
 

 

 

 

 

                                   

                               İNSAN HAKLARI HUKUKU 

DERS NOTLARI 

 

           İNSAN HAKLARI TARİHİNE KISA BİR GİRİŞ 

 

  İnsan haklarının haklar hiyerarşisinde en üst sırada yer alması, bu hakların ihlal 
edilmedikleri anlamını taşımamaktadır. İnsanlık tarihinde sıkça görülen savaşlar, 
katliamlar, insan dışı muameleler ve kölelik gibi birçok olgu, insan haklarının 
bariz ihlallerini teşkil etmektedir. Bu tür olayların tekrarlanmaması için devletler 
bu hakları korumaya yönelik yasama faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Fakat 
devletlerin insan haklarını iç hukuklarında koruma çabaları yeterli olmamış, 
devletler üstü bir sözleşmenin ve yaptırım mekanizmasının eksikliği 2. Dünya 
Savaşı sonrası daha çok hissedilmiştir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 
Avrupa Konseyi Üyesi devletler bir araya gelmiş ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. 

  AİHS'in önemli özelliklerinden bazıları, ondan önceki insan haklarını koruma 
altına alan diğer sözleşmelerinin çok önemli bir eksiğini kapatması, sadece insan 
haklarının ne olduğunu belirtmekle kalmaması, aynı zamanda bir yaptırım 
mekanizması getirerek Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşmeye aykırı 
davranışlarını cezalandırma amacıyla bir sistem geliştirmesidir. Yaptırım 
mekanizması Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Divanı 
ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'den oluşmakta idi. İhlal durumunda 
AİHS Devlet başvurusu ve Bireysel başvuru hakkını öngörmekteydi. Zamanla 



bu üç organ temelindeki mekanizma başvuruların çoğalması, iş yükünün artması 
ve yargılama prosedürünün uzun olması nedeniyle işlevini yitirme noktasına 
gelmiştir. Bu durumun çözümlenmesi için AİHS'e 11 Numaralı Ek Protokol 
düzenlenerek yaptırım mekanizması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adı 
altında tek bir yargı merci olarak değiştirilmiştir. 

 

1) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 
ÖZELLİKLERİ  

*Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin insan 
hak ve temel özgürlüklerini korumak ve güvence altına almak amacıyla kabul 
etiikleri uluslararası bir antlaşmadır. 

*1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi bünyesinde 
hazırlanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. 

*Bu sözleşmenin hazırlanmasındaki amaç, 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen bazı hakların ortak güvenceye alınması 
idi. AİHS her ne kadar İHEB’ deki hakları güvenceye alma amacı gütse de 
koruma altına aldığı haklar İHEB'den daha sınırlıdır. 

 *AİHS'te yer alan başlıca haklar: Yaşama Hakkı (m.2), İşkence 
Yasağı(m.3), Kölelik ve Angarya Yasağı(m.4), Özgürlük ve Kişi 
güvenliği(m.5), Adil Yargılanma Hakkı(m.6), Suç ve Cezaların Kanuniliği 
(m.7), Özel Hayatın Korunması(m.8), Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü 
(m.9), Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü (m.10), Toplanma, Dernek ve 
Sendika Kurma Özgürlüğü (m.11), Evlenme ve Aile kurma Hakkı ve 
Özgürlüğü (m.11), Sözleşmeden herkesin hiçbir ayrım (din,dil,ırk,cinsiyet 
ayrımı) gözetmeden yararlanabilmesi (m.14) hakkıdır.  

 
*AİHS'in esas önemi, güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklerden ya 
da Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturmasından değil, ortak güvence 
sistemine dayanan uluslararası bir yargısal denetim mekanizması 
kurmasından ve bireye sağlanan güvenceleri bir yaptırıma bağlamasından 
ileri gelir. 



*11 no.lu protokol öncesinde Sözleşmedeki hak ve özgürlükleri devletlere 
karşı denetleme görevi Sözleşme ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, 
Avrupa İnsan Hakları Divanı ve Bakanlar Komitesine verilmiştir. 

*11 Nolu Ek Protokol ile Divan ve Komisyondan oluşan ikili denetim 
mekanizmasına son verilerek, AİHM sürekli görev yapan ve sözleşme ile 
oluşturulan denetim mekanizmasının tek organı olarak düzenlenmiştir.  

*AİHS'te yer alan hakları sınırlandırılabilen (mutlak olmayan) ve 
sınırlandırılamayan (mutlak haklar) olarak ikiye ayırabiliriz. Sınırlama 
nedenlerinden bazıları; kamu düzeni, kamu güvenliği,ülke bütünlüğü,ulusal 
güvenlik,başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması... olarak 
sayılabilir. Fakat bu sınırlamaların uygulanabilmesinin en önemli ölçütü bu 
sınırlamaların demokratik toplum gereklerine uygun olması ve hakkın özüne 
dokunmamasıdır. 

 AİHS'te yer alan ilk 5 madde hakların sert çekirdeği olarak nitelendirilir ve 
AİHS bu hakları ihlal eden düzenlemeleri engellemektedir. 

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 
1.MADDESİ  

 

"Madde 1: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü 
Yüksek Sözleşmeci Taraflar, kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu 
Sözleşme'nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar."  
 
 ---Sözleşmenin birinci maddesi sözleşmenin kurmuş olduğu insan haklarını 
koruma sisteminin temelini ortaya koymaktadır. 
 
---Bu maddeye göre her taraf devlet bu sözleşme ve protokollerde yer alan hak 
ve özgürlükleri kendi yetki alanında bulunan herkes için iç hukukta güvence 
altına almak ve kişilerin bu ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlamak 
yükümlülüğü altındadır, o halde bir devletin insan hakları Avrupa sözleşmesinin 
de yer alan bir ihlalinden sorumlu tutulabilmesi için o devletin Avrupa insan 
hakları sözleşmesini imzalamış olması gereklidir. 
 



--- Sözleşmenin birinci maddesi sözleşme hükümlerini kişi –konu- yer  ve 
zaman bakımından yetkisini belirlemektedir. 
 
                
 ** Yer Bakımından Uygulama 
  Bu noktada ilk olarak şu soruyu sormamız gerekir: Acaba Avrupa insan hakları 
sözleşmesine taraf bir devlet sadece kendi ülke sınırları içinde meydana gelen 
hak ihlallerinden mi  sorumlu tutulacaktır?  
 
  Avrupa insan hakları Mahkemesi devletin yetki alanı terimini devletin ülkesi 
ile sınırlı tutmamış kamu makamlarının ülke içinde veya dışında eylemleri 
sonucu ülke dışında doğal sonuçlar bakımından devletin sorumlu 
tutulabileceğini belirtmiştir. 
 
 Yargı yetkisi kavramının devletlerin ulusal sınırı kavramından daha geniş 
algılanması gerektiği AİHM içtihatlarıyla genişletilmiştir. 
 
 Bu yetki alanı genişlemesinin en önemli örneği taraf devletin etkin kontrolü 
sağladığı kendi ulusal ülkesi dışında kalan bölgedir. 
 
 Mahkemeye göre devletin bu alanda hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüğü 
askeri olarak veya kendisine bağlı bir yönetim yoluyla o alanı denetim altında 
tutmasından doğar.(Buna örnek olarak Loizidou davasını örnek 
verebiliriz.Loizidou davası Temmuz 1998 tarihinde Kıbrıs Rum Kesimi 
Vatandaşı olan Loizidou’nun Girne’deki taşınmazlarını 1974 tarihinden 
itibaren kullanamadığı gerekçesiyle, Türkiye’ye karşı bireysel başvuruda 
bulunmasıyla ilgilidir. AİHM bu davada Türkiye'nin ulusal sınırlarını içinde 
yer almayan Kıbrıs'ı da yargı yetkisi içinde kabul ederek AİHS'in 
uygulanabilir olduğuna ve Türkiye'nin sorumlu olduğu yönünde bir karar 
vererek tazminata hükmetmiştir. Bu kararda da olduğu gibi Mahkeme 
AİHS'in uygulama alanının ulusal topraklarla sınırlı olmadığı ve devletlerin 
kamu makamlarının ülke dışındaki eylemlerinden de sorumlu olduğu 
sonucuna varmıştır.) 
 
 
**KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA 
 Şimdi söz konusu hak ve özgürlüklerin kimlere tanındığı noktasına gelecek 
olursak bunların devletin yetki alanında bulunan herkese tanınmış olduğunu 
belirtmemiz gerekir.  
 
Sözleşmenin yargı yetkisi içinde olmak kavramını irdelediğimizde devlet ile kişi 
arasındaki bağın vatandaşlık veya milliyet gibi bir bağ olmadığını görürüz.  



 
Bu kişiler vatansız veya yabancı olsalar da bu sözleşmeyi imzalayan bir devletin 
yargı yetkisi içinde oldukları sürece sözleşmenin bu kişilere uygulanabileceğini 
görürüz.  
 
**ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 
AİHS'in zaman bakımından uygulanmasında kural Sözleşmenin onaylanması ile 
yürürlüğe girmesidir, ki zaten uluslar arası hukuka göre andlaşmalar geriye 
yürümez. Fakat her ülkenin sözleşmeyi onaylama tarihi farklı olduğundan 
sözleşmeyi sonradan imzalayan devletler için sözleşme onay belgelerinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne verildiği an yürülüğe girmiş sayılır. 
 
 Sözleşlemenin uygulanmasının sona ermesi ise AİHS m.5717 ile 
belirlenmiştir.Bu maddeye göre sözleşmeyi feshetmek isteyen devletler 6 ay 
öneceden feshi ihbarla ilk 5 yıl içinde olmamak koşuluyla sözleşmeyi 
feshedebilir. Fesih tarihinden sonraki eylemler için fesih eden ülke AİHS 
kapsamında sorumlu olmaz. 
 
Not:Sözleşme,yürürlüğe girmeden önce olan olaylara uygulanmaz.Bu gibi 
durumlarda başvuru,zaman bakımından yetkisizlik neden ile reddedilir. 
 
Not2:Konu bakımından uygulama hususu bende yok kızlar.kitaptan okumanızı 
öneririm,tabi o kitaptan bişey anlıyosanız :D  
 
 son olarak belirtmek gerekir ki yukarıda belirlenen yükümlülük bütün devlet 
organları için geçerlidir yazama yürütme yargı ve idari devlet sözleşmeye 
yönelik her ihlalden hangi organı bu ihlali yaparsa yapsın sorumlu tutulur o 
halde bir kolluk gücünün işleminden bir yargıcın verdiği karara kadar bütün 
kamu makamları tarafından yapılan işlemlerden veya alınan kararlardan 
ilgili devlet sorumlu tutulabilir  
 
  sözleşmenin ilk maddesinin başlığı insan haklarına saygı yükümlülüğüdür.  
 
ayrıca bu maddede hak ve özgürlüklerdan yararlanmayı sağlamaktan söz eder. o 
halde sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi kamu makamlarının 
gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil aynı zamanda zamanında yeterli 
önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu 
tutulabilir. bu yükümlülüğe taraf devletlerin pozitif yükümlülüğü denir.  
 
mahkemeye sözleşmede tanınan bir hakkı başka bir kişi veya bir dernek ihlal 
ettiği iddiası ile başvurulamaz. bir kişi veya dernek gibi bir kişi grubunun 
yaptığı eylemden ötürü ortaya çıkan insan hakkı ihlalinden devleti sorumlu 



tutabilmek için devletin bu ihlali önlemek için gerekli önlemleri almamış olması 
gerekir . 
 
ayrıca devletler kişiler arasında meydana gelen ihlallerin yeniden meydana 
gelmemesi için hak ihlallerinden sorumlu olan kişileri cezalandıran etkili bir 
yargı sistemi kurmakla da yükümlüdürler. 
 
Türkiye mahkemenin yargı yetkisini 28 Ocak 1987 tarihinden sonra meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak tanımıştır bu tarihten önce meydana gelen olaylarla 
ilgili olarak mahkemeye başvuru yapmak ilke olarak mümkün değildir. 

 

                    AVRUPA İNSAN HAKLARI  MAHKEMESİ  

 

**ÖZELLİKLERİ 

Ek 11. Protokol Sonrası AİH Komisyonu ve  AİH Divanı'nın yerini AİHM 
almıştır. Mahkemenin görev yeri Avrupa Konseyi’ nin de bulunduğu Fransa’nın 
Strasbourg şehri olarak belirlenmiştir.  

AİHM, Avrupa Konseyi'ne bağlı bir organdır. 

  
AİHM'de taraf devletlerin sayısına eşit sayıda yargıç bulunmaktadır. Aynı 
tabiiyeti taşıyan hakim sayısı yönünden hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.  

Yargıçlar her seferinde 6 yıllık süre için Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi 
tarafından seçilir ve hakimlerin görev süresi 3 yıldır. 

 
Yargıçlar hiçbir devleti temsil etmezler ve Mahkemede kendi adına görev 
yaparlar. Bağımsız ve tarafsızdırlar, 

Görev süreleri 70 yaşına geldiklerinde biter. 

 AİHM'in görevleri içinde hem bireysel başvuruları hem de devlet başvurularını 
kabul etmek gibi sözleşmenin yorum ve uygulanması açısından görüş bildirmek 
yer alır.  

AİHM duruşmaları alenidir, sadece dostça çözüm için yapılan görüşmeler gizli 
kalır. 



32 Mahkeme önünde izlenen tam anlamıyla yargısal yöntemin esası; yüzyüzelik, 
sözlülük ve aleniyet ilkelerine dayanır. 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE 
BAŞVURU (AİHS 33/34.MADDELER) 

 Başvuru bir üye devlet veya devletlerce yapılırsa devlet başvurusu, kişiler 

tarafından yapılırsa bireysel başvuru sözkonusu olur. 

A) DEVLET BAŞVURUSU (AİHS 33.madde) 

 Devlet Başvurusu, AİHS ve ek protokollerinde belirtilen temel hak ve 

özgürlüklerinin başka bir devlet tarafından, ihlal edildiğini düşünen bir devletin 

bu iddayla AİHM'e şikayette bulunmasıdır. 

 

 AİHS'i onaylayan devlet otomatik olarak devlet başvurusunu da kabul etmiş 

olur. Kısaca AİHS'i imzalamak üye devletlerin sorumluluğu olduğu gibi bir 

yükümlülüktür, başvuru hakkını tanıma da bu yükümlülüğü yerine getirmenin 

bir aracıdır. Bu yüzden de devletlerarası başvuru yoluna AİHS bakımından ortak 

güvence sistemi de denilebilir. Buradaki Ortak güvence kavramı sözleşmeye 

taraf tüm devletlerin sözleşme ile korunan hak ve özgürlüklerden ayrı ayrı 

sorumlu tutulmaları anlamına gelmekte böylece sözleşme taraf devletlere nesnel 

bir sorumluluk yüklemekte ve bir kamu düzeni oluşturma amacı gütmektedir. 

 

 Devlet başvurusunda bulunabilmenin koşullarından ilki eğer Devlet başvuruyu 

bir vatandaş adına gerçekleştiriyorsa, Mahkeme İç tüzüğünün 46. Maddesine 

göre AİHS m.35'te öngörülen iç hukuk yollarının tüketilmesidir, diğer koşul 

ise bu tarihten itibaren 6 ay içinde başvurunun yapılmış olması gereğidir.  

Devletlerin başvuru haklarını kullanabilmeleri için sözleşmenin ihlalinden 

doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmüş olmaları gerekmez. Dolayısıyla 



devlet başvurusu, devletlerin sübjektif haklarına ya da karşılıklılık ilkesine 

dayanmaz 

Başvuruda bulunan devletin kendi vatandaşlarına karşı bir ihlalin yapılmasına 

gerek yoktur. Sözleşmeye taraf bir devlet kendi vatandaşlarının yanısıra, 

vatandaşı olmayan kişilerin, vatansızların, hatta şikayet ettiği devletin 

vatandaşlarının sözleşmedeki vatandaşlarının AİHS'teki haklarının ihlal edildiği 

iddiasyla bir başka sözleşmeci devlete karşı da başvuruda bulunulabilir. 

 

 Devletlere karşı başvuru yolu bugüne dek oldukça az kullanılmıştır. Bir başka 

devlete karşı AİHM'de açılan davalar doğal olarak davacı ve davalı devletin 

siyasi ilşkilerini zedelemektedir. Bu yüzden devletlerarası başvurularda 

genellikle dava açılmış olsa da dostça çözüm yoluna başvurulmaktadır. Bu 

açıklamaya Türkiye'ye karşı yapılan devlet başvurularını örnek verebiliriz. 

Bugüne kadar Türkiye aleyhine beş başvuruda bulunulmuştur; bunlardan üçü 

Kıbrıs Rum Kesimi’ ne aittir ve Bakanlar Komitesi Kararı ile sonuçlanmıştır. 

Diğer iki başvuru yukarıda da değindiğimiz gibi dostça çözüm yolu ile son 

bulmuştur. 

 

 

 

B) BİREYSEL BAŞVURU (34.madde) 

Kişinin hakları ihlal edildiği zaman izlenen geleneksel yol ulusal yetkili 

organlara başvurmaktır. AİHS ve Ek 11. Protokole kadar bireylerin bizzat 

başvuru yapabileceği uluslararası bir kurum uluslararası hukukta 

bulunmamaktaydı. İşte bu yüzden Bireysel Başvuru Hakkı uluslararası hukuk 

açısından çok büyük bir yenilik teşkil etmektedir. Bu yenilik klasik uluslararası 



hukuk teorisine göre devletin mutlak yargı yetkisine büyük bir istisna 

getirmesinden kaynaklanır.  

 

 Artık AİHS Ek 11 Protokolü imzalayan devletler, yargı yetkisi içindeki 

bireylere uluslararası alanda kendilerine eşit bir konum verilmesini kabul etmiş 

olacaklardır. Bireysel başvuru hakkının devletlerce tanınmasının en büyük 

sonuçlarından biri de protokolü imzalayan devletlerin kendi ulusal mevzuatlarını 

AİHS'e uygun hale getirme zorunluluğunun bulunmasıdır. 

 

Bireysel başvuru genel olarak “Sözleşmeye taraf bir devletin yargı yetkisi içinde 

meydana gelen bir işlem ve eylemler nedeni ile sözleşmedeki haklarının ihlal 

edilmesinden zarar gördüğünü iddia eden kişilerin, o devlete karşı AİHM'e 

başvuruda bulunmaları”dır. Bireysel Başvuru Olağan ve Acil Başvuru olarak 

ikiye ayırabiliriz. 

--Acil Bireysel Başvuru 

Yaşam hakkının ve işkence yasağının ihlali durumlarında acil başvuru söz 

konusu olur, bu tür durumlarda başvuru en kısa zamanda ilgili Hükümete 

bildirilerek bu konuda bilgi talep edilir. Mahkeme bu tür acil durumlarda 

başvurunun kabul edilir olup olmadığına hızlı bir şekilde karar verir. 

 

Ayrıca yapılan bir başvuru ile ilgili olarak, Daire veya Daire Başkanı İçtüzüğün 

39. maddesi uyarınca tarafların isteği üzerine veya resen, tarafların menfaati için 

yapılan başvurunun amaca uygun olarak sonuçlanabilmesini sağlamak amacıyla 

geçici tedbir alabilir ve bunu taraflara bildirebilir. 

--Olağan Bireysel Başvuru 



 AİHM Başvuru formunun gönderilip usul ve kurallarına göre sırasıyla incelenip 

karara bağlanmasına olağan başvuru denir. Olağan Başvurunun unsurlarını 

inceleyelim şimdi.Bizim için çok önemli bir husus arkadaşlar. 

1)  Başvuruyu Kimler Yapabilir? 

AİHS m.34'te başvurunun Yüksek Sözleşmeci Taraflardan biri tarafından 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek kişi, hükümet dışı her 

kuruluş veya kişi grupları Mahkeme’ye başvurabilir denilmek suretiyle başvuru 

yapılabilecek kişileri belirtilmiştir. 

 

Gerçek Kişiler; Herhangi bir ehliyet koşulu veya vatandaşlık bağı 

aranmamaktadır, yine tutuklu ve mahkumlar bu haktan yararlanabilmektedirler. 

Bireysel başvuru hakkını kullanabilmek için başvuruda bulunacak olan kişinin 

genel anlamda bir yararı olması gerekmektedir. Hükümet dışı kuruluş ile 

anlatılmak istenen kamu gücü kullanmayan özel hukuk kişileridir. Bu açıdan 

belediyeler ve bu tarz yerel yönetim kurumları kamu kurumu niteliklerinden 

dolayı bireysel başvuru hakkını kullanamazken; buna karşılık dini cemaatler, 

ticari şirketler, sendikalar, siyasi partiler, sosyal ve hayır amaçlı derneklerin 

bireysel başvuru hakkı bulunmaktadır. Birey topluluğu, aynı çıkarları paylaşan 

sözleşme ihlalinin mağduru olduklarını öne süren tüzel kişilik taşımayan geçici 

fiili topluluklar anlamındadır. 

2)  Başvuru Yapabilmenin Koşulları  (AİHS MD.35) 

Başvuruların kabul edilebilirlik nedenleri , 

*** İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması 

İç Başvuru yollarının tüketilmesi, Uluslar arası bir yargı organına başvurmadan 

önce aleyhine başvuru yapılan devletin iç hukukunun öngördüğü bütün yollara 

başvurulmuş olmasıdır. 



 İç hukuk yollarının tüketilmesi bir uluslararası hukuk kuralıdır ve devletin 

egemenlik haklarına saygı ilkesinin bir sonucudur. 

  

İhlaller ilk olarak devletin kendisi tarafından düzeltilmelidir bunun bir yansıması 

olarak da AİHM bireyin haklarını korumada ikincil bir organdır. Hangi iç hukuk 

yollarının tüketileceği uyuşmazlığın türüne ve ulusal hukukun öngördüğü 

imkanlara göre belirlenmelidir.Fakat bu kuralın kullanılabilmesi için iç hukuk 

başvuru yollarının gerçekte de fiilen kullanılır ve sonuç verir nitelikte olması 

gerekir. Aksi takdirde, “iç başvuru yollarının tüketilmiş olması koşulu yerine 

getirilmiş sayılır”. Burada önemli olan bir nokta da iç hukuk yollarının 

bireylerce doğrudan kullanılabilir olmasıdır.Eğer başvurucunun bir hukuk 

yolunu kullanabilmesi ,bir başka makam veya merciin takdirine veya iznine 

bağlıysa, doğrudan kullanma olanağı yok demektir.  

 Komisyon ve AİHM karara etki etme şansı sıfırdan yüksek olan tüm iç hukuk 

yollarına başvurulması gerektiğini vurgulamıştır. 

  İç hukuk yolları başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olmalıdır. Ancak istisnai 

durumlarda örneğin, iç hukuktaki nihai kararın başvuru yapıldıktan kısa bir süre 

sonra Mahkemeye verilmesi ancak henüz kabul edilebilirlik kararı verilmeden 

önce Mahkeme'ye ulaşması halinde AİHM'in bu başvuruyu ele alabileceği kararı 

vermiştir. 

 

Birden çok iç hukuk yolunun bulunması halinde bunlardan birinin tüketilmesi iç 

hukuk yollarının tüketilmesi için yeterlidir. İç hukuk yollarının tüketildiğini 

kanıtlama yükü başvurana düşer.  

Kanıtlarken başvuranın gerekli bilgi ve belgeleri Mahkemeye sunması gerekir. 

Ancak başvuranın tüketmediği iç hukuk yolları olduğunu kanıtlama görevi de 

devlete düşer. Devlet ilgilinin, başvuru yollarının tükenmediğine dair bir itirazda 

bulunmazsa Mahkeme iç hukuk yolları tüketilmiş gibi başvuruyu sonuca bağlar. 



  

AİHM iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralının “bir dereceye kadar esneklikle 

ve aşırı derecede şekilcilikten uzak biçimde” uygulanmasından kaçınmak 

gerektiğini kabul etmiştir. Yetersiz ve Etkisiz iç hukuk kurallarının varlığı 

durumunda iç hukuk yollarına başvurulmasa bile AİHM'e başvuru yapılabilir. 

Yetersiz ve Etkisiz İç hukuk kurallarının varlığı teriminden: Sözleşmeye aykırı 

bir idari pratiğin bulunması, yasa ile yargı yolunun kapanması,Ulusal mevzuatın 

AİHS'e aykırı olması, sözleşmeye aykırı yerleşmiş bir içtihatın bulunması, iç 

hukuk yollarının tüketilmesinin devlet görevlilerince engellenmesi, iç hukukta 

başvurulan yoldan makul sürede sonuç alınamaması anlaşılmalıdır. 

 

Bu koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilmemesi 

durumunda sonuç geçicidir. İç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında AİHM'e 

tekrar başvuru yapmak mümkündür. 

*** Altı Ay Sürenin Geçirilmemiş Olması 

Mahkeme, sürenin hesaplanışında başvurunun postaya verildiği tarihi esas 

almaktadır. Altı Aylık Süre kuralını daha detaylı açıklayabilmemiz için bu 

kuralın uygulanmasını farklılaştıran, temel kritere (iç hukuk yollarının tüketilip 

tüketilmediğine) göre bir ayrım yapmamız gerekir. 

 İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Durumunda 

Başvurucu, iç hukuk yollarını tüketerek elde ettiği kesin karar tarihinden itibaren 

altı aylık süre içinde Mahkemeye başvurmalıdır.  

Altı aylık süre hak düşürücü süredir, dolayısıyla süre koşuluna uyulmaması 

halinde , olası şikayetçi AİHM'ne başvurarak hakkını araması imkanından 

yoksun kalır; başvurusu kabul edilmezlik kararı ile rededilir. 



 Altı aylık sürenin başlangıcı kural olarak kararın yazılı olarak bildirildiği tarih 

değil,kararın öğrenildiği tarih esas alınır. Eğer karar başvurucunun da katıldığı 

bir oturumda alınmışsa, altı aylık süre duruşma tarihinde başlar. 

 

Kesin hüküm niteliğinde olmayan ulusal Mahkeme ve savcılık kararlarına karşı 

iç hukukumuzda öngörülen ve AİHM'e başvuru için de tüketilmesi zorunlu olan 

bir yol itiraz yoludur. Türkiye'de adli idari ve askeri davalarda karara karşı asli 

kanun yolu temyizdir. Karar düzeltme yolu hukuk ve idare davalarında 

tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu sayılırken ceza davalarında ise tüketilmesi 

gereken bir iç hukuk yolu değildir.  

 

Anayasa Mahkemesine başvuru ise davanın görüldüğü Mahkemenin istemi ciddi 

görüp görmemesi başvuranın istemiyle bağımsız olması nedeniyle doğrudan bir 

hukuk yolu sayılmamaktadır. 

  Bu iç hukuk yollarına başvurmamış kişi doğrudan AİHM'e gittiğinde talep 

reddedilmektedir.  

 

 İç Hukuk Yolunun Etkili Olmaması Halinde 

Başvuruya konu olay ile ilgili olarak , iç hukuk yollarının etkin olmaması 

durumunda süre, olay veya işlemin öğrenilmesinden itibaren başlar.Ayrıca iç 

hukuk yollarının etkili olmadığı, iç hukuk yollarının tüketilmeye 

başlanmasından sonra öğrenilmişse, süre başlangıcı iç hukuk yollarının etkili 

olmadığının öğrenilmesinden itibaren başlar. 

 

Eğer AİHS'in sürekli şekilde ihlali söz konusuysa, ihlalin devam etmesi diğer bir 

deyişle süregelmesi durumunda eğer yapılan ihlale karşı başvurulacak iç hukuk 



yolu da mevcut değilse Mahkemeye başvuru süresi hakkın çiğnenmesinin sona 

ermesiyle başlar. 

Sürenin durması genel olarak Mahkeme Tüzüğü  uyarınca başvurunun özet 

olarak Mahkemeye verilmesi yararlıdır. Bu tür bir yazının Mahkeme Kalemine 

ulaşması durumunda gerçekleşecektir. 

 

 Özellikle 1993 ve 1997 yıları arasında Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde 

meydana gelen öldürme, işkence, köy boşaltma gibi olaylara ilişkin iç hukuk 

yolları tüketilmeden davalarda AİHM başvurucular bakımından iç hukuk 

yollarının etkisiz olduğu gerekçesiyle Türk Hükümetinin red istemini red etmiş 

ve başvuruları kabul etmiştir. 

 

  İç Hukuk Yollarının etkisiz olmasının çeşitli örneklerini Türkiye Hükümeti'nin 

taraf olduğu davalarda görmek mümkündür. 

Bunlardan bazıları: Sözleşmeye aykırı uygulamanın idari pratik hale gelmesi, iç 

hukuk yoluna başvurma halinde güvenlik güçlerinin misillemesiyle karşılaşma 

tehtidi, Yasal bir engel bulunması, Yerleşik bir içtihat bulunması, iç hukuktaki 

inceleme süresinin ihlali gidermekteki yetersizliğidir. Örneğin bugünlerde sıkça 

rastlanan uzun ve haksız gözaltı ve tutuklama süreleri ve bu sürelerin AİHS m.2 

yaşam hakkının açık bir ihlalini oluştuması. Bu ihlaller nedeniyle açılan 

davalarda Ceza Mahkemeleri'nin tazminata hükmetmemesi veya çok az bir 

miktar tazminata hükmetmesi güncel bir örnek sayılabilir. 

 

   ***Başvurucunun Kimliğinin belirli Olması 

isimsiz veya imzasız Başvurular İşleme konulamaz.AİHM, ancak kimliği açıkça 

belli olan kişilerin başvurularını kabul edebilir. Bununla birlikte, başvurucu eğer 

kimliğinin kamuya açıklanmasını istemezse, kimliği saklı tutulabilir. 



 

*** Başvurunun Daha Önce İncelenmiş Bir Başvuru İle Aynı 

Olmaması 

Başvuru daha önce AİHM tarafından incelenmiş,bir konu ile esas itibariyle aynı 

ise ve yeni bilgi içermiyorsa,ele alınmaz. Örneğin daha önce iç hukuk yollarının 

tüketilmemesi nedeniyle reddedilen bir başvuru, iç hukuk yollarına 

başvurmadan tekrar Mahkemeye sunulursa aynı içerikten dolayı reddedilir 

 

*** Başka Bir Uluslar arası Soruşturma ve İnceleme Merciine veya 

Uluslar arası bir Mahekeme'ye Sunulmuş Olmaması 

Sözleşmenin 35. maddesinin 2. bendinde yer alan bu koşul aynı konuda birden 

çok uluslararası makama başvurulmasını önlemektedir. Bu gerekçeyle 

başvurunun reddedilebilmesi için Mahkemeye yapılan başvurunun konu, taraf 

ve dayandığı olaylar açısından daha önce yapılan başvuru ile aynı olması 

gerekir. Örneğin, işkence gördüğü iddiasıyla bir kişi AİHM'den önce BM İnsan 

Hakları Komitesi'ne başvuruda bulunmuşsa Mahkeme bu başvuruyu artık kabul 

etmeyecektir. 

 

***Başvuru Açıkça Temelden Yoksun Olmaması 

Mahkeme genel olarak diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini 

araştırmakta son olarak esasa ilişkin bir temellendirmenin AİHS kapsamında 

olup olmadığını tespit etmelidir. Mahkeme kabul edilirlik aşamasında, 

başvuranın Mahkemeye sunduğu bilgi ve belgelere göre olayın esasına inmeden 

kanıttan yoksun ve sözleşmenin ihlali sonucunu doğurmayan olayları içeren 

başvuruları açıkça temelden yoksunluk nedeniyle reddetmektedir. 



 

Başvurucularının AİHM'i ulusal yargı yollarının denetleyicisi veya karar 

düzeltici bir makam olarak görmesi başvuruları temelden yoksun kılan pratikte 

karşılaşılan bir nedendir. Örneğin; Türkiye'ye karşı yapılan bir başvuruda , 

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından yargılanan bir kişi, suç tarihinde suç 

yerinde olmadığı idda edilerek yargı makamlarının delilleri yanlış 

değerlendirdiği gerekçesiyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal edildiğini ileri 

sürülmüştür.Komisyon bu başvuruyu ikinci bir temyiz makamı olmadığı 

gerekçesiyle reddetmiştir. 

 

***Başvuruda Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmaması 

Komisyon İçtihatlarına göre, sözleşmenin koruduğu bir hak veya özgürlüğe 

ilişkin olmayan ve salt siyasal propaganda amacıyla yapılan başvurular, şikayet 

edilen devlete veya Komisyon Üyelerine hakaret niteliği taşıyan, yanıltıcı 

nitelikte gerçekdışı bilgi veren başvurular , başvuru hakkının kötüye 

kullanılması sayılır. 

***Başvurunun Sözleşme ile Bağdaşır Olması 

 Başvuruda ihlal edildiği iddia edilen hak veya özgürlük AİHS ve Ek 

protokollerinde yer almalıdır. Ayrıca AİHS'in konu,zaman,kişi ve yer 

bakımından yetkisinin buluması gerekir. Kişi bakımından AİHS'in 

uygulanamayacağı ve dolayısıyla AİHM'e başvurunun yapılamayacağı bir 

duruma örnek olarak başvurunun bir devlete karşı değil de özel bir kişiye karşı 

Mahkeme'de dava açılması sayılabilir. Yine konu bakımından bir kişinin memur 

seçilmemesinin AİHS'e aykırı olduğunu ileri sürerek Mahkeme'ye başvuruda 

bulunması AİHS'in böyle bir hak öngörmemesi nedeniyle başvuru kabul 

edilemez. 

 



 

 

AİHS 2.MADDE-YAŞAM HAKKI 

Yaşama hakkı Sözleme’nin düzenlediği ilk haktır.Bu hak ilk olarak,devletin bir 

kişi kasten öldürmesini yasaklar.Bu madde ikinci olarak,devletin kişilerin 

yaşama hakkını koruma yükümlülüğünü güvence altına alır.Üçüncü olarak 

ise,eğer bir ölüm meydana gelmişse devlete etkili bir soruşturma yapma 

yükümlülüğü getirmektedir. 

AİHS’nin düzenlediği ilk maddi haktır ve 2.maddede düzenlenmektedir. 

 

AİHS 2.MADDE:  

1. Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır. Yasanın ölüm cezası ile 

cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın 

yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez. 

2. Öldürme, aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin 

zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlali 

suretiyle yapılmış sayılmaz: 

a) Bir kimsenin yasadışı şiddete karşı korunması için; 

b) Usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun olarak tutuklu 

ulunan bir kişinin kaçmasını önlemek için; 

c) Ayaklanma veya isyanın, yasaya uygun olarak bastırılması için. 
 

AİHS kasten öldürmeyi yasaklamıştır,idam cezası bunun istisnasıdır.Yaşama 
hakkın en temel hak olmasına rağmen kimi hallerde yaşama hakkının 
sonlandırılması mazur görülebiliyor.Bu haktan herkes yararlanabilir.Sorumlu 
olan devlettir.Türkiye ancak kendi egemenlik alanı içindeki insanların yaşama 
hakkını koruyabilir.KKTC’deki insan hakları ihlallerinden de Türkiye 
sorumludur. 

 



1)Yaşama Hakkının İhlali İçin Gerekli Unsurlar 

-Yaşama hakkının ihlal edildiğinin iddia edilebilmesi için ortada bir bireyin 
(gerçek kişi) olması gerekir.Tüzel kişilerin yaşama hakkı korunmamaktadır. 

-Devletin sorumlu tutulabilmesi için yaşama hakkından doğan 
yükümlülüklerinden birisini ihlal etmiş olmaıs gerekir.Bu yükümlülüklere 
birazdan değineceğiz. 

-İhlal oluşabilmesi için bireyin yaşama hakkında kamu makamlarının bir 
müdahalede bulunması gerekir.Ancak bu müdahale sadece devlet görevlilerinin 
kullandığı silahlarla sınırlı değildir.Devlet aynı zamanda ihmal sonucu meydana 
gelen ihlallerden de sorumlu tutulabilir.Devlet bireyin yaşamını korumakla 
yükümlüdür.Eğer korumamışsa sorumludur.Müdahaleden sonra devlet bir 
soruşturma yapmalıdır.Eğer devlet,şüpheli ölümü soruşturmuyorsa yaşama 
hakkına müdahale etmiş sayılır. 

2)DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

---Öldürmeme Yükümlülüğü : Devlet bireyi kasten öldürmemelidir.Kolluk 
güçlerinin meşru ve mutlaka gerekli olmayan öldürücü şiddet kullanarak bir 
kişiyi öldürmesi,devletin negatif yükümlülüğünü ihlal etmesi anlamına gelir. 

2.maddenin düzenlediği devletin öldürmeme yükümlülüğünün hukuki dayanağı, 
‘….hiç kimse yaşama hakkından kasten yoksun bırakılamaz’ diyen 2.maddenin 
1.fıkrası ile meşru güç kullanma hallerinde bile ‘mutlaka gerekli olandan’fazla 
güç kullanmayı yasaklayan 2.maddenin 2.fıkrasıdır.Öldürmeme yükümlülüğü 
polis,asker veya diğer kolluk kuvetlerinin güç kullanmaları sonucu meydana 
gelen ölüm olaylarına uygulanır. 

Sözleşmenin 2.maddesinin 1.fıkrasında öngörülen ölüm cezası,kasten öldürme 
yasağının ttek istisnasıdır.Ancak ölüm cezası,6.protokolle ‘barış zamanında 
işlenen suçlar’bakımından,13.Protokolle ise,tamamen kaldırılmıştır.Bu 
protokollere taraf devletler iç hukuklarında ölüm cezasına yer vermemekle ve 
infaz etmemekle yükümlüdürler. 

Devlet görevlileri güç kullanarak bireyin yaşama hakkına kasten tecavüz 
etmemelidirler.Devlet görevlilerinin gözaltı veya cezaevi gibi kontrolleri 
altındaki yerlerde şiddet kullanarak bireyin ölümüne sebebiyet vermeleri,bu 
ölümden  devletin sorumlu olduğu karinesini doğurur..Gözaltında  kayıp etme de 
devletin öldürmeme yükümlülüğünü ihlal eder.Sözleşme’nin 2.maddesinin 



2.fıkrasına göre,ancak aşağıdaki hallerde yaşamdan yoksun 
bırakma,kullanılması mutlaka gerekli bir gücün sonucu olarak meydana 
gelmişse ,bu maddeye aykırı sayılamaz: 

 Bir kimsenin hukuka aykırı şiddette karşı savunması; 

 Hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun 
olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme; 

 Bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. 
 

O halde,eğer bir kişinin yaşama hakkını korumak için güvenlik güçleri silah 
kullanmak zorunda kalmışsa(mutlak gereklilik) ve bu silah kullanma orantılı 
yapılmış ise (orantılılık),ancak buna rağmen ölüm meydana gelmiş ise devlet bu 
ölümden sorumlu tutulmayabilir. 

Mahkeme,öldürücü şiddetin konu olduğu bir olayı incelerken,ilk olarak kolluk 
yetkililerine öldürücü şiddet kullanma imkanı veren mevzuatın 2.maddeye 
uygunluğunu,ikinci olarak kullanılan gücün ‘mutlaka gerekli’ olup 
olmadığını,nihayet bu şiddetin orantılı olup olmadığını inceler. 

Örnek olarak silahlı bir kişi,bir başka kişiyi rehin almış olabilir.Bu durumda 
güvenlik güçleri,rehine alınan kişinin,kendilerinin ve çevrede bulunan kişilerin 
hayatını korumak için silah kullanmak zorunda kalabilirler.Ancak bu silah 
kullanma yetkisi güvenlik güçlerine o kişiyi öldürme yetkisi vermez.Eğer o olay 
sırasında silahlı kişi öldürülmüş ise,bu durumda olay yukarıdaki mutlak 
gereklilik ve orantılılık ölçütlerine göre bir soruşturmaya konu yapılmalıdır. 

  Devlet silah kullanabilir,öldürücü güç kullanabilir ama kasten öldürmemelidir. 

 

---Yaşama Hakkını Koruma Yükümlülüğü: Devletin yaşamı koruma 
yükümlülüğü,pozitif nitelikte 2.maddenin esasına ilişkin bir yükümlülüktür.Bu 
yükümlülüğün hukuki dayanağı, ‘herkesin yaşama hakkı hukuk tarafından 
korunur’diyen sözleşmenin 2.maddesinin 1.fıkrasının birinci cümlesidir.Modern 
yaşamda bireyin yaşamına yönelik risk kaynaklarının çokluğu ve 
çeşitliliği,devletin pozitif yükümlülüğünü giderek genişleten bir içtihat alanı 
haline getirmektedir.Devletin bu bağlamdaki yükümlülüğü,üçüncü kişilerin 
bireye yönelik şiddet eylemleri ve özellikle aile içi şiddet eylemleri;tıbbi hata 
veya ihmal gibi eylemler;endüstriyel faaliyetler veya kamu güvenliği 



bağlamında tehlike doğran faaliyetler;bireyin kendisine karşı şiddet 
eylemleri(intihar) gibi çok değişik risk alanlarında ortaya çıkmaktadır. 

Bireyin yaşamına karşı risk,örneğin 3.kişilerin kasıtlı suç niteliğindeki 
eylemlerinden kaynaklanabilir.Bu bağlamda sözleşmenin 2.maddesinin 1.fıkrası 
öncelikle devlete,kişiye karşı suçların işlenmesini caydırmak için etkili ceza 
kanunu hükümlerini yürürlüğe koyma ve bu tür hükümlerin ihlalini 
önleyecek,ihlaline karşı mücadele edecek  ve ihlalini cezalandıracak bir adli 
mekanizmayla desteklemek suretiyle yaşama hakkını koruma ödevi 
yükler.Devletin bu konuda tedbir alma yükümlülüğü,bir hukuki çerçeve 
oluşturma ve adli mekanizma kurma yükümlülüğü ile sınırlı değildir.Devlet 
uygulamada yaşama hakkını etkili bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri de 
almalıdır.Örneğin aile içi şiddete maruz kalan bir aile bireyinin korunması 
devletin 2.madde kapsamında bir sorumluluğu olarak değerlendirilebilir. 

Devlet bireyin yaşama hakkını fiili olarak her zaman koruyamayabilir.Ama her 
zaman yaşama hakkını korumalıdır.Devlet yaşama hakkını hukukuyla 
korumalıdır.Gerekirse  fiili tedbirler alacak ve operasyonlar yapacak. 

---Soruşturma Yükümlülüğü:Devletin ölümü soruşturma yükümlülüğü 
devletin etkin olarak yürütmesi gereken bir ödevdir.Bir kişi,şüpheli koşullarda 
ölmüş ya da güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş ise,soruşturma organları bu 
ölüm olayını çevreleyen maddi gerçeği ortaya çıkartmalı,eğer bu ölümden 
sorumlu tutulması gereken bir kişi veya kişiler varsa bunlar saptanmalı ve 
cezalandırılmalıdır.Böyle bir soruşturmanın temel amacı,yaşama hakkını 
koruyan iç hukuk hükümlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını ve sorumluların 
ölüme ilişkin hesap vermelerini sağlamaktır.Ancak yetkililerin her türlü 
çabasına rağmen sonucun elde edilememiş olması halinde devlet sorumlu 
tutulamaz. 

Soruşturma nasıl yapılacak olursa olsun,iç hukukta,ölüme sebebiyet veren 
olayların doğru bir şekilde tespitine,muhtemel sorumluların belirlenmelerine ve 
cezalandırılmalarına yol açacak nitelikte hemen,bağımsız,etkili,hızlı ve kamuya 
açık bir soruşturma mekanizması bulunmalıdır.Soruşturma yükümlülüğü şu 
ilkeleri kapsar: 

// Soruşturmanın ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklenmeksizin 
kendiliğinden başlatılmalıdır. 



// Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin,olaylara karışmış olabilecek 
kişilerden bağımsız olması gerekir. 

// Soruşturma,sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol 
açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. 

// Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmaldır. 

// Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. 

// Soruşturma sonucunda eğer suçlu saptanmış ise,o suçlu cezasız 
bırakılmamalıdır. 

 

NOT: Yaşama hakkı ile ilgili en önemli hususlardan birisi kanıtlamaktır.Kural 
olarak ispat AİHM ya da AYM’nin önüne gelmez.Çünkü ispat,ilk derece 
mahkemelerinin ve bölge mahkemelerinin görevidir.Şüpheli bir ölüm varsa ilk 
derece mahkemesine dava açarsınız ve bu ölümden kimin sorumlu olduğu tespit 
edilir.Ancak Türkiye’de genellikle kimin sorumlu olduğu tespit edilemiyor. 

AİHM’ye Türkiye’den çok fazla başvuru gitti ve ispat hususu mahkemede 
tartışıldı.AİHM  ispat bakımından serbest ispat ilkesini benimsemektedir.AİHM 
önündeki her türlü delile bakarak olayın nasıl meydana gelmiş olabileceğini ve 
sorumluyu bulmaya çalışıyor.Yani hukuka aykırı deliller de dahil bütün 
materyali kullanıyor. 

İspat külfeti kural olarak ceza davalarında iddia edene aittir.Fakat b bir ceza 
davası değil.Burada konutluğumuz dava bir insan hakları davasıdır.AİHM’ye 
göre her davada ispat külfetini başvurucuya yüklemek haksız sonuçlar 
doğurabilir.Özellikle delillerin bütünüyle veya büyük ölçüde devletin 
konrolünde olması halinde başvurucudan ispat beklemek haksızlık 
olabilir.Örneğin gözaltında ölüm,gözaltında kayıp durumlarında ölen kişi 
devletin kontrolü altındadır.Bu durumlarda AİHM ispat külfetinin yer 
değiştirmesine imkan verir. 

Eğer devlet delillerin tamamına veya çoğuna sahipse gözaltındayken 
öldürmediğini veya kişinin intihar ettiğini ispat edecek.Ya da gözaltındayken 
kaybolmadığını ispat edecek.Bu nedenle olay yerine hemen savcı 
gelecek,kriminal deliller toplanacak,otopsi yapılacak.Bütün bu soruşturma 
işlemleri yapıldıktan sonra olayın ne olduğu açıklığa kavuşmuş olacak. 



AİHM bir ceza mahkemesi olmadığı için ‘hiçbir kuşku kalmayacak şekilde 
ispat’ standardı aramamakta.AİHM ‘makul kuşkudan arınmış’ ispatı 
arıyor.Makul kuşkudan arınmış ispat,aksi çürütülememiş vakıalarla olayın 
ispatlanabilmesine olanak sağlar.Bir başka deyişle,devlet öyle bir açıklama 
yapmalı ki artık o kişinin başka bir şekilde ölmüş olabileceği düşünülemesin. 

AİHM yeterli derecede bir ispatın var olmadığını düşünüyorsa kendi 
araştırmasını yapabilir.Yani delillere resen başvurabilir.Mesela tanık 
dinleyebilir,keşif yapabilir. 

 
AİHS 4.MADDE / KÖLELİK-KULLUK-ZORLA ÇALIŞTIRMA-

İNSAN TİCARETİ YASAĞI 
 

1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz 2. Hiç kimse zorla 
çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. 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. 
 
 

4.maddede kölelik,kulluk,zorla çalıştırma ve zorunlu çalışma 
kavramları var. Aslında bunları birbirinden ayırmak çok güçtür. 
Ancak aralarında birtakım farklılıklar vardır. 
 
1.KÖLELİK 
Kölelik bakımından 1926 tarihli Kölelik Sözleşmesinde belirtilen 
tanım benimsenmiştir.Bu tanıma göre: ‘Üzerinde mülk hakkına bağlı 
erk ve yetkileri kısmen veya tamamen kullanılabilen bir kişinin 
statüüs köleliktir.’ 
Bir olayda kölelik olup olmadığını birkaç unsura bakarak 
anlayabiliriz: 



--Kişi üzerinde şiddet kullanılması ya da şiddet tehdidi altında 
yaşaması 
--Seyahat özgürlüğünün kısıtlanmış olması 
--Kişinin kendi eşyaları üzerinde herhangi bir yetkisi 
olmamalı.Üçüncü bir kişi söz konusu kişiye mülküymüş ve 
üzerinde tasarruf yetkisi varmış gibi davranacak. 
Örneğin; Türkiye’de bir inşaat firması Kırgızistan’dan işçi getirmiş ve 
işçileri ucuza çalıştırmış.İşçilere inşaatta yatma imkanı 
sağlamamış,bunlara bir oda vermiş. Üç ay sonra bu kişilerin yasal 
oturma süreleri dolmuş ve işveren bunları şikayet etmiş.İnşaatta 
kalmalarına izin vermemesinin nedeni orada kalırlarsa 
yakalandıklarında kendileri de suçlu gibi olacak.Kırgızistanlı işçiler 
paralarını alamadan sınır dışı edilmişler.Bu çalışma koşullarını kölelik 
olarak saymak zordur. 
 
2.KULLUK 
Kulluk,zorla çalıştırmanın daha ağırlaştırılmış biçimidir. Psikolojik 
veya fiziki baskı yoluyla hizmet sunma yükümlülüğü olarak 
tanımlanabilir.Mesela kişinin ülkede yasadışı yollarla kaldığının ihbar 
edileceği korkusuyla çalıştırmak.Burada zorla çalıştırma da söz 
konusu olabilir.Arada derece farkı vardır. 
Siliadin-Franda kararına bakalım. Siliadin 1978 tarihinde 
doğmuş,Paris’te yaşayan bir Togoludur.Başvurucu Ocak 1994’te 15 
yaşındayken Fransa’ya gelmiştir.Babası, Bayan D. İle bir anlaşma 
yapıyor.Bu anlaşmaya göre Bayan D. Siliadini’i Fransa’ya 
götürecek.Ancak babasının uçak bileti alacak parası yoktur.Uçak 
biletini Bayan D. Alacaktır,uçak bileti parasını ödemek için Siliadin 
bir süre Bayan D.’nin yanında çalışacak ve Bayan D, Siliadin’in okul 
kaydını vs. işlemleri yapacaktır. 
Fransa’ya gittikten sonra Siliadin’in paspaortu elinden alınır ve 
ücretsiz bir ev hizmetçisi olur.Bayan D,arkadaşlarından bayan B’ye 
Siliadin’i ödünç veriyor.Bayan B hamileliği boyunca hizmet etmesi 
amacıyla Siliadin’i alıyor.Ancak Bayan B çocuğu doğurduktan sonra 
Siliadin’i yanında tutmaya karar veriyor.Bazı pazarları kiliseye 
gitmesi için izin verilmesi haricinde hiç boş günü olmadan sabah 
7:30dan akşam 10:30a kadar bütün ev işlerini yapan bir hizmetçi 
olarak çalıştırılıyor.Çocukların odasında bir minder üzerinde uyuyor 
ve eski kıyafetler giydiriliyor. Okula kaydı yapılmıyor ve göçmenlikle 



ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor.Ancak sürekli bunların yapılacağı 
vaat ediliyor. 
Bu olayda AİHM birtakım unsurlara dikkat etti.Öncelikle 
başvurucu küçüktür. Fransa’da yasal olarak kalmadığından polisten 
korkuyor.Bu korku yanında kaldığı aile tarafından besleniyor.Ancak 
AİHM bu olayda kölelikle ilgili delilin olmadığına karar 
vermiştir.Kölelikte kişi üzerinde mülkiyet hakkının kullanıldığını 
görüyoruz.Yani mahkeme köleliği çok ağır yorumluyor.Ama 
tartışılabilir.Zaten AİHM’nin kölelik olarak nitelediği bir dava hiç 
olmadı. 
Bu olayda baskıyla hizmet sunma durumu aşikardır.Çünkü başvurucu 
haftada 7 gün 15’er saat çalışıyor ve bu çalışmayı kendisi 
seçmiyor.Ayrıca yaşınının küçük olması nedeniyle zayıf ve 
korunmasız durumdadır.Ayrıca pasaportu Bayan D’nin 
elindedir.Durumun değişmesini umabilecek durumda değildir.Ne 
okula gidiyor,ne dışarı çıkıyor.Hayatında yeni bir yola girme umudu 
kalmamıştır.Bu nedenle Siliadin’in içinde bulunduğu durum kulluktur. 
 
3.ZORLA ÇALIŞTIRMA VE ZORUNLU ÇALIŞMA 
AİHM, 29 nolu İLO Sözleşmesindeki tanımları benimsemiştir.Bir 
kimseden ceza tehdidi altında yapması istenen ve bu kimsenin kendi 
iradesiyle yerine getirmediği her türlü çalışma veya hizmet zorla 
çalıştırma veya zorunlu çalışma olabilir. 
Zorla çalıştırmanın şartlarına bakalım: 
-İlk şart,çalışmanın kişinin iradesine aykırı olmasıdır. 
-İkinci şart,iş yapma yükümlülüğünün haksızlık veya baskı sonucu 
doğması ya da işin yapılmasının katlanılmaz sıkıntılara yol açacak 
olması gerekir.Buradaki iş bedensel veya fikirsel olabilir. 
Zorla çalışma,yasal zorunluluğun veya yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi durumunda bir ceza tehdidi olmaksızın,başka bir ceza 
tehdidi altında yapılan çalışma kastediliyor.Mahkeme zorla çalışma 
kararı hiç vermedi ama zorla çalışma olmadığını tespit ettiği kararlar 
vardır. 
Örneğin; Van der Mussela avukatlık stajı yaparken bazı ceza 
davalarına ücretsiz olarak bakmasının zorla çalıştırma olduğunu iddia 
etti.Mahkeme bu talebi kabul etmedi ve stajın mesleki bir eğitim 
olduğuna,sosyal dayanışma içerdiğine,stajyer avukatlar sayesinde adli 
yardıma ihtiyaç duyan kişilerin hukuki hizmet alabildiğine ve staj 



kapsamında verilen işlerin avukat adaylarına çok fazla külfet 
yüklemediğine karar vermiştir. 
Benzer bir kararda,noterlerin diğer kamu yararına çalışan 
kuruluşlardan daha az ücret almak zorunda olmasının zorunlu çalışma 
olarak nitelenmeyeceği belirtilmiş.Bir işsizin işsizlik maaşı alabilmek 
için üçüncü iş teklifini kabul etmesi zorunluluğu zorla çalışma 
kapsamında değildir. 
Kulluk veya kölelikle ilgili davalarda zorla çalıştırma ve zorunlu 
çalışmanın unsurları bulunur. 
 
AİHS 4.maddenin 3.fıkrası: '3. Aşağıdaki haller bu maddede sözü 
geçen “zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma”dan sayılmazlar:  
a) Bu Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen koşullar altında tutuklu 
bulunan kimseden tutukluluğu veya şartlı salıverilmesi süresince 
olağan olarak yapılması istenen çalışma;  
b) Askeri nitelikte bir hizmet veya inançları gereğince askerlik 
görevini yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru sayan 
ülkelerde bu inanca sahip kimselere zorunlu askerlik yerine 
gördürülecek başka bir hizmet;  
c) Toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz ve afet hallerinde 
istenecek her hizmet;  
d) Normal yurttaşlık yükümlülükleri kapsamına giren her türlü 
çalışma veya hizmet.’ 
 
AİHM burada sayılanların zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma 
bakımından istisna olmadığını söylüyor.Bu sayılanlar zorla çalıştırma 
ve zorunlu çalışmanın unsurlarıdır. 
AİHS 5.maddedeki tutma sebeplerini göreceğiz,oradaki tutma 
sebepleri nedeniyle kişi zorla çalıştırılabilir.Ancak işin kişiye aşırı 
külfet yüklememesi ve hukuka aykırı olmaması gerekir. 
Askerlik hizmeti zorla çalıştırma sayılmaz.Üç yıl öncesine kadar bu 
maddeden ötürü AİHM,vicdani reddi sözleşmenin 9.maddesindeki 
vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirmiyordu.Zorunlu askerlik 
hizmetini 4.maddenin istisnası sayan hüküm karşısında 9.maddenin 
devletlere vicdani ret hakkı tanıma yükümlülüğünün 
yüklenemeyeceğini söylüyordu.Fakat AİHM,üç yıl önce arka arkaya 
verdiği kararlarla bu içtihadından vazgeçti ve artık vicdani ret 
hakkının sözleşmenin 9.maddesi çerçevesinde korunan bir hak 



olduğuna hükmetti.Vicdani ret hakkını kullanan kişi alternatif kamu 
hizmetlerinde çalıştırılacaktır.Bu alternatif kamu hizmeti zorla 
çalıştırma sayılmaz. 
Olağan üstü hallerde yapılması gerekli görülen hizmetler zorla 
çalıştırma sayılmaz.IVERSEN-Norveç kararında,İversen dişçilik 
okumuş ve mezun olunca zorunlu hizmet yeri olarak ülkenin kuzeyine 
gönderilmiş.Üç yıllık zorunlu hizmetin zorla çalıştırma olduğunu 
düşünen İversen AİHM’ye başvurmuş.AİHM ise bu zorunlu kuzey 
görevinin olağanüstü hallerde yapılması gereken bir kamu hizmeti 
olarak görmüştür. Çünkü Norveç’in kuzeyinde yeterli sayıda dişçi 
bulunmamaktadır.Bu nedenle dişçilerin üç yıl boyunca zorunlu olarak 
kuzeyde görev yapması düşünülmüş.Türkiye’de aynı şekilde doğu 
görevi var. 
Olağan yurttaşlık yükümlülükleri zorla çalıştırma sayılmaz.Mesela 
Almanya’da erkeklerin bir süreliğine itfaiyede çalışması zorunlu 
kılınmıştı.AİHM bu olayda zorla çalıştırma bulunmadığına ama 
ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. 
 
4.İNSAN TİCARETİ 
4.maddenin içinde insan ticareti kavramına rastlamıyoruz.Ama AİHM 
insan ticaretini 4.madde kapsamına aldı. 
Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi köleliğin sona ermediğini,yeni 
biçimlerde devam ettiğini söylemişti.Yugoslavya Ceza Mahkemesi 
modern kölelik biçimlerinin oluşup oluşmadığını 
değerlendirirken,kişinin hareketleri veya fiziksel veya psikolojik 
çevresi üzerinde kontrol bulunup bulunmadığını,kaçmayı önleyici 
caydırıcı tedbirlerl alınıp alınmadığını,cinsellik üzerinde kontrol 
bulunup bulunmadığını ve zorla çalıştırılıp çalıştırılmadığını dikkate 
alıyor.AİHM Yugoslavya Ceza Mahkemesinin kriterlerini esas 
alıyor.İnsan ticaretinin buradaki bütün unsurları içermesi 
gerekmiyor,bir veya birkaç unsurun bulunması insan ticareti için 
yeterlidir. 
İnsan ticareti suçu,birey üzerinde mülkiyet hakkına dayalı yetkilerin 
bir kısmını kullanma imkanı tanır.İnsanlara alınıp satılan mallar olara 
muamele ediliyor.Genellikle seks işçiliği olarak karşımıza çıkıyor.Ya 
da kişiler çok az ücretlerle çalıştırılıyor.Mağdurların seyahat 
özgürlüğü bulunmuyor.Mağdurlar üzerinde şiddet uygulanır veya 
şiddet uygulanacağına dair tehdit vardır. 



İnsan ticareti,AİHM tarafından ilk kez RANTSEVA-Kıbrıs ve Rusya 
kararında tartışıldı ve 4.maddede düzenlenen diğer üç halden biri 
olmadığına yeni bir hal olduğuna karar verdi.İnsan ticareti bu anlamda 
yeni bir kavramdır. 
** DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Diğer incelediğimiz maddelerde olduğu gibi 4.madde bakımından 
devletin negatif,pozitif ve soruşturma yükümlülüğü vardır. 
Devlet kimseyi köle veya kul haline getiremez,zorla çalıştıramaz,insan 
ticaretine konu edemez.Bu hallerden herhangi birinin oluştuğuna dair 
haber alan devlet önleyici tedbirler almalıdır.Ceza kanunlarında 
caydırıcı hükümler getirilmelidir.Tüm bunlara rağmen suç 
gerçekleşmişse derhal bir soruşturmanın gerçekleştirilmesi gerekir. 
Siliadin kararında Fransa’nın sorumluluğu var mıdır? Burada Fransa 
Devleti Siliadin’i getirmemiş,yani fiileri devlet yapmamış.Bu anlamda 
Fransa’nın negatif yükümlülüğü ihlal ettiğini söyleyemeyiz.Pozitif 
yükümlülük bakımında şu husulara dikkat çekmek gerekir: Avrupa 
Konseyi Parlamaneterler Meclisi bir tavsiye kararında,ev içi köleliğin 
hiçbir konsey üyesi devletin ceza kanununda suç olarak 
düzenlenmemiş olmasında ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.Yani sanki 
Avrupa devletlerinde ev içi kölelik çok normal bir şeymiş gibi hiçbir 
ceza kanununda suç olarak düzenlenmemiş.Avrupa,sömürgeci 
geçmişinden ötürü sömürgelerindeki ülkelerde yaşayan insanları 
Avrupa’ya götürme vaadiyle ev içinde köle olarak kullanmaya normal 
olarak bakıyorlar.Siliadin Kararında böyle bir durum söz konusudur. 
Devletin pozitif yükümlülük bakımından sorumlu tutulabilmesi için 
kişinin söz konusu durumda olduğunu bilmesi veya bilebilecek 
durumda olması gerekir.Siliadin’in Togo’dan Fransa’ya ev içi köle 
olması amacıyla getirildiğinin Fransız Hükümeti tarafından bilinmesi 
zordur.Siliadin kendi durumunu bir komşusuna anlatıyor,komşu bu 
durumu Fransız Kölelik Komisyonu’na bildiriyor,komisyon olayı 
yargı makamlarının önüne taşıyor.Yani devlet olayı öğrendiği anda 
hemen harekete geçmiş ve dava açılmış. 
Bu davada Bay ve Bayan B aleyhine ceza yasasının 215/f.13 
maddesine göre korunmasız ve bağımlı bir kimseden ücretsiz olarak 
veya yeterince ücret ödemeden haksız yere hizmet edinmek suçu ve 
kişiyi insan onuruyla bağdaşmayan koşullar altında çalıştırmak ve 
yaşatmak suçları nedneiyle on iki ay hapis cezası verilmiş,yedi aylık 
kısım iyi halden ertelenmiş.Üst mahkeme ise ilk derece mahkemesinin 



kararını bozmuş ve sadece korunmasız ve bağımlı bir kimseden 
ücretsiz olarak veya yeterince ücret ödemeden haksız yere hizmet 
edinmek suçundan adli para cezası vermiş.15.150 Euro’nun Siliadin’e 
ödenmesine karar verilmiş.Bu olayda Fransa pozitif yükümlülüklerini 
yerine getirmiş midir? 
Pozitif yükümlülüklerden ilki yasal düzenlemeleri 
yapmaktır.İkincisi koruyucu tedbirler almak ve denetleme 
mekanizması kurmaktır.Son yükümlülük soruşturma yapmaktır. 
Siliadin olayında gördüğümüz gibi Fransa’da iç düzenleme yeterli 
değildir.Fransız mahkemelerinin kararlarını dayandırdığı kanunlarda 
kölelik gibi bir ifadeye rastlamıyoruz.Gerçekten de bu kararların 
verildiği yıllarda Fransız kanunlarında AİHS 4.maddenin yasakladığı 
fiilleri açıkça yasaklayan hükümler bulunmamaktaydı.Ayrıca söz 
konusu ceza kanunundaki maddelere göre yapılan yargılama yeterince 
caydırıcı değildi.Sadece 15.150 Euro para cezası verilmiş.Bu neden 
AİHM,Siliadin Kararında hem pozitif hem de negatif yükümlülüğün 
ihlal edildiğine karar vermiştir. 
  
 

 

 

 

AİHS 9.MADDE/DÜŞÜNCE,DİN ve VİCDAN 
ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Düşünce,din ve vicdan özgürlüğü sizce kimleri korur? Bireyleri korur.Peki 
bireyleri nasıl korur?Özgür bireyleri korur.Ögür bireylerin nesini korur? Farklı 
inanç ve düşüncelere sahip olanları korur dediniz.Bu inanç ve değerlere sahip 
olmayanları da korur.Mahkeme diyor ki bu demokratik toplumun 
gerekliliklerinden bir tanesidir.Avrupa’nın tarihi din savaşları ile dolu 
dolayısıyla din özgürlüğünün yüzyıllarca süren mücadeleler sonucunda 
kazanıldığını ve bunun Avrupa demokratik toplumlarının temelini 
oluşturduğunu söylüyor.Yalnızca inananlara değil inanmayanlara; 



Agnostiklere,Bilinemezcilere,Şüphecilere vs.bu kişilere de aynı şekilde koruma 
sağlar.Bunu sadece din olarak algılamayın.Hakkın başlığında da ifade edildiği 
gibi:Düşünce,vicdan ve din özgürlüğünü koruyor.Bu kavramları mahkeme 
tanımlamıyor.Bu kavramlara biz sonra bakacağız.Bireyler dışında kimleri 
koruyor bu madde? Bireyler dışında dini grupları,dini cemaatleri de korur.Bir 
dini cemaat de mahkemeye bu kapsamda başvurabilecektir.Haliyle hem bireyler 
hem de dini cemaatler başvurabilir.Ayrıca hem belli bir inanışa sahip   bireyler 
hem de inanmayanlar korunacaktır.İslam,Musevilik,Hristıyanlık  gibi dinlerden 
elen başvuruları kabul edilebilir,9.madde kapsamında uygulanabilir bulduğu için 
neleri din kategorisine aldığını tahmin edebiliyor mahkeme.Din tanımı 
yapılmamasına rağmen kendisinin önüne gelmeyen bir din konusunda şunu 
yapıyor yapıyor mahkeme:  

KİMLYA-RUSYA KARARINA BAKALIM: Bu olayda başvurucu Rusyada 
faaliyet göstermek isteyen bir Scientology kilisesi.Daha evvel böyle bir dine 
mensup olduğu gerekçesi ile dini cemaatten gelen başvuru olmadığı için 
mahkeme bu dava bakımından 9.madde uygulanabilir mi yani scientology 
kilisesini dini cemaat olarak kabul etmem gerekir mi gerekmez mi diye 
bakarken ilk olarak diğer Avrupa devletlerinin ne yaptığına baktı 
mahkeme.Avrupa devletleri arasında bazısı kabul etmiş bazısı kabul 
etmemiş.Scientology kilisesinin tüzel kişilik kazanması için yaptığı başvuru 
devlet tarafından reddedilmiş.Tüzel kişilik tanınmamışsa eğer Rusya hukukuna 
göre bir dini cemaat birçok şeyi yapamıyor.İkinci olarak şuna bakmış:Rusya bu 
kiliseye tüzel kişilik tanımayı reddetmiş ama acaba onları dini bir cemaat olarak 
görmüş mü?Ayrıca Rusya iç hukukundaki  Scientology kilisesine ilişkin bir 
takım kararları ve taraf devletinin kendisi önünde yaptığı savunmayı dikkate 
aldığında;aslında onların dini bir cemaat olarak tanındığına,yani tüzel kişilik 
kazanması olarak değil ama söylemsel olarak tanındığını tespit ettiği için din 
olduğunu o davada kabul etmiş. 

  Yani bu anlamda din olarak karşısına geldiğinde mahkeme 2 şeye bakacak: 

-Diğer devletler ne yapmışlar?Din olarak tanımışlar mı? 

-O taraf devlet ne yapmış?Söylemsel olarak bile olsa din olduğunu kabul etmiş 
mi? 

Bunun dışında din haricindeki siyasi düşünceler,kanaatler de 
korunuyor.10.maddedeki ifade özgürlüğü de düşünce özgürlüğünü koruyor. 



Burada tabi farklı yönler var,mesela şu tür şeyleri kabul ediyor:Belli bir akımı 
benimsemiş,bir siyasi duruşu olan,belli bir ciddiyete sahip,belli bir gücü olan ve 
tutarlılığa sahip inanışları da 9.madde kapsamında görmüştür.Mesela Ateizm 
böyledir.Mahkemenin 9.madde kapsamında uygulanabilir olduğuna karar 
verdiği örneklerden birisidir.Bunun gibi Pasifizm de bu şekildedir.Pasifizm,yani 
şiddet kullanımını,şiddete başvurmayı reddetme.Yani inancı gereği şiddet 
kullanımından sakınma.Bunun dışında mahkeme,laikliğe inanmanın da 9.madde 
kapsamında korunması gereken siyasi duruş olduğunu kabul etti.Bununla ilgili 
önemli bir karar var: 

LAUTSİ-İTALYA DAVASI: Agnostik olan bir aile İtalya’da ilköğretim 
okullarında uygulanan sınıflara haç takma zorunluluğunun Katolik olmayan 
çocuklar üzerinde bir dini telkin oluşturduğu dolayısıyla 9.maddedeki hakların 
ihlal edildiği iddiasıyla mahkmeye başvuruyorlar.Burada ilk önce daire ihlal 
tespitinde bulunuyor,devletin belli bir dini telkin etme gücü olduğunu dikkate 
alarak ihlal kararı verdi ancak sonra pek çok Avrupa Konseyi devleti bir araya 
gelerek müdahil oldu.Nihayetinde büyük daire şunları dikkate aldı; İtalya 
aslında dini hoşgörünün olduğu bir ülke evet çoğunluğu Katolik okullara da 
tesiri var ancak Müslüman öğrenciler başörtüsü takabiliyorlar yani bir ayrımcılık 
yok.Ayrıca haçın da pasif bir sembol olduğunun duvarda haç olmasının bir 
telkin olmadığına karar verdi.Bu arada bilmiyorum aranızda var mı vejeteryanlık 
da mahkemenin 9.madde kapsamında gördüğü bir haktır.Mesela mahkemenin 
önüne gelmiş:Cezaevindeki mahkumlara verilen yemeklerin vejeteryan olanların 
taleplerini dikkate almadan hazırlanmasını 9.maddenin ihlali olarak 
değerlendirdi. 

Bu tarz tutarlılığa,güce,iddiaya sahip inanışlar 9.madde kapsamında 
korunuyorlar.Din,vicdan,düşünce deniliyor;vicdan kavramı ile tam olarak neyin 
kast edildiği belirsiz.Mahkeme içtihadında da çok gelişmemiş.Fakat bu 
kavramla ilgili mahkemenin önüne gelen en önemli davalar vicdani ret ile ilgili 
davalardır.Bunu sadece askerliğin reddi olarak anlamayın bir yükümlülüğün 
vicdani nedenle redidine ilişkin bir kavramdır.Vicdan kavramının açıklamasını 
yapmıyor mahkeme.Bunun altında 9.maddenin uygulanabilir olduğu vicdani 
nedenler,askerliğin reddedilmesine ilişkin kararlardır. 

9.maddeyi bir okuyalım: 

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya 

inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel 



tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya 

inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 

2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin, kamu 

düzenin, genel sağlığın veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle 

ve yasayla sınırlanabilir. 
 

Şimdi neleri koruyormuş bu hak? Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir 
diyor sonra bunu açıyor:bu hak din veya inancını değiştirme özgürlüğünü –kendi 
isteğiyle bağlı olarak elbette- ayrıca din ve inancını tek başına yahut topluluk 
halinde aleni veya özel olarak ibadet etme,uygulama,öğretme şeklinde açığa 
vurma özgürlüğünü içerir.Bu maddede açıkça söylenmeyen bir dini inanca sahip 
olma ya da olmama biçimindedir,bu cümleden bunu anlıyoruz.Yani bunların üçü 
de hatta inanca sahip olmamayı da katarsak dördü de 9.madde kapsamında 
korunur.Maddenin 2.fıkrasında bir şey dikkatinizi çekti mi?2.fıkra sınırlamayı 
düzenleyen fıkraydı ortak hükümlerden hatırlarsanız.Bir kimsenin din veya 
inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu yararı vs nedenlerle 
sınırlandırılabilir diyor.Burada ne dikkatinizi çekiyor?Burada ‘dışa vurma 
özgürlüğü’nden bahsediyor.Yani 2.fıkranın düzenlediği şey burasıdır.Bunlar 
9imaddenin mutlak kısımları,yani hiçbir kısımda sınırlandırılamaz 
demek.Mahkeme bu mutlak kısmı çok dar yorumluyor.Bu maddenin yapısına 
uygun olarak ayrıma gidiyor mahkeme.Bir inanca sahip olmayı kişinin iç 
dünyasına ilişkin boyutu olduğunu düşünüyor bir de dışa vurma var.Bunların 
içerisine toplu veya bireysel yapılabileceğini söylediği ayin yapma,öğretme 
uygulama gibi şeyler girebiliyor.Mahkeme bir de dini sembollerin 
giyilmesini,başörtü takılması gibi şeyleri dinden esinlenilen davranışlar olarak 
belirtiyor kararlarında.Bu esinlenilen şeylerin her zaman korunmadığını 
söylüyor.Korunabilmesi için bunların da 2.fıkradaki koşullarca devletin yaptığı 
müdahalenin haklı kılınmaması gerekir diyor. 

// Din ya da inanca sahip oma yahut olmama bunları kendi isteği ile değiştirme 
özgürlüğü--------MUTLAK KISIMDIR. 

//Dini,düşünceyi ya da vicdani kanaati dışa vurma özgürlüğü---MUTLAK 
DEĞİLDİR.BELLİ ŞARTLAR ALTINDA SINIRLANDIRILABİLİR. 

Mahkeme din anlayışında iç dünyaya ilişkin kısım ve dışarıdan görülebilen 
kısmı yani dış boyutu olarak ayrıma gidiyor dedik.İç dünyaya ilişkin kısmı 



mahkeme çok dar yorumluyor.Dışarıdan görülebilen kısım sınırlandırılabilir 
kısım dmeiştik,bu kısmı da geniş yorumluyor.Birçok başvuru konusu buranın 
altında kalmış. 

Mahkemenin dar yorumladığı alanda,kişinin iç dünyasına ilişkin kısımda 
koruduğu : Din ya da inanca shaip olma veya olmama,dini değiştirme 
özgürlüğü.Bunların yanında şu da korunur:Bir inanca sahip olduğunu ya da 
olmadığını açıklamaya zorlamama.Bunun birkaç anlamı var.Mesela bir mesleğe 
sahip kişinin bir iş için belirli inanca sahip olduğunu gösteren bir takım 
beyanlarda bulunmak zorunda bırakılmama ya da onu yapmamak için başka bir 
dine mensup olduğunu açıklamak zorunda kalmama gibi şeyleri korur. 

İç dünyaya ilişkin kısımdan bazı örnekler verelim.Din veya inanca sahip olma 
ya da olmama yahut değiştirme özgürlüğüne devletin doğrudan kendisinin 
müdahale ettiği örnekler geliyor mu aklınıza?Mesela devletin kilisesi 
olması.Devletin kilisesi varsa bu,kiliseye bağlı olmayana kişilere yönelik belli 
bir dini telkinde bulunulmuş dolayısıyla onları kiliseye bağlı olmaya zorlamış 
sayılır mı?Komisyon demiş ki bu durum kendiliğinden 9.maddeyi ihlal 
etmiyor.Bununla beraber bir takım güvencelerin sağlanması lazımdır.O kiliseye 
gitmeye zorlarsa devlet ihlali vardır.Bunun gibi kiliseye bağlıdır fakat çıkmak 
istiyordur,devlet çıkışına engel olmamalıdır.Bununla beraber kiliseye üyedir 
kişi,eğer kiliseye bağlı olduğu için vergi alınıyorsa,üye olmayanlardan vergi 
alınmamalı 9.madde gereğince. 

Başka çok önemli bir alan var.Devletin belli bir dini empoze edebileceği,kişilere 
belli bir inancı dayatabileceği çok önemli bir araç var:EĞİTİM.Eğitimde mesela 
zorunlu din dersi var.Bu ders 9.maddeyi ihlal ediyor mudur?Kendiliğinden ihlal 
etmez;ancak bu dersin içeriğine bağlıdır.Din dersi olarak ne anlatılıyor,tek bir 
dinin unsurları mı anlatılıyor yoksa başka dinlere dair bilgiler mi veriliyor,belli 
bir dinin ağırlıklı anlatıldığı derste muafiyet imkanı var mı,bu muaflık hangi 
yolla tanınıyor?Mahkeme eğitimle ilgili davalara 9.madde kapsamında bakmıyor 
ama 9.maddenin ışığında eğitim hakkı çerçevesinde ele alınıyor.Ek protokolde 
2.maddede eğitim hakkı düzenleniyor: 

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim 

alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu 

eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama 

haklarına saygı gösterir. 
 



9.madde ile neredeyse doğrudan bağlantılı bu madde aslında.Çünkü anne ve 
babanın dini inançlarına uygun eğitim verilmesini isteme hakkından bahsediyor. 

Bununla ilgili önemli bir dava var. 

FOLGERO VE DİĞERLERİ NORVEÇ KARARI: Norveç’te de zorunlu din 
eğitimi var.Devletin de resmi kilisesi var aynı zamanda.Bazı anne ve babalar bir 
araya gelerek Norveç’e karşı mahkemeye başvuruda bulunuyorlar.Mahkeme 
öncelikle dersin içeriğini inceledi.Her ne kadar o devletin kilisesinin sahip 
olduğu inancın ağırlıklı olduğu bir eğitim verilse de Norveç’te kısmi muafiyet 
sistemi oluşturmuş.Kısmi muafiyette o ders kapsamında öğrenciler öğretilenlerin 
o inanca sahip olmayan öğrencileri muaf tutmaya yönelik sistem var.Ancak 
mahkeme bu sistemi hiç uygun bulmadı çünkü bu sistem ailenin müfredatı 
ayrıntılı incelemesini gerektiriyor.Mahkeme bunu doğru bir yöntem olarak 
görmemiştir.Eğitim hakkının 9.maddenin ışığında incelendiğinde ihlal edildiğine 
karar verdi. 

 

Mahkemenin dış boyut ile ilgili sınırlandırmaları:  Mahkeme önüne gelen 
birçok başvuruyu dış boyut olarak alıyor dolayısıyla sınırlandıırlabilir alan 
olarak görüyor.Genel olarak da ihlal kararı verdiğinde biraz cimri 
davranıyor,genelde 9.maddenin 2.fıkrasına uygun buluyor yani dar yorumluyor. 

Bunun eğitimle ilgili kısmının en önemli örneklerini başörtüsü meselesi 
oluşturuyor.Mahkemenin bununla ilgili verdiği kararlar var. 

DAHLAB-İSVİÇRE KARARI:Başvurucu Lucia Dahlab bir anaokulu 
öğretmeni.Başvurucu,anaokulunda başörtüsü takmasının çocuklar üzerinde 
güçlü bir dini telkin oluşturduğu gerekçesi ile işinden çıkarılıyor.Bu davada 
mahkeme telkin yönünden çocukların yaşlarının küçüklüğünü dikkate aldı ve de 
ayrıca başörtüsünün cinsiyet eşitliğine ilişkin verdiği kötü mesajlar olduğuna 
değindi.Bu,mahkemenin yapmaması gereken bir şeydi elbette.Başvurucunun 
işinden çıkarılmasını 9.maddeye aykırı bulmadı mahkeme. 

LEYLA ŞAHİN-TÜRKİYE KARARI: Leyla Şahin,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
öğrencisidir ve bazı sınavlara başörtüsü takıtığı için alınmıyor,ayrıca derslere 
başörtüsüyle geldiği için de hakkında disiplin soruşturması açılıyor.Leyla 
mahkemeye başvuruyor.Fakat mahkeme Türkiyenin kendine özel koşullarını 
dikkate aldığını söyleyerek başörtüsü takmasının köktendirici hareketlerle 



ilişkili olduğunu,bu hareketlerin önüne geçmek gerektiğini söyleyerek ve üstelik 
bu yasağı orantısız bulmayarak ihlal olmadığına karar verdi. 

EWEİDA ve diğerleri –BİRLEŞİK KRALLIK KARARI:Eweida kararında 
başvurucu özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor ve küçük bir haç 
takıyor.Fakat havayolu şirketi kılık kıyafet yönetmeliğini değiştiriyor ,özel bir 
üniforma öngörüyor.Yeni üniformalarda haç işareti vs gibi semboller takılması 
yönetmelik gereği yasak.Ancak bununla beraber diğer çalışanlarda örneğin 
kadınlar başörtüsü takabiliyor,ama mesela haç yasak.Bunun üzerine başvurucu 
haçla gitmeye devam ediyor.Şirket de başvurucuyu ücretsiz izne ayırıyor.Bu 
olay İngiltere’de ortalığı ayağa kaldırıyor,çok ses getiriyor.Bunun üzerine şirket 
yönetmelik değişikliği yapıyor ve haç takmaya izin verecek şekilde 
düzenlemeye gidiliyor.Fakat başvurucu işten ücretsiz çıkarıldığı dönemin 
maaşlarını alamıyor ve AİHM’ye başvuruyor.Burada iki şey var:Başvurucunun 
dini özgürlüğü ve işyerinin imajı.Başvurucunun din özgürlüğünün karşısında 
işyerinin imajına iç hukuktaki mahkemeler çok fazla ağırlık 
vermişler.Mahmeme burada 9.madde ihlal edilmiştir dedi.Bu karar mahkemenin 
içtihadında yenilik olarak görüldü.Mahkeme benzer birçok davada  ihlal kararı 
vermiyordu çünkü. 

Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar,9.madde ile ilgili son bir şey 
söyleyelim:Buraya kadar hep devletin negatif yükümlülüklerini anlattık.Ama 
dokuzuncu maddede devletin koruma yükümlülüğünden de  söz edilir. 

 

Şimdi adını hatırlayamadığım,Gürcistan’a karşı açılmış bir dava 
var.Gürcistan’ın çoğunluğunu oluşturan Ortodoks Hristiyanların,orada azınlık 
durumda olan Yehova Şahitlerine fiziksel şiddet içeren,kimilerince katliam 
olarak nitelendirilen şiddet eylemlerini önlemekte devletin yetersiz kalması 
9.maddenin ihlali olarak görülmüş. 

Ayrıca yine koruma yükümlülüğü bağlamında,bir kimse uygunsuz bir şekilde-
sadece dini anlamda ikna etmeye çalışmak değil-zorlayarak mesela asker olan 
kişiler arasında üstlerin alt grupları belli bir vicdani kanaati benimsetmeye 
çalışmasına karşı devletin koruma yükümlülüğü var. 

 



AİHS 5.MADDE/ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 
HAKKI 

Madde 5 : Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 
1. Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda 
belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse 
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.  
a) Kişinin yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine 
usulüne uygun olarak hapsedilmesi;  
b) Bir mahkeme tarafından, yasaya uygun olarak, verilen bir karara 
riayetsizlikten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesini sağlamak için usulüne uygun olarak yakalanması veya 
tutulu durumda bulundurulması;  
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;  
d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak 
verilmiş bir karar gereği tutulu durumda bulundurulması veya 
kendisinin yetkili merci önüne çıkarılması için usulüne uygun olarak 
tutulu durumda bulundurulması;  
e) Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastasının, bir 
alkoliğin, uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin veya bir serserinin 
usulüne uygun olarak tutulu durumda bulundurulması;  
f) Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonmasını 
veya kendisi hakkında sınırdışı etme ya da geri verme işleminin 
yürütülmekte olması nedeniyle usulüne uygun olarak yakalanması veya 
tutulu durumda bulundurulması;  
2. Yakalanan her kişiye, yakalama nedenleri ve kendisine yöneltilen 
her türlü suçlama en kısa zamanda ve anladığı bir dille bildirilmesi 
zorunludur.  
3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullara uyarınca yakalanan 
veya tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yargıç veya adli görev 
yapmaya yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır; 



kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma 
sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin 
duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminata bağlanabilir.  
4. Yakalama veya tutuklu durumda bulunma nedeniyle özgürlüğünden 
yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının yasaya uygunluğu 
hakkında kısa bir süre içinde karar vermesi ve yasaya aykırı görülmesi 
halinde kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye başvurma 
hakkına sahiptir.  
5. Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya 
tutulu kalma işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı 
vardır."  
  

----Özgürlükten Yoksun Bırakma Kavramı:Özgürlükten yoksun 
bırakmanın klasik biçimi ,kişiyi kilit alında tutmaktır.Gözaltına alınıp 
nezarethanede tutulan,tutuklanıp veya hapis cezasına mahkum edilip cezaevinde 
hapsedilen kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarına dair bir kuşku 
yoktur.Ancak gözaltı,tutuklama,hapis cezası,gözlem altına alma gibi hukuki 
kavramlar bütün özgürlükten yoksun bırakma hallerini kapsamazlar;bir 
kimse,böyle bir tutma kararı olmaksızın fiilen özgürlüğünden yoksun bırakılmış 
da olabilir. 

Kişi kendi özgürlüğünden feragat etmek istese de devlet bu kişiyi 
kapatamaz.Devlet bir kişinin özgürlüğüne müdahalede bulunmak istiyorsa bunu 
kurallarına uygun şekilde yapmalıdır.Kişi özgürlüğü o kadar öenmlidir ki,kişinin 
kendisindne bağımsızdır ve kişi bu haktan feragat edemez. 

Özgürlük hakkını en iyi tanımlayacak husus ona yapılan müdahaledir.Bir 
insan,ancak özgürlüğünü kaybettiğinde ne kadar özgür olduğunu 
anlayabilir.Özgürlük kilit altında tutulmamaktır.Cezaevi,karakol,ev 
hapsi,hastanelerin tutuklu servisleri,zorunlu yatılan akıl hastanesi gibi yerlerde 
özgürlükten yoksun bırakma söz konusu olabilir. 

Bir müdahalenin özgürlükten yoksun bırakma olup olmadığını anlamak için 
kanunun aradığı şartların usulune uygun şekilde yerine getirilmemiş olması 
yeter mi,yoksa kanuna uygun davranılmış olsa bile özgürlükte yoksun bırakma 
söz konusu olabilir mi? Kişi günlük işlerini yapabiliyor mu,ayrılabiliyor 
mu,gezebiliyor mu gibi soruların yanıtına bakmak lazımdır.Yani kanuna uygun 
diye bir kimse karanlık bir odada kilit altında tutulamaz. 



Yer bakımından kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasına örnek verecek olursak: 
Guzzardi Davası 

Guzzardi İtalya’da bir mafya üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişi ve işlediği 
suç nedeniyle bir adada zorunlu ikamete mahkum edilmiş.Bu ada toplam 50 km 
ve yüzde doksanı cezaevinden oluşuyor.Kalan 2.5 km’nin önemli bir kısmı 
hapishanede çalışan görevlilerin evlerinden oluşuyor.Ancak Guzzardi’nin o 
bölgelere gitme şansı yok.Guzzardi’ye 800 metrekarelik bir alan kalıyor.O 
alandaki kırık dökük bir eve yerleştiriyorlar.İsterse ailesinin de oraya 
gelebileceğini söylüyorlar.Birkaç mahkum daha var orada ama ne bakkal var ne 
çakkal.Devlet burada özgürlüğe müdahale yok diyor.Başvurucu kötü muamele 
yasağına aykırılık var diye başvurmuş.AİHM sistematik inceleme yaptığı için 
taleplere bağlı olmadığından kişinin özgürlükten yoksun bırakılmış olduğuna 
hükmetti.Özgürlüğe bir müdahale var.Bu müdahalenin süresine bakarız.3 yıl 
boyunca o adada kalacak.Hadi kalsın da sabah evden çıkabilmek için izin 
almalı,bir telefon etmeden önce şunu arayacağım diye bildirmeli,eve belirli bir 
saatten sonra giriş yasak.Böyle bir durumda bari adama iş verselerdi,ama 
vermemişler.Evden çıkıyor ve çöplüğü,yıkık dökük binaları izliyor.Burada 
klasik anlamda baktığımızda kişi kilit altında değil,ama AİHM özgürlükten 
yoksun bırakmayı burada genişletmiş oldu. 

Engel ve diğerleri davasına bakalım.Bu olayda tedbirlerin yoğunluğu ile ilgili 
sorunlar var.Burada birkaç asker var ve bu askerler disiplin cezalarına 
çarptırılıyor.Birinci askere hafif göz hapsi cezası veriliyor.Bu asker kışlanın 
dışına çıkamıyor fakat kışlada her yere gidebiliyor ve günlük işlerini 
halledebiliyor.İkinci askere sert göz hapsi cezası veriliyor.Bu asker kışlanın 
sadece belirli bölümlerine gidebiliyor ve günlük işlerini halledebiliyor.Üçüncü 
askere oda hapsi cezası veriliyor.Bu asker bir odaya kapatılıyor,kapısı kitleniyor 
ve başında bir nöbetçi tutuluyor,günlük işlerini yapamıyor.Hollanda 
savunmasında,oda hapsinin takdir marjında olduğunu ve özgürlükten yoksun 
bırakma sayılmayacağını öne sürdü.AİHM,ilk iki cezada özgürlüğe müdahale 
olmadığını çünkü bu cezalarda askerlerin günlük işlerine devam edebildiklerine 
karar verdi.Ancak oda hapsinde,söz konusu asker günlük işlerini halledemiyor. 

Bu örneklerde yer bakımından ve müdahalenin yoğunluğu bakımından kişi 
özgürlüğüne müdahaleyi gördük. 

Kişi bakımından ise özgürlüğüne müdahale edilen kişi yaşlı veya çocuk da 
olabilir. 



E.L.kararına bakalım:85 yaşında bir kadın var.Bu kadına sosyal hizmetler 
kadının evinde bakım hizmeti veriyor ve gidiyorlar.Bir süre sonra kadına huzur 
evinde bakılma teklifinde bulunuyorlar.Kadın kabul ediyor ve huzur evine 
talınıyor.Huzur evinden huzursuz olan kadın AİHMye başvuruyor ve 
özgürlüğünden yoksun bırakıldığını iddia ediyor.AİHM burada 5.madde ihlal 
edilmemiştir dedi.Çünkü verilen hizmetin gerekleri doğrultusunda hareket 
edilmiş ve kişinin kendi yararına olan hizmetleri sağlamak için kadın huzur 
evine götürülmüş.Dolayısıyla burada zorunlu kapatma hali yoktur. 

Özgürlükten yoksun bırakmak deyince aklınıza hapis,tutuklama,gözaltı halleri 
gibi cezai nedenlerle kısıtlama geliyor olabilir.Ancak tek yolu bunlar 
değil.Devlet bir zamanlar insanları bu hallerden farklı şekillerde tuttu ve öyle bir 
tuttu ki o kişilerden bir daha haber alınamadı.Devlete sorsanız o kişiyi 
kaybetmemiştir hatta özgürlükten yoksun bırakmamıştır.Bu nedenle kişi 
özgürlüğüne müdahale olup olmadığının tespiti çok önemlidir.Bu müdahalenin 
yapılıp yapılmadığının ispatını devlet yapacak. 

Devlet özgürlükten yoksun bırakmayı derhal kayıt altına almalıdır.Tutuklanan 
kişinin kim olduğu,saat kaçta tutulduğu vs.bilgiler hemen kayıt altına 
alınacak.Polis bir kişiye dur der ve o kişi durur.O kişinin kaçma ihtimaline karşı 
azıcık ilerde bir polis daha vardır.O kişi kıpırdayamaz,kaçmaya çalışırsa şüpheli 
olur.İşte bu durumda dur denilmesi özgürlükten yoksun bırakmadır.Bunun bile 
kaydedilmesi gerekir.Çünkü durdurulan kişinin bedensel varlığı devletin 
kontrolü altındadır.O kişide meydana gelecek her şeyden devlet 
sorumludur.Özgürlükten yoksun bırakmanın girişi de çıkışı da 
belgelenmelidir.Kişiyi on dakika tutup hadi git bişey yokmuş 
diyeemzsiniz.Özgürlükten yoksun bıraktıysak salıverme kaydı tutacağız. 

 Özgürlükten yoksun bırakma belgesinde tarih,saat ve dakika yer 
almalıdır.AİHM’nin önüne öyle davalar geliyor ki kişi gözaltına alındıktan dört 
gün sonra kayıt edilmiş.O dört gün içinde bir sürü yara bere izi olmuş.yara 
bereyi bir kenara koyun,dört gün özgürlükten yoksun bırakmak yabana atılacak 
bir şey değil.Bir saat bile dayanamayabilirsiniz,bu kişiyi dört gün keyfi şekilde 
özgürlükten yoksun bırakmışlar. 

Keffe davasında bir aile evden tatile gidecekleri sırada,ev sahibi polisi arıyor ve 
bu ailenin kira ödemeden kaçmaya çalıştıklarını belirtiyor.Polisler kocayı 
alıyorlar.12 saat tutma hakları var.12 saatin sonunda polis,savcıya kişiyi 
bırakalım mı diye soruyor.Savcı serbest bırakın diyor.Serbest bırakana kadar 45 



dk daha kaydına falan bakma gerekçesiyle bu kişiyi tutuyorlar.AİHM buradaki 
45 dakikanın kişiyi özgürlükten yoksun bıraktığına hükmetti.Çünkü 45 dklık 
işlem 12 saat içinde neden yapılmadı diye sordu. 

Bir olayda kişi özgürlüğüne müdahale olduğunu tespit ettikten sonra bu 
müdahalenin hukuka uygun olup olmadığına ardından sözleşmede ve anayasada 
gösterilen sebeplere girip girmediğine bakmamız gerekir. 

Sözleşmenin 5.maddenin 1.fıkrasında diyor ki ‘Aşağıda belirtilen haller dışında 
ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğündne yoksun 
bırakılamaz….’ Burada gördüğünüz gibi müdahalenin 5.maddeyi ihlal etmemesi 
için hukuka uygunluk ve sebeplere bağlılık şartları getirilmiş. 

Anayasanın 19.madde 2.fıkra başında ‘şekil ve şartları kanunda gösterilen’ ….. 
haller dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz diyor.Bu şartlardan 
birincisi hukukiliktir.İkinci şart,anayasada ve sözleşmede gösterilen hukuka 
uygunluktur. 

&& HUKUKİLİK ŞARTI 

İç hukuktaki maddi ve usuli şartlara uygun şekilde özgürlükten yoksun bırakma 
yapılabilir.Mahkeme zaman zaman bunu uluslar arası hukukta gösterilen 
uygunluk olarak da kabul etti.İç hukuktaki şartlara uygun olmadan yapılan bir 
müdahale 5.maddeyi ihlal eder.Örneğin gözaltı,yakalama,tutuklama vs.şartlarına 
uygun olmadan yapılan özgürlükten yoksun bırakma hukukilik şartını ihlal eder. 

Devlet kendi hukuna uymadan özgürlükten yoksun bırakıyorsa,bunun 
sözleşmeyle alaksı nedir?AİHM  bir devletin kendi iç hukukuna uygun davranıp 
davranmadığını denetleyebilir mi?Normalde AİHM sözleşmeye uygunluğu 
denetler.Ama Aihm,sözleşmenin burada kendisine iç hukuku denetleme imkanı 
verdiğini kabul etti.AİHM öncelikle devletin içi hukuka uygun davranmış olup 
olmadığını inceliyor. 

Örneğin,Keffe davasında 12 saat 45 dakika tutma söz konusuydu.12 saat 
tutmaya iç hukuk izin vermiş.Ancak 45 dakikanın iç hukukta yeri yoktur.İç 
hukuka uygun olmayan bir özgürlükten yoksun bırakma yapılamaz.Çünkü 
devlet,kendi iç hukukunu ihlal etmiş olur. 

Sözleşmenin 5/1.maddesinde öngörülen hukukilik şartının hukuki kaynağı 
şunlardır: 



1)) ‘Aşağıdaki haller dışında…’sözüdür. 

2)) ‘Hukukun öngörmediği bir usule uyulmadan…’sözüdür. 

3)) 5.maddenin 1.fıkrasının a bendinden f  bendine kadar olan sebeplerdir. 

Zaten sözleşmenin geneline hakim olan bir hukukilik var,bir de 5.maddenin 
içinde her bentte hukukilik geçiyor.Yani sözleşme,keyfi tutmalara karşı 
hukukilik şartını getirmiştir. 

Öncelikle iç hukuktaki maddi şartlara uygun bir özgürlükten yoksun bırakma 
olmalıdır.Mesela gözaltına alınmak için maddi şartlardan birisi kuvvetli 
şüphedir.Bu maddi şart yoksa hukuka uygun şekilde özgürlükten yoksun 
bırakılmamıştır.Kaçma tehlikesi,delilleri karartma tehlikesi vb.kriterler somut 
olayda bulunmalıdır.Bu maddi şartların yanı sıra bir de usuli şartlar 
vardır.Tutuklama kararını kim verebilir,ne kadar sürede verebilir,karar nasıl 
vermelidir,kişi ne kadar tutabilir vb usuli şartlar vardır.Eğer bu şartlara aykırı 
davranılırsa iç hukuk ihlal edilmiş olur.İç hukuk ihlal edilmişse sözleşme de 
ihlal edilmiş olur. 

İç hukukta sözleşmenin getirdiği haklardan daha geniş haklar sağlansa,bu hakkın 
iç hukukta ihlali durumunda gene sözleşme ihlal edilmiş olur.Örneğin 
AİHM,birçok davada gözaltı süresinin maksimum 4 gün olabileceğine 
hükmetti.Bizim iç hukukumuzda 24 saat olarak düzenlenmiş.Eğer biz 25 saat 
tutarsak sözleşmeyi ihlal etmiş oluruz.Çünkü iç hukuku denetleme yetkisi 
5.madde bakımından vardır.Örneğin mahkumiyet kararı yetkili kişi tarafından 
verilmediyse bu mahkumiyet özgürlükten yoksun kılmaktır. 

!!!!!BİR KİŞİ ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKILDIĞI AN BUNUN 
KAYDEDİLMESİ GEREKİR.İLERİDE SAVCI OLACAK 
ARKADAŞLAR,KARŞINIZA BİR ŞÜPHELİ GETİRİLDİĞİNDE İLK 
SORACAĞINIZ ŞEY NE ZAMAN YAKALANDIĞI SORUSU OLMALIDIR. 

&& SÖZLEŞMEDEKİ ŞARTLARA UYGUNLUK(SEBEBE 
UYGUNLUK) 

Özgürlükten yoksun bırakmanın hukukiliği yeterli olmayabilir.Bunun yanı sıra 
AİHS md.5/1’de bentler halinde sayılan ihtimallerden birine girmesi 
gerekir.Ancak kişi özgürlüğü mutlak bir hak değildir.Bu hak kısıtlanabilir ve bu 
hakkın kullanılması olağanüstü hallerde askıya alınabilir.Fakat her ne olursa 
olsun,kişi özgürlüğüne her müdahale hukuka,hukukun öngördüğü usule uygun 



olmalı ve sözleşmede gösterilen sebeplere dayanmalıdır.Bu sebepler 
Sözleşmenin md.5/1/a-f bentlerinde yer almaktadır ve şunlardır: 

a) Kişinin yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine 
usulüne uygun olarak hapsedilmesi 

Bu bende göre,bir mahkumiyet kararı olmalıdır.Suçun işlendiği sabit 
olmalıdır.Bu mahkumiyet kararına dayalı olarak kişi ceza evine 
konulmalıdır.Mesela bir kişi yetkili mahkemece 4 yıl hapis cezasına mahkum 
edilmiş.Ama içerde yattığı fiili süre 5 yıl olsun.Buradaki fazlalık bir senenin 
yetkili mahkemenin kararıyla ilgisi yoktur.Dolayısıyla bu bent hukukilik 
yönünden ve sebebe bağlılık yönünden ihlal edilmiş olur.AYM GÜNEY OKAN 
kararına bakalım.Bir kişiyi öldürmekten 15 yıl hapis cezası verilmiş,infazın 
3.yılında şartlı salıverilmiş.5 yıl boyunca kasten herhangi bir suç işlemezse 
suçun infazı tamamlanmış olacak.Yani 12 yıl içerde yatmasına gerek 
kalmayacak.Ama bu beş yıl tam dolacakken tehlikeli araba kullanmaktan ceza 
almış ve şatlı salıverme ortadan kaldırılmış.Cezanın infazına devam 
edilmiş.Burada şartlı salıvermeyi ortadan kaldıran suç,tehlikeli araba kullanmak 
ve cezası sadece bir ay.Burada AYM suçların sadece kasti olmasına bakmış. 

 

b) Bir mahkeme tarafından, yasaya uygun olarak, verilen bir karara 
riayetsizlikten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesini sağlamak için usulüne uygun olarak 
yakalanması veya tutulu durumda bulundurulması 

Burada kişi mahkemenin hukuka uygun şekilde verdiği bir kararı yerine 
getirmiyor.Mesela mahkeme,kişinin mal beyanında bulunmasını ister de mal 
beyanında bulunulmazsa özgürlükten yoksun bırakılabilir.Kişi karara uysun diye 
bunu yapıyoruz.Ya da nafaka ödemesine hükmedilmiş de buna uymazsa 
hapsedilebilir. 

Yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için de kişi 
özgürlükte yoksun bırakılabilir.Mesela yasada,kişilere kimliği sorulduğunda 
kanıtlama yükümlülüğü var.Eğer kişi kimliği hakkında herhangi bir belge,delil 
vb.doküman göstermezse,bu kişi özgürlükten yoksun bırakılabilir. 

 



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 

Uzun bir madde ancak bunu parça parça işleyeceğiz.Şimdi bu konu ile ilgili 
anayasamız md.19/3 diyor ki ‘Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan 
kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini 
önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda 
gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı 
olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.’ 

Kural olarak özgürlükte yoksun bırakma için mahkeme kararı gerekir.Ancak 
tedbir amaçlı özgürlükten yoksun bırakmaya izin veriliyor.Ceza 
mahkemesindeki yakalama,gözaltı ve tutuklama koruma tedbirleri arasında 
yer alır.Delilleri korumak,şüphelinin kaçmasını önlemek,şüphelinin başka bir 
suç işlemesini engellemek gibi amaçlarla nu koruma tedbirlerine 
başvurulur.Ancak insna hakları açısından bakıldığında yakalama,gözaltı ve 
tutuklama kişi özgürlüğüne bir müdahaledir.Yani kişiyi özgürlüğünden 
yoksun bırakan tedbirlerdir. 

Yakalama kolluk tarafındna yapılan bir işlemdir.Mesela kişinin 
durdurulması,kişinin kolundan tutulması sırasında yakalama 
başlamıştır.Yakalama kolluk tarafından yapılabiliyor.Gözaltı ise savcının 
kolluğa verdiği emirle yerine getiriliyor.Kişi en fazla 24 saat gözaltında 
tutulabilir.Eğer toplu suç varsa,savcı kararıyla gözaltı 4 güne kadar 
uzatılabiliyor.24 saatin sonunda ya da dört günün sonunda kişi muhakkak 
yetkili hakimin önüne çıkarılır.Eğer hakim önüne çıkarılmazsa serbest 
bırakılmak zorundadır.Aksi takdirde hukuka aykırı bir özgürlükten yoksun 
bırakma söz konusu olur.Eğer hakim,bu kişinin tutulmasına devam 
edilmesine hükmederse tutuklama söz konusu olur.Tutuklamaya sadece 
hakim karar verebilir.Başka hiç kimse karar veremez. 

 

Yakalama,gözaltı ve tutuklama suç şüphesiyle özgürlükten yoksun 
bırakmanın formlarıdır.Bu üçünde de özgürlükten yoksun bırakılacak kişi 



hakkında mutlaka bir suç şüphesi bulunmalıdır.Kesin bir kanaat olmamakla 
birlikte suç işlediği hakkında emareler vs.olmalıdır.Bir kişi suç işlediği 
şüphesiyle yakalanabilir,gözaltına alınabilir,tutuklanabilir. 

Suç şüphesi hem anayasamızda hem de sözleşmede aranıyor.Sözleşmenin 
5/1/c bendi ulusal makamlara,sadece ceza yargılaması amacıyla şu üç 
durumda bir kimseyi yakalama veya gözaltına alma,gözaltında tutma veya 
tutuklama gibi işlemlerle özgürlükten yoksun bırakma imkanı vermektedir: 

--Kişinin suç işlediğinden makul kuşku duyulması üzerine tutulması 

--suç işlemesini engellemek için tutmayı gerektiren makul nednelerin 
bulunması halinde tutulmadı 

--suç işledikten sonra kaçmasını önlemek için tutmayı gerektiren makul 
nedenlern bulunması halinde tutulmasıdır. 

İlk ikisinde suç şüphesi varken üçüncüsünde kişi zaten suçu işlemiştir ve 
kaçmasını engelleme amacı vardır.Suç işlediğindne makul şüphe duyulması 
nedeniyle özgürlükten yoksun bırakma ile suç işlemesini engellemek 
amacıyla özgürlükten yoksun bırakmanın amacı aynıdır.Bu ama özgürlükten 
yoksun bırakılanın yetkili mahkeme önüne çıkarılmasıdır. 

Bir gün boyunca kişiye ders olsun diye,kişi akılansın diye,keyfi amaçlarla 
özgürlükten yoksun bırakma söz konusu olamaz.Suç şüphesini 
kuvvetlendirmek veya çürütmek amacıyla ve suç şüphesi kuvvetlenmişse 
kanunen yetkili mahekemenin karşısına çıkarma amacıyla özgürlükten 
yoksun bırakma söz konusu olmalıdır.Kişiyi tutup ardından tutmaya kılıf  
bulmak hukuka aykırıdır. 

Şüphenin standardı vardır,niteliksiz değildir.Sözleşme buna reasonable 
suspicion diyor.Ynai makul şüphe kriteri var.Bir kişinin tedbir amaçlı 
özgürlüğünden yoksun bırakılabilmesi için makul bir şüpheye ihtiyaç 
vardır.Anayasa ise kuvvetli belirti kriteri getirmiştir. 

Fox-campell-hartley kararında daha önce terör suçlarından mahkum olup 
hapis cezalarını çekmiş olan başvurucular yine terör önleme yasasındaki ‘bir 
polisin terörist olduğundna kuşkulandığı 3 kişiyi müzekkere olmadan 
gözaltına alabileceğine’ dair hükmü gereğince gözaltına almışlar,biri 36 
saat,biri 44 sat ve diğeri 44 saat 5 dk gözaltında tutukduktan sonra haklarında 
suç isnadında bulunulmadan salıverilmişler.Daha sonra bu kişiler 



mahkemeye başvurmuşlardır.Bu kararda makul şüphe hakkında şu cümleler 
dikkat çeker:  

 

‘‘Sözleşme’nin 5/1/c bendi,samimi ve iyi niyetli bir kuşkudan değil,makul 
kuşkudan söz etmektedir.Ancak mahkemenin görevi tartışma konusu yasama 
hükmünü soyut olarak (in abstracto) denetlemek değil,hükmün belirli bir 
olayda uygulanışını incelemektir. 

Bir gözaltına almanın dayanmak zorunda olduğu kuşkunun 
makulluğü,gözaltına alma veya tutmanın keyfiliğine karşı sözleşmenin 5/1/c 
bendinde düzenlenen koruyucunun esaslı bir unsurunu 
oluşturmaktadır.Komisyon ve hükümetin görüşüne katılan mahkemeye göre, 
makul kuşkuya sahip olmak,objektif bir gözlemciyi söz konusu kimsenin suç 
işlemiş olabileceği konusunda ikna edebilecek maddi olayların veya 
bilgilerin varlığını gerektirir.MAKUL olarak görülebilecek şey ise,olaydaki 
bütün koşullara göre belirlenir. 

Elbette Sözleşmenin c bendi,sözleşmeye taraf devletlerin güvenlik 
makamlarının organize terörle mücadelede etkili önlemler almalarını aşırı 
ölçüde güçleştirici bir biçimde uygulanmamalıdır.Buradan çıkan sonuca 
göre,sözleşmeye taraf devletlerden destekleyici bilgilerin gizli kaynaklarını 
açıklaması ve hatta bu tür kaynaklar veya kimlikler bakımından hassas olan 
olayları açık etmek suretiyle bir zanlı teröristin gözaltına alınmasına sebep 
olan kuşkunun makullüğünü kanıtlaması istenemez. 

Bununla birlikte mahkeme,sözleşmenin c bendinde yer alan koruyucunun 
özünün korunup korunmadığını tespit edebilme imkanına sahip 
kılınmalıdır.Bu nedenle davalı hükümet,gözaltına alınmış kişiler hakkında, 
iddia konusu suçları işlemiş olduklarından makul olarak kuşku duyulmuş 
olduğuna dair mahkemeyi ikna edebilecek kadar maddi olay veya bilgiyi 
ortaya koymak durumundadır.Bu,mevcut davada olduğu gibi,iç hukukun 
makul kuşkuyu değil de,sadece samimi bir kuşku gibi daha düşük bir eşit 
değeri şart kıldığı hallerde daha da gereklidir. 

Mahkeme,her bir başvurucunun gözaltına alınmasının ve tutulmasının 
,kendilerinin terörist olduğuna dair iyi niyetli bir kuşkuya 
dayandığını,Hartley de dahil olmak üzere her birinin tutulmaları sırasında 



kuşkulanıldıkları ayrı terör eylemleri hakkında sorguya çekildiklerini kabul 
etmektedir. 

Bay Fox ve Bayan Campbell’in,IRA terör örgütü ile bağlantılı olarak terör 
eylemleri nedeniyle daha önce mahkumiyet almış olmaları,terör tipi suçlara 
iştiraklerine dair bir kuşkuyu güçlendirse bile,bu durum tek 
başına,1986da,yani bundan yedi yıl yıl sonra,gözaltına alınmalarını haklı 
kılabilecel bir kuşku nedeni oluşturmaz. 

Bütün başvurucuların tutulmaları sırasında ayrı terör eylemlerinden sorguya 
çekilmiş olmaları,gözaltına alan görevlilerin samimi bir kuşku duyduklarını 
teyit eder;ama objektif bir gözlemciyi,başvurucuların bu eylemleri işlemiş 
olabilecekler konusunda ikna edemez. 

Yukarıda belirtilen unsurlar,tek başlarına ‘makul kuşku’nun bulunduğu 
sonucuna varmak için yeterli değildir.Hükümet,başvuruculara karşı duyulan 
kuşku hakkında başka bir bilgi vermemiştir.O halde Hükümetin 
açıklamaları,bir kişinin gözaltına alınması için gerekli kuşkunun 
makullüğüne hükmetmek için,c bendinde getirilen asgari standardı 
karşılamamaktadır.’’ 

Demek ki makul şüphe,objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek kadar yeterli 
bilgi veya verinin olmasıdır.Objektif gözlemci,kişinin suç işlediğine dair 
şüphe duyabilmelidir. 

Birçok polis,mesleki tecrübesine dayanarak kişileri yakalıyor.Ama yakalama 
kaydına ‘kaşları kalın olduğu gerekçesiyle yakalanmıştır’yazamaz.Objektif 
olan denetlenebilir olandır.Ancak subjektif olan geçicidir,denetlenemez 
çünkü kriteri yoktur.Mesela ben birini şimdi seviyorumdur,ama on dakika 
sonra sevmeyebilirim.Benim sevgimi ya da nefretimi denetleyemezsiniz.İşte 
bu yüzden subjektiftir.Ancak objektif olan açıklanabilir,denetlenebilir ve 
makul olanın kriterleri vardır. 

Ancak Aihm daha sonraki kararlarında makullük denetimini biraz 
yumuşattı.O’hara kararında,başvurucu bir kişinin öldürülmesi olayına 
karıştığı şüphesiyle altı gün gözaltında tutulmuş,daha sonra serbest 
bırakılmış.Başvurucu,gözaltına alınması için gerekli olan makul şüphenin 
olmadığını iddia etmiş.İç hukukta da makul şüphe olup olmadığı 
tartışılmış,kendisini gözaltına alan polisleri dinlenmiş.Ancak iç hukukta 
makul şüphenin var olduğuna kanaat getirilmiş.Ardından AİHM önünden 



devlet şu açıklamarda bulunmuş.Suçu işlediği şüphesini uyandıran dört tane 
birbirini tanımayan,birbirinden bağımsız muhbir olduğunu söylemiş.Yerel 
mahkeme önünde şüpheli O’hara’nın avukatı bu 4 kişinin kim olduğunun 
açıklanmasını,dinlenmeleri gerektiğini vs talep etmemiş.Ancak bunu bir 
önemi yok.AİHM burada makul şüphenin olduğuna kanaat getirdi ve iptal 
kararı vermedi. 

  AİHM’ye göre makul şüphe yakalama ve gözaltı için yeterlidir.Ancak kişiyi 
daha fazla tutmak için yeterli değildir.Kişinin tutukluluğunun devami için 
ortada kamu yararı bulunması gerekir.Kamu yararı,kişinin iç hukukta 
tutulmasını sağlayan sebeplerdir.İç hukuklar kamu yararının hangi hallerde 
olduğunu düzenliyorlar.Mesela iç hukukumuzda şüphelinin kaçmasını 
engellemek kamu yararındandır.Şüpheli kaçarsa yargılanacak kişi kalmaz  ve 
adalet yerini bulmaz.Delillerin kararması riski varsa kişi tutuklu kalmaya 
devam eder.Başka hukuklar farklı sebepler gösterebilir.Mesela kişinin aynı 
suçu tekrar işlemesi riski olabilir.Türkiye’de tutuklama sebepleri arasında 
tekerrür yok. 

Hakim bir tutuklama kararı verecek. ‘‘yeterli şüphe oluştuğundan veya kaça 
tehlikesi bulunduğundan tutukluyorum’’dedi.Burada gerekçe eksiktir.Bu suç 
şüphesinin neye dayandığını göstermemiz gerekir.Kaçma tehlikeisni neye 
dayandırdığını da yazmamış.Bazı ağır suçlar bakımından kaçma tehlikesinin 
var olduğu varsayılabilir.Ancak her suç bakımından kaçma tehlikesi 
olduğunu söyleyemeyiz.Aslında kaçma tehlikesinin varlığını idari makamlar 
göstermelidir.Mesela polis daha önce bu kişinin kaçtığı bilgiisni  verebilir.Ya 
da bankalardan para çekip çekmediği sorulabilir.Ailesinin nerede 
yaşadığına,iş yerinin nerede olduğuna,yurt dışında parasının olup olmadığına 
vs.bakılabilir.Ancak ülkemizde böyle bir şey olmuyor.Polisin bu bilgileri 
hakime sunması gerekiyor.Ancak hakim polisin yerine geçiyor ve kişinin 
kaçıp kaçmayacağına hükmediyor.Hakim,polisinin işini yapmamalıdır. 

Sırf gerekçe olmadığı gerekçesiyle AİHM sözleşmenin 5/1/c’nin ihlal 
edildiğine karar verir.Demek ki AİHM,bir tutukluğa veya tutukluluğun 
süresine bakarken ilk önce tutuklama ve tutuklamanın devamına ilişkin 
verilen kararlardaki gerkeçenin varlığına bakar.Gerekçe konuyla ilgili veya 
yeterli olmalıdır.Eğer gerekçe yoksa veya konuyla ilgili değilse veya yeterli 
değilse c bendinde yer alan tutuklunun serbest bırakılmayı isteme hakkının 
ihlaline karar verilir. 



 

d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak 
verilmiş bir karar gereği tutulu durumda bulundurulması veya 
kendisinin yetkili merci önüne çıkarılması için usulüne uygun 
olarak tutulu durumda bulundurulması 

Burada bir çocuk suç işleyip de tutuklanmıyor.Mesela bir velayet davası 
sırasında tutuluyor ki mahkemey çıkarılsın. 

 

e) Bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastasının, bir 
alkoliğin, uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin veya bir 
serserinin usulüne uygun olarak tutulu durumda bulundurulması;  

 
Burada en tartışmalı husus akıl hastalarıdır.AİHM’nin önüne akıl hastaları ile 
ilgili bir çok dava geliyor.Kişiler akıl hastalığının olmadığı,varsa da geçtiği 
ya da tutulacak kadar hasta olmadığı gerekçeleriyle AİHM’ye başvuruyorlar. 
 
Her anormal davranış akıl hastalığı değildir.Akıl hastalığı nedeniyle kişinin 
akıl hastanesinde tutulabilmesi için öncelikle objektif hekim raporu 
gerkeir.İkincisi,akıl hastalığı özgürlükten yoksun bırakmayı gerektirecek 
ciddiyette olmalıdır.Her akıl hastalığı özgürlükten yoksun bırakmayı 
gerektirmez. 
 
 
Bir akıl hastası için iki seçenek vardır.Ya hapse kapatılacaktır ya da akıl 
hastanesine kapatılacaktır.Yani akıl hastalarının da özgürlükten yoksun 
bırakılması mümkündür.Ancak akıl hastanesi pahalıdır ve devlet bunu 
karşılamak istemeyecektir.Bu nedenle çoğu velilerden bakması isteniyor. 
 
Bu e bendi arkadaşlar,suçla ilgili değil zorunlu tedaviyle ilgilidir.Akıl hastası 
kendisine ve üçüncü kişilere zarar vermesini engellemek amacıyla 
özgürlüğünden yoksun bırakılabilir.Objektif doktor raporu,özgürlükten 
yoksun bırakmayı gerektirecek ağırlıkta akıl hastalığı ve bu akıl hastalığının 
devam etmesi gerekir. 
 

        f) Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonmasını 
veya kendisi hakkında sınır dışı etme ya da geri verme işleminin 



yürütülmekte olması nedeniyle usulüne uygun olarak yakalanması veya 
tutulu durumda bulundurulması;  

 
Sınırdan sokmayacağız.Eğer kişi izinsiz girerse disiplin cezası var.Sınır dışı 
etme,kişiyi kabul edecek herhangi bir ülkeye göndermektir.Geri 
gönderme,kişinin geldiği ülkeye iadesidir.Bozzano davasında,Bozzano mafya 
üyeliğinden ötürü italya’da gıyabında yargılanmış ve ceza almış.Bu 
yargılama yapılırken Bozzano Fransa’daymış.İtalya,fransa’dan Bozzanonun 
iadesini istemiş.Fakat Fransa,İtalya’da adil yargılanma yapılmadığı 
gerekçesiyle iade etmemiş.Ancak bir gece Fransız polisi Bozzano’yu İsviçre 
sınırına bırakmış,İsviçre polisi Bozzano’yu oradan alıp İtalya’ya götürmüş. 
Fransız polisinin İsviçre sınırına kadar Bozzano’yu tutması özgürlükte 
yoksun bırakmaktır,çünkü geri verme amacı yoktur.AİHM bu davada f  
bendinin ihlal edildiğine karar verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
----ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKILANIN HAKLARI 
 
Bu haklar sözleşmenin 5.maddesinin 2,3,4 ve 5.fıkralarında 
düzenlenmiştir. 
 

1.Bilgilendirilme Hakkı(5/2) : Bir kişi öncelikle neden gözaltına 
alındığını bilmek ister.Bu nedenle şüphelinin sözleşme şüpleninin 
bilgilendirilmesini öngörüyor. AİHS 5/f.2: ‘‘Yakalanan her kişiye, yakalama 
nedenleri ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama en kısa zamanda 
ve anladığı bir dille bildirilmesi zorunludur.’’  

 
Bilgilendirmede; 

a-süre 

b-dil 

c-neden 



bu üç kritere göre bilgilendirme yapılır.Kişinin derhal,anlayabileceği dilde ve 
neden tutulduğu hakkında bilgilendirilmesi gerekir. 

 

!!NOT!!: Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı derhal yakınlarına 
bildirilir.Sözleşmede bu hak açıkça yazmıyor ama AİHM bu hakkı tanıyor.Bu 
hak 4 koruyucudan biridir.Koruyuculardan ilki,gözaltına alınan kişinin 
avukatla görüştürülmesidir.İkinci koruyucu doktora muayene 
ettirmektir.İşkenceye karşı en önemli koruyucalrdan biridir.Doktor gerçekten 
yetkili olmalıdır.Tarafsız olmalıdır.Üçüncü koruyucu tutulan kişinin 
yakınlarına haber verilmesidir.Sözleşmede bu koruyucu da açıkça 
yazılmamıştır.Dördüncü koruyucu gözaltında tutulmaya karşı itiraz 
edebilmektir.Mesela savcı önüne veya hakim önüne çıkarılmak isteyebilir. 

2.Hakim önüne çıkarılma/serbest bırakılma(5/3):  ‘‘Bu 
maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullara uyarınca yakalanan veya 
tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yargıç veya hukuken 
yargılama yetkisine sahip diğer bir kamu görevlisinin önüne çıkarılır; 
kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma 
sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin 
duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına 
bağlanabilir.’’ 
 

Bu maddeyi ikiye ayırıp inceleyeceğiz.Fıkranın birinci kısmı yargıç önünde 
çıkarılma hakkıdır.İkinci kısmı tutulan kişinin serbest bırakılma hakkıdır. 

Yargıç önüne çıkarılmadan başlayalım.Yargıç önüne çıkarılacak kişi gözaltına 
alınmış veya tutuklanmış kişidir.Bir suç şüphesiyle yakalanan veya tutulan kişi 
söz konusudur.Demek ki diğer sebeplerle tutulanları bu madde 
ilgilendirmiyor.Bu kişi derhal bir yargıç veya hukuken tutuklama yetkisine sahip 
diğer bir görevli önüne çıkarılır.Türkiye’de yargılama yetkisine sahip tek 
makam hakimdir. 

Hakim önüne çıkarılmadan önce geçecek süre ne kadardır? Sözleşmede bu 
konuda fix bir süre yoktur.Derhal hakim önüne çıkarılma öngörülmüştür. 

Brogan ve diğerleri kararında ,dört kişi terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 
gözaltına alınıyor.Biri 4 gün 6 saat,biri 5 gün 11 saat,biri 6 gün 16 saat,biri 4gün 



11 saat tutuklu kalmış.Ardından serbest bırakılmışlar.AİHM 4 gün 6 saat 
tutukluluğu fazla buldu.Ya derhal hakim önüne çıkar ya da en kısa sürede 
serbest bırak.Bir kimseyi uzun süre tutmak,hele bir de koruyuculardan yoksun 
bir şekilde tutma işkence veya kötü muameleye maruz kalmasına yol açabilir.Bu 
nedenle kişinin kısa sürede hakimin önüne çıkarılması büyün önem taşır. 

Olağanüstü hallerde tutmanın süresi uzayabilir.Olağanüstü hallerde yedi günlük 
tutma süresi sözleşmeye uygundur. 

Sözleşmeye göre azami tutma süresi 4 gündür.Ama 4 günlük süre kamu 
görevlilerine verilmiş açık çek değildir.İpek ve diğerleri kararında,İpek bir terör 
örgütüne üye olmaktan aranıyor ve evine baskın yapıluyor.İpek’in yanında 
bulunan iki çocuk daha gözaltına alınıyor.Bu çocuklar dört gün gözaltında 
tutulmuş.İkinci gün ifadeleri alınmış.Ardından herhangi bir işlem yapılmamış ve 
dört günğn sonunda hakimin önüne çıkarmışlar.AİHM,ifade alındıktan sonra 
dosyaya giren veya çıkan herhangi bir bilgi olmadığını görmüş.Gerçekten hakim 
önüne çıkarılmak için neden beklenildiğinin bir mantıklı makul açıklaması 
yoktu.Hakimin işinin olması,adliyeye götürecek araç olmaması vs yetersizlikler 
kişilerin fazaladan tutulmasına gerekçe olamaz.Burada tutma 4 günden az 
olmasına rağmen AİHM ihlal kararı verdi. 

Türkiyede gözaltı süresi 24 saattir.Toplu suçlarda 4 güne kadar 
uzatılabilir.Anayasa ise gözaltı süresinin 48 saat olduğunu düzenlemiş.Şu anda 
anayasanın bu hükmü kanuna aykırıdır.Bir kişi yakalansa ve 40 saat sonra hakim 
karşısısna çıkarılsa sözleşmeye uygun olur mu? 5.maddenin 1.fıkrasını 
hatırlayacak olursanız,öncelikle yakalamanın iç hukuka uygun olması yani 
hukukilik şartı gerekliydi.Eğer bir kişi iç hukuka aykırı şekilde tutuluyorsa 
sözleşmenin 5.maddesinin 1.fıkrası ihlal edilmiş olur.Yani burada 5.maddenin 
3.fıkrası ihlal eidlmiş olmaz. 

Anayasa’da ‘……şekil ve şartları kanunda belirtilen..’ diyor.Yani tutma süresi 
anayasada 48 saat denmiş olabilir,ama kanunda 24 saat denmiş ve anayasa 
ayrıntılı düzenlemenin kanunda gösterileceğini düzenlemiş.O halde 40 saat 
tutma bu bakımdan anayasa’ya aykırıdır denilebilir. 

Şimdi 5.maddenin 3.fıkrasının diğer yarısını inceleyelim: 

Tutuklanmış kişi makul sürede yargılanma veya yargılama sürerken salıverilme 
hakkına sahiptir.Burada seçimlik bir hak yoktur.Yani kişi makul sürede 



yargılanacaktır ve bu yargılama sonucunda şüphe ortadan kalkmışsa 
salıverilecektir. 

Makul bir süre sonra serbest bırakılma hakkı incelenirken AİHM şu kriterlere 
bakıyor: Tutuklu kalınan sürenin hesaplanmasında tutukluğun başladığı süreye 
bakılır.AİHM kişinin özgürlükten yoksun bırakıldığı tarihte tutukluğunun 
başladığına hükmetti.Yani sadece ceazevinde geçirdiği süreyi 
değil,nezarethanede kalınan süreyi de tutukluluk süresinin içinde kabul etti. 

Tutukluluk süresinin makul olması gerekir.5.madde tutukluluk süresi 
bakımından üst sınır görmemiştir. 

Bir tutukluluk döneminin makullüğüne ilişkin sözleşmede herhangi bir kriter 
yok.Tabiki tutukluluğun devamı için kişi hakkında suç şüphesinin olması 
olmazsa olmaz şarttır.Bir kimse hakkındaki suç şüphesi bittiyse tutukluluğun 
anında bitmesi gerekir.Ama suç şüphesinin bulunması tek başına kişinin 
tutukluluğunun devamı için yeterli değildir.Kişinin tutukluluğunun devam 
edebilmesi için kamu yararı olması gerekir.Sözleşmede tutuklama sebepleri 
yok.Ama AİHM,kamu yararı kavramının tutuklama sebeplerini içerdiğini 
hükmetti.Bu kamu yararı delilleri karartma,kaçma tehlikesi vs.olabilir.Ardından 
ikinci bakılacak husus tutuklama kararının gerekçeli olmasıdır.Çünkü makullüğü 
denetlemenin tek yolu gerekçenin incelenmesidir.Kamu yararının olaydaki 
varlığı gerekçede gösterilmelidir.Mesela kişinin kaçma tehlikesi olduğundan 
tutuklandığı gerekçede yazılmalıdır.Ama sadece bu yeterli değil.Neden kaçma 
tehlikesinin olduğu da yazılmalıdır.Yani suç şüphesinin varlığı 
gerekçelendirilecek ardından kaçma tehlikesinin varlığı 
gerekçelendirilecek.Eğer bu gerekçe konuyla ilgili ve yeterli değilse 5/f.3 ihlal 
edilmiş olur. 

Tutmanın makullüğünü yukarıda sayılan kriterlere göre belirliyoruz.AİHM bazı 
davalarda 4 yıllık tutukluluğu sözleşmeye uygun bulmuş,bazı davalarda ise 48 
gün tutukluluğu sözleşmeye aykırı bulmuş.Yani sadece süre olarak 
bakmıyoruz.Suç şüphesinin bulunması,kaçma tehlikesi veya delilleri karartma 
riskinin varlığı,gerekçenin konuyla ilgili ve yeterli olması şartlarına bakıyoruz. 

3.Habeas Corpus(5/f.4):  

5/f.4: ‘Yakalama veya tutuklu durumda bulunma nedeniyle 
özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının yasaya 



uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar vermesi ve yasaya aykırı 
görülmesi halinde kendisini serbest bırakması için bir mahkemeye 
başvurma hakkına sahiptir.’ 

Bu hak tüm özgürlükten yoksun bırakma halleri için geçerlidir.Tutulma 
işleminin hukuka uygunluğunun denetimi ve yasaya uygun değilse serbest 
bırakılmaısnı isteyebilir.5.maddenin 3.fıkrasında kişinin hakim önüne 
çıkarılması devletin bir yükümlülüğüdür.5.maddenin 4.fıkrası ise bir talep hakkı 
doğuruyor.Bizde de tutuklamaya itiraz yolu vardır.Ancak uygulamada itiraz 
üzerine salıverilen kişi yok gibidir.Başvurucunun itirazını yaptığı hakim 
salıverme yetkiisne sahip olmalıdır. 

Habeas Corpus en çok akıl hastaları için gündeme geliyor.Çünkü akıl 
hastalığının düzelme imkanı vardır.Suçlarla la ilgili durumlar da değişebilir.Bu 
nedenle denetimin periyodik yapılması gerekir.Denetimin hukukilik incelemesi 
çerçevesinde,bir mahkeme tarafından yapılması gerekir.Ayrıca soruşturmanın 
gizliliği nedeniyle tarafa dosya ve delillerin hiçbiri gösterilmezse kişi savunma 
hakkını kullanamaz.En azından hangi fiillerin,hangi delillerin temelde suçu 
oluşturduğu şüpheliye gösterilmelidir.Eğer tanıkların hayatı söz konusuysa 
tanıkları ismi ve yüzü gizlenebilir.Yani tanığın iddiaları şüpheliye aktarılır,ama 
kim olduğu gizlenir.Fakat dosya üzerinde tamamıyla gizlilik kararı verilmesi 
itiraz hakkını engelleyecektir. 

 

4.Tazminat Hakkı (5/f.5) : 

‘’Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tutulu 
kalma işleminin mağduru olan herkesin tazminat istemeye hakkı 
vardır."  
 

İç hukuk tazminat alma yolunu açmalıdır.CMK 141.maddede tazminat almak 
için öngörülmüş bir yol var.Ağır ceza mahkemesinde tutuklu kalınan süre için 
serbest kalınan tairhten itibaren 30 gün içinde dava açılır. 

 



   AİHS 8.MADDE/ÖZEL YAŞAM VE AİLE                      
YAŞAMINA SAYGI 

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

I-AİHS. 8. MADDESİNİN DÜZENLEME ALANI: 

 
AİHS 8. Maddesinde “1-Herkes özel hayatına ,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.”hükmüne yer verilmiştir. 
Madde ile kişiye ait 4 ayrı hak koruma altına alınmıştır.Bu haklar şunlardır: 

1-Özel Hayatın Korunması 

   2-Aile Hayatının Korunması  

   3-Konutun Korunması  

   4-Haberleşme Hakkının Korunması  

      

      Devlet,sözleşmenin 8. maddesi ile bu hakları korumayı taahhüt 
etmektedir. Devletin burada iki tür yükümlülüğü sözkonusudur.Bunlar:  

                A-Negatif yükümlülük :                        
               :Devletin yetki alanları içinde bulunan herkesin, özel hayatının aile 
hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilme (ihlal edilmeme) hakkına 



sözleşmede ve mahkeme içtihatlarında ortaya konulan ilke  ve ölçüler dışında 
bizzat müdahale etmemesi, bu hakkı bizzat çiğnememesi, 
     B-Pozitif yükümlülük; 
                Devletin bahsi geçen haklara bizzat müdahale etmemesinin yanında, bu 
hakların çiğnenmemesi ve başkaları tarafından da müdahale edilmemesi için 
gerekli önlemleri alma yükümlülüğü. 
 Nitekim 26 Mart 1985 tarihli AİHM  x ve y -Hollanda davasında “8.madde 
devleti sadece müdahale etmekten kaçınmaya zorlamaz: Bu aslen negatif 
taahhüdün yanı sıra, özel hayata ve aile hayatına etkin biçimde saygı 
göstermesinin doğasında olan pozitif yükümlülükler de olabilir. Bu 
yükümlülükler, bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler anlamında bile, özel hayata 
saygı gösterilmesini sağlayacak önlemler almayı içerir” diyerek Devletin 8. 
madde bağlamında pozitif ve negatif yükümlülüklerini ortaya koymuştur. 

 

                   II-AİHS 8.MADDESİNİN UNSURLARI: 

 

         1-HAKKIN ÖZNESİ :HERKES 

              

              Burada korunan hak, öncelikle 1. madde gereği, taraf devletlerin yetki 
alanına giren alanlardaki herkes’i ilgilendiren haktır.Buradaki “herkes” 
kavramına tutuklu ve hükümlüler de dahildir. bunun yanında AİHS. 34. maddesi 
tüzel kişiliğe sahip bulunmasalar da; “hükümet dışı teşekkül” veya “insan 
topluluklarına” da bireysel başvuru hakkını tanıdığına göre bunlar da koruma 
altındadırlar.  

 Yine komisyon Mc. Feeley ve Ors -İngiltere davasında; “başkalarıyla ilişki 
kurmanın öneminin mahkumlar için de geçerli olduğunu” belirterek özel hayatın 
korunmasına ilişkin hak anlamında mahkumların da herkes kavramına dahil 
olduğunu ortaya koymuştur. 

 

  

              2-ÖZEL HAYATIN KORUNMASI; 



     

              AİHS'de geçen müesseseler, tabirler çok geniş olarak düzenlenmiş olup, 
bunların tanım ve anlamları yapılmayarak, bu hakların sınırları bir nevi 
mahkemeye bırakılmıştır. Mahkeme de, bu tür kavramları her olaya özgü 
tanımlamaktadır. Hatta “özel hayat” kavramının her zaman geçerli bir tanımını 
yapmanın güçlüğünü Neimitz-Almanya kararında ifade etmiştir. Anılan kararda; 
“özel hayat kavramını, bireyin kişisel hayatını istediği gibi yaşayabileceği bir “iç 
alan”la kısıtlamak ve bu alanın dışında kalan dış dünyayı bu alandan tamamen 
hariç tutmak aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Özel hayata saygı, başka insanlarla 
ilişki kurmak ve sözkonusu ilişkileri geliştirmek hakkını da bir dereceye kadar 
içermelidir.” diyerek özel hayatın tanımının bir iç dünya ile 
sınırlandırılamayacağını, tam tersine bireyin başka insanlarla ilişki kurmak, hatta 
geliştirmek hakkını da içerdiğini adeta kelime anlamının tersine, sosyalleşme 
hakkını da kapsadığını vurgulamaktadır. 

 Yukarıda da belirtildiği gibi AİHS'nde özel hayatın kesin bir tanımı 
olmadığı gibi mahkeme kararlarında da her olayda kullanılacak kalıplaşmış bir 
tanım ve sınırlandırma yapılmayarak değişik kararlarda özel hayatın içeriğine 
nelerin girdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre bazı kararlar uyarınca 
özel hayata nelerin gereceğine bakılacak olursa : 

 -Hemcinsleriyle özellikle duygusal ilişkiler kurmak ve bunu devam 
ettirmek  

 -Bedensel ve ruhsal bütünlüğü içerir  

            -Bir kimliğe-isme sahip olmayı içerir  

 -Kişinin Bireysel davranışını ilgilendiren kurallar koyduğu durumu içerir  

 -Bazı durumlarda eğitim öğretim alanında alınan tedbirler özel hayatı 
etkiler. Ancak eğitim öğretim alanındaki basit bir cismani disiplin cezası özel 
hayatın ihlaline girmeyebilir.  

 -Özel hayat beşeri ilişkileri kapsamakta olup örneğin evcil bir hayvanla ev 
sahibi arasındaki ilişkinin ve bir mekanda köpek yasağı konulmasının özel hayata 
girmediğine ilişkin karar  

 -Cinsel hayata ilişkin düzenleme ve davranışlar  

 -Bireye ait özel yerlerin ve evrakın aranması ve zaptı  



 -Telefon dinlenmesi ve kaydı postanın açılıp okunması  

 -Bireyin kamuya yanlış tanıtılması  

 -Kamuya malolmuş kişilerin özel hayat alanı daralır  

 -Bireyle ilgili bilgilerin toplanıp arşivlenmesi  

 -Polisin dinleme cihazı yerleştirmesi  

 -Soyadı değişikliği talebinin reddi  

 -Ana-Babanın seçtiği ismin nüfusa işlenmemesi  

  

             3-AİLE HAYATININ KORUNMASI  : 

  

            Aile kavramı da sözleşmede yoruma açık genel bir kavram olarak 
kullanılmıştır. Aile kavramına nelerin gireceği de mahkeme içtihatları ile ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Mahkeme içtihatlarına göre aile kavramına nikahlı 
birliktelik girdiği gibi, nikahsız yaşayan kadın ve erkeğin meydana getirdiği 
birliktelikte girmektedir. Örneğin Kroon-Hollanda davasında; kocasından 
boşanmadan başkasıyla birlikte olan ve ondan bir çocuk dünyaya getiren kadının 
yasal karine gereği nikahlı kocası üzerine kaydedilen çocuğunun boşandıktan 
sonra gerçek baba üzerine kaydının yapılması müracaatının reddi üzerine babalığı 
ret davası açamaması sebebiyle yaptığı müracaatta, aile  hayatının korunması 
hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Böylece aile kavramına resmi nikahlı 
aile dışında, fiili birliktelik te dahil edilmiştir. 

 Burada koruma altına alınan kavramın bizim anladığımız geleneksel ve 
ahlaki kalıplar içinde tanımlayabileceğimiz bir birliktelik değildir. Hatta öyleki 
aile kavramı için çok önemli olan “birliktelik” bile bazı durumlarda vazgeçilmez 
-zorunlu olmaktan çıkabilmektedir. 

 Örneğin tarihli Margareta ve Roger Andersson-İsveç davasında; kamu 
bakımına alınan ve bakıcı aile yanına verilen 10 yaşındaki çocuğun anne ile 
birbuçuk yıl süreyle hemen her türlü ilişkisinin engellenmesi aile hayatına saygı 
hakkının ihlali sayılmış olup, buradaki aile kavramında fiili birliktelik de söz 
konusu değildir. 



 Yine mahkeme içtihatlarına göre aileyi belirlemeye çalışacak olursak aile 
bireylerinin (kadın-erkek-çocuklar-dede-nine) uzun süredir birlikte yaşıyor 
olmaları veya birlikte yaşamıyorlarsa kan bağı, manevi duygusal ekonomik 
bağlar, ailenin varlığı için karine olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında evlat 
edinme de aile kurumu içinde değerlendirilmiştir. Örneğin Keegan -İrlanda 
davasında; evlilik dışı olan çocuğu anne evlatlık vermek için girişimde bulunmuş, 
doğal babanın buna karşı dava açamaması sebebiyle baba yönünden aile hayatının 
ihlal edildiğine karar verilmiştir. Bu karar aile hayatının korunması hakkının iki 
unsuru yönünden önemlidir.  

 -Hem aile kavramını sadece nikahlı anne-baba ve çocuklardan ibaret 
görmemesi bir başka ifadeyle hukuki olmayan birliktelik ve onun meyvesi 
çocuktan oluşan grubu aile olarak görmesi, 

 -Hem de evlatlık müessesesini aile hayatı kavramına dahil etmiş olması, 
  

 

 Bütün bu örnekler ve açıklamalara göre alışıla gelmiş ve kesin olarak 
sınırları çizilen aile kavramı bulunmadığını kabul edip aile kavramını ucu açık ve 
yerel bir kavram olarak algılamamız ve mahkemeyi izlemeye devam etmemiz 
gerekmektedir. 

 Kısaca ortada bir aile hayatı vardır diyebilmek için bireyler arasındaki 
ilişkilerin “yeter düzeyde gerçek ve yakın olması” gerekir. Hatta, anılan yakın 
ilişki aile birliği dağıldıktan sonra devam etmekte ise yine aile hayatına karine 
sayılmıştır. Örn. Berrehab-Hollanda davasında;Faslı bir kişi Hollanda’lı bir 
bayanla evlenerek evlilik birliği süresince oturma izni almış olup, boşanmadan 
sonra bir de çocukları doğmasına rağmen, boşanma sebebiyle oturma izni iptal 
edilerek sınırdışı edilmiş olup mahkeme, boşanma durumuna rağmen bu işlemi 
aile hayatının korunması hakkının ihlali saymıştır. 

 Mahkeme kararlarında aile kavramı yukarıda sayılan ölçüler düzeyinde bile 
genişletilmekle kalmamış, müstakbel -tasarlanan aile hayatının bile koruma 
kapsamında olduğu ifade edilmiştir. 

 Aile hayatı kavramı tutuklular yönünden ele alınacak olursa, bu durumu 8. 
maddenin 2. fıkrasında düzenlenen istisnalarla birlikte değerlendirmek gerekir. 
Örneğin cezaevinde ziyaretin sınırlandırılması 8. maddenin ihlali sayılmamıştır.  



 Bazen de bir fiil aynı anda hem özel hayatı hem aile hayatını ihlal edebilir. 
Örneğin Copez-Ostra – İspanya davasında; başvurucunun evine 12 metre 
uzaklıkta çalışan bir tabakhaneden gelen pis koku ve duman sebebiyle evini 
değiştirmek zorunda kalması sebebiyle özel hayat, aile hayatı ve konut 
dokunulmazlığının ihlaline karar verilmiştir. 

  

 Diğer haklarda olduğu gibi bu hakta da devletin hem pozitif hem negatif 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna göre devlet bu hakkı ihlal etmeme 
yükümlülüğü yanında, ihlal ettirmeme koruma ve geliştirme olanaklarını 
sağlamakla da yükümlüdür. 

   

              4-KONUTUN KORUNMASI :   

  
         8.maddenin diğer unsurları gibi; herkes konutuna saygı gösterilmesi hakkına 
sahip olmakla birlikte, konut kavramı yine tanıma tabi tutulmamış olup, tanım ve 
sınırlarını belirleme mahkeme içtihatlarına kalmıştır. Yine diğer unsurlarda 
olduğu gibi buradaki “saygı gösterilmesi” ibaresini, uzaktan saygı duymak olarak 
değil, konutun korunmasını ifade eden aktif bir hak olarak kabul etmek 
gerekmektedir. Mahkemeye göre konut kavramına kişinin özel hayatını 
sürdürdüğü yer yanında, meslek veya ticaretini yaptığı yeri ve bürosunu da konut 
saymak gerekir. Örneğin tarihli Niemietz-Almanya kararında; fax ile yargıca 
hakaret suçunun soruşturması sırasında Avukat bürosunda arama yapılması, 
konuta saygı hakkının ihlali sayılmıştır. 
 Türkiye yönünden konut hakkının ihlali mahkeme nezdinde daha ziyade 
Kıbrıslı Rumların kuzeydeki evlerinden yararlanamaması ve Güneydoğuda köy 
boşaltma davaları şeklinde tezahur etmiştir. Örneğin  Bilgin-Türkiye davasında, 
güvenlik güçlerince köylerin güvenlik gerekçesiyle boşaltılıp evlerin tahribi, aile 
yaşamına ve konuta saygı hakkının ihlali olarak kabul edilmiştir. 

 Yine konut kavramının içeriğinin barınılan ve de sabit bir yer olarak 
sınırlandırılmadığını görüyoruz. Örneğin  Buckley-İngiltere davasında, bir  

çingenenin kendi taşınmazı üzerinde karavan içinde yaşamak istemesinin 
planlama tedbirleri gerekçe gösterilerek kabul edilmemesi konuta saygı hakkı 
bakımından maddenin uygulanabilir olduğuna karar verilmiş olup hakkın ihlal 
edilmediği sonucuna varılmıştır. Burada önemli olan, sabit mekan olmayan 
karavanın 8. madde kapsamında konut olarak değerlendirilmiş olmasıdır. 



 Bunun yanında bir mekanın konut kavramı içinde değerlendirilmesi için 
anılan yerde sürekli -kesintisiz yaşama veya yararlanma koşulu gerekmemektedir. 
Ayrıca konut hakkının ileri sürülmesi için konutun iç hukuka uygun yapılmış 
olması şartı da bulunmamaktadır. Yine burada,Türkiye’den aktüel bir örnek 
vermek gerekirse; İstanbul’da çöplük patlaması sonucu çöplük kenarında 
ruhsatsız gecekonduda barınırken ölen aile fertleri yönünden gecekondunun 
ruhsatsız olmasına rağmen konut dokunulmazlığının ihlali kabul edilmiştir.  

           Konut hakkının ihlali, bizzat konuta dönük bir saldırı veya konutun 
kullanılmasının sınırlandırılması şeklinde de olmayabilir. Bir nevi kişinin 
konutunun olası tehlikeler veya kuşkularından arınması için bilgilendirilmeme 
şeklinde tezahür eden işlem veya eylemler de konut hakkı içinde 
değerlendirilmiştir. Örneğin  Guerra ve Diğerleri-İtalya davasında, kimyevi 
maddeler üreten bir fabrika sebebiyle çevrede oturanların muhtemel risk ve 
tehlikeler konusunda bilgilenme isteğinin reddi, özel hayat ve aile hayatının ihlali 
sayılmıştır. 

 Konuta saygı mükellefiyeti devletler için sadece kendi eylem ve 
işlemleriyle sınırlı olmayıp, kişilerden gelişecek saldırı ve tehlikelere karşı 
tedbirler alma mükellefiyetini de içermektedir. Ancak tüm bu sınırsız tanım ve 
kavramlara karşın konut hakkı mevcut olan bir konutu ifade etmekte olup, 
Devletin kişiyi konut sahibi yapmasını da içermemektedir. 

 Konutun korunması hakkı, bazen konutta arama yapılması ve bazı eşyalara 
el konulması şeklinde de meydana gelebilir. Bu tür fiiller normalde özel hayata 
aile hayatına konut hakkına müdahale oluşturur. Ancak 8. maddenin 2. fıkrasında 
sayılan koşullarda ihlal meydana gelmez. Bu durumda mahkeme,ilgili kanunların 
ve uygulamaların, istismara karşı, bireyleri yeterli ve etkin koruyup 
korunmadığını araştırmaktadır. Bu bağlamda mahkeme, yerel yasaların arama ve 
müdahale konusunda bireylere getirdiği güvenceleri değerlendirmeye tabi 
tutmakta ve kanunlarda şu özellikleri aramaktadır.  

 1-Arama yazılı bir emir ile bu amaçla özel eğitim görmüş yetkililerce 
yapılmalı, 

 2-Yetkililerin tarafsızlık sorunu ortaya çıkarsa bu görevden ayrılmakla 
yükümlü olmalı, 

 3-Ancak bir şüphelinin saklanma veya suç kanıtının bulunma olasılığı 
halinde arama yapılma, 



 4-Önemli ve yakın tehlike haricinde pazar -tatil günleri ve gece arama 
yapılmamalı, 

 5-Aramanın başında yetkili kimlik gösterip bilgi vermeli ve arama sırasında 
muhatabın kendisi veya bir yakınının bulunması istenmeli, 

 6-Aramanın hedefinden sapmamasını sağlayacak bir kamu yetkilisi olmalı, 

 7-Bir arama raporu hazırlanmalı ve imzalanarak isterse sözkonusu kişiye 
bir örneği verilmeli, 

 8-Belge araması özel kısıtlamalara tabi olmalı, 

 9-Aramadan etkilenen herkes federal mahkemelere şikayette 
bulunabilmeli. 

          10-Suçlamayla karşılaşmayacağı anlaşılan şüpheli ortaya çıkan zarar için 
tazminat talebinde bulunabilmeli, 

 Buna göre aramanın konut dokunulmazlığını ihlal etmemesi için yukarıda 
sayılan asgari yasal şartların varlığının mahkemece arandığını söyleyebiliriz.  

 

              5- ÖZEL HABERLEŞMENİN KORUNMASI (GİZLİLİĞİ):
  

               

         Bu hak, sözleşmenin resmi Fransızca ve İngilizce metninde sözcük anlamı 
olarak “yazışmayı” ifade etmektedir. Ancak mahkeme kararların da her türlü 
muhaberat şeklini kapsadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda anılan hakkın kapsamına, 
telefon-telsiz-fax-vb haberleşme halleri girmektedir. Örneğin, Boyle ve Rıce -
İngiltere davasında; adam öldürme suçundan hükümlü kişinin arkadaşına yazdığı 
mektubun cezaevi yönetimince el konularak yerine ulaştırılmamasında ihlal kabul 
edilmiş olup,  burada kısıtlanan hakkın konusu mektuptur. Yine A-Fransa 
davasında, kiralık katille -kiralayan arasındaki konuşma kasetinin polise verilmesi 
sonucu yargılama sonunda cinayete teşebbüs suçundan takipsizlik kararı 
verilmesiyle yapılan başvuruda haberleşmeye saygı hakkının ihlaline kara 
verilmiş olup, burada hak ihlalinin konusu yazışma değil telefonlaşmadır. 

 Bazende bu hakkın ihlali karşılıklı konuşmanın dinlenmesi veya karşılıklı 
konuşmanın engellenmesi şeklinde de tezahür edebilir. Örneğin Canpbell ve fell 



-İngiltere davasında mapusun avukatıyla haberleşmesinin sansür 
edilmesi,Golder-İngiltere davasında avukatla görüşememe, bu hakkın yada ihlalin 
konusunu oluşturmaktadır. 

 Bu madde’de düzenlenen  haberleşme, bireyler arası haberleşme olup, 
genel anlamda haber alma, toplumsal bilgilenme hakkının dışındadır. 

 Haberleşmeye müdahalenin incelenmesi sırasında, mahkeme, haberleşme 
alanını düzenleyen mevzuat hükümlerinin keyfi uygulamalara olanak vermeyecek 
şekilde olup olmadığına da bakmaktadır. Örneğin Halford İngiltere davasında; 
terfi talep eden bayan polis şefinin ev ve işyeri telefonlarının dinlenmesi olayında 
,iç hukukta telefon dinlemeye ilişkin düzenleme bulunmaması sebebiyle hukuken 
öngörülmeyen müdahale nedeniyle haberleşmeye saygı hakkının ihlaline karar 
verilmiştir.  Amaç meşru bile olsa ,düzenlemeler keyfi girişimleri engellemeyecek 
şekilde ise, yine de ihlal kabul edilmektedir. Örneğin  Malone-İngiltere davasında, 
çalıntı mal satın alma suçundan yargılanan kişinin telefonlarının dinlendiği, 
mektuplarının açıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruda, iç hukukun bu konuyu 
güvence altına alacak nitelikte olmaması sebebiyle ihlal kararı verilmiş olup, 
26.04.1985 tarihinde ise dostane çözüm sebebiyle davanın düşmesine karar 
verilmiştir. Bu karardan sonra ise kararın iç hukuka etkisi Bakanlar Komitesinin 
11.04.1986 tarihli kararında; haberleşmelerin izlenmesinin her iki meclis 
tarafından kabul edildiği, 25 Temmuz 1985 te kraliyet tarafından onaylandığı ve 
yasanın 10 Nisan 1986 tarihide yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Yine bu karardan; 
haberleşmenin izlenmesi ile ilgili İngiliz mevzuatının A.İ.H.M. Tarafından 
yorumlandığı şekliyle sözleşmeye uygun hale geldiği, haberleşmeyi düzenleyen 
ayrıntılı bir çerçeve çizildiği, kanuni izleme sebeplerinin yasada açıkça gösterilip, 
yasaya uymayan izlemelerin suç haline getirildiğini öğreniyoruz. Buradan da 
A.İ.H.S. ve A.İ.H.M. kararlarının netice olarak kanun koyucuyu bile etkilediği-
yönlendirdiği sonucu çıkmaktadır. 

   

   III-HAKKIN SINIRLANDIRILMA UNSURLARI: 

 

             A-  SINIRLANDIRILMA HALLERİ : 

             



             Sözleşmede güvence altına alınan hakların kapsama alanları her ne kadar 
tanımsız ve sınırsız bırakılmışsa da, bu durum, hakların sınırsız kullanılabileceği 
veya hiç bir sınırlamaya tabi olmayacağı şeklinde düşünülmemelidir. Nitekim, 
bazı maddeler ilk fıkralarında hakkı düzenlerken hemen müteakip fıkra veya 
fıkralarda bu hakların meşru sayılacak sınırlandırılma halleri düzenlenmiştir. Bu 
bağlamda, özellikle 8, 9, 10 ve 11.maddeler kalıp olarak birbirinin aynıdır. Bu 
maddelerin hepsinde de 1.fıkrada koruma altına alınan hak düzenlenmiş olup, 
2.fıkrada bu hakka müdahalenin meşru sayılacağı haller sayılmaktadır. Sınırlama 
kalıpları da hemen hemen dört.maddede de aynıdır.  

 8.maddenin 2.fıkrasındaki sınırlandırma halleri ele alınacak olursa;   
   

 

           1-ULUSAL GÜVENLİK: 

 

    Ana ilke olarak herkes 8.maddenin düzenlediği haklara sahiptir. Bu hakların 
sınırlandırılabileceği durumlardan birisi ulusal güvenliktir. Yukarıda da 
belirlendiği gibi ulusal güvenlik sebebiyle de olsa hakkın sınırlandırılması 
istisnayı oluşturmakta olup, mümkün olduğunca dar yorumlanmalıdır.Ulusal 
güvenlik gerekçesini belli kalıplar içinde tutmak için fıkranın kendi içinde 
sınırlamanın ana sınırları da çizilmiştir.  

 Sınırlamanın sınırları aşağıda ayrı bir bend halinde incelenecek olup, 
mahkemenin sınırlamanın meşruluğu denetimi yaparken kullandığı ölçütler, 
inceleyecek olduğumuz tüm sınırlama halleri için ortak unsurlardır. Başka bir 
ifade ile; her bir sınırlama durumunda, bu ölçülere göre sınırlamanın meşru 
sınırlarda yapılıp yapılmadığına karar verilir. 

 Ulusal Güvenlik kavramına bazen ülkede bulunan yabancı güçlerin 
güvenliği de girebilmektedir. Örneğin Class ve diğerleri Almanya davasında; 
Alman vatandaşı iki avukat bir savcı ve bir yargıç, haberleşme özgürlüğüne 
müdahaleye cevaz veren ve kısaca (G-10) diye anılan yasanın sözleşmeye aykırı 
olduğundan bahisle başvurmuştur. Mahkeme, yasanın müdahale amaçları 
arasındaki “müttefik silahlı kuvvetlerin güvenliğini” de ulusal güvenlik kavramı 
içinde değerlendirmiş ve”G-10’un amacının aslında; 8/2.maddedeki ulusal 
güvenliği korumak ve/veya suçu ve düzensizliği önlemek olduğunu tespit 



etmiştir” Mahkeme kararında, sınırlandırmanın ulusal güvenlik anlamında meşru 
amaç içinde kaldığını tespit edip incelemeyi daha ziyade, demokratik toplum için 
gerekli ölçüde müdahale olup olamadığı yönünde yoğunlaştırmış ve bu yönden 
8.maddeye aykırılık bulmamıştır.  

  

            2-KAMU EMNİYET: 

 

        Bu,bir önceki istisna ile birlikte düşünülebilecek bir istisna halidir. Burada 
da kişi özgürlüğü ile kamu yararı-emniyeti arasında denge kurulmaya 
çalışmalıdır. Örneğin; Dalia-Fransa davasında, Fransa’da yaşan ailesine 17 
yaşında katılan ve fransız vatandaşı olan kişinin uyuşturucu suçundan 
mahkumiyeti sebebiyle süresiz sınırdışı edilmiştir.  

 Bununla ilgili başvuruda Mahkeme, suçun eroin ticareti olmasını ve 
uyuşturucunun insanlar üzerindeki mahvedici özelliğini gözönüne alarak, kamu 
yararını-emniyetini öne çıkarmış ve sınırlamayı meşru bulmuştur.  
            

            3-ÜLKENİN EKONOMİK REFAHI: 

            

            Bu gerekçe hakların sınırlandırılmasında en çok istismar edilebilecek 
niteliktedir. Çünkü en küçüğünden en büyüğüne tüm ekonomik faaliyetler ülkenin 
ekonomik refahıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin Funke-Fransa davasında, Maliye 
memurlarının başvuruda bulunduğuna inandığı belgeleri ibraz etmemesi 
nedeniyle para cezası verilmesi sonucu yapılan başvuruda mahkeme, 8.maddenin 
konuta saygı hakkı yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir. Yine Cremiceux-
Fransa kararında kambiyo mevzuatına aykırı hareket eden şirket müdürü hakkında 
açılan hazırlık soruşturması sırasında gümrük memurları tarafından başvurucunun 
işyerinde ve evinde arama yapılmasında 8.maddedeki konuta saygı hakkının 
ihlaline karar verilmiştir.   

  

            4-DİRLİK VE DÜZENİN KORUNMASI: 

 



            Bu kavramda sınırları tanımsız müphem bir kavram olup mahkeme 
içtihatlarıyla tanımlanabilecek bir kavramdır.  

 Örneğin Baughanemi-Fransa davasında, ailesi ve evlilik dışı çocuğu ile 
Fransa’da yaşan Tunus Vatandaşı başvurucunun kadın ticareti yapmaktan 4 yıla 
mahkum olduktan sonra Tunus'a geri gönderilmesinde, 8.maddenin ihlal 
edilmediğine karar verilmiştir. Burada beyaz kadın ticaretinin niteliği-dirlik ve 
düzeni bozucu boyutu dikkate alınarak 8.maddedeki özel ve aile yaşamına saygı 
hakkının kısıtlanması için meşru sebep sayılmıştır. 

            Bunun yanında Niemetz-Almanya davasında;hakim’e fax ile hakaret 
suçunun soruşturması sırasında,avukat bürosunda arama yapılması ve delil 
bulunamaması sonucu, 8. maddede düzenlenen, konuta saygı hakkının ihlal 
edildiğine karar verilmiştir.Suçun niteliği göz önüne alınınca,8.maddedeki 
hakların kısıtlanması için dirlik ve düzenin korunması anlamında meşru sebep 
sayılmıştır. 

  

              5-SUÇ İŞLEMENİN ÖNLENMESİ:  

 

           Bu kısıtlama sebebi de net ve dar yorumlanmaması halinde bir çok 
müdahalede ileri sürülebilecek, hatta bahane olarak kullanılabilecek bir 
kavramdır. Bu istisnanın geniş tutulması halinde, potansiyel suç mahalleri veya 
suç zanlılarının varlığı ileri sürülerek özellikle haberleşme özgürlüğü sürekli 
kısıtlanabilir. Örneğin Campbell-İngiltere davasında; hükümlünün avukatına 
gönderdiği ve avukatından gelen mektupların açılıp okunmasında mahkeme 
8.maddede düzenlenen haberleşme hakkına saygının ihlal edildiğine karar 
vermiştir. Kişinin hükümlü olması ve cezaevinde bulunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi gerekçesini haklı kılmaya yetmemiştir.  

  

6-SAĞLIĞIN VEYA AHLAKIN-BAŞKALARININ  
   HAK VE ZGÜRLÜKLERİNİN       KORUNMASI: 

            

            Sağlığın korunması somuta indirgenebilecek bir kavram olmakla birlikte 
“ahlak” kavramının görece özelliği ve tanımının olanaksızlığı bu sınırlama 



sebebinin de kapsamını güçleştirmektedir. Bu konuda da mahkeme kararlarını 
takip yoluyla kavramı tanımlamak gerekmektedir.  

 Örneğin Caskey-faggarod ve Brown-İngiltere davasında; eşcinsellerin 
sadomazoşist ilişkilerini gösteren video kasetlerinin bulunmasının ardından 1,5 
yıl ile 3 yıl arası hapis cezası almalarında özel yaşama saygı hakkının ihlal 
edilmediğine karar verilmiştir. Çok uç bir örnek olmakla birlikte buradan, ahlak 
dışı bir fiilin engellenmesinin 8.maddedeki haklar yönünden meşru bir sebep 
sayılabileceğini anlıyoruz.  

  

             B-SINIRLAMANIN SINIRLARI (SINIRLAMANIN 
DENETİM ÖLÇÜTLERİ)   

 

            Mahkeme, önüne ihtilaf geldiğinde hakkın sınırlandırılmasının 
meşru olup olmadığını denetlerken bazı kriterler kullanmaktadır;  

  

             1-MÜDAHALE KAMU OTORİTESİNCE YAPILMALI: 

  

            Bu şart 8.maddenin 2.fıkrasının ilk cümlesinde yer almaktadır. Zaten 
AİHM de davanın karşı tarafı Devlet olabilmekte idi. Dolayısıyla ilk etapta 
müdahale, şahıslar-kurumlar arasında mı yoksa Devlet organlarınca mı yapılmış 
buna bakmak gerekir. Kamu otoritesinin müdahalesi pozitif yükümlülüğünü 
yerine getirmeme olabileceği gibi negatif yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
şeklinde de olabilir. Yine özel kişiler arası ilişki ve müdahalelerin tümü de 
sözleşme ve inceleme dışı değildir. Devlet bir hakla ilgili dıştan gelecek 
müdahaleyi önleyici tedbirler almayarak ta bu tür bir müdahalede taraf olabilir.  

  

              2-MÜDAHALE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN YAPILMALI: 

           
       8.maddenin ilk fıkrasının hakları saydığını 2.fıkrasının ise bu haklara 
müdahale edilebilecek hallerin sayıldığını söylemiş ve bir önceki bendde de bu 



meşru sayılan halleri belirtmiştik. Müdahalenin meşru olup olmadığını belirlerken 
yukarıda sayılan sebeplerden-amaçlardan en az birisi için hareket edilmiş 
olmalıdır.  
  

              3-MÜDAHALE HALİ YASA İLE ÖNGÖRÜLMÜŞ 
OLMALI:  

            

           “Yasallık Koşulu” da denilen bu koşulun gerçekleşmesi için, müdahaleyi 
öngören hallerin yasa hükmü olarak öngörülmüş olması gerekir. Hatta kamu 
görevlilerine bu konuda takdir yetkisinin tanındığı durumlarda bile bu yetkinin 
sınırları yine yasa ile çizilmiş olmalı, Mahkeme yasallık ilkesini hukuka uygunluk 
olarak ta yorumlamaktadır. Örneğin Malone-İngiltere davasında; hukukun sadece 
yazılı hukuk demek olmadığı müdahalenin iç hukukta bir temeli olması gerektiği, 
hukukun yeterince anlaşılır ve ulaşılabilir olması gerektiği (anlaşılırlık konusunda 
bizim mevcut kanunlarımızın lafzı da dikkat çekicidir) ilkelerini Sunday Tımes 
kararına atıfta bulunarak vurgulamaktadır. Nitekim mahkeme, 1969 tarihli yasa 
uyarınca yapılan telefon dinlemede yasanın düzenleniş biçimi itibariyle yeterli 
görmemiş ve 8.maddenin ihlali saymıştır.  

  

              4-DEMOKRATİK TOPLUMDA GEREKLİ OLDUĞU 
ÖLÇÜDE YAPILMALI: 

  

            AİHS nin temel amacı zaten demokratik toplum yaratmaktır. Hal böyle 
olunca; temel değer Demokratik değerlerdir. Bu sebeple sınırlamaların amacı-
şekli ne olursa olsun Demokratik toplumun sürekliliğini sağlama amacı için 
gerekli olan ölçüyü aşmamalıdır. Aksi takdirde geçici tedbir asıl amacı ihlal edip 
onun yerini alabilir. Buradaki gerekli ölçü: kabul edilebilir-hoşgörülebilir 
şeklinde algılanmalı. 

 Demokratik toplum ölçütleri, net ortaya konulabilecek, global sınırları 
çizilebilecek bir kavram gibi görünse de mahkeme, ülke ve toplum gerçeklerini 
gözönüne almıştır. Devletler bir nevi bu konuda mahkemenin takdir yetkisi içinde 
kendi koşullarına göre değerlendirilmiştir. Yinede bazı kararların da ana ilkeler 
belirlemiştir.  



 Bunları genel olarak; insan haklarına saygı,hukuk devleti, yasamada siyasal 
katılım ve çoğulculuk olarak sayabiliriz.  

 

AİHS 11.MADDE/DERNEK KURMA VE 
TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

 

I-AİHS 11.MADDESİNİN DÜZENLEME ALANI VE 
KAPSAMI: 

 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesinde; “1-Herkes asayişi 
bozmayan toplantılar yapmak, denek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak 
için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak 
haklarına sahiptir.  

  2-Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu 
tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, 
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya 
ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve 
ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı 
kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli 
olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir” hükmüne yer 
verilmektedir. 11.maddenin başlığı her ne kadar “Dernek kurma ve toplantı 
özgürlüğü” şeklinde belirlenmiş ise de, maddenin düzenleme alanı, madde 
metninden de anlaşılacağı gibi aslında dernek kurma ve toplantı özgürlüğünden 
ibaret değildir. Nitekim maddenin 1.fıkrasında, bu iki unsurun yanında sendikalar 



kurmak ve sendikalara katılmak hakları da ifade edilmiş bulunmaktadır. Daha da 
önemlisi, 11.maddenin koruma alanı, maddenin lafzında belirlenen unsurlarla da 
sınırlı değildir. Çünkü, maddenin lafzında, dernekleşme, toplantı yapma ve 
sendika kurma ve sendikalara katılma hakkı düzenlendiği halde, 11.maddenin 
kapsamı mahkeme içtihatları ile belirlenirken bu unsurlara, protesto gösterisi ve 
partileşme hakkı da dahil edilmiştir. Daha doğrusu, mahkeme, kararlarıyla bu 
hakları ilave etmemiş, yorum yoluyla, bu hakların da, maddenin koruduğu alana 
dahil olduğunu içtihat etmiştir. Üstelik 11.maddenin özellikle partileşme hakları 
ile ilgili olarak Türkiye hakkında en önemli kararların verildiğini görmekteyiz. 
Başka bir ifade ile, 11.madde kapsamında Türkiye ile ilgili verilen önemli kararlar 
toplantı-dernek veya sendikalaşma ile ilgili kararlardan ziyade, 11.maddenin 
lafzında yer almayan partileşme ile ilgili kararlardır.  

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, sözleşmenin hiçbir maddesinde 
(lafzında) partileşme hakkı düzenlenmediği halde, 11.madde ile ilgili en önemli 
kararları partileşme hakkı yönünden vermektedir. Üstelik, madde başlığı genel 
olarak “örgütlenme özgürlüğü” olmadığı halde bunu yapmaktadır. Bizim kolay 
kavrayıp kabullenemediğimiz bu durum ise doktirinde;  

  “a-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yaşayan bir hukuktur. 

  b-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir içtihat Mahkemesidir”şeklinde 
açıklanmaktadır.  

  Bu durumda 11.maddeyi, düzenlemenin lafzında ifade edilen unsurlardan 
ziyade daha geniş bir ifade olan “örgütlenme ve protesto hakkı” şeklinde ifade 
etmek, hem maddenin koruma alanını hem mahkeme uygulamalarını kolay 
kavramamızı sağlayacaktır.  

  11.maddede düzenlenen hakların niteliklerine dikkat edilecek olursa,  

bu haklar aslında 9 ve 10.maddede düzenlenen hakların devamı ve ayrılmaz 
parçasıdırlar. Çünkü 9.maddede düzenlenen düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, 
demokratik toplum için özgür düşüncenin doğması ve filizlenmesi aşamasıdır. 
10.maddede düzenlenen ifade özgürlüğü ise özgür düşüncenin açıklanma ve 
başkalarına anlatılabilme aşamasıdır. 11.maddedeki örgütlenme hakları içinde yer 
alan protesto-dernekleşme, sendikalaşma ve partileşme ise özgür düşüncenin 
eylemli ve örgütlü hale gelmiş şeklidir.  

  Bu sebeple 9-10 ve 11.maddeler birbirini içerik olarak tamamlayan 
maddelerdir. Nitekim maddelerin formatı da birbirine benzemektedir. Her üç 



maddede, iki fıkralı olup, genel olarak birinci fıkrada hakkın özü düzenlenmiş 
olup ikinci fıkrada ise bu hakların sınırlandırılma halleri ve istisnalarına yer 
verilmiştir.  

 

  II-HAKKIN ÖZNESİ: HERKES 

  11.Maddede düzenlenen ve genel olarak örgütlenme hakkı diye ifade 
ettiğimiz hakların öznesi herkes’tir. Bu kavramdan sadece gerçek kişiler değil, 
tüzel kişilerin de anlaşılacağı tabidir. Öte yandan, birinci fıkrada, hakların öznesi 
olarak herkes ifade edilmiş olup, ikinci fıkrada, bazı kamu görevlileri için meşru 
sınırlamalar getirilebileceği ifade edilmiştir.Burada şunu belirtmek gerekir ki, 
esas olan bu haklardan yararlanmak olup, maddede cevaz verilen sınırlamaların 
dahi, meşru hallerde olabileceği görülmektedir. Meşruluğun ise kriterleri 
sözleşmede belirtilmeyip, mahkeme içtihatlarıyla ortaya konulmaktadır.  

  

III- AİHS 11.MADDESİNDE DÜZENLENEN HAKLAR:  

 

        1-TOPLANTI YAPMA HAKKI : 

 

       11.madde ile düzenlenen ilk hak toplantı yapma hakkıdır. Bu hakkın 
kullanımının ilk koşulu asayişi bozmayan toplantı olmasıdır. Başka bir ifade ile 
koruma altına alınan, barışçıl amaçlı toplantı hakkıdır. Sözleşme metninden de 
anlaşıldığı üzere, gerek toplantı kelimesinin içeriği gerek şekli belli değildir. 
Mahkeme içtihatlarından, toplantı kavramına, protesto gösterisi ve yürüyüşünün 
de dahil olduğunu görmekteyiz. Nitekim bu hakkın tanımı; christians against 
Racism and Fascism-İngiltere davasında komisyon tarafından yapılmıştır. Buna 
göre;” bireylerin bir fikir yada amacı açıklamak için kapalı veya halka açık 
yerlerde toplantı, gösteri ve yürüyüş gibi, hangi şekil altında olursa olsun, bir 
araya gelmeleri toplantı özgürlüğüdür.” Buradan, toplantı özgürlüğünün 
kullanılacağı yerin halka açık yerler olması gerektiğini anlıyoruz. Bu bağlamda, 
kişiler, bir meydanı, bu hakkın kullanım alanı olarak seçebilirler ancak, özel 
mülke konu bir makam yada işyerini bu hakkın kulanım alanı olarak seçemezler. 
(Applepy-İngiltere davası) Bu hakkın kullanımıyla ilgili olarak, devletin pozitif 



ve negatif yükümlülükleri vardır. Devlet, sadece toplantı hakkına müdahale 
etmemekle kalmayıp, bu hakkın kullanımının bir nevi kazasız belasız 
sonuçlanmasını da sağlamakla yükümlüdür (ptatform Artze Fur das lebel-
Avusturya davası) Bunun yanında Devletin, toplantının barışçıl amaçlar 
taşımadığını, tespit etmesi halinde yasaklamak da dahil tedbirler alma hakkı 
vardır. Yine toplantı ve gösterinin yer ve saati konusunda bazı şekil şartları ve izin 
şartı getirmesi de bu hakkın özüne aykırı düşmemektedir. (christians against 
racism and Fascisme)  

 

  2-DERNEK KURMA HAKKI: 

  Sözleşmede (11.maddede) bu hak iki kelime ile “Dernek kurmak…” 
şeklinde ifade edilmiştir. Denek kurma hakkının tanımı ve kapsamını belirlemek 
yine mahkeme içtihatlarıyla yapılmaktadır.   

  Mahkeme, sigurdur A. Sigurfonsson-İzlanda kararında bu tanımı şu 
şekilde yapmıştır: Denek, değişken şekil şartlarını yerine getirerek bir amaç 
etrafında iradi olarak bir araya gelen ve zaman içinde  devamlılık gösteren, 
bireyler topluluğudur. Bu hakkın içinde, bir derneğe katılma, bir denek 
kurma özgürlüğü olduğu gibi, bir derneğe girmeye zorlanmama özgürlüğü 
de mevcuttur. Resmi meslek örgütleri bu hakkın kapsamı dışındadır. Örneğin bir 
meslek gurubunun meslek örgütüne üye olma zorunluluğu bu hakkın ihlali 
anlamına gelmez (Avukatların baroya kaydolma zorunluluğu gibi) yine 
deneklerin tüzel kişilik kazanması için bazı şekil şartları konulması (örneğin 
bildirim-tescil gibi) yine bu hakkın ihlali değildir. Ancak bu koşulların caydırıcı 
yoğunlukta olmaması gerekir. Örneğin sidiropoluos ve diğerleri Yunanistan 
davasında, Makedon etnik kökeninden gelenlerin kurduğu dernek yunan 
makamlarınca bölücülük içerdiği gerekçesi ile tescil talebi reddedilmiş olup, 
Mahkeme henüz kurulup faaliyetleri ortaya konulmayan derneğin peşinen 
bölücülükle suçlanamayacağı gerekçesiyle 11.maddenin ihlaline karar vermiştir.  

 

  3-PARTİLEŞME HAKKI: 

  Yine dernekleşme hakkının lafzında, siyasi partilerden-partileşmeden söz 
edilmediği halde, Mahkemece bu hakkın kapsamında partileşme hakkının da 
bulunduğu kabul edilmektedir. Nitekim TBKP-Türkiye davasında “bireyler, 
ortak bir çıkarı ilerletmek için gönüllü olarak bir araya geldikleri yerlerde dernek 



kurma (örgütlenme) özgürlüklerini kullanacaklardır. Siyasi partiler bu nedenle 
madde 11 amaçları çerçevesinde klasik örgütlenme örnekleridir” şeklinde bir 
tanımlama yaparak bu hakkın orta yerine siyasi partileri oturtmuştur. Bu hak 
sadece partiyi kurabilme hakkını değil, partinin siyasi faaliyetlerini özgürce 
yürütme özgürlüğünü de içermektedir. 11.maddedeki haklarla ilgili olarak 
Türkiye’nin Mahkeme nezdinde en çok taraf olunduğu konu, siyasi partilerdir.  

 

  4-SENDİKALAŞMA HAKKI: 

 Bu hak, sendikalara katılma, sendika kurma ve sendikaya üye olmaya 
zorlanmamayı içermektedir. (Young, Tames Mebster-İngiltere davası) Bu 
maddede sendikalaşma hakkı sadece örgütlenme bağlamında korunmaktadır. 
Sendikal faaliyeti içermemektedir. Örneğin toplu sözleşme grev ve lokavt gibi 
haklar bu madde kapsamı dışındadır. Bu hakkı sendikal örgüt anlamında, dilediği 
sendikaya girme, sendikalaşma ve belli bir sendikal örgüte girmeme olarak 
algılamak gerekmektedir. Örneğin Young, tames ve Wbster-İngiltere 
davasında; sınırlı sayıdaki sendikalardan birine üye olmayı reddettiği için işine 
son verilen başvurucular yönünden 11.maddenin ihlal edildiği sonucuna 
varılmıştır.  

  Diğer haklarda olduğu gibi bu hakta da devletin pozitif ve negatif 
yükümlülükleri mevcuttur. Örneğin Mahkeme, syndicat s.d.c.d.l. kararında, 
sendikaların toplu sözleşme yetkisine sahip olmalarını 11.madde kapsamında 
saymış, buna karşın, sözleşme yapmaya yetkili sendika sayısını azaltıcı politika 
izlenmesi 11.maddeye aykırı görülmemiştir. Ancak 

Young, tomes et webster-İngiltere kararında, çoğulculuğa verilen önem gereği, 
ne şekilde olursa olsun sendikalaşmada tekel tesisinin 11.maddeye aykırı düştüğü 
sonucuna varılmıştır. 

  11.madde, sendikaları devlet müdahalesine karşı da korumaktadır. Ancak 
Mahkeme Dennis Cheall-İngiltere davasında, sendika üyelerinin sendika 
yönetimine karşı korunması gerektiğinde sendika iç yönetimine devletin 
müdahale edebileceğini ifade etmiştir. 

 

IV.AİHS 11.MADDESİNDEKİ HAKLARIN SINIRLAMA 
HALLERİ:  



 

 1-ULUSAL GÜVENLİK: 

  Öncelikle, sözleşmenin diğer maddelerinde olduğu gibi burada da, hakkın 
esas, sınırlamanın istisnai bir kavram olduğunu belirtmek gerekmektedir 
arkadaşlar. Bu sebeple, tüm sınırlama hallerini mümkün olduğunca dar ve ifade 
edildiği şekliyle ele almak gerekir. Ulusal güvenlik kavramı sınırları belirsiz ve 
yoruma açık bir kavramdır. Örneğin T.B.K.P-Türkiye davasında, Mahkeme, 
partinin kapatılmasını, ulusal güvenliğin korunması yönünden sözleşmeye aykırı 
bulmamış ancak, kapatmayı güdülen amaçla orantılı bulmayıp müeyyidenin 
demokratik toplumda gerekli olmadığına karar vermiştir.  

  Bu konuda Türkiye ile ilgili en önemli kararlardan birisi de 9 Nisan 2002 
tarihli HEP-Türkiye davasıdır. Bu kararın önemi, hem Türkiye ile ilgili ve aleyhe 
sonuçlanan dava olması hem de ulusal güvenlik ile ilgili kavramlara yer verilen 
bir karar olmasıdır. Maalesef Mahkemenin bu kararda kullandığı kavramlar ve 
varılan sonuç Türk kamu oyu tarafından kolay anlaşılabilir ve kabul edilebilir 
nitelikte değildir. Ancak Kabul etsek de etmesek de Mahkeme tarafından ortaya 
konulan bir örnektir ve bizim için sonuçları bağlayıcıdır. Anılan kararda; parti 
tarafından ”ezilen bir Kürt halkının varlığı ve self determinasyon prensiplerinin 
savunulması, siyasi oluşumların doğal varlık sebebi“ olarak görülmüştür. Hatta, 
“meşru siyasi oluşumlara bu olanağın tanınmaması halinde silahlı gurupların bu 
ilkelerin savunulmasını tekellerine alacağı” gibi siyasi bir yoruma yer verilmiştir. 
Bunun yanında, partinin gerek bölücü nitelikli faaliyetleri gerekse güvenlik 
güçlerine karşı faaliyetlerini de “seçmenlerin kaygılarını dile getirmek” olarak 
yorumlayarak, adeta partileşme özgürlüğünün içinde bölücülüğü meşrulaştıran bir 
sonuca varmıştır.  

  Buna karşın RP davasında, partinin programında ve resmi faaliyetlerinde 
rejim karşıtlığına yer verilmemesine rağmen, bazı üyelerinin ve üst düzey 
yöneticilerinin faaliyetlerinden hareketle, “partilerin devletin yasal yapı ve 
organlarını değiştirmeye dönük çalışma yapabileceği ancak bu faaliyetlerde yasal 
ve demokratik olmak zorunda oldukları ve önerilen alternatif sistemin demokratik 
ilkelerle bağdaşır olması gerektiği, RP de ise bu iki unsurun bulunmadığı” 
sonucuna varılmıştır. Başka bir deyimle RP nin demokratik ilkelerden 
faydalanarak demokratik sistemin karşıtı bir sistemi getirmeye çalışamayacağını 
ifade etmiştir.  

  



 

  2-KAMU EMNİYETİ-KAMU DÜZENİ:  

 

  Sözleşme maddesine göre, Devletin Örgütlenme hakkına kısıtlama 
getirebileceği bir diğer meşru amaç ta kamu düzenidir. Kamu düzeninin tanımı ve 
kapsamı da sözleşmede belli olmayıp, mahkeme içtihatlarıyla içeriği belirlenmiş. 
Aslında bu kavram ile ulusal güvenlik kavramı iç içedir. Ancak kamu düzeni 
kavramı daha ziyade fiiliyatta, örgütlenme hakkından ziyade protesto gösterileri 
ve toplanma hakkının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek bir kavramdır. 
Örneğin 02.10.2001 tarihli stankav-Bulgaristan davasında, Makedon azınlığın 
tanınması için kurulan derneğin kapatılması ve anma toplantılarının yasaklanması 
ulusal güvenlik ve kamu düzeni yönünden meşru sebep sayılmamış ve ihlal kararı 
veriliştir.  

 

 Buna karşın, toplantı veya miting sırasında, kamu düzeni açısından ciddi 
tehlikeler alacağına dair somut-nesnel sebepler ortaya konulursa, bunun bir 
yasaklama veya erteleme sebebi olabileceği kuşkusuzdur. Ancak devletin 
öncelikli görevinin, yasaklamak değil, bu hakkın kullanımının güvenlik içinde 
yapılmasını sağlamak olduğunu unutmamak gerekir, Çünkü bu hakkın 
kullanımında da devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri vardır. Buna göre, 
devlet bu hakkın kullanımında engel olmadığı gibi, engel olunmasını önleyecek 
tedbirleri de almak zorundadır.  

 

   

          3-SUÇ İŞLENMESİNİN ÖNLENMESİ:  

 

  Toplantı ve örgütlenme hakkının kısıtlanması için bir diğer meşru sebep de; 
suç işlenmesinin önlenmesi olup, bu kavramda idareler tarafından sıkça kullanılıp 
istismar edilebilecek bir kavramdır, çünkü, özellikle miting ve gösteriler için, 
hemen her seferinde, idareler için bu kavramın öne sürülüp sebep ve karineler 
yaratılması hiç de zor değildir. Bu sebeple özellikle toplantı hakkının 
kullanılmasında, suç işlenmesinin önlenmesi için hakkın kullanımının 
kısıtlanmasının değil, hakkın kullanılabilmesi için muhtemel suçların 



önlenmesinin devlet için esas olduğunu bilmek gerekir. Zaten bu hakkın özü 
“asayişi bozmayan” faaliyetlere dayanır, peşinen asayişsizliği amaç edinen bir 
faaliyet veya örgütlenme zaten hakkın koruma alanında değildir. Örneğin suç 
amaçlı bir örgüt, ( bir mafya grubu) örgütlenme hakkından söz edemez veya bir 
başka gruba baskına gitmek amacıyla toplanan bir grup, toplanma özgürlüğünden 
söz edemez.Yine asayişi önleme amacıyla alınan tedbirler, insanları bu hakkı 
kullanmaktan caydırıcı bir nitelik arz etmemeli. Örneğin Ezelin-Fransa 
davasında, sonradan şiddete dönüşen toplantıya katılan Avukata meslek 
organınca ceza verilmesi bu hakkın kullanımının caydırıcı etki yarattığı 
gerekçesiyle ihlal kabul edilmiştir.  

 

  4-SAĞLIĞIN VE AHLAKIN KORUNMASI:  

 

Özellikle örgütlenme hakkının kullanımında, bu sebebin ortaya konulabilme alanı çok dardır. Çünkü 
dernek-sendika ve partileşmenin, sağlık yönünden engeli pek ortaya konulamaz. Toplanma 
faaliyetlerinde ise gerek sağlık gerek ahlak yönünden sebepler ortaya çıkabilir. Ancak Özellikle ahlak, 
görece bir kavram olup her ülkede sınırlarının değişeceği muhakkaktır. Ancak bu hakkın kısıtlanması 
hallerinden sağlık ve ahlakın korunmasının kamu yönünden elimizde örnek mahkeme kararı 
bulunmamaktadır.  

 

  5-BAŞKALARININ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASI: 

 

 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün sınırı başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
sınırlarını ihlal eder nitelikte ise meşru sınırlama hakkı doğacaktır. Örneğin, 
anayolun trafiğe kapatılması suretiyle yapılmak istenen bir toplantı, başkalarının 
hakkını ihlal edeceğinden meşru olamaz. Mahkeme içtihatlarında başkalarının 
hak ve özgürlüklerine müdahale hali örgütlenme faaliyeti bağlamında da ele 
alınmıştır. Örneğin 1988 tarihli Kühnen-Almanya davasında, ırk ayrımcılığını 
öven bir bildiri yayımlanan gazetenin cezalandırılması, başkalarının haklarının 
korunması yönünden meşru görülmüştür.  

 

 

 VII.SINIRLAMANIN SINIRLARI:  



    1-YASA İLE SINIRLANMA KOŞULU:  

  Sınırlanma halleri yasal bir düzenleme ile öngörülmeli. Ancak burada 
Hemen Mahkemenin “yasal düzenleme”den maddi anlamda yasayı 
kastetmediğini belirtmek gerekir. Burada kastedilen yasallık; 1.fıkrada belirtilen 
haklara müdahalede keyfiliği önleyecek-takdire yer bırakmayan, önceden 
belirlenip alenileştirilmiş bir düzenleyici işlemdir. Bu yasa olabileceği gibi 
Tüzük-yönetmelik ve genelge bile olabilir. Hatta, İngiliz hukuk sistemindeki, 
yazılı olmayan içtihat hukuku bile bu anlamda yasallık koşuluna uygun 
bulunmaktadır.  

  Yasallığın bir diğer boyutu ise, düzenlemenin önceden duyurulmuş 
(ulaşılabilir) olması, anlaşılabilir olması ve haklarla ilgili, yeterli güvenceler 
oluşturmasıdır. Örneğin Malane-İngiltere uyuşmazlığında mahkeme; hukuka 
uygun olma koşulunun sadece yazılı hukuk olarak algılanamayacağını, ancak 
hukukun yeterince ulaşılabilir olması, anlaşılabilir olması ve sonuçlarının en 
azından makul bir danışmayla önceden görülebilir nitelikte olması gerektiğini 
belirtmektedir.  

  2-AİHS’DE BELİRLENEN AMAÇLARA AYKIRI OLMAMALI:  

  Sınırlama, hiçbir şekilde hakkın özüne aykırı olmamalı ve hakkın 
kullanımından caydırıcı nitelik arz etmemelidir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinde 11.maddenin 2.fıkrasında güdülen amaç, bu hakların kullanımının 
demokratik ilkelere zarar verecek hale gelmesini önlemektir. Nitekim SP 
davasında Mahkeme; siyasi partiler söz konusu olunca, “ifade özgürlüğünün 
sarsıcı ve saldırgan beyanlar için de söz konusu olduğunu Perincek’in Kürtlerle 
ilgili ifadesinin, devlet görüşleriyle uyumlu olmamasının demokrasi ile çeliştiği 
anlamına gelmeyeceği, bu ifade ve faaliyetlerin demokratik ilkelere zarar 
vermeyeceği dolayısıyla parti kapatma cezasının güdülen amaçla orantısız 
olduğu” sonucuna varmıştır. Örneğin bir protesto gösterisi sırasında, bazı olaylar 
olabileceği istihbar edilmişse, burada hemen gösterinin yasaklanması değil 
öncelikle ek tedbirler alınma yoluna gidilmelidir. Aksi halde, burada güdülen 
amaç, olay çıkmasını önlemek iken sonuçta hakkın özü ihlal edilmiş olur.  

 

  3-DEMOKRATİK TOPLUMDA GEREKLİ ÖLÇÜDE OLMALI:  

  Öncelikle bu kritere göre müdahalenin zorunlu olması gerekmekte, bunun 
yanında müdahalenin demokratik toplumca da kabul edilebilir nitelikte olması 



gerekir. Mahkeme Handyside-İngiltere davasında, “gereklilik” kavramını 
“sıkıştıran bir toplumsal ihtiyaç” olarak tanımlamıştır..  

  

 

  4-AYRIMCILIĞA YOL AÇMAMALI:  

 

  Buna göre, sınırlandırma halleri objektif olarak belirlenmeli ve ayrımcılığa 
yol açmamalıdır. Bunun eş anlamlısı ise, haklardan yararlanma hakkı tanınırken 
ayrımcılık gözetilmemeli. Gerek örgütlenme gerek toplantı ve gösteri yürüyüşü 
ile ilgili düzenlemelerde bu haklardan yararlanma ve yararlanmama halleri, belli 
gruplar sınıflar veya kişiler leh ve aleyhine ele alınmamalı. Ancak sözleşmenin 
11.maddesinin 2.fıkrasının son cümlesinde düzenlenen bazı kamu görevlileri için 
getirilen kısıtlama bu kararın dışındadır. Çünkü anılan kamu görevlileri için 
sınırlama hali bizzat sözleşme tarafından düzenlenmiştir. Buna göre devlet; silahlı 
kuvvetler, kolluk kuvvetleri ve devletin idari mekanizmasında görevli 
olanlarla ilgili olarak sınırlama koyabilir. Birey söz konusu özgürlüğü 
kullanırken, taşıdığı kamusal sıfatın kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları 
göz önünde tutmak bu özel durumun ortaya çıkardığı olası kısıtlamalara saygılı 
olmak zorundadır. Başka bir deyimle, bazı kişiler, içinde bulundukları özel durum 
nedeniyle, 1.fıkradaki özgürlüklerini kullanırken, kendilerini daha dar sınırlar 
içinde bulacaklardır. Buna göre, sözleşmede öngörülen bazı kamu görevlileri için 
getirilen kısıtlama ayrımcılık olarak anlaşılmamalıdır.  

  Yine, bu hakların kullanımının bazı merasim ve koşullara bağlanması tek 
başına ayrımcılık veya haksız sınırlama olarak kabul edilemez. Örneğin, gazete-
dergi çıkarmak için, beyanname vermek, sorumlu müdür belirlemek gibi kanuni 
işlemler hakkın sınırlanması veya ayrımcı bir kısıtlama olarak kabul edilemez 
Bunun gibi, toplantı ve gösteri yürüyüşü için, tertip komitesi oluşturulup önceden 
yer ve zaman bildirilmesi şartının da ayrımcı bir kısıtlama olarak anlaşılmamalı.  

 

  5-ORANTILI OLMA İLKESİ:  

  Getirilen kısıtlamaların şekli, kısıtlama ile güdülen amaçla orantılı 
olmalıdır. Örneğin, günler öncesinden program ve duyuruları yapılmış bir gösteri 
ve toplantının, bir iki gün kala trafiğin olumsuz etkileneceği bahane edilerek iptal 



edilememeli. Çünkü burada gösterilen sebep kamu düzeni yönünden meşru olsa 
bile uygulanan müeyyide sebeple orantılı değildir. Çünkü, anılan yerdeki 
gösterinin trafiği nasıl olumsuz etkileyeceği net olmamakla birlikte, olumsuz 
etkilenmesi için güvenlik kuvvetlerinin tedbir alma olanağı varken gösterinin 
iptali hakkın özüne dönük bir ihlaldir.  

    

VI.AİHS’NİN 11.MADDESİNDEKİ HAKLARIN İSTİNALARI:  

 

  Örgütlenme ve toplantı özgürlüğü düzenlenirken diğer haklardan farklı 
olarak, bazı gruplar (Meslek grupları) için devletin meşru sınırlama getirebilme 
olanağı öngörülmüştür. Bunlar; 

  -Silahlı kuvvetler 

  -Güvenlik Kuvvetleri 

  -Devletin üst düzey memurlarıdır. 

   Burada sayılan meslek grupları dikkate alındığında, anılan kamu 
görevlilerinin fiziki güç ve yetki olarak devleti temsil ettikleri görülür. Bu meşru 
sınırlama halinin, belirtilen devlet görevlilerinin doğrudan güvenlikle ilgili 
olmaları sebebiyle oluşturulduğu da düşünülebilir. Bunlardan özellikle ilk iki grup 
doğrudan güvenlikle ilgili olup, tanımı ve sınırlarında tereddüt bulunmamaktadır. 
Ancak üçüncü gruba giren “devletin idare mekanizmasında görevli olanlar” bu 
gruba kimlerin girdiği net değildir. Her şeyden önce, düzenlemenin lafzından da 
anlaşılacağı gibi, bu meslek grupları için bile sınırlandırma hali mutlak ve sınırsız 
değildir. Nitekim maddede “… meşru sınırlama…”dan söz edilmektedir. 
Buradan, sınırlama halinde bunun haklılığının ortaya konulması gerekmektedir. 
Mahkemenin sıkça kullandığı “oranlılık” halinin burada da aranması gerektiği 
kuşkusuzdur.  Peki idari mekanizmada yer alan kamu görevlileri kimlerdir. 
Buna hizmetliler, memurlar, öğretmenler de dahil midir? Burada kastedilenin üst 
düzey idari memurlar olduğu düşünülmektedir. Örneğin mahkeme Vogt-
Almanya davasında; Alman Öğretmenlerin Alman  

hukukuna göre devletin bir parçasını oluşturdukları halde 10. madde ve 
dolayısıyla 11.maddede düzenlenen haklara sahip olduğuna karar vermiştir. Yine 
Mahkemece Rekvenyi-Macaristan davasında kolluk mensubu polislerin bir 



siyasi partiye üye olmalarını yasaklayan uygulamayı 11.maddeye aykırı 
bulmamıştır.  

   

 

   

AİHS 8/9/10/11 ORTAK UNSURLAR 

                                   

 

                                  8.MADDE----Özel ve Aile Hyataına Saygı Hakkı 

                                  9.MADDE---Düşünce,Vicdan ve Din Özgürlüğü 

                                  10.MADDE---İfade Özgürlüğü 

                                  11.MADDE---Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü 

 

8.9.10.11. maddelerin ortak unsurları ilgili hakka bir müdahalenin 
varlığı,hukukilik koşulu,meşru amacın varlığı,demokratik toplumun 
gerekliliği dir. 

Biz bu derste maddelerin ikinci fıkralarını inceleyeceğiz. 

8.MADDE/2.FIKRA:  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. 

9.MADDE/2.FIKRA: Bir kimsenin dinini ya da inancını açıklama 
özgürlüğü ancak, kamu emniyeti yararı, kamu düzeninin, sağlığın ya da 
ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 
korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli 
olan sınırlamalara tabi tutulacaktır. 



10.MADDE/2.FIKRA: Bu özgürlüklerin kullanımı, ödevler ve sorumluluklar 
ile yürütüleceğinden, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün ya da kamu 
emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya 
da ahlakın korunması için, başkalarının şöhret ve haklarının korunması 
için, gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi için, yahut 
yargılama organlarının yetke ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi için, 
hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki 
formalitelere, koşullara, kayıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir. 

 

 11.MADDE/2.FIKRA: Bu hakların kullanımına, ulusal güvenliğin ya da 
kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, 
sağlığın ya da ahlakın korunması için yahut başkalarının haklarının ve 
özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve bir demokratik 
toplumda gerekli olanlardan başka hiçbir kayıtlama getirilmeyecektir. Bu 
Madde, silahlı kuvvetler, polis örgütü ya da Devlet idaresi mensupları 
tarafından bu hakların kullanılmasına hukuka uygun kayıtlamalar 
getirilmesini engellemeyecektir. 

 

Bu haklarda ortak ya da benzer olarak gördüğümüz şeyler: Demokratik 
toplumda gerekli olan sınırlamalar dışında hiçbir sınırlamanın yapılamayacağını 
söylüyor ilk olarak.Ulusal güvenlik,başkalarının özgürlüğünün kullanılması 
vs.bunlar meşru amaçlar olara tabir ediliyor.Ancak bu amaçların varlığı halinde 
sınırlamalar mümkün olabiliyor.Bir diğeri de hukuka uygunluk ya da hukuken 
öngörülmüş olma da diğer koşuldur. 

-Hukukilik Koşulu 

-Meşru Amaç 

-Demokratik toplumda gerekililik koşulu 

Bu koşullar sayılan dört maddedeki hakların sınırlandırılması için mutlaka 
yerine getirilmesi gereken koşullardır. 

Şimdi tek tek koşulları inceleyecek olursak; 

/// HUKUKİLİK KOŞULU /// : Şikayet konusu müdahalenin hukuka 
uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyor mahkeme hukukilik 



koşulunda.Sınırlamanın mutlaka bir hukuki dayanağı olmalı.Bu dayanak bizim 
şekli anlamda anladığımız hukuk değil yani illa bu hukuk yazılı olmak zorunda 
değil.Yazılı olmayan hukuk gibi mahkeme içtihatları da bu hukukun 
içindedir.Hatta meslek örgütlerinin koyduğu kuralları da buna dahil 
edebiliriz.Fakat mahkemeye göre bu koşulun yerine getirilmiş sayılabilmesi için 
müdahalenin hukuki dayanağının olmuş olması yeterli değildir.Mahkeme aynı 
zamanda bu hukukun erişilebilir ve öngörülebilir olmasını arıyor.Erişilebilirlik 
derken,kişiler belirli bir olaya uygulanabilir nitelikteki hukuk kuralı hakkında 
yeterli bilgiye sahip olabilmeli.Belirli bir davranış hukuk normunun içine 
giriyorsa o norma ulaşabilmemiz gerekir.Öngörülebilirlikte ise , kişinin 
davranışlarını düzenlemeye olanak verebilecek kadar açık düzenlenmeli o hukuk 
normu.Eğer biz bir davranışın o normun kapsamına girip girmediğini 
anlayamıyorsak öngörülebilirliğin karşılanmadığını söyleyebiliriz.Burada 
herhangi birinden bahsetmiyoruz,mesela bir avukata başvurup anlayabiliyorsak 
burada öngörülebilir olduğundan bahsedebiliriz. 

Normun tam bir açıklık sağlaması mümkün müdür? Mahkeme,müstehcen bazı 
konularda normda tam olarak açıklık içermesinin mümkün olmayabileceğini 
söylüyor.Hukukilik koşulunun gerçekleşmesi için mahkemenin aradığı son şey: 
demokratik bir toplumda mahkeme hukukta keyfiliğe karşı belli güvenceler 
getirilmesini arıyor.Yani mahkeme,hukukilik koşulunun gerçekleşip 
gerçekleşmediğine bakarken: 

--Hukuki dayanak olmalı 

--Hukuki dayanağın erişilebilir ve öngörülebilir olması gerekli 

--Hukukta keyfiliğe karşı belli güvenceler getirilmiş olmalı 

 

///MEŞRU AMAÇ///: Hukuken öngörülebilir olduğuna karar verirse 

mahkeme,bu sefer meşru amaç denetimi yapar yani ilgili maddede belirtilen 
istisnalardan birine giriyor mu girmiyor mu buna bakar. 

Meşru amaçlar arasında maddelerde genel ahlakın korunması,kamu düzeninin 
korunması,toprak bütünlüğünün korunması gibi çoğu birbirine benzeyen ancak 
birbirinden farklı kavramlar vardır. 

Kamu güvenliği,ahlakın korunması dört madde de ortak 
düzenlenmiş.Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması da var ancak bu 



10.maddede biraz daha farklı ifade edilmiş.Ulusal güvenlik istisnası,ülkenin 
refahının korunması amacı da var.Toprak bütünlüğü,gizli bilgilerin ifşa 
edilmesinin engellenmesi,yargı organının tarafsızlığının korunması yalnızca 
ifade özgürlüğünün yani onuncu maddenin sınırlandırılmasının meşru 
amaçlarındandır.10.madde en fazla sınırlama hükmüne yer veren madde. 

Mahkemenin burada tartıştığı şey 1915’e soykırım diyelim mi demeyelim mi 
bunu tartışmıyor sadece bunu tartışan insanların ifade özgürlüklerinin 
sınırlandırılmasını sözleşmeye aykırı buluyor. 

Meşru amaçları teker teker ezberlemeniz gerekmiyor ancak her bir maddedeki 
meşru amaç sınır sayıda düzenlenmiştir bunu bilmelisiniz.Yani bu meşru 
amaçlar dışında başka bir amaçla bu ahlakların sınırlandırılması meşru 
olamaz.Ancak bu amaçlardan birini gerçekleştirmek amacıyla yapılan müdahale 
meşru sayılabilir.Mahkeme  meşru amaç denetimini çoğu zaman demokratik 
toplum denetimi ile birleştiriyor ve genelde devletin ‘ben şu meşru amaçla 
müdahalede bulundum’ şeklinde ileri sürdüğü argümanı geçersiz saymıyor.Bazı 
durumlarda başvuranlar bu savunmaya itiraz ediyor.Böyle durumlarda devletin 
gösterdiği amacın dışında bir amaçla hareket ettiğini başvurucunun ispat etmesi 
lazım.Devletin ileri sürdüğü meşru amacın inandırıcı olmadığı,aykırılığın bu 
kadar açık olduğu durumlarda mahkeme sözleşmeye aykırılık sebebiyle ihlal 
kararı veriyor.Rusya’da eşcinsel onur yürüyüşü sırasında eşcinselliğin günah 
olduğunu söyleyen bir grubun da karşı yürüyüş düzenleyeceğinin istihbaratını 
aldığı gerekçesiyle bu yürüyüşü iptal ediyor.Güvenliği sağlamak amacıyla 
yürüyüşü yasakladım diyor devlet ve meşru amaçlar ileri sürüyor.Ancak temel 
olarak hem ahlakın korunmasını hem de çatışma ihtimaline karşı kimsenin zarar 
görmemesi için yasakladığını söylüyor.Ancak mahkeme şuna bakmış: ‘Sen 
genel ahlakın korunmasını ileri sürdün ama senin bu toplantıyı yasaklamaya 
dayanak olan iç hukuktaki mevzuatın ahlaka dayanılarak sınırlandırmana izin 
vermiyor’demiş. 

///DEMOKRATİK TOPLUMDA GEREKİLİLİK/// : Saydığımız 
dört maddenin neleri içerdiği hangi konularda ve koşullarda 
sınırlandırılabileceği demokratik toplumun geliştirdiği ilkelere 
dayanıyor aslında.Evvela mahkemenin demokratik toplumdaki 
gerekliliği nasıl algıladığına bakalım.Bu haklardan herhangi biri 
üzerindeki müdahaleyi meşru kılabilecek tek gereklilik türü 
demokratik toplumda gerekli olduğunu iddia eden 



gerekliliktir.Mahkemenin bir sınırlamanın sözleşmeye uygun 
olduğuna ilişkin kararları da demokratik toplumun nasıl olması 
gerektiğini anlatıyor aslında.Maddelerdeki denetim sayesinde buna bir 
maddi içerik de oluşturuluyor aslında devletlere teşvik edici bir yön de 
gösteriliyor.Devletler bu kararı nasıl yerine getireceğini belirlerken 
belli bir toplumsal düzene kavuşmaları da sağlanıyor.Mahkemenin 
önüne gelen davalarda bir hakkın sınırlandırılmasını demokratik 
toplum gerektiriyorsa o zaman bu hakların korunması ya da 
sınırlandırılması demokratik toplumun ne şekilde biçimlenmesini 
söyler bize.Bu hakların korunması aslında kişilerin devlete karşı özel 
bir alanlarının olmasını sağlıyor.Bu farklı olma hakkı olarak da 
adlandırılabilir.Devletin hakim noktasından farklı 
inançlara,tercihlere,düşüncelere sahip olmayı sağlıyor yani evvela 
özerkliği koruyorlar.Dolayısıyla bu maddelerden çıkan demokratik 
toplum anlayışı hem bireylerin özerkliğini koruyan hem de 
demokratik süreçlerini katılımlarına olanak veren toplum yapar. 

Hoşgörü,çoğulculuk ve açık fikirlilik.Mahkeme bir tanım yapmıyor 
ancak bunları demokratik toplumun olmazsa olmazı 
görüyor.Mahkeme demokratik toplum gerekliliği denetimini yaparken 
hakkın mı korunması gerektiğini yoksa meşru amacın mı ağırlık 
verilmesi gerektiğine,demokratik toplum anlayışını koruyarak ancak o 
ülkenin kendine özgü şartlarını da buna uyarlayarak karar veriyor.Bir 
takım ilkeler belirliyor.Bu maddelerin 2.fıkralarında öngörülen meşru 
amaçların dar yorumlanması gerektiğini söylüyor.İkinci olarak 
demokratik toplumdaki gereklilik kavramını gerekliliğin ‘gerekli’ile 
aynı anlama gelmediğini ama kabul edilebilir, olağan, makul gibi 
kavramların esnekliğini de taşımadığını söylüyor.Bu gerekliliği 
zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç olarak görüyor.Ne katı bir şey ne de 
çok esnek olarak kabul ediliyor.Belli bir konuda belli sınırlayıcı 
tedbirin alınmasını gerektiren bir toplumsal ihtiyaç baskısının varlığı 
olarak algılıyor.Meşru amaçla yapılan müdahalenin orantılı olmasını 
anlıyorum diyor aynı zamanda.Mesela para cezası yeterli iken hapis 



cezası vermek ağır bir müdahale olabilir.Dolayısıyla mahkeme 
gerekliliği: 

1)Zorlayıcı toplumsal ihtiyaç olarak 

2)Meşru amaç ile araç arasında orantılı bir ilişki 

olarak algılıyor. 

Mahkemenin içtihatlarında 8.madde ve 11.madde ile ilgili diğer 
maddelere nazaran belirsizlik var. 

Mahkeme bu haklara sınırlama getirirken devletlerin bir takdir alanı 
olduğunu söylüyor diğer maddelerde de var ancak bu maddelerde bu 
alan daha geniş yorumlanıyor ve bu kapsam davadan davaya göre 
değiştiği için kararın sonuçları biraz zayıflıyor.Mahkeme,kendi 
denetiminin ikincil olduğunu,bir toplumda belli bir konuda belli bir 
şekilde davranmayı gerektiren zorlayıcı ihtiyacın olup olmadığına 
ulusal makamların karar vereceğini söylüyor.Toplumun içinde neler 
olduğunu ve şartları ulusal makamlar daha iyi bilirler çünkü onlar 
yakın tema halindeler diyor mahkeme.Fakat bu takdir alanı sınırsız 
değildir ben onu denetlerim nihai kararı da ben veririm 
diyor.Mahkeme takdir alanını hem yasa koyuculara hem 
uygulayıcılara tanıyor.Mahkeme denetim yaparken hem sınırlamanın 
amacını hem de gerekliliğini denetliyor.Bu denetimi yaparken olayın 
bütününe bakıyor ve az evvel bahsettiğimiz orantılılığa uyulmuş mu 
bunu tespit etmeye çalışıyor.Bir de zorlayıcı toplumsal bir ihtiyacın 
gerekliliği argümanını uygun ve yeterli bir gerekçeye dayandırmış mı 
buna bakıyor.Gerekçesi uygun mu değil mi buna da bakıyor.Bunu 
incelerken mahkeme bazı durumlarda somutlaştırılmasını arıyor.Bazı 
hallerde ise ikna edici ve zorlayıcı nedenin bulunmasının gerektiğini 
söylüyor.Bu anlattıklarım biraz karışık ve soyut gelebilir ancak ileride 
maddenin içine girdiğinizde daha iyi anlayacaksınız.Devletin takdir 
alanının daraltılması gerektiren durumlar hakkın nedneindne 
kaynaklanabilir.Bazen de devletler arasında Avrupa Konseyi belli bir 



ortak uygulama belirlemiştir mesela eşcinsel ilişkinin yasaklanması 
konusu.Avurpa Konseyi üyelerin çoğu eşcinsel ilişkinin yasaklayıcı 
düzenlenmesini kaldırmış ama birkaç devlet devam ediyorsa bu 
devletlerin neden bu yasağın toplumuna uygun olduğunu sağlam bir 
gerekçeyle açıklaması gerekiyor.Devletin ispatlaması gerekiyo ve bu 
ispatları da zorlaşıyor. 

ÖZELLİKLE ŞUNLARI BİLİN: Devletlerin bu maddelere yönelik 
müdahalelerini sözleşmeye uygun kılabilmek için ileri sürdükleri 
meşru amacı kanıtlayan ilgili ve yeterli gerekçe göstermeleri gerekiyor 
ve ayrıca ileri sürdükleri amaçla orantılı müdahalede bulunduklarını 
kanıtlamaları gerekiyor.Mahkeme özellikle bu iki şeye bakarak 
demokratik toplum için gerekli olup olmadığına karar veriyor.Ayrıca 
bu müdahalenin hoşgörü,çoğulculuk ve açık fikirli toplum yapısına 
uygun olması gerekiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


