu hakkında bir 
hocamızın benzetmesi vardı, “Turşu fıçısı gibi her şeyi içine katıyoruz” derdi. Bence iyi bir şey 
çünkü gelişen, değişen bir sosyal hayat ve yeni ihtiyaçlar, yeni hukuki çıkarlar var ve bunların 
da hukuk tarafından karşılanması gerekmektedir.  

Unutulma hakkı örneği üzerinden gidelim; insanlar, dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür 
taleplerle yetkili organlar önüne gitmeye başladılar ve mesela bir manken ya da kadın oyuncu 
gençliğinde çektirmiş olduğu fotoğrafların internetten kaldırılmasını istiyor. Elbette “Ne var 
bunda, internetten kaldırılmasını isteyebilir” diyebilirsiniz ama bu o kadar da kolay olmuyor 
çünkü bunlar gizli şeyler değil, kişinin bilerek ve isteyerek çektirmiş şeylerdir. Bir derginin 
kapak fotoğrafı, bu duruma örnek verilebilir. Bu kapak fotoğrafının çektirilmesinin üzerinden 
uzun süre geçmiş ve bu oyuncu artık başka mecralarda meslek hayatına devam ediyor, sosyal 
sorumluluk projelerinde yer alıyor ve “Google’a adım yazıldığı zaman ben bu fotoğrafların 
çıkmasını istemiyorum” diyor. 

Yaşanmış bir olayı aksettirmek gerekirse; Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın eşini oynayan 
bir oyuncu vardı: Filiz Taçbaş. Bu oyuncu, internette de yer alan, rahatsız olduğu bazı gençlik 
fotoğraflarını kaldırmak üzere birisiyle belli bir para karşılığı anlaşmış. Kaldırabilir mi? Tabii ki 
de kaldıramaz. Zira Google, dünyada en büyük içerik sağlayıcılardan birisi, o yüzden Google’ın 
karar vermesi lazım. Özellikle, internetteki bir içeriği tamamen kaldırmanın neredeyse 
imkânsız olduğu da malumunuz. Dolayısıyla burada tipik bir dolandırıcılık örneği mevcuttur. 
Ama burada kıymetli olan, dikkat edilmesi gereken şudur: Bir kişi, kendisiyle alakalı bir 
husustan rahatsızdır ama bunun hukukta bir karşılığı da maalesef yoktur, bu durum ne 
medeni hukukta ne de ceza hukukunda düzenlenmemiştir. Dolayısıyla bu şekilde merdiven 
altı yollara başvurmuş ve dolandırılmıştır.  

Dünyanın çeşitli yerlerinde de Türkiye’de de insanların böyle bir talepleri var. Hukukun 
fonksiyonunu, misyonunu konuşurken hakkın kapsamının geniş yorumlanması kötü bir şey 
değildir. Çünkü hayat değişmekte, normlar değişmektedir; dolayısıyla geçmişte 
düşünülmeyen pek çok şey bugün hukuki çıkar olarak karşımıza çıkabilir. Bunların ya 
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yasaklanması ya da bunlara cevaz verilmesi gerekir fakat her halükârda hukukun bu alanları 
düzenlemesi gerekir. Bunu yaparken de kullanması gereken birtakım dayanaklar olmalıdır. 
Anayasa m.17 ya da AİHS m.8, böyle geniş bir dayanak sağlamaktadır. 

Geçen hafta; otonomi, kişisel özerklik, soy isim, ön isim değişikliği gibi bazı konuları 
konuşmuştuk. İsminiz, soy isminiz, görüntünüz, cinsel yöneliminiz hepsi kişisel özerkliğin bir 
parçasıdır. İnsanlar cinsel yönelimlerine uygun bir dış görünüş istiyorlar, mesela cinsiyet 
değiştirme operasyonlarının bizim Medeni Kanunumuzda bir dayanağı vardır. Bir kişi, eğer 
mahkemeden karar alırsa cinsel yönelimine uygun bir dış görünüşe sahip olabilir ama bunun 
birtakım koşulları var. AİHM önüne gitti: Y.Y./Türkiye kararı. İç hukukumuzda; kişi, cinsiyet 
değiştirme operasyonu geçirecek ise üreme yeteneğinden kalıcı olarak yoksun olması 
gerekirdi. Mesela kadın, erkek olmak isterse, bunun için rahminin alınması gerekir. Bu durum 
şikâyet konusu yapılmış ve hem AYM hem de AİHM önüne götürülmüştür. Daha sonra bu 
hüküm değiştirilmiştir, şimdiki mevzuatımızda üreme yeteneğinden kalıcı olarak yoksunluk 
aranmamaktadır. Burada hukuk bu talebi karşılamış ama talebi karşılarken daha sınırlı bir 
düzenleme yapmış. Fakat AİHM standartları, İnsan Hakları Hukuku standartları ulusal 
hukukun üstündedir; bizde de mevzuat düzenlenip karar ihdas edilirken bu standartların 
gözetilmesi gerekir. 

AİHM - Y. Y. / Türkiye (no. 14793/08) 

Bu dava, Türk makamlarının, cinsiyet değiştirme ameliyatı talep eden kişinin kalıcı olarak kısır 
olmaması sebebiyle, bu ameliyat için izin vermeyi reddetmeleri ile ilgilidir. Başvuru yaptığı 
sırada, cinsiyeti kadın olarak belirtilen başvuran, özellikle özel hayatına saygı hakkının ihlal 
edildiğinden şikâyetçi olmuştur. Kendisini erkek olarak yorumlaması ve fiziksel yapısı 
arasındaki farklılığın, tıbbi raporlarla sabit olduğunu ifade etmiş; yerel makamların, 
başvuranın gebe kalabileceği gerekçesiyle, bu farklılığın sonlandırılması konusunda verdikleri 
ret cevabından şikâyet etmiştir. 2013 yılının Mayıs ayında, Türk mahkemeleri başvuruyu 
kabul ederek ameliyatın gerçekleşmesine izin vermiştir. 

AYM’nin 2017/165 sayılı kararı.  

4721 sayılı Yasanın 40/2. maddesinde yer alan “ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde 
yoksun bulunduğu” cümlesinin anayasanın 10., 17. ve 20. maddelerine aykırı olduğu 
kanaatiyle iptalinin talep edilmesine karar verilmiştir. 

Kişinin kiminle birlikte olacağına hukuki ya da cinsel olarak karar verebilmesi de özerkliğinin 
bir parçası olarak kabul edilir. Bunun yanında; ikametgâhını belirlemesi, seyahat özgürlüğü 
kapsamındadır. Seyahat özgürlüğü, 8. Madde kapsamında da bir hukuki çıkardır, aynı 
zamanda AİHS’nin protokollerinden birisinde de özel olarak düzenlenir ama AİHS m.8’in bu 
hakkı da koruduğuna işaret eder. 

Kişinin dış görünüşünü değiştirebilmesi, bunun yasak olmaması da bu kapsamda 
değerlendirilir. Başörtüsü de AİHS m.8 kapsamında korunan bir hukuki çıkardır ama AİHS’de 
spesifik bir 9.madde olduğundan dolayı başörtüsü davaları 9.maddeden karara bağlanmıştır. 
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Fakat 8.maddenin felsefesi, kişinin kıyafetini de kapsamaktadır. Sanıyorum ki bu maddenin 
kapsamı anlaşıldı; kişinin kendisine ilişkin kararlar alabilme özgürlüğü, kendi geleceğini 
belirleme hakkı. Aile hayatı da konut da haberleşme de buna dâhil. Alt başlıklardan birisi de 
enformasyonel özerklik, kişinin kendi hakkındaki verilerin, bilgilerin, kişinin rızası hilafına 
aleni hale gelmemesidir. 

Öğrenci: Bir yabancı uyruklu kişinin bir devlet vatandaşlığını almak istemesi, orada yaşamak 
istemesi ya da mülteciler hangi madde kapsamında değerlendiriliyor? 

AİHS m.8 kapsamında değerlendirilebilir ama bir hak olarak kabul edilmemektedir. Çünkü 
İnsan Hakları Hukuku devletlerin klasik egemenliğinin dışında bir alandır. Genel Kamu 
Hukuku’ndan “egemenlik” konusunu hatırlarsınız: klasik egemenlik, Bodin, devletlerin 
egemenlik alametleri vs. Oysa bugün AİHM bir karar verdiğinde onun verdiği karar üzerine 
ulusal mahkeme yeniden yargılama yapmaktadır ya da tazminat ödemektedir. Bu durum 
aslında klasik egemenliğe uygun değildir. Günümüzde klasik egemenlik oldukça aşınmıştır 
ama buna rağmen devletlerin egemenliği İnsan Hakları Hukukunda da önem arz etmektedir. 
İşte bu ülkeye/vatandaşlığa kabul veya ülkeden/vatandaşlıktan çıkarma hususları 
egemenliğin sert çekirdeği içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla bir devlet, herhangi birine 
vatandaşlık verme yükümlülüğü altında değildir. 

Bununla beraber, belirli durumlar varsa (Örneğin A kişisi uzun yıllardır Fransa’da yaşıyor ama 
Fas’ta bıraktığı bir ailesi varsa ve onları yanına almak istiyorsa); talep edilen ülkede hiç 
akrabası olmayan birinin sıfırdan “Ben Fransa’ya yerleşmek istiyorum” demesiyle orada ailesi 
olan birinin aile birleşmesi çerçevesinde Fransa’ya yerleşmek istemesi aynı şey değildir. Böyle 
genel geçer bir vatandaşlık hakkı olmasa da kişinin çocuğunu ya da eşini yaşadığı ülkeye 
getirme, orada aile birleşmesini sağlama hakkı vardır. Bu konu özellikle göçmenler ve 
mülteciler bakımından önemlidir ve bu davalar 8.madde çerçevesinde görülür. Sınır dışı ya da 
iade vakalarında da ailenin parçalanmasını engellemeye yönelik birtakım tedbirlerin alınması 
beklenir. 

Bu hakka ilişkin dört kategoriden bahsedildi: Özel yaşam, aile yaşamı, haberleşme ve konut. 
Özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkının öznesi gerçek kişilerdir fakat aynı zamanda tüzel 
kişiler de haberleşme ve konuta saygı hakkından yararlanabilir. Kavramlar bakımından AİHM 
ve iç hukuk arasında bazen koşutluklar (paralellikler) bazen de ayrılıklar vardır. Bizim gibi 
ülkelerde aile kavramına “geniş aile” de dâhilken AİHM için aile, çekirdek ailedir. Bu sebeple 
AİHM içtihatları, büyükanne ve büyükbabaların torunlarıyla ilişkilerini bir hak olarak kabul 
etmemekte ve ebeveyn iznine tabi tutmaktadır. Mesela AİHM içtihatlarına göre konut, “Bir 
kişinin belirli bir süre yaşadığı herhangi bir yerdir.” Buna göre örneğin baraka da bir konuttur. 
Peki sizce otel odası konut kapsamında değerlendirilir mi? Diyelim ki biz ailecek Bodrum’a 
gittik, 1 hafta kalacağız. Bu otel odasının konut muamelesi mi görmesi gerekir? 

Öğrenci: TCK açısından konut muamelesi görmesi gerekir.  

Diyelim ki otelde kalmadım; sabah birkaç parça eşya bıraktım, öğleden sonra da çıkış yaptım, 
yine de konut olarak mı değerlendirilir? 
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Öğrenci: İsterse iki saat olsun, neticede siz orada yasanın size tanıdığı bir hakka dayanarak o 
otele giriş yapıyorsunuz, resmi kayıtlar var. İki saat de olsa orası sizin özel yaşamınıza ait bir 
yer ve korunması lazım. 

Yeri gelmişken şunu da belirteyim: Genel olarak İnsan Hakları Hukuku standartları asgari 
standartlardır, ulusal hukuklar daha ileri bir koruma getirebilir. AİHM, otel konusunda 
öğrenci arkadaşımızın söylediği kadar geniş bir yorumu benimsememekte ve “Kişinin o otel 
odasını konut gibi kullanma niyeti varsa, bu otel odası konut gibi kullanılıyorsa; konut 
kapsamında değerlendirilir fakat 1-2 günlük kalmalarda bu otel odası konut olarak kabul 
edilmez” demektedir. AİHM, en azından belirli bir süre orada kalınması koşulunu aramaktadır 
ama demek ki duruma göre otel odası da konut olarak kabul edilebilir. 

Bu otel odasına konut denildiği takdirde, oraya girilmesinin prosedürü tamamen değiştiği için 
“Burası konuttur” deyip dememek bu kadar önemlidir. Nitekim bu konuda AYM önüne gelen 
böyle bir dava vardır: Bir demirci ustası, atölyesini aynı zamanda konut olarak 
kullanmaktadır. Polis bir suç ihbarı çerçevesinde atölyeye giriyor ama elinde arama kararı 
yok. Demirci ustası da dava açmış, derece mahkemeleri atölyeyi konut olarak kabul 
etmediğinden dolayı mesele AYM önüne gelmiş. AYM’nin verdiği kararda; demirci atölyesi, 
aynı zamanda kişinin yatıp kalktığı yer olduğu için, konut olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, yatıp 
kalkmasa bile iş yerleri de büyük ölçüde konut olarak kabul edilmektedir. Mahkeme, 
günümüzde iş yerlerinde geçirilen zamanı da dikkate alarak, iş alanındaki faaliyetlerimizi özel 
alana, özel alandakileri iş alanına taşıdığımızı ve ikisinin birbirine karıştığını da söylemiştir. 

Konut dediğimiz şeyin illa ki aile hayatımızı geçirdiğimiz klasik bir apartman dairesi olması 
gerekmez. Kişinin ikinci evi, yazlık evi, Romanların karavanları vs. bunların hepsi konuttur; 
yeter ki kişinin orayla devam eden bağları ve konut niyetiyle kullanma amacı olsun. Bunlara 
otonom (özerk) kavramlar denir. Mahkeme, bu kavramların ne olduğunu, nasıl anlaşılması 
gerektiğini bizzat açıklamaktadır: konut, özel hayat, aile, haberleşme vs. 

Bazen bir somut olay birden fazla kategoride değerlendirilebilir: örneğin gürültü kirliliği. 
Düşünün ki Yeşilköy’de oturuyorsunuz, dibinizde Atatürk Havalimanı var. Bu gürültüden 
dolayı hem “konuta saygı hakkı” bağlamında konutunuzdan keyifle yararlanamıyorsunuz hem 
aile hayatınız çekilmez hale geliyor hem de sizin üzerinizde duyma bozukluğu, baş ağrısı gibi 
birtakım fiziki sonuçları oluşuyor. Yani aynı olay hem aile yaşamına hem de konuta saygı 
hakkını devreye sokmaktadır. Biraz önceki otel örneği de birden fazla kategoriyi gündeme 
getirmektedir. Eğer otel odası, “konuta saygı hakkı” kapsamına giremese de kişinin odasına 
girilmesi, özellikle de kişisel eşyalarının kurcalanması özel yaşama saygı hakkını gündeme 
getirir. 

Özel yaşamla ilgili olarak özneyi konuştuk, zamansal boyutunu da konuşmalıyız. Özel yaşama 
saygı hakkı ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? Çünkü bir dönem ceninin ya da ölmüş 
bir kimsenin bu hakkın öznesi olup olamayacağı tartışması yapılmıştır. Bizim hukukumuzda, 
ölen kişilerin hatırası üzerinden bir koruma söz konusudur ama burada özne, ölen kişi 
değildir; hayattaki yakınlarının hukuki çıkarı korunmaktadır. Almanya’da bu konu yoğun 
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olarak gündeme gelmiş ve ölen kişilerin özel yaşamına saygıya ilişkin tartışmada şunlar öne 
sürülmüştür: “Kişinin özel yaşamına saygı hakkı ölmekle sona ermez. Dolayısıyla hayattayken 
beyan etmiş olduğu birtakım dilekleri varsa onların gerçekleşmemesi durumunda bir hukuki 
çıkarın devam etmesi söz konusu olur.” Buna ilaveten “Kişi öldükten sonra onun mezarına 
yönelik birtakım eylemlerin de aile yakınları bakımından değil, kişinin bizzat kendisi 
bakımından bir hukuki çıkar oluşturması gerektiği” tartışması da mevcuttur.  

Cenin meselesi de başlı başına önemli bir konudur. Ceninin yaşam hakkı var mı yok mu 
meselesi, kürtaj tartışmaları AİHS m.2 ve m.8 bağlamında konuşulması gereken konulardır. 
Kürtajın kişisel özerklik boyutu da vardır, bir kadının gebeliğini sona erdirme hakkı söz 
konusudur. Kürtaj, bir hak olarak kabul edilmektedir hatta buna ilişkin kategorik yasaklar da 
sorun arz edebilmektedir. Yakın zamanda İrlanda Cumhuriyeti’nde de böyle bir süreç oldu. 
İrlanda Cumhuriyeti Anayasasında ceninin de yaşam hakkı olduğu kabul edilir. Bizim ulusal 
hukukumuz ise tam ve sağ doğmakla kişiliği başlatır. Kişi, tam ve sağ doğmamışsa hukuken 
kişi olarak kabul edilmiyor fakat bunun “ceninin mirasçı olarak atanabilmesi” gibi bazı 
istisnaları mevcuttur. Bizim hukukumuz belli birkaç istisna haricinde cenine pek fazla hak 
sahipliği tanımamakta fakat bazı başka hukuk sistemlerinde cenin, yaşam hakkının da 
sahibidir. Hal böyle olunca gebe kadına yönelik birtakım müdahalelerle gebelik sonlanmış ise 
insan öldürme suçu devreye girmektedir. Hukukumuzda gebe kadına yönelik suç, bir 
ağırlaştırıcı sebeptir ama fail iki defa insan öldürme suçuyla yargılanmaz. İrlanda’da ceninin 
yaşam hakkı olduğundan dolayı kürtaj da -kategorik olarak- yasaktır. Kürtaj, ancak kadının 
sağlığı gibi zorunluluk durumlarında gündeme gelebilir. 

Madde 2 - Yaşam hakkı  

1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan 
dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin 
yaşamına kasten son verilemez. 

Neredesin Firuze diye bir film vardı; Özcan Deniz, Cem Özer, Ahu Türkpençe gibi oyuncular 
oynuyordu. Çok da güzel bir film olduğundan değil ama (Güzel filmdir) orada Ahu 
Türkpençe’nin canlandırdığı karakter, hamile kalmaya çalışan yüksek tansiyon hastası bir 
kadındı. Doktor, hamile kalmak isteyen kadına “Sen hamile kalırsan ya sen ölürsün ya da 
çocuk ölür; ikinizin de sağ kalması mümkün değil” diyor. Nitekim de öyle oluyor; çocuk 
sağlıklı doğuyor fakat kadın hayatını kaybediyor. Burada bilmesine rağmen gebeliği devam 
ettiriyor ama bazı durumlarda sağlık riskinden ötürü kadınlar kürtaj olmak istiyor, “rahim 
tahliyesi” diye geçer bizde.  

Sağlık gerekçesinin dışında tecavüz sonucu olan gebelikler vardır. Bizim mevzuatımız tecavüz 
sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılmasına izin veriyor ve üstelik kürtaj süresi de herhangi bir 
gerekçe olmadan yaptırılacak kürtajlara nispetle oldukça uzun. Fakat bunun için mahkeme 
kararı çıkması gerekir. Eğer karar süresi uzarsa, daha uzun olarak izin verilen kürtaj sınırı da 
aşılabilir, bu tarz sorunlar da gündeme gelebilir. Plansız gebelikler de var; sağlık riski ya da 
tecavüz sonucu değil ama kadın hazır hissetmiyor. Bu tür durumlarda kadınlar kürtaja 
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başvuruyorlar. Bizde biliyorsunuz belli bir döneme kadar kürtaj yasaktı, o yüzden böyle 
insanlar gizli saklı yaptırıyordu, hapis cezaları vardı.  

Cenin-kürtaj tartışmaları bağlamında esasen şunu konuşuyoruz: Ceninin yaşam hakkı mı, 
kadının kişisel özerkliği mi? Kadın gebeliği devam ettirmek istemiyorsa onun otonomisine mi 
saygı duyacağız yoksa ceninin yaşam hakkını mı koruyacağız? İrlanda Cumhuriyeti ceninin 
yaşam hakkını korumayı tercih etmiş ama konu hakkında İrlanda’da 2018’in Mayıs ayında 
referandum yapıldı ve bu yasak esnetildi. İrlanda’da, cenin yine pek çok haklara sahip ama en 
azından gebeler için hayati tehlike oluşturacak sağlık sorunlarının gerçekleşmesi durumunda 
kadınların kürtaja erişimine izin verildi. Böyle durumları basitçe geçiştirmemek gerekir çünkü 
hukuk sistemi bu durumu yasaklasa bile insanlar bu yollara başvurmaya devam etmektedir. 

Örneğin İrlandalı kadınlar kürtaj yaptırmak için İngiltere’ye gidiyorlardı. AİHM bu süreçleri de 
göz önünde bulundurarak; bu yasağın amaca hizmet etmediğini söylemiştir. Ölüm cezasında 
da benzer bir tartışma olmuştu: Ölüm cezasının suç işlenmesini ortadan kaldırmadığı ya da 
anlamlı şekilde azaltmadığı söylenmişti. Ölüm cezasını etkin olarak uygulayan ülkelerin suç 
oranlarında bir azalma yok, cezanın ağırlaşmasıyla suçun azalması arasında bir 
korelasyon/bağıntı yok. Yanlış verilen ölüm kararları da var tabii; zaman zaman Amerika için 
yayınlanır, sonra ortaya çıkıyor ki kişi o suçu işlememiş ve telafisi de mümkün değil çünkü 
infaz gerçekleşmiş. Biraz buna benziyor; kürtaj yasaklandı ama insanlar kürtaj yaptırmaktan 
vazgeçmiş değiller. Dolayısıyla biz bu konuyu tartışırken hangi hukuki menfaatlerden hareket 
edeceğiz: Cenin yaşam hakkı mı, gebe kadının kişisel özerkliği mi? AİHM doğrudan kürtaj bir 
haktır demiyor ama böyle kategorik bir yasağın da AİHS’ye aykırı olduğunu söylüyor. Nitekim 
A, B, C/İrlanda davasında, böyle katı bir yasağın AİHS m.8’e uygun olmadığı söylendi.   

(bkz. Parrillo/İtalya, Vo/Fransa ve A,B,C/İrlanda davaları) 

Öğrenci: AİHM içeriği, 10-12 haftadan sonra ceninin kalbinin atmaya başladığı gibi hususları 
değerlendiriyor mu?  

AİHM’nin yorum yöntemlerinden birisi şudur: Mahkeme birtakım hassas konularda 
devletlerin ulusal sistemlerinin uygulamalarını tanımaktadır. Cinsellik, ahlak, inanç ve din gibi 
konularda bir yeknesaklık (tekdüzelik) oluşmamış ise AİHM “Ben bu hususu taraf devletlerin 
takdirine bıraktım, yasaklayabilir ya da cevaz verebilir. Bu konuda ise cenin yaşam hakkı ve 
gebe kadının kürtaj talebi, etik, dini, ahlaki olarak çok boyutlu meselelerdir ve ben Mahkeme 
olarak işin inanç, din boyutunu araştırmakla ya da hafta hafta ceninin tıbbi durumunu 
gözlemekle yükümlü değilim” demektedir. Dolayısıyla da taraf devletlerin bu konulardaki 
takdir marjının/alanının geniş olduğuna karar vermiştir. Bu konu kürtaj karşıtları tarafından 
da gündeme getirilmiştir ve buna cevaben “Cenini ana rahminden ayırıp suni bir ortamda 
yaşatma ihtimalimiz varsa o raddeden sonra kürtaja izin vermemek gerekir” denilmiştir. 
Yalnız gelişen tıpla birlikte bu sürenin gittikçe azaldığını da dikkate almak gerekir. Bundan 10 
sene evvel bu süre 6 ayken şu anda 4-5 aylık doğan bir bebeğin bile yaşama ihtimali var. 
Bizim hukukumuzda kadınlar 8.haftaya kadar bir gerekçe göstermeksizin kürtaj talebinde 
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bulunabilir. Sağlık riski ya da tecavüz mağduru gebeler için bu süre daha uzun ve tabii ceninin 
bir riski varsa 9.ayda bile gebeliği sona erdirmek mümkündür. 

Bizde de yapılmıştı bu tartışmalar bir ara, hatırladınız mı? “Her kürtaj bir Uludere’dir” çıkışı 
vardı Cumhurbaşkanımızın. İnsan Hakları Hukukunun da hassas konularından birisidir kürtaj 
meselesi. Biz bu konulara niye girdik; özel yaşama saygı hakkını ceninle mi başlatacağız ve ne 
zaman sona erdireceğiz meselesi için girdik.  

AİHM’nin önüne gelen şöyle davalar da var: Kişi hayattayken vasiyet olarak “Öldükten sonra 
beni yakın ve küllerimi de şuraya serpin,” diyor. Yakınları kişi öldükten sonra bu dileği yerine 
getirmek istiyor ama mevzuat izin vermiyor ve yakamıyorlar. Bunun için de biliyorsunuz özel 
bir yere, krematoryuma ihtiyaç var. Öldükten sonra bazı şeylerin gerçekleşeceğine ilişkin 
kişinin kendisinde -yakınlarında değil- bir kanaatin oluşması meselesi söz konusudur. 
Muhakkak sizin de etrafınızda vardır; mesela merasime, nasıl gömüleceğine, nasıl bir mezar 
yapılacağına, belirli aralıklarla bağış yapılmasına ilişkin istekleri vardır insanların. 

Özneyi konuştuk; bir diğer meselemiz de özellikle özel yaşam bakımından, mekân meselesi. 
Kişinin özel yaşama saygı hakkını biz sadece kapalı mekânlarda mı koruyacağız? Genelde özel 
yaşam deyince kişinin aklına mahremiyet, kapalı bir alan geliyor fakat sokakta yürürken de 
biz bu hakkın koruması altındayız. AYM’nin benim çok eleştirdiğim bir kararı mevcut: Berrak 
Tüzünataç Kararı. Hatırlarsınız, Şahan Gökbakar’la sevgililerdi bir ara. Berrak Tüzünataç’ın 
evinin balkonunda öpüşürken paparazziler görüntülemişler. AYM kararına konu olan olay ise 
evin balkonunda çekilen görüntülerin özel hayatın gizliliğinin ihlali olup olmadığı hususudur. 

Aslında kadını tebrik etmek lazım, sanatçıların pek yaptığı bir şey değil, genellikle Sezen Aksu 
dava açar her şeye. Ben kararı yazan Raportör arkadaşı da tanıyorum, evin balkonu olduğu 
için şu şekilde bir karar çıktı: “Orası evin balkonu, sen evin balkonunda öpüşürsen seni 
görüntülerler.” Bu çok sığ bir yaklaşım. Görüntülerden de biraz içeride kalıp biraz dışarı 
çıktıklarını görüyorsunuz ki niyetlerinin aleni, provakatif bir şekilde afişe etmek olmadıklarını 
anlıyorsunuz. Velhasıl, AYM, evin balkonunu mahrem alan kabul etmedi. Bunlar ayrıca kişisel 
verilerdir, kişinin görüntüsü üzerinde hakkı vardır, İstiklal Caddesinde yürürken bile özel 
yaşama saygı hakkınız devrededir ve birisi gelip kafasına göre görüntünüzü çekemez. 

Anayasa Mahkemesinin 5/10/2017 tarihli Birsen Berrak Tüzünataç kararı:  

(…) Kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken 
aktivitelerini balkona taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebildiğinden 
şikâyet etme hakkı söz konusu olamaz. 

(…) Belli bir hayran kitlesine sahip başvurucu ile Ş.G. arasında yaşananları muhabirin haber 
yapmaya değer görmesi anlaşılabilir bir durumdur. Görüntülerin kayıt altına alınması kişilik 
hakları yönünden hassasiyet taşısa da bunların başvurucunun dışarıya kapalı konutuna 
girilmeksizin kamunun kullanımına açık bir alandan (sokaktan) ve herkes tarafından 
görülebilen bir yerden çekilmiş olması ve görüntüsü çekilenlerin sanatçı kişiliği dikkate 
alındığında basın özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı değerlendirilmektedir. Öte yandan 
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görüntülerin içeriğine bakıldığında başvurucu ile Ş.G.nin yakınlaşmasından ibaret olduğu ve 
ilgililer açısından kabul edilemez derecede rahatsızlığa yol açabilecek unsurlar içermediği 
görülmektedir. … Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi Anayasanın 20. Maddesinde güvenceye 
bağlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

Öğrenci: MOBESE kameralarını kişisel veriler bağlamında nasıl değerlendireceğiz? 

MOBESE kameraları da çok konuşuldu; bizim fakültemizde, koridorlarda vs.de de var. Kural 
olarak MOBESE kamerası AİHS m.8’e aykırı değildir. Kişinin görüntüleniyor olması elbette bir 
müdahale teşkil eder ama bunu haklı kılmak için suçun önlenmesi, düzensizliğin önlenmesi, 
başkalarının özgürlüklerinin korunması gibi meşru amaçlara hizmet bağlamında MOBESE 
kameralarının kullanılabileceği söylenmektedir. Bu görüntülerin saklanma süresi ve başka 
amaçlarla kullanılması gibi ilave durumlar işin içine girdiğinde ise meselenin rengi 
değişmektedir. Meşru amaçlar haricinde bir şey için kullanılması ya da uzun süre saklanması 
kişisel verilerin korunması bakımından sorun yaratabilir ama kural olarak MOBESE kameraları 
AİHS’ye aykırı değildir. 

“İstiklal Caddesi’nde yürürken bile özel yaşama saygı hakkınız var” dedik ama tabii ki 
buradaki koruma, bir kapalı mekâna (hele hele evinize) göre daha dar bir koruma sağlar. 
Genelde şöyle bir benzetme kullanıyorum: Bunu bir koruma şemsiyesi gibi düşünün; diyelim 
mi evinizdesiniz (ki bence buna evin balkonu dâhil) bu şemsiye oldukça geniştir. Sokaktayken 
ise daha küçük bir şemsiye ama prensip olarak özel yaşama saygı hakkı koruması devam 
eder. 

Monaco Prensesi Caroline’i duydunuz mu? Prenses Caroline bir Alman ile evli ve Almanlar bu 
prensesin hayatını çok merak ediyorlar. Bu sebeple Almanya’daki magazin basını sürekli 
prensesi ve kraliyet ailesini haber yapıyor. Sürekli haber yapıyorlar bu konuları; Caroline 
tatile gidiyor, arkasında bir fotoğrafçı ordusu da onu takip ediyor. 

Paparazzi meselesi öyle önemli ki Prenses Diana’nın ölümü buna bağlandı. Elizabeth 
öldürdü diye komplo teorileri de var ama öyle bir şey değilse arkasında bir gazeteci 
ordusuyla altgeçitten geçerken kaza yaptığı söyleniyor. 

Prenses Caroline de tatile giderken, at binerken, alışveriş yaparken sürekli fotoğraflanıyor. 
Fotoğrafların birisinde de prenses, Paris’te ünlü bir restoranın arkadaki bir masasında bir 
Fransız aktörle yemek yiyor ve bu fotoğraf da paylaşılmış. Markette alışveriş yaparken 
fotoğrafı çekilip yayınlanmış, sizce özel yaşamı ihlal edilmiş midir? 

Öğrenci: Fotoğrafın ihlal ettiğini düşünmüyorum fakat yazının içeriği önemli. Prenses halka 
mal olmuş bir kişi olduğundan fotoğraflarının çekiliyor olmasını normal karşılamalıyız.  

Mesela “Prenses 1 aydır Paris’te... Çocuklarıyla birlikte alışveriş yaparken çok neşeliydiler” 
şeklinde bir haber. Bu şekilde bir haber için “İçerikte herhangi bir sorun yok ise fotoğraf tek 
başına özel yaşama saygı hakkını ihlal etmez çünkü prenses kamuya mal olmuş bir kişi” 
diyorsunuz. Bu kamuya mal olmuş kişi ibaresi çok yaygın kullanılır ama bir alternatif olarak 
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kamusal figür de kullanılıyor. “Mal olma”, “mal”, “mallık” ifadeleri bazı insanları rahatsız 
edebiliyor, bence hiç sıkıntı yok ama ben de kamusal figürü tercih ediyorum. 

Öğrenci: Kamuya mal olmaktan önce kişinin izni olup olmadığını tartışmamız gerekmez mi? 

Görüntümüz kişisel verimizdir ve üzerinde hak sahibiyiz. Nitekim Prenses de pek çok dava 
açtı -demek ki izni yok- ama hiçbirini kazanamadı. “Sen bir Alman ile evlisin, Monaco 
Prensesi’sin, Alman halkı seni merak ediyor, kamusal bir figürsün” dedi ve fotoğraflarda ve 
haberlerde herhangi bir sorun görmedi. Dolayısıyla Alman iç hukukunda özel yaşama saygı 
hakkının ihlal edilmediği söylendi ve dava AİHM önüne geldi. 

Öğrenci: Bence burada fotoğrafın çekildiği mekânı da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir 
prenses, oyuncu yani kamusal bir figürseniz fotoğrafınız çekilebilir ama belki bazı alanlarda 
fotoğrafınızın çekilmesi izne tabi tutulabilir. Arkadaşınızla, sevgilinizle özel bir yemeğe 
çıkmışsınız, kimsenin görmesini de istemiyorsunuz. Böyle bir halde belki izin almak akla 
gelebilir ama onun dışında çekilebilir. 

Kişinin belli bir alanda bir tanınırlığının olması: spor, bilim... Biz örnekleri magazin üzerinden 
veriyoruz ama diyelim ki Canan Karatay, Berrak Tüzünataç, Ahmet Hakan da kamusal bir 
figürdür. Herhangi bir alanda belli bir tanınırlığı varsa kamusal bir figürdür. 

Öğrenci: İçerikten bahsetmiştik ama yazı başka birine ait ve orada övebilir de yerebilir de. Bu, 
kişisel yaşamla alakalı değil bence. Haber doğru ya da yanlış olabilir, esas olarak fotoğraf 
kullanımına bakmak gerekir. 

İki hususu dikkate almamız gerekir: Hakkında haber yapılan kişinin niteliği ve haberin 
içeriği. Haber kimin özel yaşamına ilişkin, kamusal bir figürün mü herhangi birinin mi? 
Örneğimizde basın yoluyla özel yaşama müdahil oluyoruz, o zaman haberin içeriği de 
gündeme gelecektir. AİHS m.8 çerçevesindeki sorunlu alanlardan birisi şudur: özel yaşama 
saygı hakkı ile ifade özgürlüğünün çatışması. Bir tarafta özel yaşama saygı hakkına dair talep 
ve iddialar, diğer tarafta da kamunun haber alma hakkı vardır. Bu konu hakkında Türkiye’de 
de toplantılar yapılıyor, sıkıntılı bir alan ve kararlar da birbirinden farklı olabiliyor. Bir 
mahkeme özel yaşam hakkı çerçevesinde karar verirken bir başkası kamunun haber hakkını 
önceleyebiliyor. 

Peki, bu konuda neye göre karar vereceğiz? Sadece kamusal figürler hakkında haberler değil 
mesela sıradan kişiler hakkında da haberler, suç haberleri de vardır. Cinsel saldırı, hırsızlık 
haberleri gibi haberler de genelde iddia aşamasında yapılıyor. Lekelenmeme hakkı diye de bir 
hak var, masumiyet karinesine yakın ama aynı şey değil. Bu hak kapsamında, henüz 
yargılama aşamasında, hüküm tesis edilmemiş bir davaya dayanarak kişiyi dolandırıcı, 
tecavüzcü ilan edemezsiniz. 

Çok ünlü bir kadın doğum doktoruna ilişkin bir olay var. Amerika’daki “Me too” hareketini 
biliyorsunuz, böyle bir akım başlatıldı ve Türkiye’de de yankı buldu. Bu profesör doktor 
hakkında hem gazete haberi çıktı hem bir köşe yazarı (Ayşe Arman) yazı yazdı ama öyle bir 
yazmış ki okuduğunuzda “Adama bak. Tecavüzcü kadın doğumcu” diyorsunuz. Bunun üzerine 
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kadın doğum profesörü “Hem kişisel hem mesleki itibarım sıfırlandı” diyerek dava açtı ki 
zaten ortada sadece iddialar söz konusu. Eski hastalarından birisi yıllar sonra mahkemeye 
başvurup “Hemşireyi odadan çıkardı ve şöyle şöyle muayene etti” şeklinde ifade vermiş. Bu 
ifadeden sonra başka kadın hastalar da benzer iddialarla savcılığa şikâyette bulunmuşlar. 
Bunun üzerine gazetede haberler çıktı ve bir köşe yazarı da kendi köşesine taşıdı. 

Buraya üçlü testi uygulayabiliriz. Ünlü bir kadın doğum profesörü “Kişisel ve mesleki itibarım 
zedelendi, bu haberler kaldırılsın” derken; gazete de “Kamunun haber alma bilgi edinme 
hakkı vardır” diyor. Peki, hangisine hak vereceğiz?  

(Bahse konu profesör hakkında, 2018 yılında yapılan muayene sonrası iki hastası ‘nitelikli 
cinsel saldırı’ suçlamasıyla şikâyette bulunuyor. Olayın basına yansımasından sonra bir başka 
kadın 12 yıl önce tacize uğradığı iddiasıyla davaya müdahil oluyor.) 

Öğrenci: Haberin içeriğine bakmamız gerekir. Eğer doğruysa, haber verme hakkından dolayı 
hukuka uygun bulabiliriz ama fotoğraf insanın kişiliğinin bir parçası olduğundan sosyal 
medyada paylaşılmış fotoğrafların başkalarınca kullanılması bile hukuka aykırıdır. Mesela 
Instagram’da yaptığımız açık paylaşımların bile benim dışımda birileri tarafından kullanılması 
hukuka aykırıdır. 

Siz de biraz önceki arkadaşınız gibi düşünüyorsunuz. Resim kullanımı izne tabi olmalı, resmini 
kullanıyorsan kamusal figür ya da herhangi bir vatandaş olmasının bir önemi yok, diyorsunuz. 
Mahkeme içtihatları ise şöyle diyor: Koruma şemsiyelerinden bahsetmiştik, evimiz bizim özel 
yaşama saygı hakkı korumasından en geniş ölçüde yararlandığımız yerdir, sokağa çıkınca bu 
hak devam eder ama şemsiye biraz daha küçülür. Kişiler açısından, özne bakımından ele 
alırsak; kamusal figürler bakımından bu koruma, sıradan kişilere göre daha dardır. 
Siyasetçilerden hiç örnek vermedik, onlar da kamusal figürlerdir. Bakanlar, milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanımız... Hepsi kamusal figürlerdir ve onlar hakkında yapılan haberlerin ve 
yayınlanan görüntülerin özel yaşama saygı hakkı çerçevesinde korunabilirliği sıradan bir 
kişiye göre daha azdır. AİHM ve Anayasa Mahkememiz kişi bakımından böyle bir ayrıma 
gidiyor, kişi eğer bir kamusal figürse insanların onlar hakkındaki birtakım haberlere 
ulaşabilmesi mümkün olabilmeli, dolayısıyla sıradan vatandaşa göre özel yaşama saygı hakkı 
sebebiyle sahip olduğu koruma kalkanı daha küçüktür. 

Öğrenci: Kamusal figürler için koruma kalkanının daha küçük olması, meşru amaç olarak 
kamu yararını gördüğümüzde mantıklı ama sadece “toplum merak ediyor” diyerek kişinin 
fotoğrafının paylaşılabiliyor olması bana çok hakkaniyetli gelmedi. 

Benim tüm söylediklerim aslında akla “merak”ı getiriyor, sonuç olarak mesele merak ediyor 
oluşumuz ve “Merak ya da ilgiyi niye hukuk korusun?” sorusu güzel bir soru. Mahkeme, 
kamusal merakı tatmin etmek diye bir şey yoktur, diyor. Caroline Davası’nda, Prenses 
Caroline davayı kazandı; çünkü birden fazla fotoğraf var, süpermarket vs. gibi yerlerde 
çekilen fotoğraflar çok sıkıntı olmuyor ama özel izinle girilebilen bir plajda çekilmiş ya da bir 
restoranın gayet köşede bir masasında çekilmiş fotoğrafları da var. Mahkeme bu fotoğraflara 
ve haberin içeriğine de baktı. Çünkü haberde “romantik bir yemek” diyordu. Mahkeme 
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“Kamusal figürlerin, halkın magazinsel merakını tatmin etmek gibi bir görevleri yoktur” demiş 
ve böylece “kamusal merak ve ilgi” ile “kamu yararı” kavramlarını birbirinden ayırmıştır. Her 
ne kadar AİHS içtihadını bu şekilde yazsa da somut olayların çoğunda bunu ayırmak son 
derece güçtür. Sadece kamusal yarar esas alınırsa, neredeyse hiç kimsenin fotoğrafının 
çekilmemesi ve haber yapılmaması gerekir. Ancak şöyle örnekler olabilir: Eski Fransa 
Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın doktoru, Mitterrand’ın hayatını kitaplaştırdı ve 
hastalıkları vs. hususlardan da bahsetti. Bunun üzerine dava açıldı ve Mitterrand davayı 
kazandı. Bunun üzerine yayınevi AİHM’ye başvurdu. 

(bkz: Case of Plon v. France) 

Bir ülkenin başkanının hastalıklarına ilişkin haberleri öğrenmekte kamusal yarar var mıdır? 
Adam kanser hastası mesela, halkın bilmesinde kamusal yarar yok mu? Bunda da kamusal 
yarar göremiyorsanız biz dükkânı kapatalım, hiç haber filan yapmayalım. Mahkeme “Halkın, 
başkanının sağlığını bilme konusunda bir kamusal yararı vardır” dedi. Prenses Caroline kimle 
yemek yemiş bir merak konusu olabilir ama sağlık sorunu gibi hususlarda kamusal yarar 
vardır. 

Bir başka örnek vereyim: Prenses Caroline üç dava açtı, demiştim; birisinde prensesin babası 
Prens Rainier’in, yanında küçük kızı olduğu halde, sarayın bahçesinde fotoğrafını çekmişler. 
Haber şöyle: “Gül Balosu yaklaştı ama Prenses Caroline, Alplerde kayak tatilinde...” 
Fotoğrafta Caroline yok, hasta babası ve küçük kız kardeşinin fotoğrafı var. Buna karşı 
Caroline dava açtı ve Alman iç hukukunda yine kazanamadı ve meseleyi AİHM önüne taşıdı. 
Gül Balosu, Monaco için maddi ve manevi bakımdan önemli bir etkinlik. Prensin sağlık 
durumu iyi değil, Caroline en büyük kızı, eğer Caroline yoksa Gül Balosu olmayacak mı, 
konularına ilişkin bir haber. Siz ne dersiniz, burada özel yaşam ihlali var mıdır? 

Öğrenci: Gerçekten kayaktaysa hak ihlali yoktur. 

Haber doğru; yaklaşmakta olan bir balo var ve Prenses baloyla ilgilenmesi gerekirken 
kayakta. Prenses en büyük kız, kraliyet ailesinde sıralama ve büyük çocuk olmak önemli. Ne 
diyorsunuz? 

Öğrenci: Balo söylediğiniz öneme sahipse ve haber de gerçekse “Kamu yararı vardır” 
diyebiliriz. Başbakanın, cumhurbaşkanının hastalığını kabul ediyorsak bunu da kabul 
etmeliyiz.  

Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. 
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Pratiğe geçmeden önce son defa AİHS m.8’i inceleyelim. Bu hak çerçevesinde diğer birçok 
hakta olduğu üzere sözleşme tarafı devletlerin sadece negatif yükümlülükleri değil, pozitif 
yükümlülükleri de vardır. Dolayısıyla AİHS m.8 bakımından hem negatif yükümlülük hem 
pozitif yükümlülük söz konusudur. İlaveten, usulî yükümlülükler diye tabir ettiğimiz 
yükümlülükler var. Onlar da AİHS m.8 çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. AİHS m.8’in 4 temel 
kategoriye işaret ettiğini, düzenlediğini söylemiştik. Özel yaşam, aile yaşam, konut ve 
haberleşme. 

a) Özel Yaşam 

Özel yaşam çerçevesinde ne tür hukuksal çıkarlar söz konusu olabilir? 

- Fiziksel ve ruhsal bütünlük hakkı: Bunun altında müdahale örneklerini söylemek 
gerekirse: tıbbi müdahale ve tıbbi hatalı uygulama, genel olarak şiddet ya da özel olarak 
kadına ve çocuğa karşı şiddet, mobbing (işyerlerinde psikolojik taciz), çevresel kirlilik ya 
da sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Bunlar özel yaşama saygı hakkının, bireyin fiziksel 
ve psikolojik bütünlüğü hakkına yönelik müdahale örnekleri. 

- Kişisel özerklik ve bireyin kendi geleceğini belirleme hakkı: Buna geçen hafta işaret 
etmiştik ve bunun altında cinsel kimlik, ad ve soyadı meselesini konuşmuştuk. Yeni bir 
şey var duydunuz mu bilmiyorum, yakınlarını gömebilme hakkı. Ölme hakkı var ve 
ötenazi de bu çerçevede değerlendirilir. Seyahat özgürlüğü, üreme hakları, mesleki ya 
da iş faaliyetleri kişisel özerklik ve bireyin kendi geleceğini belirleme hakkının hukuki 
çıkarı çerçevesindeki alt çıkarlar ya da müdahale biçimleridir. 

Yakınlarını gömebilme ya da gömme hakkı, kişilerin yakınlarının cenaze törenlerine 
katılabilmesini ifade etmektedir. Mesela ilk akla gelen mesele şudur: kişi tutuklu olduğu 
için yakınının cenazesine katılamayabilir. Bu tür durumlara ana haber bültenlerinde ya 
da gazetelerde denk gelmişsinizdir. Bu gibi hallerde kişilere özel izinle yakınlarının 
cenazelerine katılmalarına izin verilmektedir. Bu hususta AİHM’ye, bizim Anayasa 
Mahkememize giden davalar var. Bir ara Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu’da terör 
örgütü mensuplarının cenazelerini sokaklarda bekletilmesi, yakınlarına teslim 
edilmemesi sorun olmuştu ve AİHM’e yakınlarını gömebilme hakkı çerçevesinde 
başvurular olmuştu. 

- Mahremiyet ve özel hayatın gizliliği hakkı: Bunun altında ise kişisel verilerin korunması 
hakkı vardır. Bildiğiniz üzere Anayasa m.20’ye kişisel verilerin korunmasına ilişkin özel 
bir hüküm eklendi. Kişisel veriler; bir dersin başlığı olmaktan ziyade başlı başlına bir 
derstir. Hukuk içerisinde disiplinler arası bir alan vasfını haizdir. Hem cezai boyutu hem 
de idari boyutu mevcuttur. Pek tabii ki; insan hakları ve anayasa boyutu da söz 
konusudur. 

- Unutulma hakkı: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Bugün elimizde böyle bir örnek 
olay var.  
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Aile Yaşamı 

Bu mesele içinde eşler ya da partnerler arası ilişkiler söz konusudur. Yani illa ki evlilik ilişkisi 
olması gerekmez. Bir kadın ile bir erkek arasında evlilik dışında bir ilişki söz konusu olduğunda 
da aile yaşamı kapsamına dahil edilebilir bir mesele vardır. Çocuk ile ebeveyn arası ilişkiler de 
aile yaşamı çerçevesi içerisindedir. Soybağı, velayet, çocukla kişisel ilişki hakları, çocuğun 
soyadı, çocuğun mirasçılığı, çocuğun koruma altına alınması gibi hususların hepsi aile yaşamına 
saygı hakkının “Çocuk ile Ebeveyn” başlığı altında mesele arz etmektedir. Atipik aileler veya 
homoseksüel çiftler arasındaki ilişkiler buna örnek verilebilir. Aile birleşimi, tıbbi yardımla 
üreme, evlat edinme de dahil edilebilir.  

Konut ve Haberleşme 

Haberleşme kapsamında; haberleşmenin engellenmesi, haberleşmenin denetlenmesi 
meselesi vardır. Haberleşmenin engellenmesi, kişilerin dış dünyayla irtibat kurmalarına imkân 
verecek araçların sağlanmaması durumudur. Örneğin kişiye zarf verilmemesi, kalem 
verilmemesi, posta imkânının sağlanmaması gibi durumlar, iletişimi engelleme örnekleridir. 
Haberleşmenin denetlenmesinde ise kişiye haberleşme imkânı sağlanmıştır, kişi mektup 
yazmıştır ancak mektup muhatabına giderken bir prosedürden geçerek ulaştırılmaktadır. Bu 
her ikisi tarafından da (hem mektubu gönderen hem de muhatabı tarafından da) bir iletişimin 
denetlenmesi örneğidir. Ya da çok klasik başka bir örnek verelim, telefonların dinlenmesi. 

Bu hak sınırlandırılabilen bir hak olduğu için sınırlandırma ve askıya alma rejimi de söz 
konusudur. Ben geçen derslerde size üçlü testten bahsetmiştim. AİHM ve AYM önüne gelen 
bireysel başvurularda “Bir ihlal var mı ya da yok mu?” hususuna ilişkin kararını verirken üçlü 
test dediğimiz belli bir yol izlemektedir. 

 Önce müdahalenin olup olmadığının tespiti gerekmektedir. 

Burada hakkın kapsamına giren bir hususun belirlenmesiyle iş başlamaktadır. Hakkın 
kapsamına giren bir müdahalenin var olduğu belirlendikten sonra ilk adım nedir? Örneğin 
elimizde bir telefon dinlenmesi olayı olsun. “Telefon dinleme, özel yaşama saygı hakkı 
çerçevesinde bir mesele doğurur mu, norm alanı içinde midir, kapsamında mıdır?” sorusu 
rehberliğinde tespit yapılır. Eğer norm alanı içinde ise haberleşme hakkına ve özel yaşama 
saygı hakkına bir müdahale söz konusudur. Somut olayda bu haklar ayrı ayrı olmayabilir bazen 
iç içe geçer yani birden fazla hakkı gündeme getirebilir. 

“Hukukilik testi” ile kastedilen şey bu müdahaleyi gerektiren bir yasal dayanağın olup 
olmadığıdır. Peki, bu yasal dayanağın bir özelliği var mıdır? Bunun ulaşılabilir olması gerekir 
ancak bundan “Devletin herkesin evine ilgili mevzuatı göndermesi gerekir” şeklinde bir sonuç 
çıkarılmaması gerekir. Bizler bir vatandaş olarak merak ettiğimizde, bilgi edinmek 
istediğimizde ona ulaşabilmeliyiz. Dolayısıyla bu yasal dayanak; kapalı kapılar, kilitli odalar 
ardında olmamalıdır. Mesela Google’a yazarak istediğimiz şeye ulaşmamız mümkündür. 
Ulaşılabilirlik şartı bakımından bu yeterlidir. 
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Yasanın bir diğer özelliği de öngörülebilir olmasıdır. Yani sıradan bir vatandaş bir yasayı açıp 
okuduğunda bir fikrinin, öngörüsünün olması gerekir. 

 Yapılan müdahalede bir amaç olması gerekir. 

Bir hakka müdahalede bulunuluyorsa bu müdahalenin meşru bir amaç için yapılıyor olması 
gerekir, keyfi olarak yapılmamalıdır. Örneğin bir kimsenin telefonu gizlice dinlenmektedir. Bu 
dinlenilme için kamu güvenliği, suç kovuşturması, kamu düzeninin sağlanması gibi birden fazla 
meşru amaç saymak mümkündür. İşte bu tür bir meşru amacın olması gerekir. Başka türlü bu 
hakka müdahale mümkün olmaz. 

 İzlenen meşru amaç, uğruna feda edilen menfaatten daha ağır basmalıdır (gereklilik 
ve ölçülülük). 

Tipik bir tartı işlemi olarak düşünmek gerekirse; tartının bir tarafına meşru amaç diğer tarafına 
da korunan menfaat konur. İşte bu ikisi arasında bir oran olmalıdır. Bu oranın tespiti 
konusunda da mahkemenin dikkat ettiği bazı ölçütler söz konusudur. Bunlardan birisi meşru 
amacı sağlamak için en az kayıtlayıcı olan yöntemle yola çıkılmasıdır. Diyelim ki suç 
kovuşturması için telefon dinlenilmesine başvurulmuştur. Mahkeme burada “Sen telefon 
dinlemeden de bu sonuca ulaşamaz mıydın?” sorusu sorulur ve izlenen meşru amaç ile yapılan 
müdahale arasında bir illiyet bağı olması, müdahalenin elverişli olması gerekir. Eğer bu söz 
konusu olmaz ise ölçülülükten bahsetmek mümkün değildir.  

Aynı zamanda her durumda yetkili makamların, derece mahkemelerinin kararlarının gerekçeli 
bir şekilde vermiş olması gerekir. Gerekçeli karar, aynı zamanda adil yargılanma hakkının alt 
unsurlarından birisidir. İster sanık olsun ister davacı olsun, herkesin gerekçeli karar hakkı 
vardır. Biz bunlara ölçülülük testi diyoruz. Alt başlıklar olarak da uygun ve elverişli araçlara 
başvurulması, araçla müdahale arasında bir orantının bulunması ve en az kayıtlayıcı olan 
yöntemin/aracın, meşru amacı gerçekleştirmek için benimsenmiş olması gerekir. 

Askıya almayı zaten biliyorsunuz. Askıya alma, hakkın tamamen uygulanmasının durdurulduğu 
bir rejimdir. Ancak olağanüstü durumlarda söz konusu olur. AİHS m.8 bunun yapılabileceği bir 
maddedir. Mutlak bir hak olmadığı için hem sınırlandırılabilir hem de askıya alma rejimine 
konu edilebilir. 

Şimdi örneğimiz üzerinden devam edelim.  

Örnek Olay 

Sosyolog Bay A tarafından hazırlanan “Tarkan-Yıldız Olgusu” isimli doktora tezi, kitaba 
dönüştürülerek yayımlanmıştır. Eser sanatçı Tarkan örneğinden yola çıkarak ve bilimsel 
araçlara başvurmak suretiyle toplumdaki star olgusunu işlemektedir. 155 sayfadan oluşan ve 
yüz adet basılan kitapta, Tarkan’ın basında çıkan fotoğraflarına yer verilmek suretiyle sanatçı 
Tarkan’ın ataerkil bir toplumda feminen özellikler sergileyerek başarı yakaladığı yönünde 
analizlere yer verilmiştir. Kitapta sanatçıyla ilgili olarak, 
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“Kıvrak dansları, cinselliğe gönderme yapan şarkı sözleriyle Türk erkeğinin alışılmış 
ölçülerine hiç uymayan, göz süzen, gerdan kıran bir Tarkan“ ; “Bu güzel gözlü, hafif tıknazca 
delikanlı, şarkısında ‘Kıl oldum abi!’ diyor, çoğu erkeği ‘kıl ederken’, çoğu kadını da ‘mest 
ediyordu’. Kimdi bu genç? Sevgilisi var mıydı? Gözleri sürmeli miydi? Makyaj mı yapıyordu? 
Yoksa o da eşcinsel miydi? Bize hangi yüzümüzü göstermişti ki bu denli ilgimizi çekmişti?“ 
şeklinde cümlelere yer verilmiştir. 

Kitapta şarkıcının kişiliği analiz edilirken çıkış noktası olarak sanatçının beden dili, giysi 
ve aksesuarları dikkate alınmış, fotoğrafları, video klipleri, şarkı sözleri, röportajları ve bu 
konuda çıkan makalelere de yer verilmiştir. Sanatçı Tarkan, şöhret ve şahsiyetine saldırıda 
bulunulduğu iddiasıyla kitabın toplatılması ve dağıtımının durdurulması talebiyle İstanbul 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştır.  

Elimizde bu şekilde gerçek bir olay var. Şimdi sınıfın bir kısmı Tarkan’ın avukatı, bir kısmı 
sosyoloğun avukatı, bir kısmı da mahkeme heyetini oluştursun. (Hoca burada sınıfı böldü ve 
müzakere yapmalarını istedi.) Burada öncelikle hukuki çıkarın belirlenmesi gerekir. Hukuki 
çıkarın anayasal ve sözleşmesel dayanaklarına işaret edilmesi gerekir. “Eğer bir müdahale 
varsa niye müdahale var? İhlal oluşmuşsa neden oluşmuş?” gibi soruların gerekçeli bir şekilde 
avukatlar tarafından hakimlere sunulması gerekir. Önce Tarkan’ın avukatları konuşacak. 

Tarkan’ın avukatlarının sözcüsü: Sayın hâkim ve jüri üyelerimiz, olayımız kapsamında Sayın 
Sosyoloğumuz bildiğiniz üzere müvekkilimiz Tarkan için “kıvrak dansları, cinselliğe gönderme 
yapan, güzel gözlü, hafif tıknazca delikanlı, şarkısınca ‘kıl oldum abi’ dediğini” belirterek ve 
bununla birlikte eşcinsel olduğunu iddia ederek kitapta müvekkilimizin kişiliğini analiz 
etmektedir ve çıkış noktası olarak da sosyolog tarafından müvekkilimizin beden dili, giysi ve 
aksesuarları dikkate alınmıştır. Fotoğrafları, video klipleri, şarkı sözleri üzerinden varsayım 
yapılmaktadır. Burada müvekkilimizin şöhret ve şahsiyetine bir saldırı mevcuttur. Biz burada 
“bireyin kendisi hakkındaki kontrol hakkı” ve “mahremiyet hakkı” kapsamında müvekkilimizin 
haklarının ihlal edildiğini öne sürmekteyiz. Bu durum AİHS m.8 kapsamında 
değerlendirilmektedir. Türk Hukukunda ise Anayasa m.20/1’de herkesin özel hayatına ve aile 
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu belirtilmektedir. Bunlar dahilinde biz, 
müvekkilimizin özel hayatına saygı gösterilmesini istiyoruz ve AİHS m.8 kapsamında bireyin 
kendi istediğini gerçekleştirme, geleceğini belirlenmesine ilişkin kararlar alabilme özelliğine 
cinsel kimliğini açıklama özgürlüğünün kendisinde olduğunu ileri sürüyoruz. Burada Sayın 
Sosyolog bu hakları ihlal etmiştir. 

Hoca: Sayın jüri ve sayın hakim, avukatlara sormak istedikleriniz, daha fazla bilgi almak 
istediğiniz hususlar var mı? 

Jüri ve Hâkim: Şimdilik yok fakat karşı tarafı dinledikten sonra bilgi almak istediğimiz hususlar 
olacaktır. 

Hoca: Avukatların açıklamasına göre Tarkan’ın hangi hakları ihlal edilmiştir? 
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Öğrenci: Özel yaşama saygı hakkı, mahremiyet hakkı, kişisel haklarına saldırı var. 

Hoca: Biraz havada kaldı sanki. Mesela bunlar niye ihlal edilmiş? 

Öğrenci: Bunlar özel hayatla ilgili şeyler ve doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Tarkan’ın 
özel hayatına ilişkin olan bilgi. 

Hoca: “Tarkan’ın cinsel yönelimine dair doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bilmediğimiz bir 
takım varsayımlar, yakıştırmalar vardır. Bunlar da Tarkan’ın bireysel özerkliği içerisindedir” 
diyorsun. Peki şöhret ve şahsiyetine saldırıda bulunduğu gerekçesiyle başka bir hukuki çıkar 
eklenmesi mümkün müdür? Mahremiyet ile özel yaşamın gizliliği ve bireysel özerklik yanında 
üçüncü bir hukuki çıkar olarak şeref ve itibar da eklenebilir. 

Şimdi sosyoloğun avukatlarını dinleyelim. İddia makamını dinlediniz. Tarkan’ın avukatları: “Bu 
ifadeler müvekkilimizin bireysel özerkliği, mahremiyetine, özel yaşamın gizliliğine ve daha da 
özelle şeref ve itibar hakkına müdahaledir. Bu hakları ihlal edilmiştir” dediler ve anayasal 
dayanağını da gösterdiler. Özel hayatın gizliliğini irdeleyen Anayasa m.20 ve bizim buraya 
Anayasa m.17’yi de eklememiz gerekir. Şeref ve itibar hususu Anayasa m.17/1 ve AİHS m.8’i 
kapsamaktadır. Dolayısıyla sayın mahkememizden kitabın toplatılması ve dağıtımının 
durdurulması talebi söz konusudur. Herhalde tazminat da isteyeceklerdir. Mahkeme heyeti 
bunları değerlendirecektir. Şimdi devam ediyoruz. 

Sosyoloğun avukatlarının sözcüsü: Sayın jüri üyeleri ve hâkim (Bu kısımda arkadaş Anglo-
Sakson hukuk sisteminde hukuk mahkemelerinde jüri üyelerinin olmadığını, tek hakimle 
olmadığını vs. tartıştı ve hoca o kısımları dikkate almamızı ve pratikte bu şekilde devam 
edeceğimizi söyledi); insan haklarının ihlal edildiği söylenen bu bilimsel eser hakkında 
müvekkilimiz aleyhine bir dava açılmıştır. Öncelikle bu yazılan eserin insan haklarına müdahale 
kriterlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde hukuki kaynağının olup olmadığının test edilmesi 
gerekmektedir. Hukukilik incelemesinde gerek Anayasa’da gerek AİHS’de belirtilen düşünce 
özgürlüğü hakkı garanti altına alınmıştır. Yazılan bu eser, meşru bir amaç için yazılmıştır. 

Hoca: Aslında bu üçlü testi iddia ve savunma makamı değil de mahkemeler yapar. Yani devletin 
üçlü test uygulamış olması gerekmektedir. Burada bilimsel eser olmasına ve sosyoloğun 
düşünce özgürlüğüne vurgu yaptınız ki bunlar çok önemliydi. Bilimsel eser olarak ifade ettiğin 
kitapta kullanılan ifadeler için nasıl bir savunmanız söz konusudur? 

Sosyoloğun avukatlarının sözcüsü: Bu ifadeler tamamıyla nesnel ifadelerdir. Kesinlikle kişinin 
şahsına yönelik olan özel ifadeler içermemektedir. Zira orada Tarkan’ın hareketlerinin 
eşcinselliğe ilişkin hareketler olduğu söylenmektedir ve eşcinsellik bir suç değildir. Bu ifadeler 
iddia makamı tarafından Tarkan’a yönelik aşağılama olarak algılanmıştır ancak böylelikle 
aslında Tarkan’ın kişi haklarına ihlalde bulunulmuştur. 

Hoca: Bu vesileyle de iddia makamı hakkında suç duyurusunda bulunmaktasınız “Onlar nefret 
söyleminde bulunuyorlar, eşcinsellik kötü bir şeymiş gibi gösteriyorlar” mı diyorsun :) 
“Buradan çıktığım zaman suç duyurusunda bulunacağım, TCK bakımından nefret söylemi bir 
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suçtur ve Tarkan’ın avukatları suç işlediler” diyor. İşte yavuz hırsız böyle olur. Bir de oradan bir 
suç çıkartır :) 

Sosyoloğun avukatlarının sözcüsü: Son olarak incelemeye konu olan kişi yani sanatçı Tarkan 
kamuya mal olmuş bir kişidir. Ve onun hakkında bilimsel bir eser yazılmıştır. Kamuya mal olmuş 
bir kişi olarak bunları tolere edebilmesi gerekir. 

Hoca: Sosyoloğun avukatlarını da dinlediniz. “Sosyolog bakımından da bir hak kullanımı söz 
konusudur, ifade özgürlüğü hakkı kullanılmıştır. Bu çerçevede yazılan bilimsel bir eser vardır. 
Bilimsel esere konu yapılan bir kamusal figür var. Dolayısıyla kamusal figürün birtakım 
davranışlarının mercek altına yatırılması, daha yakından bakılması, bir bilimsel çalışma 
yapılması normaldir. Tarkan’ın da bunu hoşgörü ile karşılaması gerekir. Ve bu ifadelerden 
hiçbirisi de bir ihlal oluşturmuyor. Tam tersine Tarkan’ın avukatları bu tür yakıştırmalara 
olumsuz bir anlam yükleyerek kendileri aslında bir suç işliyorlar” demişlerdir. 

Sosyoloğun avukatlarının sözcüsü: Eklemek istediğim bir konu var. Bu eserin amacı Tarkan’ın 
kişiliğinin özel olarak irdelenmesi değildir, burada Tarkan’ın sanatsal yaşamından hareketle 
bilimsel bir eser çıkarılmıştır. 

Hoca: “Burada sosyoloğun Tarkan’a yönelik sübjektif bir kötü niyeti yoktur. Tamamen objektif 
bir gözlemci olarak, sosyolog olarak, Tarkan’ın kliplerinden, cd kapaklarından yola çıkarak 
Tarkan’a ilişkin bir analiz yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir kötü niyet yoktur” diyorsunuz. 

Tarkan’ın avukatlarının sözcüsü: Tarkan kamusal bir figürdür. Kamunun Tarkan hakkında bilgi 
edinmesi hakkıdır, ancak kitapta yer alan ifadeler bu amacı aşan niteliktedir. Tarkan hakkında 
yer verilen ifadelerin, bu toplum yapısında şeref ve itibar kaybı ile beraberinde maddi kayıplara 
da sebebiyet verecektir. Özellikle çalışmada bahsedildiği gibi ataerkil bir toplumda, “Yoksa o 
da eşcinsel mi?” diye sorulması; müvekkilin şöhreti ve mahremiyeti üzerinde doğrudan 
mağduriyete sebep olabilecektir. 

Hoca: Arkadaşlar şunu söylemeliyim, henüz bir mahkeme kararı olamadığı için bir müdahale 
söz konusu değildir. İnsan hakları bakımından ihlal bireye karşı devletin organları tarafından 
gerçekleştirilir (Dikey etki). 

Mahkeme karar verdikten sonra, Anayasa Mahkemesi ve AİHM'ye müdahale olduğu gerekçesi 
ile başvurma imkânı doğacaktır. İnsan haklarında müdahale ancak devlet makamlarınca olur. 
Sosyolog ve Tarkan arasındaki mesele insan hakları bakımından bir müdahale değildir. Yargı 
kararından sonra insan hakları bakımından bir müdahale gündeme gelecektir. Sosyolog haklı 
bulunursa Tarkan bakımından bir müdahale olacak, Tarkan haklı bulunursa sosyolog 
bakımından müdahale gündeme gelecektir. Bu aşamadan sonra müdahaleye (mahkemenin 
kararına); meşru amaç, hukukilik testi, ölçülülük testi uygulanır. 

(Bir tarafta Tarkan’ın özel yaşama saygı hakkı, diğer tarafta ise sosyoloğun ifade özgürlüğü 
hakkı vardır. Bu ikisi çok sık karşı karşıya gelir. Henüz ifade özgürlüğünü görmedik; ileride 
göreceğiz.) 
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Sosyoloğun avukatlarının sözcüsü: Burada bir akademik çalışma söz konusudur, hatta 
Tarkan'ın yıldız olmasını sağlayan yönleri üzerinden Türkiye’de star olma olgusu 
tartışılmaktadır. Sosyoloğumuz Tarkan ile ilgili toplumda ilgi görmüş meselelere eğilmiştir ve 
sorular sorarak bunu yapmıştır. Yargıya varmamıştır. 

Tarkan’ın avukatlarının sözcüsü: Türk erkeğinin alışılmış ölçülerine hiç uymayan ifadesiyle de 
bir ötekileştirme yapılmıştır ve hatta nefret suçu işlenmiştir. Çalışmada bahsedilenler bilimsel 
ifade değildir, sosyolog ayrımcı bir dil kullanmıştır. 

Jüri olan arkadaşlar fikirlerini sırayla ifade ettiler.  

1. Tarkan’a yönelik kötü niyetli bir yaklaşım yoktur. Eserde varılmış bir “yargı” yoktur, sosyolog 
sadece “soru” şeklinde yer vermiştir. Ayrıca olgusal gerçekliklerden bahsetmiştir. Tarkan'ın 
kliplerini izleyen herkes Tarkan’ın hareketlerinin kıvrak olduğunu, sürme kullandığını 
gözlemleyebilir. 

2. Bir doktora tezi, kaç kişi tarafından okunur ki? Zaten 100 tane ancak basılır. Yaratacağı etki 
bir magazin haberine göre son derece sınırlı. 

Tarkan’ın avukatlarının, Jüri 2’ye cevabı: Alelade bir magazin haberine göre bilimsel 
çalışmanın daha etkileyici olduğu söylenebilir. Bir bilimsel veri imiş gibi etki doğurabilir. 
Toplum tarafından daha fazla kabul görebilir. 

Sonuç olarak 6 jüri üyesi sosyoloğu, 6 jüri üyesi Tarkan’ı haklı bulmuştur :) 

Hâkim olmasına karar verilen arkadaş tarafları ve jüriyi dinleyerek şunları ifade etti: Tarkan’ı 
takip eden insanları bu sözlerden hangisi rahatsız eder? Dolayısı ile takip eden kişiler zaten 
hayranı olan kesimden ibarettir. Bunun Tarkan’ın şöhret ve itibarına zarar vermeyeceği açıktır.  

Tartışmalar bu şekilde devam etmiştir, “insan hakları disiplininin dinamik olduğu” ve “yeni fikir 
ve argümanlara açık olduğu” hususları söylenerek ders bitirildi. 
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OLAY 

Türkiye’de yayınlanan yüksek tirajlı ulusal bir gazete olan S gazetesinin 09.11.2014 
tarihli nüshasının 18.sayfasında “Ayna” isimli köşede yer alan “Maskesi düştü!” başlıklı yazıda 
ünlü şarkısı Bay T’nin eşinin başka bir kadınla aldattığına dair iddialarda bulunulmuştur. Söz 
konusu köşe yazısına iki tane de fotoğraf eşlik etmiştir. Fotoğrafların ilkinde şarkıcı T ile genç 
bir kız, bir evin balkonunda sarmaş dolaş oturmaktadır. Diğer fotoğrafta ise şarkıcı T ile ilk 
fotoğraftaki genç kız bir apartmandan el ele çıkmaktadır. 

“Maskesi düştü!” başlıklı yazının bir kısmı aşağıdaki gibidir: 

“Maskesi düştü!” 

“Şarkıcı T de geleneği bozmadı. Parayı bulunca hemen yeni birini buldu. Oysa temiz yüzlü bu 
şarkıcıyı pek sevmiştik. Ailemizin şarkıcısıydı. 7’den 70’e hepimiz severek dinliyorduk. Belediye 
konserlerinin değişmez ismi, ağırbaşlı, efendi kişi, sadık eş, iyi bir baba… Meğer hepsi koca bir 
yalanmış! Adının Y olduğunu öğrendiğimiz genç bir kadınla bir süredir aşk yaşıyorlarmış! Şarkıcı 
T, Y’nin evinden çıkmıyormuş! Fotoğraflar, Y’nin evinin balkonundan ve evinin bulunduğu 
apartmanın girişinden! T’nin maskesi fena düştü! Bakalım bu sadakatsizliğini karısına nasıl 
anlatacak! Sadece karısını değil hayranlarını da kandırdı! Şarkıcı olabilirsiniz, çok para 
kazanabilirsiniz ama adamlık başka bir şey!” 

Söz konusu köşe yazısının yayınlanmasından sonra şarkıcı T’nin eşi boşanma davası 
açmış ve şarkıcının 6 belediye konseri ilgili belediyeler tarafından iptal edilmiştir. Şarkıcı T, 
kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle köşe yazısını yazan gazeteci hakkında ceza ve 
hukuk davaları açmış ancak lehe bir sonuç elde edememiştir. İç hukuk yollarını tüketen şarkıcı 
T, süresi içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuruda bulunarak 
mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. 

Türkiye, 1954’ten beri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) tarafıdır. 

Soru: Olaydaki hukuki meseleyi tespit ettikten sonra kendinizi AİHM yargıcı yerine koyarak 
AİHM’nin bu tür hukuki meseleleri incelerken kullandığı ölçütlerden hareketle somut olayın 
esasını karara bağlayınız. Kararınızı gerekçeli, kısa ve öz bir şekilde yazınız. 

Pratik üç aşamada çözülür. 

 Hukukçunun önüne gelen bir hukuki mesele olduğu zaman; ister sınavlarda, ister 
pratiklerde, ister avukat/hâkim/hukuk uygulayıcısı olarak ya da başka bir şekilde de 
olsa, öncelikle olayı anlaması gerekir. Her ne kadar basit gibi gelse de olayı anlamak 
çok önemlidir. Bu anlama aşamasında kişi, hukukçu kimliğini katmaksızın, sokaktaki 
vatandaş veya bir gazeteci gözüyle bakarak, olayda ne olduğunu bilip iyice anlaması 
gerekir. 

 İkinci aşama; tespit ettiğimiz olayın hukuki olarak nereyle ilgili, hangi kanunla ilgili, 
hangi yasal düzenlemeyle ilgili olduğunu tespit etmeniz gerekir. Buna vasıflandırma 
denir. 

 Üçüncüsü de olayın çözümüdür. Burada ne olmuş? 
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Öğrenci: Olayda; gazeteci, şarkıcı T’nin Y ile olan fotoğraflarını gazetede basıp haber yaparak 
hem kişilik haklarına saldırıda bulunmuş hem de maddi zarara uğratmıştır. Haberde, şarkıcı 
T’nin Y ile ilişkisi olduğunu yazılmıştır. Y de genç bir kadın. Ayrıca T’nin evli olduğu ve babalık 
vazifelerini yerine getirmediği de öne sürülerek maskesinin düştüğü söylenmiş. Bunun 
neticesinde T’nin konserleri iptal edilmiş ve T’nin eşi boşanma davası açmış. 

Olayımız nispeten basit bir olay ama devamı varmış. Hukuki vasıflandırmaya geçmeden önce 
devamına bakalım. 

Öğrenci: T hakkında ceza ve hukuk davası açılmış. T, lehe sonuç elde edemeyince Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine başvurmuş. 

Peki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl başvurulur? Başvuru usulü ve şartları nelerdir, 
kim başvurabilir? 

Öğrenci: İç hukuk yolları tükendikten sonra… 

Başka?.. Herkes başvurabilir mi; örneğin bir kamu tüzel kişisinin başvurması mümkün mü? 

Öğrenci: Kamu tüzel kişisi başvuramaz. 

Şimdilik öyle bilin, lisans bittikten sonra yüksek lisans aşamasına geldiğiniz zaman meseleyi 
tekrar tartışırız fakat kural olarak başvuramaz. Sadece bireyler, bireysel başvuru yoluyla 
başvurabilir. Peki başvuru süresi ne kadardır? 

Öğrenci: İç hukuk yollarının tüketilmesinden/kesin kararın alınmasından itibaren 6 ay içinde 
başvurulması gerekir. 

AİHS m.34: Bireysel başvurular: Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek 
Sözleşmeci Taraflar’dan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne 
süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları Mahkeme’ye başvurabilir. 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasını hiçbir surette engel 
olmamayı taahhüt ederler.] 

AİHS m.35/1: Kabul edilebilirlik koşulları: 1. Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel 
olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç 
hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde başvurulabilir.] 

Peki, AİHM’ye ne için başvurulabilir? 

Öğrenci: Sözleşmede düzenlenen hak ihlalinin kaldırılması için. 

Evet, AİHS’de belirtilen bir hak için başvurmak mümkün değildir. Örneğin çalışma hakkı için 
başvurabilmek mümkün müdür? Sözleşmeyi okudunuz mu? (Lütfen) Okuyun, hukukçunun 
temel argümanı yasadır. Hukukçu, yasada ne olduğunu bilmeksizin ne yapacağını bilemez. 
Bazen karşınıza olaylar gelir, sınavlar gelir, size tam aradaki bir yerden sorulur; yapamazsınız, 
önünüzdeki olayı çözemezsiniz. 

Sözleşmedeki ihlaller için başvurulabileceği söylenmişti. Hukuki vasıflandırma aşamasına 
geçecek olursak; bu olayda başvurucu olan kişi T’dir. Dolayısıyla vasıflandırma da T üzerinden 
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yapılacaktır. Bazen bu husus öğrencilerin gözünden kaçmakta, mesela gazetecinin gözünden 
değerlendirmekte fakat burada başvuruyu yapan gazeteci değildir. 

Vasıflandırma ele alınacak olursa; buradaki hukuki sorun nedir? 

Öğrenci: Hukuki sorun, gazetede kullanılan ifadelerin şarkıcının kişilik haklarını ihlal etmesidir. 

AİHM’ye başvururken -olaylarda, kararlarda, sınavlarda görülmesi mümkündür- bazı vakalar 
basittir, tek bir hak gündeme gelir. Örneğin “X, ana kapıdan dışarı çıktığı esnada kapının 
önündeki eylemi görmüş ve onları izlemiştir. Eylem sırasında polis X’i de eylemci sanıp, copla 
kafasına vurmuş ve ters kelepçeyle karakola götürmüştür.” Bu olaya bakıldığı zaman, “kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı”nın ihlali gündeme gelir. Bu gibi basit olaylarda, sadece bu hak 
üzerinden inceleme yapılır; doğrudan doğruya “kamu görevlisinin kişiye, kişinin hakkına 
müdahalesi” söz konusudur. 

Fakat bazı vakalar olur (somut olaydaki gibi), bu vakalarda iki farklı kişinin farklı hakları söz 
konusu olur ve bunlar karşı karşıya gelirler. Örneğin bir tarafta “telif hakkı” diğer tarafta ise 
“gazetecilik hakkı”nın karşı karşıya gelmesi mümkündür. Bu haklar karşı karşıya geldiği zaman 
devletin yapması gereken şey nedir? Bundan da evvel, niye devlet bir şey yapmalıdır? Çünkü 
devlet, hakları uygulamakla yükümlü olan mekanizmadır. Burada devletin yapması gereken 
şey, iki farklı hakkın adil şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

Somut olayda T bakımından hangi hak için başvuruda bulunulur? Burada AİHS m.8 (özel 
yaşamın korunması hakkı) gündeme gelir. Bu hakkın alt başlıkları var mıdır?  

AİHS m.8: 1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi 
hakkına sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla 
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik 
refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz 
konusu olabilir. 

Öğrenci: Haberleşmeye saygı, konuta saygı… 

Evet, öğrencimizin de saydığı gibi bu hakkın 4-5 farklı alt başlığı vardır: özel yaşama saygı, 
konuta saygı… Bunların da çok sayıda alt başlıkları vardır. Alt başlıklardan olan özel yaşamın 
korunmasına, oradan da nereye gidiyor? AİHS m.8/2’de, sınırlama ölçütleri arasında yazar. 
(Madde okundu) 

Buradaki mesele, özel yaşamın korunması alt başlığı kapsamında “şeref ve itibarın korunması 
hakkı”. Dolayısıyla bir tarafta; “kişinin özel yaşamının korunması” başlığının altında “kişinin 
şeref ve itibarının korunması hakkı”; diğer tarafta ise “basın özgürlüğü” var. 

Geçen pratikte olduğu gibi sınıfı böleceğim. (Sınıf; jüri, gazetecinin/devletin avukatları ve T’nin 
avukatları olmak üzere üç gruba bölündü.) İç hukukta gazeteci lehine karar verildiğinden, 
devletin avukatı, gazetecinin argümanlarını destekleyerek savunmasını yapacaktır. Mesele ise 
AİHS m.8 ile m.10 arasında adil bir dengenin gözetilip gözetilmemesidir. Eğer gözetilmişse, 
gazetecinin ve şarkıcının hakkı arasında adil bir denge kurulmuşsa; hak ihlali oluşmamış ve 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 5 
 

devlet sorumlu olmamış olacaktır. Eğer adil bir denge gözetilmemişse, burada devlet sorumlu 
olacaktır. Şimdi üçüncü aşamaya geçip olayı çözelim. 

AİHS m.10 (ifade özgürlüğü): 1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu 
makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü 
ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, 
televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. 

2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve 
demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin 
korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi 
veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı 
formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir. 

AİHS m.8; sınırlanabilen bir madde mi, sınırlanamayan bir madde mi? Bir hukukçunun karşısına 
bir olay geldiği zaman, üçüncü aşamada (çözüm aşamasında), esasa girerek hakkın sınırlanıp 
sınırlanamayacağını anlaması gerekir. AİHS m.8’in sınırlanabilmesi mümkündür. Peki AİHS m.3 
gibi bir hak olsaydı ne olacaktı? Bu hakka bir müdahale gerçekleştiği anda, ihlal gerçekleşmiş 
olurdu zira bu hakkın sınırlanması mümkün değildir. 

Sınırlama, mutlaka yasa ile yapılır. Bu yasanın, maddi anlamda bir yasa olması gerekir; şekli 
anlamda bir yasa aranmaz. Dolayısıyla, gerekirse bir yönetmelikle bile bu şartın sağlanması 
mümkün olabilir. Peki, başka ne olmalıdır? 

Öğrenci: Hukuki bir dayanak olacak, meşru amaçlarla yapılacak. 

Bunlara “sınırlandırma ölçütleri” denir. Bu hak, AİHS m.8/2’de sayılan sebeplerle (kamu 
düzeni, kamu sağlığı, başkalarının hak ve özgürlükleri vs.) sınırlandırılabilir. Bunlar sınırlı 
sayıdadır, genişletilmesi mümkün değildir. Bu hususlar AİHS m.8, m.9 ve m.10’da açıkça yazar. 
Örneğin AİHS m.5’te (özgürlük ve güvenlik hakkı) sadece hakkın istisnaları yazar. Sınırlama 
buradaki (m. 8/2) ölçütlere uygun olmalıdır. Peki, somut olaydaki ölçüt nedir, hangi ölçüte 
dayanarak sınırlama yapılmıştır? Kamu güvenliği mi, genel sağlık mı?.. 

Öğrenci: Basın ve haberleşme… 

Oraya daha sonra geleceğiz. Müdahale nasıl olmalıdır? Kanuna uygun, sınırlandırma 
ölçütlerine uygun ve demokratik bir toplumda gerekli olacak müdahaleler olması gerekir. Bu 
üç şartın da sağlanması gerekir; iki şartın sağlanması yeterli değildir. Örneğin kanuna ve 
sınırlandırma ölçütlerine uygun bir şekilde müdahale varsa fakat bu müdahale demokratik bir 
toplumda gerekli bir müdahale değilse, ihlal gerçekleşir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
düşünüldüğünde; Taksim’de olduğunuzu varsayın. Sınırlandırma kanuna uygun mu? Uygun. 
Sınırlandırma ölçütü de kamu güvenliğidir, bu da uygundur. Fakat diyelim ki demokratik bir 
toplumda gerekli olmayacak bir şekilde ölçüsüz müdahale edildi (sınır aşıldı, orantılılık ilkesi 
ihlal edildi, demokratik toplumda gerekli olmayan bir şey yapıldı); burada ihlal söz konusudur. 
Bu sebepten dolayı, üç şartın da bir arada olması gerekir. 

Somut olaydaki sınırlama ölçütü de “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”dır. Şimdi, 
burada mahkememiz karar verecek. Başlayalım.  
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Gazeteci/devletin avukatı (G1): Şarkıcının avukatlarının ilk etapta bir şey söylemesi gerekir ki 
biz de cevap verelim. 

Şarkıcının avukatı (Ş1): Somut olayda özel hayat ihlal edilmiştir. 

Hâkim (H): “Müvekkilimin özel hayatı ihlal edildi, devlet burada gerekli tedbirleri almadı, 
haberleri kaldırmadı” gibi ifadeleri belirtmeniz gerekir. Bunu gerekçelendirin, buyurun. 

Ş2: Gazete haberinde geçen (…) ifade ve ithamlar ile yol açtığı sonuçlar, müvekkilimin şeref ve 
itibarını zedelemiş ayrıca ekonomik kayba da uğratmıştır. 

H: “’Maskesi düştü, ikiyüzlü, terbiyesiz bir adam’ demek istedin müvekkilime. Dolayısıyla bu 
kabul edilemez” diyorsunuz, öyle mi? 

G1: Bence bütün dayanakları bu olamaz, biraz daha genişletmeleri lazım.  

Ş1: Şimdi gazete haberinde diyor ki: “Şarkıcı T geleneği bozmadı. Parayı bulunca, hemen yeni 
birini buldu. Oysa temiz yüzlü bu şarkıcıyı pek sevmiştik. Ailemizin şarkıcısıydı, yediden yetmişe 
hepimiz severek dinliyorduk. Belediye konserlerinin değişmez ismi, ağırbaşlı, efendi kişi, sadık 
eş, iyi bir baba... Meğer hepsi koca bir yalanmış.” Burada az önce söylenmiş olan ikiyüzlülük 
vurgulanmış. “Adının Y olduğunu öğrendiğimiz genç bir kadınla bir süredir aşk yaşıyormuş. 
Şarkıcı T, Y’nin evinden çıkıyormuş. Fotoğraflar Y’nin evinin balkonundan ve evinin bulunduğu 
apartmanın girişinden... T’nin maskesi fena düştü. Bakalım bu sadakatsizliğini karısına nasıl 
anlatacak? Sadece karısını değil hayranlarını da kandırmış.” Burada kişinin şöhret hakkına 
yönelik bir ihlal var ve aynı zamanda özel yaşamına da bir müdahale var. Yapılan gazete haberi, 
karısını da bir nevi tahrik ediyor. “Şarkıcı olabilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz ama adamlık 
başka…” Burada da kişiliğini, karakterini sorgulamış. Tüm bu haberlerden ve söz konusu köşe 
yazısının yayınlanmasından sonra T’nin eşi boşanma davası açmış demek ki işe yaramış, 
birbirlerine düşürmüş. Şarkıcının belediye konserleri iptal edilmiş, burada da maddi bir zarar 
var. Bunun yanında hayranlarının gözünde de imajı bozuldu. Sonuç olarak şarkıcı T’nin kişilik 
hakları ihlal edilmiş, iç hukukta hakkını aramış, hakkını bulamamış. Tüm bunlardan hareketle 
hem kişilik haklarına hem maddi haklarına hem de ailesine bir saldırı var. 

H: Devlet tarafı ne diyor? Kabul mü ediyorsunuz? 

G1: Öncelikle şöyle bir değerlendirme yapmamız lazım: Şarkıcı T, sokaktan geçen herhangi bir 
vatandaş değildir. Biz şarkıcı T’yi kamuya mâl olmuş bir kişi, kamusal bir figür olarak 
değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla hakkında haberlerin yapılması normal karşılanmalıdır. Biz 
bunu, önce kendi yasalarımız çerçevesinde belli ölçütlerle değerlendiriyoruz. Ayrıca AİHS 
m.10’da da basın özgürlüğü teminat altına alınmıştır (Bkz. AİHS m.10). Bu madde incelendiği 
zaman teminat altına alınmış hakların şunlar olduğunu görürüz: görüşlere sahip olma 
özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü, düşünceleri edinme özgürlüğü, bilgileri ve düşünceleri 
yayma özgürlüğü. Bilgileri ve düşünceleri yayma özgürlüğünün, herhangi bir vatandaş ile 
kamusal bir figür bakımından farklı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. T açısından 
değerlendirdiğimizde; gazetecinin yaptığı haber, bilgileri ve düşünceleri yayma özgürlüğü 
başlığı altında incelenebilir. Toplumun T’nin yaşantısı hakkında bilgi edinme özgürlüğü vardır 
yani T, “Benim bu bilgilerim toplumla paylaşılamaz” gibi bir iddiada bulunamaz.  

H: “Sokaktan geçen, sıradan vatandaş değil. Dolayısıyla bunu ileri süremez” diyorsunuz yani? 
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Ş2: (Şarkıcı avukatının yaptığı savunma, öğrenci zili nedeniyle anlaşılamamıştır.) 

G1: Gazetecinin “adam değil” ifadesi, T’nin bilgilerinin yayılması anlamında değil de belki farklı 
bir şekilde, hakaret konu edilerek, dava açılmış olsaydı hukuki bir sebebi olabilirdi. Gazetecinin 
bu ifadesi, farklı bir argümanla hakaret olabilir ama… 

Ş1: Ceza davası açılmış, hakaret de bir suç. Belki hakaretten dava açılmıştır.  

G2: T’nin ikiyüzlü olduğuna yönelik ifadeler var ama tam ikiyüzlü olarak yazılmıyor, ben bunu 
ikiyüzlü denmiş gibi mi kabul edeceğim yoksa maskesi düştü ifadesini mi kabul etmem 
gerekiyor? 

Ş3: Bu hakkın sınırlandırılmasında “kamu yararı” düşüncesi ön planda olabilir fakat somut 
olaya bakıldığı zaman yapılan haber ile toplumun yararı değil, toplumun merak duygusunu 
tatmin etmek amaçlanmıştır. Ayrıca “adam değil” ifadesi kullanılmış, bu cinsiyetçi bir ifadedir. 
Karşı taraf ayrımcılık suçunu işlemiştir. 

G3: Gazete yüksek tirajlı, tüm ülkede çok satılan bir gazete. Bu gazetede halka doğru bilgiler 
vermek zorundayız. Biz, şarkıcı T’yi ağırbaşlı, aile babası vasıflarıyla yücelttik fakat onun 
sandığımız gibi biri çıkmaması ve bu konu hakkında yapılan haberler, toplumun duygularına 
tercüman olma amacı taşımaktadır. 

G1: Biz, toplum olarak bu kişileri, kamusal figürleri sınırsızca yüceltme eğilimindeyiz. Topluma 
göre de bazı ibarelerin değerlendirilmesi lazım. Onları oraya nasıl çıkardıysak indirmesini de 
biliriz. 

H: Dolayısıyla devletin verdiği karar indirme mi? Halkın beğenisine göre mi karar veriyor 
mahkeme? 

G1: Bizim, evli ve çocuklu bir adam olan ve toplum tarafından da bu özellikleriyle de beğenilen 
şarkıcı T’nin yanlışlarını göstermemiz, toplumun genel ahlak ve sağlığı ile çocuklarımızın 
geleceğini de ilgilendirir. Biz, şarkıcı T’nin yaptıklarını topluma iyi şeylermiş gibi aktaramayız.  

H: Arkadaşınızın ne yaptığını fark ettiniz mi, güzel bir şey yaptı? Ne yaptı? Toplumu arkasına 
aldı. Başka ne yaptı? Hukuki bir şey sormuyorum, savunma stratejilerine yönelik olarak 
soruyorum?  

G1: Ben burada genel ahlakı ön plana çıkardım. 

H: Ne yaptığını biliyorum. Tartışmanın zeminini başka bir yere çekti. Siz başka bir konu 
üzerinden giderken o tartışmanın zeminini genel ahlaka çekti.  

G3: Bir şey daha eklemek istiyoruz. Şarkıcı T, toplumdaki iyi bilinirliği sebebiyle bazı işleri elde 
ediyordu. Belediyelerdeki işleri de bu şekilde elde ediyordu. Buralar da kamu kurumu 
olduğundan toplumsal ahlaka ilişkin kaygıları gözetmek zorundadır. 

Ş2: Şarkıcı T’nin mesleği şarkıcılık. Bu sebepten topluma iyi bir baba ya da iyi bir insan olmayı 
vaat etmiyor, sadece müziğini ve şarkıcılığını vaat ediyor. Eğer biz her şarkıcıya ahlaklı olma 
ödevini yüklersek onların özel hayatlarını ihlal etmiş oluruz. 
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H: Bu da güzel bir argüman. Şarkıcı dediğin sürekli çok mübarek bir insan gibi davranmak 
zorunda değildir. 

Ş2: Ahlaktan ne anlaşıldığının da tartışılması lazım. 

Ş4: Sözleşme maddesinin de işaret ettiği gibi, bu sınırlamalar için yasal düzenleme 
gerekmektedir. Toplumsal kurallardan yola çıkarak sınırlamada bulunamayız.  

G1: Belki topluma karşı ahlaklı, akıllı, örnek bir birey olmak zorunda değil fakat bizim 
haberlerimiz aracılığıyla hiç haberi olmayan eşinin ve gelecekte çocuklarının böyle şeylerden 
haberdar olması, onların geleceğinin sarsılmasındansa ailenin şimdiden bundan haberdar 
olması daha sağlıklıdır. Sürekli eşini aldatan, çocuklarının böyle büyümesine sebep olan bir 
babanın… 

H: İşi biliyorsun sen; güzel, güzel bir şey bu :) 

Ş1: Toplumu bilgilendirmek başka bilgilendirme kisvesiyle insanları karalamak başka bir şey. 
Tabii ki şarkıcı T başka birisiyle uygunsuz şekilde yakalanıyorsa, kamusal bir figür olmasından 
dolayı bunu öğrenmek toplum için faydalı olabilir. Siz sadece bu kadarını yazsaydınız, böyle 
değerlendirilebilirdi fakat siz böyle yapmayıp bunun yerine bu olay hakkında “hepsi koca bir 
yalanmış”, “çok iyi bir baba biliyorduk”, “iyi ve sadık bir eş değilmiş”, “maskesi düştü” 
ifadelerini kullanmayı tercih ettiniz. Burada aslında haberler üzerinden T’nin şahsı hedef 
alınıyor, kişilik haklarına yönelik bir ihlal var. Habere baktığımız zaman sadece belediye 
konserleri sayesinde geçinen bir şarkıcı imajı da çizilmiş. Siz çok satan bir gazete olduğunuzdan 
haber diline dikkat etmelisiniz, bu haberlerle T’nin imajını zedeleyip tüm hayranlarını 
etkilediniz. 

Ş5: Ben öncelikle karşı tarafın avukatının savunmasını dayandırdığı temel noktayı çürütüp daha 
sonra genel açıklamalarımı yapacağım. Savunmasının dayanağına temel teşkil eden nokta; 
şarkıcının davranışlarının toplumun ahlakını bozabileceği hususudur. Ancak şarkıcının bu tür 
fotoğraflarının basılıp kamuya ilan edilmesi, bu gazetecinin yaptığı fiil sebebiyle ortaya 
çıkmıştır. Eğer gazeteci bu haberi yapmasaydı, bu fotoğrafları yayınlamasaydı, toplumun da 
genel ahlakı bozulmayacak, aile babası olarak bilinen şarkıcının imajı toplum nezdinde 
zedelenmeyecekti.  

H: Karşı taraf basın özgürlüğü diyor.  

Ş5: Basın özgürlüğüne daha gelmedim. Eğer genel ahlak sebebiyle böyle bir şey yapmış ve 
çocukların ahlakını kurtarmak için böyle bir haber yapmışsa yaptığı bu haber de çocukların 
ahlakını bozan türde bir haberdir. Demokratik toplum gereklerine uygun ve yasa ile bir hakkın 
sınırlandırılması gerekmektedir. Olaydaki ifadelerden arkadaşlar bahsetti ama yüzeysel olarak 
ben de değinmek istiyorum. “Maskesi fena düştü”, “kandırdı”, “yalanmış” “parayı bulunca yeni 
birini buldu” gibi ifadelerin demokratik toplum gerekliliğine uygun ifadeler olduğu 
söylenemez. Ayrıca “maskesi fena düştü”, kişiyi ikiyüzlülükle itham eden, doğrudan doğruya 
hakaret içerikli bir ibaredir. Bu ifadenin ikiyüzlülük anlamına gelip gelmeyeceğini tartışan Jüri 
üyesine TDK’nin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden bu ifadenin anlamını açıklamak istiyorum. 
Maskesi düşmek: Gerçek niteliği ortaya çıkmak, gerçek kişiliği ortaya çıkmak, olarak 
açıklanmıştır. En başta taraf avukatları, düşünce ve bilgiyi yayma özgürlüğü çerçevesinde bu 
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haberin yapıldığını söyledi ve genel ahlaka değindi. Şunu da çok iyi bilmek gerekir ki insan 
hakları hukuku doğal hukuktur, insanın doğuştan sahip olduğu hakları barındırır. Dolayısıyla 
burada şarkıcının ihlal edilen hakkı doğuştan gelen bir haktır ve her ne sebeple olursa olsun 
kısıtlanamaz, sınırlanamaz bir haktır. 

H: Hakları sınırlayabiliyoruz, sıkıntı yok. Sınırlamaya uygun mu değil mi onu sonra tartışırız.  

G2: T’nin böyle bir görüntü vermesini başına gelen şeyleri göze almış olmasına yorabiliriz. 

Ş5: Ben doğal hakkın sınırlandırılamazlığını şuna dayandırmıştım: Karşı taraf, toplumun 
duygularına tercüman olunacaksa her hâlükârda yapılabilir, dediler. Ben de diyorum ki, 
toplumun her duygusuna tercüman olacaksak şiddet ve nefret söylemlerinin önüne geçilemez, 
eğer toplumun duygularına tercüman olacaksak idam yasasının dahi getirilmesi lazım.  

G1: Arkadaş iki farklı şekilde gerekçelendirdi, ben her ikisine ayrı ayrı cevap vermek istiyorum: 
Birincisi; gazetede boy boy fotoğraflarının çıkması aslında olumlu değil olumsuzdur, demiştir 
ki aslında öyle değil. Çok meşhur bir sanatçı olsan da sen ahlaklı bir birey değilsen toplum seni 
çıkardığı yerden indirmesini bilir. Meşhur kimselere dair böyle haberler özendirmekten bir 
yana o insanların bu tür eylemlerden uzaklaşmasına sebep olur. İkincisi; “maskesi düştü” 
deyimi gündelik hayatta hatta arkadaşlar arasında bile kullanılabilen bir ibaredir, bu kadar 
büyütülmemelidir. Sanatçılar, hayranlarının da desteği ve katkısıyla kurdukları kendilerine 
mahsus ortamlarının iç yüzünün, toplum tarafından öğrenilme ihtimal ve hakkını göz önünde 
tutarak hareket etmelidirler.  

G3: Bu haber manşet olarak atılmamış, on sekizinci sayfada görülmüş. Manşette boy boy 
fotoğraflar olsa belki kişiliğe saldırı olarak anlaşılabilirdi ama bu konularla ilgili yazıların 
yayınlandığı bir köşede böyle bir haberin olması absürt bir durum değil. 

Ş4: İki fotoğraftan bahsediliyor ki birisi evin balkonunda çekilmiş. Balkon evin bütünsel bir 
parçası ve evin mülkiyetine tâbidir.  

H: AİHM yargılama yaparken senin Medeni Kanununu dikkate almak zorunda mı? Mahkeme 
yargılama yaparken taraf devletin iç hukukundaki bir kanunu dikkate almak zorunda mıdır? 

Ş4: Sarmaş dolaş vaziyetteki fotoğrafın evin balkonunda çekilmiş olması, özel hayatına 
ilişkindir ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamındadır. Fotoğraflarla özel hayat ihlal edilmiştir. 
Söz konusu fotoğraflar Sözleşme’ye aykırı olduğundan dolayı bunların gazetede yayınlanması 
ve paylaşılması hak ihlali oluşturmuştur.  

H: Özetle “Zaten bu fotoğrafı çekemezsin, çektiğin fotoğrafı da yayınlayamazsın” diyorsunuz. 

Ş2: Söz uçar yazı kalır. Bu sonuçta bir gazete haberi ve Türkiye’nin her yerine dağıtılan bir 
gazetenin haberidir. Karısının boşanma davası sürecine ilişkin de şu söylenebilir: Bu haber 
sebebiyle aile yaşamının gizliliğini ihlal ediyorsunuz. 

Ş4: Basın özgürlüğüyle ilgili AİHS m.10/2’de: “Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu 
özgürlüklerin kullanılması, başkalarının şöhret ve haklarının korunması için gerekli olan bazı 
sınırlamalara tabi tutulabilir” şeklinde bir ifade var. Bu sınırı aştığınız an bu sınırlamalara tâbi 
olur. 
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G1: Fotoğraf konusuna cevap vereyim. Ünlüler bir yerden bir yere giderken kamera ordusuyla 
hareket ediyorlar. Evin balkonuna çıkarken de görüntülenebileceklerinin, takip 
edilebileceklerinin bilincindedirler. Kaldı ki kimileri, daha fazla konuşulmak için kendilerinden 
daha ünlü kimselerle görüntü vermeye, haber olmaya gayret ederler.  

Ş1: Bu anlatım bizi de doğruluyor zira hak ihlali inkâr edilmiyor. Diyor ki, aslında bu insanlar 
böyle yapıyor fakat onlar öyle yapsa bile senin yine de onunu balkonunu çekme hakkın yok. 
Bir de şunu söyleyeyim: Toplum yukarı çıkardığı gibi aşağı indirir de, söylemini yanlış 
buluyorum. Sen haberini tarafsız bir şekilde yap, nasıl değerlendireceğine toplum karar versin. 
Sen, toplumun sözcüsü olarak kendini göremezsin. Ben aslında toplumun içinden geleni 
söylüyorum, toplum da böyle tepki verirdi mantığı yanlış, senin görevin yorum değil sadece 
haberi sunmak.  

H: “Sürekli peşlerinde kamerayla gezen şarkıcılar var, dolayısıyla bilerek yapmış olabilir” mi 
diyorsun? 

G1: Bilerek değil ama şöhretinin artması için sürekli kameralarla birlikte göz önünde olmak 
isteyen kimselerin takip edilebileceğini evinin balkonunda olsa dahi düşünmesi lazım ki bu bir 
ihlal değildir. Bununla ilgili AİHM kararı da var. Ünlü birinin evinin balkonunda görüntülenmiş 
olması hak ihlali oluşturmuyor. 

Ş1: O Anayasa Mahkemesi kararı diye hatırlıyorum ama bir önemi yok. O zaman biz her 
sanatçının balkonunu çekebiliriz artık, böyle bir şey mümkün mü?     

[Anayasa Mahkemesinin 5/10/2017 tarihli Birsen Berrak Tüzünataç kararı: … Belli bir hayran 
kitlesine sahip başvurucu ile Ş.G. arasında yaşananları muhabirin haber yapmaya değer 
görmesi anlaşılabilir bir durumdur. Görüntülerin kayıt altına alınması kişilik hakları 
yönünden hassasiyet taşısa da bunların başvurucunun dışarıya kapalı konutuna 
girilmeksizin kamunun kullanımına açık bir alandan (sokaktan) ve herkes tarafından 
görülebilen bir yerden çekilmiş olması ve görüntüsü çekilenlerin sanatçı kişiliği dikkate 
alındığında basın özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı değerlendirilmektedir. Öte yandan 
görüntülerin içeriğine bakıldığında başvurucu ile Ş.G.nin yakınlaşmasından ibaret olduğu ve 
ilgililer açısından kabul edilemez derecede rahatsızlığa yol açabilecek unsurlar içermediği 
görülmektedir. … Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi Anayasanın 20. Maddesinde güvenceye 
bağlanan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.] 

G2: Sokakta el ele gezebiliyormuş bu adam demek ki herhangi bir şeyden korkmuyor.  

Ş4: Yanlış açıdan bakıyoruz, burada kişisel veriden bahsediyoruz. Kişisel verilerin korunması 
hakkında tüzük ve bununla ilgili kararlar var. Şöyle bir örnek verebilirim: Instagram üzerinden 
paylaştığımız fotoğrafların bile başkası tarafından kendi hesabında paylaşımı hak ihlali 
oluşturuyor. Instagram’daki fotoğrafları bile paylaşamazken söz konusu olayda, evinin 
balkonunda çekilen fotoğrafların gazete haberi yapılması büyük bir hukuka aykırılık oluşturur.  

G2: Sıradan birisi değil ki ama ünlü. Kişisel verilerin korunmasına girmez bence. 

Ş4: Burada bir kamu menfaati gerekiyor, kamu menfaati yoksa sadece kamusal figürden yola 
çıkarak bunu uygun göremezsiniz. Eğer toplumun buna ihtiyacı varsa, bu haberin toplum 
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nezdinde bir önemi varsa bu fotoğrafların çekilip paylaşılması gerekir fakat bu durumda böyle 
bir menfaat söz konusu değil.  

H: Menfaat var mıdır? 

Ö: Kesinlikle menfaat var. Halkın bilgi alma özgürlüğü var ve şarkıcı T herkesin tanıyıp sevdiği 
bir isim. 

Ş1: Balkonu çekmeye hakkı yok bir defa onu söylemek lazım. 

H: Çekemez diyorsun, şimdi sokakta, bahçede kamera yok mu? 

Ş1: Var. 

H: O da balkonu çekiyor. 

Ş1: MOBESE kamerası gazetede yayınlıyor mu? Bu fotoğrafın kullanılmasında, kişisel verilerin 
kullanılmasında belirli şartlar var.  

H: Uydu programları var mesela, Yandex, Google vs. Evindeki karıncaya kadar çekebiliyor. 

Ş4: Bu örnekler de hak ihlali sayılabilir, bunlar üzerinden örnekler vermememiz gerekir. Olan 
durumu konuşmak yerine “olması gereken”e yaklaşmamız gerekir.  

G4: Apartman girişi, balkon gibi yerler görülebilir alanlardır; bu sebeple bu alanların 
kamusallığı daha farklı değerlendirilmelidir. 

H: Konuşmayanlardan ve jüriden de görüş alalım.  

Ş1: Elinizi vicdanınıza koyup cevap verin… 

H: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine “Elinizi vicdanınıza koyun” mu diyeceğiz? Bunu bir de 
İngilizceye çevirebilir misin? :) 

Ş1: Biri bizim balkonumuzdan fotoğrafımızı çektiği zaman biz iç hukukumuza göre dava yoluyla 
gayet rahat tazminat alabiliriz fakat biz şimdi sırf bu adam ünlü diye “Balkonuna çıkmasın, bu 
adamın hakkı yok” demiş oluyoruz. Ayrıca MOBESE kamerası var dediniz, MOBESE kamerası 
kamu güvenliği, kamu menfaati için gereken bir uygulama. Kaldı ki devlet MOBESE 
görüntülerini bu şekilde yayınlasa devletten de tazminat alırız. 

G1: Arkadaş aslında bizim için gayet güzel bir argüman sundu. Kısa süre önce karşı taraf, bu 
işin vicdanla, toplumsal/genel ahlakla alakası yok, dedi fakat şimdi vicdanla karar istiyorlar. 

Ş1: Vicdanı bir tarafa bırakıp şunu soruyorum öyleyse: Normal bir vatandaşa tanıdığımız hakkı 
neden ünlüye tanımıyoruz? 

G1: Bizim toplumumuzda; çok bağırdığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman haklılığınız hakkındaki 
kanaati kuvvetlendirebilirsiniz fakat biz burada Avrupa statüsünde bir mahkemedeyiz o 
yüzden sakin bir şekilde olayları değerlendirmeliyiz. Arkadaşın “Elinizi vicdanınıza koyun” 
dediği yerden devam etmek istiyorum. Bu olayda, bir tarafta bir kişi diğer tarafta toplumun 
tamamı ve ilaveten eşi ile çocukları var. Toplumu kandırdı, eşini aldattı, çocuklarının geleceğini 
karattı. Eğer mesele vicdansa, bir kişinin feda edilmesi mi yoksa bütün bir toplumun feda 
edilmesi mi vicdana sığar? 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 12 
 

Ş1: Bütün bir toplumu feda ederim o bir kişi için. Çünkü hakkı korunuyor.   

H: Tartışma zeminini kaybetmeyelim. Siz söyleyeceklerinizi söylediniz, jüriye söz vermek 
istiyorum. Jüri ne diyor? 

Jüri (J): Bu hakkın sınırlandırma gerekçesi olarak “kamusal menfaat” ileri sürülmüştür. Halkın 
bilgi alma hakkı da bu kapsamdadır fakat halkın merakını gidermek, kamusal menfaati 
oluşturmamaktadır. Dolayısıyla bence burada bir hukuka aykırılık söz konusudur. Hukuka aykırı 
sonuçtan devlet sorumludur. 

J2: Örneğin şarkıcı, başkasının bestesini habersiz ve telifsiz okusaydı bu konudaki haberde 
kamusal bir menfaat olduğu düşünülebilirdi ama buradaki olay özel hayata ilişkindir. Şarkıcı 
T’nin aile birliği sarsıldı, toplum önünde küçük düşürüldü. Bu sebepten şarkıcının haklı 
olduğunu düşünüyorum. 

J3: (Jüri üyesinin savunması, uzak olduğundan dolayı anlaşılamadı. Şarkıcıyı haklı buldu.) 

J4: Fotoğrafların yayınlanmasında ve haber dilinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum.  

H: Tartıştınız, güzel şeyler çıktı. AİHM böyle bir durumda AİHS m.8 ve m.10, kişinin özel 
yaşamını ihlal ve basın özgürlüğü arasında bir denge kurulması gerektiğini ve buna ilişkin bazı 
ölçütleri söylemiştir: 

 Birinci ölçüte bakılacak olursa; hakkı ihlal edilen kişi şarkıcı T, yani kamuya mâl olmuş 
bir kişidir. Kamusal bir figürse koruma şemsiyesi daralır. Bu ölçüt bakımından 
herhangi bir sorun yoktur. 

 İkinci ölçüt; “Yapılan haber ve tartışmanın kamu yararına bir katkısı var mı?” sorusunu 
esas almak suretiyle kamu menfaatinin varlığıdır. Kamu yararıyla ilgili ne olabilir: siyasi 
konular, suçlar vs. Dolayısıyla böyle bir olay önünüze geldiğinizde ya da tartışacağınız 
zaman “Bu haber kamu yararına yönelik mi, değil mi?” hususunda bir sonuca varılması 
gerekir. 

 Üçüncü ölçüt, haberin konusudur. Bu da bir önceki ölçütle bağlantılıdır, eğer yapılan 
haber kamu yararına yönelikse bu korumadan yararlandıracaksınız. 

 Dördüncü ölçüt; ilgili kişinin önceki davranışlarıdır. “Daha önce benzer durumlarda 
nasıl davranmış, bir çelişki var mı, yok mu?” hususu değerlendirilecektir. Söz gelimi, 
daha önce görüntülenmekten basın ilgisinden memnun ve hiç şikâyet etmeyen birisi, 
görünmek istemediği bir durumda, mesela makyajsız halde sokağa çıktığında ve bunun 
çekilmesini istemediğinde, çelişkili davranmasından dolayı hakkı korunmaz. 

 Beşinci ölçüt; yayının şekli ve sonuçlarıdır. “Yapılan haber nasıl ve nerede yayınlanmış, 
sonuçları ne olmuş? Ulusal bir gazete mi, bölgesel bir gazete mi, tirajı düşük bir magazin 
dergisinde mi, takipçisi 5 milyon olan bir Instagram hesabında mı?” 

 Altıncı ölçüt; fotoğraflar ya da videolardır. “Bunlar nasıl çekildi ve nasıl kullanıldı? Sen 
bunu gizli bir şekilde mi çekiyorsun?” Bazı fotoğraf makineleri 3 kilometreye kadar net 
görüntü alabilmektedir. Diyelim ki “Bir ünlü, kimsenin kendisini görüntülemesini 
istemediği için gidip bir koy kiralamıştır. Birisi, teleskobik lensle birlikte, sevgilisiyle 
güneşlendiği esnada fotoğrafını çekmiştir.” Çekilen bu fotoğraf ölçüte uygun olmaz. 
Eğer kişi, meşru gizlilik beklentisi olan bir yerde (örneğin evinin içinde) çekilmişse, 
bunlar kabul edilemez. 
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Haber yayınlandıktan sonra kişi bakımından etkisi de önemlidir. Eğer kişi bu haberden çok fazla 
etkilenmişse, bu kişi hakkında haddinden fazla olumsuz kanaat oluşturmuşsa bu hususları da 
dikkate almak gerekir. Sonuç olarak, bu ölçütlerin toplamını göz önünde bulundurarak bir 
sonuç elde ediyoruz. 

Somut olay bakımından hangi sonuca vardığınızdan çok bu ölçütleri düzgün bir şekilde 
değerlendirip değerlendirmediğiniz önemli. İster gazeteciyi ister şarkıcıyı haklı bulun, şu anda 
bizim için bundan çok değerlendirme yönteminiz önemli, sınavda da bu şekilde inceleyeceğiz. 
Yani, sonucunuzdan çok gidiş yolunuz önemli. Hem bu gidiş yolunu ve elbette doğru sonuca 
ulaşmayı da iyice öğrenin ki meslek hayatınızda da yanlış yapmayın. Yanlış hesap Strazburg’dan 
geri döner. 

Öğrenci: Sonuç ne olmuş acaba Hocam, mahkemenin kararı nedir? 

Mahkemenin kararını bilmiyorum ama bana kalırsa, kümülatif olarak değerlendirdiğimizde 
Devletin sorumlu olduğunu düşünüyorum çünkü bazı şartlar sağlansa da hepsi sağlanmıyor.    

Öğrenci: Daha önce de konuşulan, Birsen Berrak Tüzünataç’ın bireysel başvurusuna ilişkin 
AYM kararında, “Kişinin başkaları tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında 
kalması gereken aktivitelerini balkona taşıması durumunda bunların başkaları tarafından 
görülebildiğinden şikâyet etme hakkı söz konusu olamaz,” denilmiş. Balkon tartışıldığı için 
belirtmek istedim. 

AYM bu şekilde AİHM başka şekilde yaklaşabilir tabii. Teşekkür ederim. 


